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Horitzontals: 1. Fulla de cep. Sac gros que farcit de palla o de palló
serveix de matalàs. 2. Fet malbé per l’ús, espatllat. Copa, veire, tassa. 3. Senyor. Uses les cames per desplaçar-te. Ormeig de pesca format per xarxes. 4. Fer

El tapat, destapa’l!

On vares veure la llum per primera vegada?
A Girona.
Sempre has estat el primer?
Si més no, en néixer vaig ser el primer.

Quina ha estat per a tu la millor escola?
El col·legi Bruguera de Girona.
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sonar un instrument. Sigla de Consell General de Catalunya. Societat de religiosos que viuen en comunitat, aprovada per l’autoritat eclesiàstica. 5. Persones
addictes a l’oposició. 6. Nota de pandereta. Relatiu a les ovelles. Important riu
europeu, a contracorrent. Tenir-hi un perdigó, a la nostra contrada, vol dir ésser
curt de gambals. 7. Familiarment i al revés, la Dolors. Al costat mateix,contigu,
a la biorxa. 8. En té molta de menuda el qui la sap llarga. Ara mateix. Al mig
de la suor. Ens permet dir catalans de casta. 9. Aparell que dóna raigs de gran
energia. No malalt. Mamífer carnívor molt gros i de carn molt apreciada pels
esquimals, agafat per la cua. 10. Activitats que generen obres de creació. A les
nostres contrades, festejador enamorat o pretendent d’una dona.
Verticals. 1. A Girona, reunió de pastors i rabadans. 2. Envestir violentament amb un vehicle. 3. Sigla de màrtir. Mitja copa. Cardinal. 4. Persones
informals, mancades de bon seny. 5. Sageta prima, de vaig a dalt. 6. Al mig
dels llims. El fet de convenir una trobada amb algú. Una centúria. 7. Neci.
Nitrogen. El fet de fer servir una cosa, al revés. 8. A Girona i també a Sant
Gregori, manifassejar. 9. Dona que no té coneixements tècnics. La que més
es veu al carrer. 10. Es posa al mig de la porta. El sud. Anirà. Ocell. 11. Nota
de solfa. Plantígrad. Home que obra segons justícia. 12. Dona que encisa, encanta. 13. A l’Empordà, Garrotxa, Gironès i Selva, bufetada, bolet, castanyot,
mastegot, plantofada. Mascle de l’oca. 14. Destresa. Propietari.

Filles o fills?
Un de cada.

Què és més gratificant: proporcionar habitatge a la gent o omplir-los la
nevera?
Omplir la nevera.

Creus que el davantal és una peça femenina?
No, l’utilitzo cada dia.

Solució de l’anagrama

Solució dels mots encreuats
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La solució al problema d’escacs
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Plantejament:
Juguen blanques i guanyen.
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Problema d’escacs
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Refrany propi de les contrades gironines per donar a entendre que una malifeta dissimulada. És o sembla menys greu.
C E R T , A M I G À PAT D O N E M GAT A PE S
,

Solució a
el tapat, destapa’l!
del 7en1 anterior
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Anagrama

Una afició.
Abans, anar a la pesca de la tonyina, i ara, els cotxes de ràdio-control.
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Es viu millor a pagès o a ciutat?
A pagès, sense cap dubte.

Per cuinar-la o per degustar-la?
Per les dues coses.
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Què aconsellaries a algú que busca habitatge: pis o casa?
Si s’ho poden permetre, casa.
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Tens un bon anorac de ploma d’aquells que escalfen de veritat?
No, no em cal, em costa deixar la màniga curta.

El teu plat predilecte?
La vedella ben reposada.
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Hivern o estiu?
Hivern.

1. Rf5. El blanc amenaça 2. g4 mat i el negre
només ho pot evitar amb
1. ... Ag3. Però llavors segueix 2. b3, i el negre no té més opció que moure l’àlfil, al que
seguirà 3. g4 mat.
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Ets un bon gourmet?
Sí.

Un esport.
Bicicleta.

2

E

O
E
S
T

4

T

A
T
R
O
P
E
L
L
A
R

3

L

P
A
S
T
O
R
A
L
L
A

2

E

9

1

E

10

O

Pecat amagat, és mig perdonat.
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quest editorial va dirigit especialment a les persones grans que ja no tenen obligacions laborals que
els impedeixin disposar lliurement del temps.

Tots desitgem arribar a aquesta etapa de la vida per poder fruir
dels nostres dies i destinar-los a allò que més ens plagui, ja sigui
ajudant la família, tenint cura dels néts, viatjant, anant a l’hort
o simplement no fent res que imposi obligacions. I no seré pas
jo qui us digui el que heu de fer.

COM PERDRE EL TEMPS........................... 2

SERVEIS............................................................. 4

T

El meu suggeriment només pretén animar-vos a utilitzar els serveis que estan a disposició
de la gent de Sant Gregori. Em refereixo especialment al Casal Sant Grau de la Gent Gran,
aquesta instal·lació remodelada recentment i ampliada amb la sala Galligants, que permet
organitzar-hi múltiples activitats.
Ara ja hi ha un grup de gent força nombrós que elabora un programa diferent bimensualment
amb una oferta atractiva i variada, però sens dubte hi ha moltes més coses que es podrien
organitzar. Per a això cal la complicitat dels usuaris efectius i els potencials, tant a l’hora de
participar-hi com a l’hora de prendre iniciatives.
La meva crida va adreçada doncs a totes les persones grans —i potser de manera especial als
grans joves— perquè us animeu a utilitzar un espai que està a la vostra disposició i que pot
ser el lloc a partir del qual sorgeixin iniciatives lúdiques innovadores i atractives que ajudin
a fer més dinàmica i feliç la vida de la gent gran del nostre municipi.
Permeteu-me que insisteixi en el fet que l’Ajuntament us pot facilitar l’espai i els recursos
físics, però la il·lusió i el dinamisme els heu de posar vosaltres perquè els resultats realment
siguin quelcom participat i actiu.
Ben cordialment

Edita:

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
Avda. de Girona, 33 - Tel. 972 42 83 00
17150 - Sant Gregori

Jordi Noguer i de Palol

Alcalde

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.
Col·laboradors: Joan Juventench, Mia Serra, Espai Jove - Cal Bolet,
Casal d’avis i Zoom.
Portada: Festival de Tardor (Foto: Conxa Torrado)
7 en 1 no s’identifica necessàriament amb l’opinió que expressen els articles signats.

Realització: www.palahi.cat
Dipòsit legal: GI-1404-88
ISBN: 0214-44-17

Amb la col·laboració de:

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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ajuntaments

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 socials al consultori............. 972 42 99 28
Assistent social.....................dimecres de 10 a 14
Farmàcia........................................... 972 42 98 01
EMERGÈNCIES

Ambulància..................................................... 112
Bombers.......................................................... 112
Mossos d’esquadra.......................................... 112
SET EN U octubre 2012
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Sant Gregori..................................... 972 42 83 00
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Fax................................................... 972 42 90 79
Correu: ajuntament@santgregori.cat
Web: www.santgregori.cat
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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

ARA FA 75 ANYS
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 3/10/1937

S’acorda nomenar un secretari per a l’Ajuntament, amb un sou anual de 5.000 pessetes.
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 17/10/1937

S’acorda adquirir per a l’Ajuntament de Sant Gregori una caixa de cabals amb un cost
de 1.500 pessetes.
S’acorda pagar una factura amb un import de 101,90 pessetes corresponent a productes
comprats per facilitar-los als refugiats.
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 7/11/1937

Es nomena un agutzil per a l’Ajuntament de Sant Gregori, amb un sou anual de 1.000
pessetes.
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 21/11/1937

S’acorda el pagament de diverses factures, entre les quals: el pagament de 252,28 pessetes per la realització de les tasques de pintar el pis de la casa consistorial; 229,09
pessetes per a la realització de diverses tasques de paleta a les escoles de Sant Ponç; i el
pagament de 500 pessetes a la propietària de l’edifici de la casa consistorial i del jutjat
del municipi, pel seu lloguer.

La piscina,
una instal·lació
molt utilitzada

L’estiu s’ha acabat, i es tanca una altra temporada a la piscina municipal de Sant Gregori, un equipament amb un notable increment
progressiu dels usuaris en els darrers anys.
De mitjana, durant aquests mesos, cada dia
han entrat a la instal·lació unes 250 persones,
i alguns dies s’ha arribat a una entrada de gairebé 400 usuaris en tot l’horari d’obertura.
La xifra d’abonaments, entre familiars i individuals, s’eleva a més de 1.300, sumant
usuaris/es de Sant Gregori i també dels
municipis de la Vall de Llémena.
Aquesta temporada hi ha hagut un canvi en
la gestió de la piscina, en els cursets de natació, el servei de socorrisme i la gestió de
les entrades. L’empresa SportGest, encarregada del funcionament de la instal·lació, ha
posat en marxa el nou sistema d’abonaments,
amb el qual es garantirà que sigui més àgil

en les pròximes temporades. També hi haurà
un control de l’accés a través d’un torn, del
qual s’ha fet càrrec la mateixa empresa. Amb
aquest mètode es garanteix un correcte accés
de les persones amb abonament i l’obtenció
de dades d’ús de la piscina municipal.

El torn de l’entrada propietat de l’empresa
Sporgest.
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Arranjament de la mitjana entre els vials del Polígon Industrial de la
Joieria, davant la deixalleria municipal, per facilitar l’accés als vehicles pesats.

S’ha habilitat una rampa per facilitar l’accés d’aliments al Rebost del
Llémena, espai destinat a proveir d’aliments bàsics les famílies de la
Vall que ho necessitin.
Així mateix s’ha adequat la instal·lació elèctrica de l’edifici i s’ha
col·locat un punt WIMAX per poder agilitzar les gestions de recollida
de roba i aliments.

Ampliació del menjador escolar amb capacitat suficient per els dos
torns actuals.

Tanca de seguretat a l’entrada de la Llar d’Infants per separar la zona
d’accés principal dels espais de pati.

SET EN U octubre 2012

Obres al municipi
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MoViMENt DEMoGrÀFic
Del 19 de juny al 18 de setembre de 2012
NaiXEMENtS

caSaMENtS

•

JORDI CAZORLA i HERRERA, fill de Xavier i Mònica, que
resideixen al c/ Lluís Companys, 3, 2n 2a, de Sant Gregori, nascut
el dia 17 de juny de 2012.

•

JEREMY-GABRIEL RODEZNO i CANACA, fill de César-Fernando i Cilia-Maria, que resideixen al c/ Carme Rius, 26, 2F, de
Sant Gregori, nascut el dia 23 de juny de 2012.

•

JORDI SALA i HERNÁNDEZ, fill de Jordi i Laura, que resideixen
a l’avinguda Girona, 15, baixos 2a, de Sant Gregori, nascut el dia
3 de juliol de 2012.

•

PAULA LÓPEZ i SOLÍS, filla de Julián i Maria Belén, que resideixen a can Tou de Sant Medir, nascuda el dia 9 de juliol de 2012.

•

MANEL CAPARRÓS i OMEDES, fill de Manel i Maria Mercè,
que resideixen al c/ Antoni Gaudí, 23 de Sant Gregori, nascut el dia
13 de juliol de 2012.

•

MARTÍ CULLELL i CASADEMONT, fill de Josep i Maria Rosa,
que resideixen a can Cullell del pla de Ginestar, nascut el dia 8
d’agost de 2012.

•

GUILLEM CORCHO i GRANÉS, fill de Miquel Àngel, que resideixen al c/ Lluís Companys, 21, de Sant Gregori, nascut el dia
26 d’agost de 2012.

•

PAULA CANADELL i CABALLERO, filla de Narcís i Anna
Maria, que resideixen al c/ Bruguera, 10-12, 2n, de Sant Gregori,
nascuda el dia 13 de setembre de 2012.

•

ELOI QUINTANAS i BASSAS, fill de Josep Maria i Montserrat,
que resideixen a la carretera de les Planes de Domeny, nascut el dia
15 de setembre de 2012.

•
•
•

JORDI CARRERAS i VILAMITJANA amb LAURA FÀBREGAS i GARRIGA, tots dos de Girona, es varen casar al Jutjat de
Pau de Sant Gregori el dia 17 de juliol de 2012.
LUIS XABADIA i ROURA amb ANTONIA MORALES i ROMERO, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau de
Sant Gregori el dia 21 de juliol de 2012.
PASQUAL BOSCH i LLACH amb CLARA PANOSA i ROQUETA, tots dos de Sant Gregori, es varen casal al Jutjat de Pau de Sant
Gregori el dia 1 de setembre de 2012.

DEFuNcioNS
•
•
•
•
•
•

PILAR CASADEVALL ROVIRA, de 94 anys, va morir a Girona el dia 20 de juliol de 2012. Fou enterrada al cementiri de
Sant Gregori.
JORGE LLACH i VIDAL, de 40 anys, que residia a la Bisbal
d’Empordà, va morir a la Residència els Roures de Sant Gregori el
dia 8 d’agost de 2012. Fou enterrat al cementiri de Calonge.
MARIA LORETO GUILANA PALMADA, de 62 anys, que residia a can Porret de Cartellà, va morir el dia 16 d’agost de 2012.
ANA FERNÁNDEZ AIBAR, de 67 anys, que residia a les Cases
del Xai, de Sant Gregori, va morir a l’Hospital Trueta de Girona el
dia 23 d’agost de 2012. Fou enterrada al cementiri de Sant Gregori.
JOSEP BOUBES PLANAS, de 98 anys, residia a la carretera al
mas Prat, de Sant Gregori. Va morir a l’Hospital Trueta de Girona
el dia 11 de setembre de 2012. Fou enterrat al cementiri de Cartellà.
JOSEP PADROSA i CARRERA, de 62 anys, residia a Girona, on
va morir el dia 15 de setembre de 2012. Fou enterrat al cementiri
de Sant Gregori.

Millora de la senyalització viaria

SET EN U octubre 2012

Durant aquest estiu s’ha procedit a millorar la
senyalització i circulació de diferents carrers
del nucli urbà de Sant Gregori.
Als carrers Gàrrep i Garrabia s’ha senyalitzat la doble direcció en el tram corresponent,
així com la prioritat de pas en les seves incorporacions. El carrer Orenetes i el carrer
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Rossinyols s’han establert d’una sola direcció. Així mateix, s’han pintat noves places
d’aparcaments al mateix carrer Orenetes i
s’ha ordenat la circulació en aquest sector.

Imatge de la línia de separació de carril i
senyalització al C/Gàrrep.
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A diferents àrees de recollida selectiva del
municipi s’han col·locat panells informatius amb informació de quins residus es
poden portar a la Deixalleria Municipal
de Sant Gregori i l’horari d’obertura de la
instal·lació. Així mateix, el Consell Comarcal del Gironès, responsable de la gestió de
residus al municipi, posa a disposició un telèfon per aclarir dubtes sobre el reciclatge de
deixalles 972 213 262.
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Reciclatge

S’ha senyalitzat millor l’accés de la deixalleria municipal.

Reordenació de l’Àrea de Selectiva del sector de la Torre, on sovint
s’acumulen moltes restes que es podrien portar directament a la
Deixalleria Municipal.

Consulta la ubicació
de les diferents àrees
de recollida selectiva
repartides pel municipi de Sant Gregori
a: www.santgregori.
cat/reciclatge

Col·locació de fustes (obtingudes en la reordenació de l’àrea de la
Torre) per tancar l’Àrea de Selectiva de l’entrada del poble des de
Girona (vial paral·lel a l’Avinguda de Girona).

SET EN U octubre 2012
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Coral Sant Gregori, deu anys
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Per a una coral local, gairebé podríem dir que deu anys representen una majoria d’edat. Assajar cada setmana, gairebé sense vacances, actuar dissabtes i diumenges la majoria
de les vegades, amb tots els problemes familiars que això
comporta, sense cap benefici econòmic —al contrari, pagant
de tant en tant— només es pot entendre per l’afició a la música i pel sentit de poble.
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“Vivim un moment dolç: fins i tot tenim més homes que mai”, coincideixen les cantaires que vam entrevistar un captard a l’Ajuntament.
I no recorden cap crisi d’aquelles que a vegades tenen les entitats i
que fan témer per la seva subsistència. Són deu anys viscuts intensament, amb una constància admirable en els assajos, un cop per setmana. Com va néixer la coral?, els preguntem: “Era el mes d’octubre
de 2002. Un grup de gent que ens trobàvem per cantar gospel vam
constatar que també teníem ganes de fer un altre tipus de música.
Vam donar veus i ens vam posar en marxa. Vam tenir la sort de trobar un director gironí amb una llarga trajectòria professional, en Pau
Castanyer, i vam posar fil a l’agulla. Sempre ens hem mogut en la
vintena de cantaires. El que ha costat i costa més de trobar són veus
masculines. Fins i tot algun moment ens vam plantejar fer una coral
de veus blanques. Però no ha calgut. Ara passem un bon moment”.
Durant aquests deu anys la coral s’ha mantingut, però han canviat els
noms de les persones, cosa molt lògica. Les circumstàncies de les persones, l’evolució de la vida familiar i tenir o no tenir temps lliure fan
que canviï la disponibilitat, però sempre s’han anat incorporant noves
veus. El primer director, en Pau, també va haver de deixar el grup
per raons de feina. Van trobar una directora, una noia russa, l’Anna
Vladimirova, professora de cant. Tampoc no va poder continuar. Fa
quasi cinc anys que el director és en David Sunyer, una persona que
viu per la música i en la música. “No ho té fàcil —ens diuen les cantaires— ja que la majoria de nosaltres no tenim gaires coneixements
de música, tot i que hem fet algunes jornades de tècnica vocal, que
ens han anat molt bé”.
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De la Coral Sant Gregori potser se n’hauria de dir més aviat Coral
de la Vall de Llémena, ja que on més actuen és en els pobles de la
vall. Pràcticament no fallen mai en la missa solemne de les festes
majors dels pobles de la vall. En les darrers anys també han participat en les festes remences. I fins i tot —ens diuen— han actuat
en quatre casaments. Tampoc no fallen mai en la festa de la gent
gran de Sant Gregori. “Fins i tot —expliquen amb satisfacció—
hem actuat alguns anys en la missa de Nadal de la presó de Girona,
celebrada pel bisbe. I una vegada, l’any 2009, vam cantar en la
missa dominical que retransmet TV2, que es va celebrar al monestir de Sant Domènec de les monges dominiques”, situat prop dels
estudis de la Televisió Espanyola a Catalunya. Continuem amb les
actuacions. La coral no sol faltar a la inauguració del pessebre a
l’aire lliure de can Roseta. També ha participat a “Girona, temps
de flors”, i alguns integrants de la coral, mitjançant un cor de Girona, participen en els concerts que cada any es duen a terme a
l’Auditori de Girona conjuntament amb diverses corals de la ciutat.
Una actuació que recorden especialment és la que es va fer al pavelló d’esports amb la participació de molt gent del poble, a més
de la coral, és clar. Hi havia més de cent participants, dirigits per la
Maria Àngels Nadal. L’obra, la cantata El Poble, havia estat escrita
per Miquel Martí i Pol.
Parlem del repertori: “És molt variat. Cantem cançons catalanes tradicionals i d’arreu del món. En el nostre repertori hi ha gospel, folk, pop,
música clàssica i també religiosa. Per Nadal, en la missa del gall de la
parròquia, en la qual actuem cada any, lògicament la major part de les
cançons són les tradicionals nadalenques”.
En deu anys, hi deu haver moltes anècdotes per explicar, els diem a les
cantaires reunides (per cert, l’entrevista s’ha interromput uns moments
perquè ens ve a saludar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís
Recorder, que visitava l’alcalde de Sant Gregori). Cares de circumstàncies. Amb el somriure sota el nas expliquen: “Tenim un director una
mica despistat. Un dia se’ns va presentar a l’actuació de la coral sense
papers. Els havia deixat damunt del cotxe mentre el tancava amb clau,
i allà els va deixar. Imagineu-vos la sembra de papers que deuria fer.
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Alguna vegada també hem hagut de tornar començar perquè havíem
agafat el to malament. El director es limita a dir: ‘Això està bé, però
tenim una altra versió millor’. I ens hi tornem a posar com si no hagués
passat res”.
Una millora important en els darrers temps és l’entrada en el grup
de l’Alba Roca, organista i pianista. Es tracta d’una noia jove, plena d’il·lusió, que dóna molta vida a la coral. En algunes ocasions hi
han participat altres joves del poble, com els germans Andreu i Gerard
Camps, tocant el violí i el piano, i la Glòria Vila, amb el violí.
El que queda clar al llarg de la xerrada és que no estem en un final de
camí. Hi ha corda per temps, segons es veu. Es tracta, doncs, d’una
petita parada per agafar aire i continuar cap als vint anys, de moment.
I més.
El que tenen clar és que aquest aniversari s’ha de celebrar. El 6
d’octubre, a la Pineda, actuarà el Taller d’Orquestra Jordi Rabasseda.
La Judith Ripoll, membre fundadora de la coral, cantarà tres cançons
i es presentarà un audiovisual resum dels deu anys, confeccionat per
Pere Trias. En la segona part, actuarà la coral amb la participació voluntària dels membres que n’han format part durant aquest decenni.
Una bona ocasió, també, per estrenar vestuari i himne, que es titula
La nostra Vall, amb lletra de Maria Lluïsa Masó i música de Marcel
Sabaté, director de la cobla Ciutat de Girona.
La coral no fa vacances, ja que en els mesos d’estiu és quan hi ha les
festes majors i es demana la participació de la coral, que té la seva seu
social i local d’assaig al Centre Cívic. Queda una pregunta a l’aire:
com viu econòmicament una coral com aquesta? Ens ho expliquen
molt ràpidament: de les actuacions que fan, una quinzena a l’any; de la
subvenció anual que els dóna l’Ajuntament; i, quan els sous no arriben,
de les quotes que paguen els mateixos cantaires. Despeses? Tampoc no
n’hi ha gaires. Pràcticament l’única persona que percep una mena de
sou és el director, cosa molt lògica. Però l’afició i l’amor a la música
ho poden tot. I per molts anys.
Carme Gubau
Pep Collelldemont

SET EN U octubre 2012
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LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”
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Nou projecte educatiu
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La llar d’infants de Sant Gregori ha patit una sèrie de canvis per a
aquest nou curs que ens han portat a replantejar-nos un nou projecte
educatiu. L’equip educatiu, amb molta empenta i dedicació, ha aconseguit dur a terme una nova metodologia de treball adequada a les
necessitats educatives dels nostres infants. Aquesta es basa en la creació d’aules temàtiques, les quals engloben dins d’un tema diferents
activitats i racons relacionats amb aquest. Les aules temàtiques són:
• Aula de la natura: és un espai de joc lliure en el qual els infants experimenten i manipulen amb diferents materials i elements naturals.
• Aula d’experimentació: podríem dir que és el petit laboratori de la
llar. És un espai on els infants, a través dels diferents racons, descobreixen, experimenten, investiguen, observen... les diverses possibilitats que els poden oferir els materials escollits.
• Aula de teatre: és un espai amb diferents racons pensats perquè els
infants expressin les seves emocions i estats d’ànim a través de la
representació. S’hi troben racons com ara el de les disfresses, la perruqueria i maquillatge, el titeller i les titelles... amb un escenari per
fer les seves pròpies funcions!!

• Aula de joc simbòlic: és un espai on els infants expressen i representen la seva realitat. Els racons han estat creats de manera que siguin
com més semblants millor a la seva vida quotidiana per tal d’oferirlos unes vivències reals: ja sabem com els agrada jugar a fer que són
grans!!! Els racons que s’hi troben són el de la caseta, amb l’espai per
a la cuineta, la sala d’estar i la biblioteca, i racons mòbils que s’aniran
canviant en funció dels interessos dels infants.
• Aula de moviment i expressió corporal: és un espai creat perquè els
infants satisfacin les seves necessitats més mogudes. S’hi troben
diferents materials com ara estructures de foam, espatllera, banc
d’equilibri, cercles, matalassos...
• Aula de plàstica: és un petit espai on els infants deixaran córrer la
seva imaginació i creativitat a través dels diferents materials plàstics
i les diferents tècniques que els anirem proposant.
Esperem que aquest nou projecte que tot just arrenca ara sigui ben
acollit per tothom i, sobretot, del gust dels infants, i que el pas per la
llar els deixi un bon record.

Aula experimentació.

Aula moviment.

Aula natura.

Aula plàstica.

Aula simbòlic.

Aula teatre.

Equip directiu Llar Infants
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ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

Nou curs

Aquest any comencem el curs amb la mateixa il·lusió de sempre, i volem ser molt positius i pensar que tot anirà bé. Però malgrat l’optimisme
que pares i mestres hem de tenir per afrontar la nova situació, som
conscients de les mancances que patirem al llarg d’aquest nou curs que
tot just acabem de començar.
Ja fa temps que la nostra escola ens ha quedat petita. Necessitem un
nou edifici. En pocs anys hem hagut de prescindir de diversos espais:
primer va ser l’aula de plàstica; després l’aula de música (hem d’anar a
fer classe a cal Bolet); posteriorment va ser el torn de l’aula de psicomotricitat (els alumnes d’educació infantil han de desplaçar-se fins al
pavelló). I finalment, aquest curs, hem hagut de prescindir de la sala de
mestres i habilitar un passadís de cicle inicial com a classe.
A part de la pèrdua d’espais, hem d’afrontar aquest curs amb menys
recursos que mai:
- Tenim més alumnes i menys mestres. Això suposa menys atenció
personal als nostres nens i nenes.
- Els mestres tenim més hores lectives, la qual cosa suposa que disposem de menys hores de coordinació, preparació, reflexió...
- No es cobriran les substitucions de menys de quinze dies. Com a
conseqüència d’això, si un tutor es posa malalt hauran de passar cinc
mestres al dia per aquell grup.

- Han empitjorat les condicions de treball dels interins i substituts. Per
exemple, un mestre que hauria de cobrir mitja jornada, actualment només en cobreix un 42 %.
- No hi haurà dotacions de material informàtic per anar actualitzant
les aules.
- No hi ha pressupost per al projecte de reutilització de llibres, que
suposava un important estalvi a les famílies.
En definitiva, pensem que totes aquestes retallades, malgrat l’esforç i
ganes que s’hi posen, fan perillar una escola pública de qualitat.

Comença un nou curs
Ens fa il·lusió seguir fent, treballant, creant,
potenciant, jugant, innovant... i, si podem,
augmentar les activitats que realitzem fora
de l’àmbit escolar i que no serien possibles sense la col·laboració i participació
d’algunes de les entitats del poble de Sant
Gregori.
Pensem que la participació dels nostres alumnes en activitats del poble i de la seva escola
és un pas fonamental per aconseguir per a tots
un futur millor.

Comencem a “vestir” les aules amb aquells
materials i suports necessaris per poder atendre el nostre alumnat i dur a terme la nostra
tasca educativa.
De mica en mica l’aula s’omple i es va personalitzant amb els treballs que van realitzant
els nostres alumnes: hi posem les seves fotografies, les seves fitxes, els seus plafons, les
seves joguines educatives...
Comencem un nou curs escolar, amb il·lusió
de fer la feina ben feta.

SET EN U octubre 2012

Comencem un nou curs, i no volíem deixar
de ser presents en aquesta revista.
Comencem amb il·lusió malgrat el greu context econòmic que afecta tota la societat. Comencem amb il·lusió per retrobar-nos amb els
nostres alumnes i donar la benvinguda als qui
comencen.
Comencem amb il·lusió per treballar i tirar
endavant el projecte educatiu del nostre centre, encara que no sempre sigui una tasca
fàcil.
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Giratori 7 en 1

12

Ja ha arribat el mes d’octubre, i pel que sembla també ha arribat a les vostres mans una
nova publicació del 7 en 1.
Com podeu apreciar per aquestes ratlles que
esteu llegint, un altre cop faig l’aportació del
meu granet de sorra en aquesta nova edició.
I, si us heu fixat en la portada, veureu que a
aquesta li correspon el número 83.
Sabeu que es tracta d’una revista trimestral
i, com el seu nom indica, abasta l’ahir, l’avui
i el demà dels 7 en 1. Per tant, han estat 83
publicacions en les quals, fins a data d’avui,
hom s’ha preocupat d’escriure sobre la vida,
l’esperança, els projectes, les il·lusions i el
record dels qui resideixen —o havien residit— a Domeny, Sant Gregori, Taialà, Ginestar, Constantins, Cartellà i Sant Medir, fent
memòria dels qui ens han deixat darrerament.
Ja ho veieu: és una revista que tracta de molts
i alhora es parla d’un de sol. Són diversos els
personatges que acull la revista, però alhora
és una sola la coberta que els aixopluga. És
així com jo defineixo el que és l’Agrupació
Parroquial: moltes parròquies i alhora un
destí comú, un caminar plegats, un conviure
fratern.
S’ha dit sovint que davant d’una imatge les
paraules sobren. I aquesta imatge l’he trobada en l’escultura metàl·lica del Giratori 7
en 1 de la carretera que uneix Domeny amb
el municipi més gran de la Vall, que és Sant
Gregori. Però vull fer-vos adonar que aquests
7 són per a mi els set campanars que, talment
com l’escultura, s’enfilen cel amunt. I tot i el
seu nombre, cada campanar, amb els altres,
en fa 1 de sol.
És així com m’agrada veure les parròquies de
la Vall: 7 (o el nombre que sigui) en 1, amb
les seves persones. Com he dit en altres ocasions, són autèntiques pedres vives de la bellesa arquitectònica de la comarca.
Cadascun dels campanars, enlairant coll
amunt, vol fer-nos veure un altre campanar
amic. Fixeu-vos en la imatge del campanar
de Sant Medir, que mira a Cartellà, i aquest
el de Llorà. I de tornada del pla de Sant Joan,
observem el majestuós coll de Sant Pere de
Llorà, que retorna la mirada a Cartellà i alhora a Sant Medir. Quina imatge tan bonica! I
els altres campanars, d’igual manera: només
heu de pujar a la torre de guaita de Sant Grau,
o bé a Santa Maria de Rocacorba, Biert, etc.

Ens parlen del passat, dels qui els han erigit.
També ens parlen del present, de l’esperança i
de la il·lusió que cal tenir per seguir endavant.
I, finalment, ens parlen del futur, a voltes incert, però que hem de conquerir nosaltres ja
que som els qui ens toca fer-ho. I és factible
si treballem positivament, unint esforços,
posant-hi el coll.
Tot plegat és el que intento dir-vos quan us
acosteu a l’església, veniu al despatx o em
trobeu pel carrer. I, sobretot, compteu amb la
meva disponibilitat incondicional.
Acabo amb un fragment de la cançó El meu
país, d’en Lluís Llach:

El meu país és tan petit
que des de dalt d’un campanar
sempre es pot veure el campanar veí.
Que continuem treballant Tots en 1, amb
respecte, comprensió i amb promptitud. I
si experimenteu soledat o desànim, enfileuvos dalt d’un campanar i veureu que no esteu sols. Esteu envoltats de campanars veïns
que estan amatents per comunicar-vos una
paraula amable. Compteu amb mi i amb tots
aquells que fan del seu temps un servei amorós als altres.
Mossèn Enric
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Viatge d’enguany: ESCÒCIA
El viatge que cada any s’organitza des del Casal de Gent Gran ha tingut enguany com a destinació Escòcia. Es va fer entre els dies 4 i 11
de setembre, i podem ben dir que ha estat un
dels viatges més bonics dels que hem realitzat.

Durant la setmana que va durar la sortida es
varen fer les següents visites: Edimburg,
Inverness, llac Ness, Cawdor, illa d’Skye,
Fort Wiliam, llac Lomond, Glasgow, Stirling i Newcastle.

El grup, gaudint de la frondositat de
l’entorn.

Tot el grup: 33 persones i el guia local.

El guia local, Sergio, vestit d’escocès, tot fent una explicació.

Castell Urquhart, amb el llac Ness al fons.

SET EN U octubre
abril 2012
2012

Una imatge constant: ovelles i vaques, algunes de raça peluda.

13

Estiu x Joves 2012

un estiu amb 10 activitats per a joves, amb prop de 400 participants de totes les edats.
Esport, música, percussió, tallers, sortides i molts més dins la programació de l’Estiu x Joves 2012.
Waterworld

Sortida al parc aquàtic de Waterworld de Lloret de Mar.

taller de percussió

ii Nit de Música Jove

Cinc joves grups convidats van poder actuar davant unes 100 persones
durant la II Nit de Música Jove Live a l’Espai la Pineda.

Nit de l’esport

Taller de percussió a la Pineda amb components de la Banda del Surdo.

SET EN U octubre 2012

taller Dansa del Ventre
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Activitat de dansa del ventre, amb la professora Inés Díaz, a la piscina
municipal.

Nit de l’Esport. Torneigs de diferents esports: 3x3 de bàsquet, futbet i
vòlei a la plaça Miquel Martí i Pol.

baixada de carretons

taller ioga

Primera edició de la Baixada de bicicletes i
carretons des de Santa Afra per la Festa Major de Ginestar.

Nit de DJ’s a Ginestar
Activitat de ioga a l’aire lliure a l’Espai la Pineda, amb la professora Mercè Ribera.

Premonitors

Nit de Dj’s a Ginestar amb dues joves promeses.

El passat diumenge 9 de setembre, 30 joves de Sant Gregori i 14 joves de Vilablareix van aprofitar el bus organitzat des de
les Àrees de Joventut dels dos municipis,
amb el suport del Consell Comarcal del Gironès, per anar a les Festes del Tura a Olot.
Aquesta iniciativa permet que el jovent es
traslladi de forma més segura a una de les
festes majors més conegudes de les comarques gironines.

Un projecte treballat conjuntament amb l’empresa d’oci i lleure Plagesport per oferir als joves
de 3r i 4t d’ESO una introducció al món del lleure dins el Casal d’Estiu 2012.

brigada Jove
Sis llocs de treball per a sis joves del poble.
Aquest any s’ha posat en pràctica un nou procediment, de valoració per punts, per seleccionar
els quasi 40 joves que s’han presentat per ocupar els sis llocs de treball disponibles en tasques
municipals a l’Ajuntament de Sant Gregori.
Tots ells havien de presentar el seu CV i passar una entrevista personal.

El seleccionats finalment van ser:
brigada juliol: Carles López
cal bolet: Júlia Serinyà
biblioteca: Mònica Arnau
Promoció local: Sandra Sarrats
ajuntament: Carla Capell
brigada agost: Marcel Llavero

SET EN U octubre 2012

bus nit
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Hereu i Pubilla Sant Gregori

Grabació del vídeo amb els diferents candidats/es a hereu i pubilla.
A la foto Oriol Gonzalez.

La Pubilla, Júlia Serinyà entregant medalles als equips guanyadors
de la Nit de l’Esport.

A Sant Gregori, cada any, escollim l’Hereu i la Pubilla durant el sopar de Festa Major, però aquest any ha estat una mica diferent. Abans
d’omplir la butlleta, tots els assistents al sopar han pogut veure un
vídeo de presentació dels joves candidats i candidates d’enguany, per
simplement conèixer-los una mica més abans d’escollir-los.
I és que el pubillatge és un dels aspectes d’arrel tradicional catalana
que es vol potenciar des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Sant Gregori: Acompanyar els joves des que són candidats fins que
són escollits i durant els diferents actes en què participaran durant
l’any.

L’any 2011, amb l’Anna Turon i en Jordi Arnau, vam iniciar aquest
bonic projecte al municipi, i aquest any 2012, amb la Júlia Serinyà i
l’Oriol González, recentment escollits com a pubilla i hereu, el continuem amb novetats. Molt aviat tindrem a punt els nous vestits d’hereu
i pubilla que s’utilitzaran cada any, cosits especialment des del Casal
de Gent Gran Sant Grau.
La feina de l’hereu i la pubilla és assistir en representació del municipi
de Sant Gregori a diverses trobades d’arreu de Catalunya, tal com ja
van fer els seu predecessors, així com en actes municipals (com en la
lectura del manifest per l’11 de Setembre a Sant Gregori).

SET EN U octubre 2012

Des de l’Àrea de Joventut hem col·laborat activament amb:
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Durant el Camp
de Treball portat a
terme a Sant Gregori
hem donat suport a
l’Associació de Joves
el Quaranta-Dos.

Per la Festa
Major de Sant
Gregori hem
col·laborat amb la Comissió de
Festes de Sant Gregori en diferents
activitats.

Per la Festa Major de Ginestar
hem col·laborat estretament amb
la Comissió de Festes de Ginestar
amb la Nit de Dj’s i la I Baixada
de bicicletes i carretons.

Aquesta jove
empresa portada per dos joves
emprenedors del poble ens va
gravar el vídeo de presentació
de l’Hereu i la Pubilla. Donem
suport als joves emprenedors!
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ESPORT MUNICIPAL

Èxit de les nits de piscina

Durant aquest calorós estiu s’ha pogut gaudir de dues refrescants jornades de piscina a la nit a la Piscina Municipal de Sant Gregori: el

dissabte 28 de juliol i el dissabte 11 d’agost. En ambdues ocasions hi
van passar més de 300 persones.

Ambient en una de les nits de piscina d’aquest estiu.

Turisme i Natura Centre BTT Sant Gregori

El 10 de juliol es va realitzar una nova sessió dels itineraris saludables
per Sant Gregori. Es va fer un recorregut senyalitzat d’aproximadament
una hora.
Així mateix, s’han portat a terme diferents sessions d’exercicis al parc
urbà de salut, situat a la plaça Francesc Macià, de Sant Gregori.
Han estat organitzades pel Consell Esportiu del Gironès i per Dipsalut.
Consulteu les properes dates de dinamitzacions a la web:
www.santgregori.cat

El Centre BTT Sant Gregori és un punt de partida de diverses rutes de
BTT i senderisme per Sant Gregori.
Un dels objectius és aglutinar les diferents activitats de turisme actiu
que trobem a la Vall de Llémena per oferir —tant a la població local
com també a tots aquells visitants d’un dia o de cap de setmana— una
oferta d’activitats en ple contacte amb la natura.
També pretén ser un nou punt de suport per a tots aquells negocis de
turisme de la Vall, cases de turisme rural i/o restauradors que vulguin
complementar els seus serveis.
Tota la informació sobre el Centre BTT a la web:
www.stgregori.com/centrebtt

Alguns participants en la sortida de juliol.

Imatges de l’interior del Centre BTT Sant Gregori.
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Triple Corona, una pàgina a la història de la natació
Miquel Suñer: “He posat la meva vida al límit en tots els sentits”

Miquel Suñer i Comalat, fill de Taialà (Sant
Gregori), va completar aquest estiu el seu
repte iniciat l’any 2010: completar, ni més ni
menys, que les tres travessies d’ultra-resistència més prestigioses del món, de manera reglamentària: sense neoprè i amb un jutge que ho
certifica, en tres anys consecutius:
2010 - Canal de la Mànega
(entre Anglaterra i França) – 50 km en un
temps d’11 h 54 min. (Temperatura mitjana
de 16 ºC).
2011 - Volta a l’illa de Manhattan
(Nova York - Estats Units) – 55 km en un

temps de 7 h i 38 min. (Temperatura mitjana
de 18 ºC).
2012 - Canal de Santa Catalina
(Califòrnia - Estats Units) – 35 km en un
temps de 8 h 11 min i 30 seg. (Temperatura
mitjana de 17 ºC).
En aquesta última prova aconseguí el 4t millor registre d’aquesta travessa.
Aquestes fites el coronen com a 53è nedador en tota la història i el primer català que
aconsegueix la prestigiosa Triple Corona en
el món de la natació.
Val a dir que Suñer ha tingut el suport
d’importants patrocinadors, però també en

bona mesura de l’Ajuntament de Sant Gregori, que li ha donat suport des de la primera gran travessa d’aquest formidable repte,
l’any 2010, fins a la darrera fita d’aquest
estiu.
Així mateix, s’ha reconegut la seva trajectòria i fites aconseguides com a esportista
en les dues darreres edicions de la Festa de
l’Esport de Sant Gregori, igual que recentment a la Festa Major de Taialà.
Des d’aquí, la més sincera enhorabona i molta sort en els nous reptes que de ben segur
t’esperen.
Web oficial: www.miquelsunyer.com

AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI
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Nova temporada
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L’Agrupació Esportiva Sant Gregori comença
la temporada 2012-2013 amb 21 equips, dividits en tres equips sèniors, inclòs el femení, i
18 equips de futbol base.
El primer equip, que milita a 3a Catalana, és liderat per un entrenador jove, de
la casa, en Marc Domínguez, que ha estat jugador del club i entrenador de base.
L’objectiu és intentar trobar la direcció
correcta d’un equip que durant les últimes temporades no ha acabat de rutllar en
l’aspecte esportiu.
De l’equip de 4a Catalana cal destacar que
està format pràcticament en la seva totalitat
per jugadors que han passat pel futbol base
de l’Agrupació.

El futbol base augmenta en un equip de categoria cadet i un equip aleví respecte a la temporada anterior, i continua amb els mateixos

objectius de sempre, buscant equilibri entre la
formació esportiva basada en l’educació i la
competitivitat que comporta aquest joc d’equip.

Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
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Resum d’acords del ple i acords
de la junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE
Sessió extraordinària del 14 de maig 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, Eduard Grabulosa i Bosch, Raquel Pujadas i de Palol, Susanna Garcia i Senen, i Jaume Peix i Brunsó.
S’aprova, per unanimitat, la modificació de l’article 6.2 de la taxa del
Casal Municipal d’Estiu per a l’any 2012.
S’aprova, per unanimitat, la modificació de l’ordenança fiscal del servei municipal d’aigua potable en aplicació de la Llei 5/2012.
S’aprova, amb el vot favorable dels membres de CiU i d’ERC i
l’abstenció d’IpStG, la sol·licitud de concertació de l’operació
d’endeutament a llarg termini per finançar les obligacions de pagament abonades en el mecanisme per import de 579.293,26 €, segons
consta a l’Oficina Virtual de les EELL del MINHAP, amb l’entitat
financera que ens assigni l’ICO.
S’aprova, per unanimitat, el conveni de delegació entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei
de recollida i tractament de residus de poda o restes vegetals de la
comarca del Gironès.
S’aprova, per unanimitat, presentar recurs d’alçada contra la resolució del director general de Política Energètica i Mines, de data 29
de març, per la qual s’autoritza a Red Eléctrica de España SAU la
línia aèria i de transport d’energia elèctrica a 400 kV, doble circuit,
Bescanó-Ramis-Santa Llogaia.

S’aprova, per unanimitat, verificar el text refós del Pla especial per a
la rehabilitació de la masia de can Pujades a Ginestar (Sant Gregori)
com a casa de turisme rural adossada a la masia de can Catorze.
S’aprova, amb el vot favorable dels membres de CiU i el vot en contra d’ERC, crear el preu públic (3.5) per a l’ordenació del recurs de
quotes de la llar d’infants “els Escarlets” de Sant Gregori i deixar
sense efecte la taxa establerta per a aquest mateix servei a les ordenances municipals.
Es determinen, per unanimitat, les festes locals al municipi de Sant
Gregori per a l’any 2013, que seran el dia 22 de juliol i el dia 29
d’octubre.
Per unanimitat s’insta el Govern de l’Estat espanyol, a través del Ministeri de Foment, que elabori el Projecte de millora de la Nacional
II i n’executi les obres corresponents a Maçanet de la Selva – la Jonquera, així com el tram previ a l’arribada a Girona, en considerar-les
prioritàries en el marc de la programació i calendari de les inversions
previstes per als pròxims exercicis.

SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local de 4 de juny de 2012
Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ventura,
i la Sra. Concepció Torrado i Oliva.
S’accepta la subvenció concedida dins la campanya del Pla a l’Acció
exercici 2012 amb destí a la redacció d’un Pla d’acció d’energia.

Sessió ordinària del 7 de juliol de 2012

S’accepta la subvenció concedida dins el Fons de Subvencions 2012
amb destí a sufragar la despesa de conservació i manteniment de vies
públiques i servei de neteja.

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, Eduard Grabulosa i Bosch, Raquel Pujadas i de Palol,
Josep Vidal i Fàbrega, i Susanna Garcia i Senen.

S’accepta la subvenció concedida la campanya de subvencions per
a actuacions en matèria forestal – línia 1, any 2012, de la Diputació
de Girona, amb destí a sufragar la despesa d’arranjament de camins
forestals per a la prevenció d’incendis.
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S’accepta la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Cultural
Local 2012 de la Diputació de Girona.
S’accepta la subvenció concedida per part de Dipsalut a l’empara de
la campanya del programa Pt06 (exp. Pt06 2012/29) del Catàleg de
serveis de Dipsalut 2012.
S’acorda adherir-se al conveni per a la col·laboració en l’elaboració i
actualització del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil
de la comarca del Gironès.
S’atorga a la l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí l’import
de 650 euros per fer front a part del cost de les vacances d’aquests
infants a Catalunya, i subvencionar el cost del casal d’estiu de Sant
Gregori i de la piscina municipal de Sant Gregori d’un infant sahrauí.
Junta de Govern Local de 18 de juny 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’accepten les subvencions concedides per part de Dipsalut a l’empara
de les següents campanyes:
Pt05: Gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic: can Bellvitge,
mas Suro i Consorci Sant Gregori.
Pt14: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció amb destí a la instal·lació
d’un bypass a l’escola municipal.
S’aprova el conveni de col·laboració que estipula les condicions que
regularan la prestació del servei de terrassa – bar ubicat a la plaça Catalunya del municipi de Sant Gregori.
S’accepta la subvenció concedida per import de 1.891,14 euros per
part de la Diputació de Girona a l’empara de la convocatòria d’accés a
les noves tecnologies 2012 amb destí a l’adquisició de material informàtic per a les oficines municipals.
Junta de Govern Local de 2 de juliol 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 canvi de sentit dels carrers Orenetes, Rossinyols i Abellarols.
S’estima parcialment el recurs de reposició interposat, i en aquest sentit es deixa sense efecte l’acord impugnat de data 25 d’abril de 2012
relatiu a la devolució de l’import de l’ICIO.
Es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada
contra l’Ajuntament de Sant Gregori pels desperfectes soferts a la part
lateral dreta d’un vehicle.
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S’accepta la cessió de la impressora HP LaserJet 2015 per part de la
Diputació de Girona a l’empara de la convocatòria de cessió gratuïta
de material informàtic als ajuntaments de menys de 5.000 habitants.
S’acorda adreçar-se a Dipsalut i acollir-se a la convocatòries relatives a:
• programa Pt10 d’actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes anualitat 2012.
• Programa Pm07 per a la realització d’activitats de promoció de la
salut anualitat 2012.
S’acorda adreçar-se al Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i acollir-se a la convocatòria relativa als ajuts per al
tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei
5/2003, de 22 d’abril, i en nuclis urbans vulnerables per a l’anualitat
2012-2013.
S’aprova el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per a l’organització
del Festival d’arts escèniques Emergent.
Junta de Govern Local de 17 de juliol 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 Pla Local de Joventut del municipi de Sant Gregori per
al període 2012-2015, s’aprova el desenvolupament del projecte “Cal
Bolet 2012-2015” inclòs en el Pla Local de Joventut i s’acorda adreçarse al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i acollir-se a la convocatòria 2012 de subvencions destinades a
projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaborin en el marc del Pla nacional de joventut de Catalunya.
S’accepta la subvenció concedida per import de 1.000,00 € per part de
la Diputació de Girona al projecte a l’empara de la convocatòria per a
projectes d’acció social 2012 amb destí a la segona fase de l’estudi de
detecció de persones amb dependència o risc de patir-ne al municipi
de Sant Gregori.
PROPOSTES URGENTS
S’aprova el padró de contribuents en concepte de recollida
d’escombraries i clavegueram relatiu al primer semestre del 2012.
Junta de Govern Local de 30 de juliol 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.
PROPOSTES URGENTS
S’aprova la contractació d’una pòlissa de crèdit amb La Caixa. entitat
que ofereix les millors condicions econòmiques i financeres.
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S’autoritza la realització de la baixada de carretons que es portarà a
terme en el marc de la festa de Ginestar.

de manteniment, pilates, spinning i sala de tonificació al pavelló municipal amb la modalitat de gestió indirecta.

S’autoritza la realització del camp de treball sol·licitat, que portarà a
terme la senyalització de diverses rutes per Sant Gregori, d’acord amb
el projecte que acompanyen.

Junta de Govern Local de 3 de setembre de 2012

Junta de Govern Local de 13 d’agost de 2012
Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, i
la Sra. Concepció Torrado i Oliva.
S’accepta l’ajut concedit per a l’elaboració i la redacció d’una auditoria energètica de l’enllumenat públic de Sant Gregori a l’empara de la
convocatòria de 2011 d’ajudes de l’Institut Català d’Energia (ICAEN)
de la Generalitat de Catalunya.
S’accepta la subvenció concedida dins el programa A3 de suport a
l’esport municipal, exercici 2012, amb destí a sufragar la despesa realitzada per la pràctica de la gimnàstica artística.
S’accepta l’ajut concedit per finançar el cost de l’obra de millora del
traçat del camí de Bonmatí a Sant Gregori en el seu tram des del nucli
de Constantins fins al torrent del Bac, a l’empara de la convocatòria del
2012 d’ajudes de l’Agència de Residus de Catalunya.
S’aprova el canvi de color de l’uniforme de la Brigada municipal de
l’Ajuntament de Sant Gregori, que passa del gris al blau marí als pantalons i caçadora i al bordeus en la camisa, afegint la franja ﬂuorescent
en pantalons i caçadora per a la visibilitat i seguretat dels treballadors.
S’aprova el Projecte Fase I Projecte constructiu d’un dipòsit de 260
metres cúbics per a l’abastament d’aigua potable a Soler i Patel, al
terme municipal de Sant Gregori.
S’aprova inicialment el plec de clàusules administratives particulars i
les condicions tècniques que han de regir la licitació del servei esportiu

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’acorda desestimar el recurs de reposició interposat contra una liquidació practicada.
S’accepta la subvenció per part la Diputació de Girona a l’empara de la
convocatòria de projectes i accions de promoció econòmica.
S’aprova inicialment el plec de condicions tècniques redactat pels serveis tècnics municipals per a la cessió de les instal·lacions municipals
per la pràctica de Belles Arts.
S’accepta la subvenció concedida per part de Dipsalut a l’empara de la
campanya del programa Pm05.
S’aprova el contingut del conveni de cessió gratuïta de tres
desfibril·ladors. Dos d’aquests seran ubicats a l’interior del pavelló
municipal i al camp de futbol – BTT, i el tercer serà mòbil.
S’aprova concedir ajuts individuals per minorar el cost del servei
d’acollida i escolarització a l’alumnat de la llar d’infants Els Escarlets
de Sant Gregori, amb un pressupost màxim de 2.700,00 €
S’aproven les bases reguladores dels ajuts individuals per al servei
d’acollida i escolarització a l’alumnat de la llar d’infants Els Escarlets
per la seva assistència a la llar municipal.
PROPOSTES URGENTS
S’aprova el pressupost presentat per a la realització de les tasques de
pavimentar 44 metres lineals a la deixalleria de Sant Gregori.
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Serem o no serem independents
Sembla que hem entrat en una nova etapa. La latent crisi en què ens
trobem ha evocat un sentiment de llibertat, d’una anhelada independència que podria ser la solució al constant espoli fiscal que viu Catalunya, les seves institucions, els seus pobles i la seva gent.

diferents governs a Catalunya, però cap no va fer un pas endavant tan
evident com s’ha fet actualment. Ara, el primer pas tampoc no l’ha fet
explícitament el govern català. És el poble, a través de les diferents associacions populars que han sorgit i impulsat aquest procés i moviment
independentista que aglutina gent de tot tipus. Això sí, a diferència
dels anteriors, l’actual Govern de la Generalitat —de Convergència i
Unió— ha escoltat aquest clam, amb 1.500.000 persones als carrers de
Barcelona el dia 11 de setembre de 2012, i està decidit a moure fitxa
per Catalunya.

“Tot és possible si hi ha
voluntat, grans majories
i capacitat de resistir”
ARTUR MAS

Les arques catalanes perden 45.000.000 euros cada dia, el que equivaldria per a Sant Gregori a 19.500 euros diaris. I veiem com, de cada
1.000 euros recaptats a Catalunya, només en retornen 570, o, el que és
el mateix, 430 no tornen mai.
Una gestió directa d’aquests recursos generaria una capacitat, fins ara
limitada, per retornar amb més celeritat ajuts, subvencions i pagaments pendents de la Generalitat de Catalunya a les persones i a les
institucions. A Sant Gregori, igual que a la majoria de pobles, estem
a l’espera de rebre subvencions ja consignades de la Generalitat per
valor de 872.243,83 euros, la qual cosa no beneficia les arques municipals i obliga a mantenir un constant rigor i reajustament pressupostari
en tots els aspectes.
Però l’espoli fiscal que rep Catalunya no és cosa de fa un o dos anys. Fa
temps que en som conscients. Durant els darrers deu anys hi ha hagut

La independència és un pas important, i per això no s’ha de trepitjar
en fals. Si aquest és el camí cal traçar-lo bé i amb fermesa. Ara bé, cal
tenir unes estructures fortes i ben preparades, cal estar convençuts i
saber convèncer els que encara no ho estan. Per afrontar aquest canvi
cap a un nou estat, l’Estat català, cal fer-lo amb majoria.
Malgrat tot, nosaltres hem de seguir treballant per Sant Gregori, ja
que el dia a dia del municipi no s’atura. S’ha iniciat nou curs escolar a
l’escola i a la llar d’infants; les entitats esportives, culturals i de lleure
reprenen les seves activitats, i la programació municipal —dins de la
mesura en què sigui possible en l’actual situació— s’ha d’anar definint. Són temps complicats, més que mai, però des del grup municipal
de Convergència i Unió a Sant Gregori estem i estarem preparats per
afrontar les dificultats que sorgeixin en aquest camí cap a la independència o el que hagi d’esdevenir.

La nostra pàgina web:
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IN – INDE – INDEPENDÈNCIA!!

Hi ha una majoria social que té clar què vol i que fa servir els mitjans
de què disposa per aconseguir els seus objectius
Independència és una paraula que el dimarts 11 de setembre va repetirse milions de vegades. La majoria social d’aquest país ha fet un canvi
interior i ha incorporat l’escenari de la independència com a sortida
possible a l’atzucac en què es troba Catalunya. Aquest és un país de
parlar clar i català, i per això ens agradaria haver sentit aquesta paraula
en boca del nostre president. Però també entenem que tot necessita el
seu temps, i que el fet que el president Mas afirmés davant d’un auditori madrileny que Catalunya necessita un estat i que la millor manera
de saber si els catalans el volen és fent un referèndum, és d’una transcendència molt important per a l’independentisme.
Des d’aquí volem felicitar i agrair la tasca de la gent de l’Assemblea
Nacional Catalana i, concretament, la de la gent de Sant Gregori.
Aconseguir moure unes 300 persones és un mèrit mai vist al nostre
municipi.
Pensem que no hauríem arribat aquí sense els independentistes històrics, però encara menys sense els que s’hi han sumat darrerament.
Per als que anàvem a manifestacions de quatre gats fa més de vint
anys, veure el que vam veure l’11 de setembre a Barcelona posa la pell
de gallina. Com deia algú, els independentistes avançarem molt més si
en lloc de preguntar d’on venim ens preguntem on anem.
Si portem 300 anys lluitant pels nostres drets com a poble segurament
no vindrà d’uns mesos aconseguir la independència. Cal actuar amb
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intel·ligència i sense partidismes. Som molts els independentistes
que renunciaríem al partit per la llibertat del país. I cal que siguem
aquests els que bastim tots els ponts que quedin per bastir per tenir clar
l’objectiu i no perdre’ns en discussions o caure en els errors de sempre.
Hi ha una majoria social que és molt més que un estat d’opinió, els
resultats d’una enquesta o els vots en unes eleccions. És una majoria
que té clar què vol i que fa servir els mitjans de què disposa per aconseguir els seus objectius. ERC respondrà als anhels que ens demana
la gent del nostre país i donarem suport al president Mas, òbviament
en la mesura que aquest doni suport al clam del poble de Catalunya:
independència. ERC és un instrument que té com a objectius la independència del país i la justícia social sota el valors republicans. Així
doncs, tenim un dels objectius a tocar i treballarem per estar a l’alçada.
Parafrasejant Macià, volem ser dignes de Catalunya.
I és pensant en aquest objectiu que ERC Sant Gregori va presentar la
moció per declarar Sant Gregori territori català lliure i sobirà, conjuntament amb els altres grups del Consistori, i que es va aprovar en
l’últim Ple celebrat al municipi. En aquesta moció també instem el
president de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que iniciïn en el
termini més breu possible —i en tot cas abans del dia onze de setembre
de 2014— el procés de declaració de sobirania nacional catalana i convoquin els referèndums i comicis necessaris per preparar de manera
convenient la transició cap al nou Estat Català.
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Un 11 de setembre per a la reflexió
Sense cap mena de dubte, la gran manifestació de l’Onze de Setembre
ha representat un canvi en la relació entre la ciutadania i la classe política. Deixant a part la mateixa reivindicació de la Diada —un Estat
català—, proclamada per un nombre tan important de gent, i que expressa la voluntat d’un poble de poder ser allò que vol ser, creiem que
amb aquesta manifestació ha quedat en evidència, una vegada més, la
manera de fer de molts polítics, que amb les seves tàctiques i actituds
volen reconduir les inquietuds de la població cap a interessos propis
o partidistes.
La gran quantitat de declaracions i posicionaments previs al dia 11, sobre qui hi aniria i qui no hi aniria, o darrere de quina pancarta, va anar
variant a mesura que s’apropava el dia i que augmentava exponencialment el nombre de gent que manifestava la seva voluntat d’assistir-hi.
Fins al punt que molts dirigents de la classe política varen haver de
canviar els seus plantejaments inicials, contraposant voluntats històricament diferents a la de la independència, per tal de no quedar en evidència enfront d’una gran majoria de la població —entre la qual hi ha
els seus mateixos votants— que els reclamava un posicionament més
clar. Aquest fet ens ha de fer adonar que, tot i que en molts moments
no ho sembli, el poder en realitat pertany al poble, que és qui escull
els seus dirigents per tal que aquests desenvolupin les polítiques que la
població vol, i no a l’inrevés. Ara, doncs, és el moment que els nostres
dirigents i tots aquells que estem al servei dels ciutadans actuem per tal
d’intentar donar resposta a la voluntat expressada per tanta gent, sense
ambigüitats ni jocs de paraules.
Aquesta premissa, doncs, ens ha de servir també per poder solucionar problemes municipals d’una manera més oberta i participativa. Un

exemple el podem trobar a principi d’estiu, quan vàrem viure al poble
una oposició ferma a les reformes que l’equip de govern introduïa a la
Llar d’Infants. És cert que en els moments de crisi en què ens trobem,
i amb les retallades que ens imposen, és difícil fer equilibris amb les
politiques municipals, però també és cert que en moltes ocasions es
podria actuar d’una altra manera.
En reiterades ocasions, des d’Independents per Sant Gregori hem posat sobre la taula —sense trobar el suport de cap altre grup polític del
consistori— problemàtiques com la rotació de les educadores, els seus
contractes laborals i el salari que tenien. En aquest mateix sentit hem
reclamat en més d’una ocasió que la comissió que es va crear arran de
la problemàtica de les denúncies a algunes educadores continués treballant per tal que en el futur no es repetissin aquestes situacions, però
sorprenentment es va dissoldre.
Reiteradament també hem alertat sobre els pressupostos municipals,
aprovats sistemàticament per CiU i ERC, amb els quals ens hem anat
endeutant cada dia més i més, i que, si se’ns hagués escoltat, potser ara
tindríem més marge de maniobra.
Pensem doncs que és hora d’escoltar i donar resposta a les inquietuds de
la gent, per tal que la qualitat dels nostres serveis no es vegi minvada.
En aquest inici de curs i en els moments de transformació que estem
vivint, és el moment d’exigir als nostres dirigents un canvi d’actitud,
per tal que recullin els neguits de la gent i ens donin respostes més
clares, creant ponts de comunicació que ens duguin a una nova democràcia en què el concepte grec demos tingui més sentit que mai.
Independents per Sant Gregori – Progrés Municipal
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PatiNatGE artÍStic SaNt GrEGori

arranquem de nou

aquest darrers mesos, el dia 7 de juliol
passat vam celebrar, en el pavelló de Canet d’Adri, el V Festival d’Estiu de Patinatge Artístic, un festival amb notable
presència de clubs gironins amb moltes
ganes de donar un bon espectacle. Vam
passar una tarda entretinguda veient bon
patinatge, tant d’individuals com parelles i grupals. I per si algú s’havia perdut
l’espectacle, vam repetir-ne un petit tastet el dilluns de la Festa Major, a la plaça
Miquel Martí Pol, on les patinadores i el
patinador van ser molt aplaudits.
Ara, el dia 30 de setembre, per la festa
Major de Canet d’Adri, també farem una
petita representació dels nostres números
presentats al Festival d’Estiu, i presentarem també els nous patinadors i patinadores que s’han apuntat a aquest esport
durant aquest principi de setembre.
Així que us animem a tots a venir a veure
patinatge i a gaudir-ne tant com nosaltres,
i per als més atrevits també us obrim la
porta perquè ho proveu: segur que us hi
quedareu atrapats.

cb SaNt GrEGori

inici
de temporada
Arriba la tardor, i comencem una nova
temporada amb la mateixa il·lusió de
sempre.
Com cada any, nous jugadors
s’incorporen al club, sobretot en
l’equip de escola. En els equips més
grans hem tingut baixes de jugadors
i jugadores per motius de estudis, ja
que o bé han anat a estudiar fora, o
tenen problemes d’horari per compaginar totes dues activitats. A tots, els
desitgem molta sort en les seves noves
etapes.
Quant als entrenadors, es mantenen
pràcticament els mateixos de l’any
passat, encara que uns quants han canviat d’equip.
La Junta Directiva dóna les gràcies
tant a l’Ajuntament de Sant Gregori
com a aquelles persones i empreses
que ens donen el seu suport per tal que
els nens, nenes i joves de Sant Gregori
i de la Vall del Llémena puguin practicar esport.
Per a qualsevol qüestió que vulgueu
plantejar, us podeu posar en contacte
amb el club mitjançant el següent correu
electrònic: club@cbsantgregori.cat
JuNta c. b. SaNt GrEGori

SET EN U octubre 2012

L’estiu ja s’ha acabat, i tots n’hem gaudit molt, però una cosa dolenta té l’estiu
per als patinadors del PA. St. Gregori, i és
que durant el mes d’agost no poden patinar... Però un mes passa ràpidament, i
ja només de començar el setembre s’han
pogut calçar els patints i tornar a practicar
l’esport que més els agrada.
El patinatge torna a arrencar; els nens i
nenes de St. Gregori es posen els patins;
les entrenadores, amb idees renovades,
tornen a ensenyar, i els pares i mares tornen a vetllar perquè tot l’engranatge del
club funcioni.
Segons el calendari de la federació, el
mes d’agost només és una parada tècnica.
Nosaltres no hem acabat la temporada,
encara: l’acabem al desembre. Per tant,
aquest mes de setembre i l’últim trimestre
de l’any estem carregats de proves i campionats, competicions que les nenes han
anat guanyant i s’han anat classificant al
llarg de l’any 2012. En les properes revistes us anirem informant dels resultats.
Si fem un repàs del que s’ha fet durant
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CLUB D’ESCACS SANT GREGORI

Club d’Escacs
Sant Gregori

SET EN U octubre 2012

Un cop acabat el curs escolar, el club d’escacs
Sant Gregori va fer, com cada any, la festa
de final de temporada. En aquesta festa es va
jugar un torneig entre els nens i nenes que
van estar venint a l’escola d’escacs durant el
curs. Va guanyar el torneig en Miquel Farré,
que ja l’havia guanyat l’any passat. El segon
classificat va ser en Pere Anglada, que només
va perdre amb en Miquel a la final. També es
va fer un torneig absolut, que va guanyar la
Laura Garcia.
D’altra banda, i com cada any, el club d’escacs
va organitzar el Torneig d’Escacs Actius
Ajuntament de Sant Gregori, que aquest any
arribava a la setena edició. És un torneig que
té molt bona acceptació, sobretot per part dels
jugadors joves, ja que es juga a la piscina de
Sant Gregori. El torneig el va guanyar l’Àlex
Vidal, del club d’escacs Santa Eugènia. Va
ser un bon torneig per als jugadors de Sant
Gregori, ja que en Jordi Güell es va endur el
premi del tram A, l’Antoni Foix el del tram B,
la Laura Garcia el femení i en Miquel Àngel
Bordas el local.
Ja per acabar, recordem que amb l’arribada
del nou curs hem tornat a començar l’escola
d’escacs i els entrenaments. Els nens que
vulguin venir a l’escola poden fer-ho els divendres a partir de 2/4 de 7, i, els adults, els
divendres a partir de les 8.
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CLUB TENNIS SANT GREGORI

III Open d’Estiu
Club Tennis Sant Gregori

Aquesta passada primavera el Club de Tennis Sant Gregori va organitzar el seu III Open
d’Estiu, amb més participació que mai. Competiren des del 2 de maig fins al 14 de juliol, dia de la
Festa Major del nostre poble, fins a 57 jugadors i
jugadores, dels quals 31 eren locals i 26 vinguts
d’altres clubs de les comarques gironines.
El torneig es va disputar, pel sistema de doble
quadre eliminatori, en les categories individual absolut femení i masculí. També es va
Categoria
Individual
absolut femení
Individual
absolut masculí
Individual mixt
aleví-infantil
Dobles absolut
femení
Dobles absolut
masculí
Individual
absolut femení
(quadre consolació)
Individual
absolut femení
(quadre consolació)

disputar una lliga de dobles femení i masculí absolut, amb 5 i 8 parelles respectivament, i una lliga en categoria individual mixt
d’alevins-infantils composta per 10 jugadors
i jugadores del nostre club, de fins a 14 anys.
Les finals van tenir lloc el dissabte 14 de juliol a les pistes municipals de Sant Gregori,
amb una notòria assistència de públic.
Us detallem a continuació com van quedar els
quadres finals:

Resultats Finals III Open d’Estiu de Sant Gregori
Finalistes
Campió/na
Subcampió/na
Fina Badosa
–
Fina Badosa
Carla Buixeda
Carla Buixeda
Josep Gimeno
–
Josep Gimeno
Damià Coderch
Damià Coderch
Jordi Busquets
–
Jordi Busquets
Arnau Acero
Arnau Acero
F. Badosa / M. Fustel
F. Badosa /
–
C. Buixeda / L. Rigat
M. Fustel
C. Buixeda / L. Rigat
D. Coderch / C.De Luz
D. Coderch /
J. Fontbona /
–
C. De Luz
S. Muntané
J. Fontbona / S. Muntané
Carme Oró
–
Sandra Martí

Carme Oró

Sandra Martí

Salvador Muntané
–
Lluís Pujadas

Salvador Muntané

Lluís Pujadas

Esperem que en un futur, i amb la col·laboració
i comprensió de tots, puguem seguir creixent
com a entitat esportiva, aportant el nostre gra
de sorra per fomentar els valors i l’educació
que, des de l’àmbit de l’esport i de l’escola de
tennis, es transmeten als joves i no tan joves.

Des d’aquí volem animar, com sempre, a tothom que vulgui iniciar-se o reprendre aquest
esport de tan llarg recorregut, que no dubti
a posar-se en contacte amb nosaltres (ctsantgregori@hotmail.com).

CT Sant Gregori
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Sant Gregori també és turisme

Dinamitzar o enfortir el turisme a la comarca del Gironès és un dels objectius de
l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal
del Gironès, un compromís al qual ja s’han
adherit diferents municipis del Gironès, entre ells Sant Gregori.
A través del modern equipament turístic
gestionat pel Consell Comarcal del Gironès, el Centre de Visitants del Gironès,
situat a Sàrria de Ter, acull els actius turístics dels 27 municipis de la comarca: el seu
patrimoni cultural i natural, la seva història
i tradicions, els seus oficis i la seva gent,
productes, allotjament, activitats, gastronomia, etc...
Sant Gregori, porta d’entrada a la vall de
Llémena, disposa de molts d’aquests recursos turístics, més que suficients per atraure
de forma sostinguda, amb l’ajuda de l’Àrea
de Turisme, els nous visitants al municipi.
Per això podem dir que el Centre de Visitants del Gironès és un element de constant
difusió per a Sant Gregori, amb la presència del municipi a cadascun dels seus espais: a l’Oficina de Turisme Comarcal,
al Centre d’Interpretació del Territori, a
l’Espai Botiga, a l’Espai Exposicions o a
l’Espai Gastronomia, i també en totes les
publicacions, notícies, webs, xarxes socials
i tots els projectes engegats des de l’Àrea
de Turisme, i on Sant Gregori, com la resta
de municipis adherits del Gironès, manté la
seva presència i se segueix posicionant amb
els seus recursos dins del mercat turístic.

Al Centre d’Interpretació del Territori, fitxes amb informació de diferents indrets i
festes del municipis (Santa Afra, Festa Remença, Sant Grau, etc…).

A l’Espai d’Exposicions - Exposició els Remences de la Vall (aquest estiu).

A l’Espai Botiga – Venda de postals i peces de suro de Remei Mulleras (Sant Gregori), ous
de can Sidera (Sant Martí de Llémena), a part de olis, melmelades, infusions, pa, vi, embotit, mel, productes artesans, regals i molt més, tot de productors del Gironès.

SET EN U octubre 2012
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l’ateneu

  V  L

SET EN U octubre 2012

Aquest any hem tornat a col·laborar amb
la Mancomunitat i les entitats de la Vall en
l’organització de la Festa Remença: vàrem
tenir la Rosa Lluch i en Joaquim Nadal com
a ponents de prestigi en el camp de la història
catalana al segle XV, es va recuperar la maqueta de la Vall que va fer l’Ateneu el 1996, es va
editar un nou cartell per a l’exposició i vàrem
col·laborar en altres actes de la Festa. Tot
plegat gràcies a la bona entesa i suport de la
Mancomunitat. Aquesta sinergia ajuda a donar
a conèixer la Festa i la Vall més enllà dels nostres municipis. En aquest sentit, l’exposició
dels fets remences i la maqueta de la Vall varen
ser demanades per ser exposades al Centre de
Visitants del Gironès, a Sarrià de Ter.
No volem deixar de banda la feina de protecció del valor ecològic que tenen el riu Llémena i tota la seva conca, eix vertebrador de la
cultura, de l’economia i de la gent que vivim a
la Vall. En aquesta línia, estem esbossant una
jornada, en col·laboració amb la Universitat de
Girona, per donar a conèixer els resultats dels
estudis ecològics que s’han fet al riu i debatre sobre com podem potenciar allò que s’està
fent bé i, a la vegada, corregir les deficiències
que hi tenim.
El mes de juliol vàrem tornar a fer el Casal
d’Estiu, comptant de nou amb el grup de joves
de la Vall, l’Associació el 42, per comandar el
casal junt amb la comissió de pares. Estem satisfets perquè els nens i els pares han renovat la
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L’Ateneu de la Vall de Llémena
confiança amb l’Ateneu, i aquest estiu vàrem
tornar a superar el centenar de nens! Com a novetat d’aquest any, l’Ateneu va oferir beques
per al casal a través dels serveis socials de la
Vall. Aquesta acció s’ha fet dins dels objectius
de l’Ateneu de potenciar la solidaritat entre
els ciutadans de la Vall. En aquesta línia també
volem ressaltar la col·laboració que hem tornat a establir amb l’Associació de Dones de la
Vall, ajudant a l’organització de la Marató de
l’Acudit per recollir fons per a la Marató de la
Pobresa, de TV3. També vàrem fer una aportació dels diners recollits en l’actuació del grup
de Jazz Jove Big Band de Girona en el decurs
de la Festa de l’Ateneu.
Les diferents seccions de l’Ateneu han continuat força actives. El grup excursionista ha
engegat el curs amb una sortida a la Vall de
Núria, amb molt d’èxit de participació. També volem fer esment a la bona acollida que
està tenint el Club de Lectura de l’Ateneu.
Amb només un any de vida, ha aconseguit
atreure autors i editors reconeguts que han
vingut a participar en les tertúlies mensuals,
i també ha estat convidat a Catalunya Ràdio
a Barcelona per participar en una tertúlia del
programa “El club de la bona lletra” sobre el
llibre Emma, de Maria Barbal amb presència
de l’escriptora. El passat dia 28 de setembre
el club va reprendre l’activitat amb una Vinoteca: maridatge de vi i poesia, i es va presentar el programa de lectures d’aquest curs.
Trobareu totes les activitats de les seccions i

Membres del Club de Lectura al programa “El Club de la bona lletra”, a Catalunya Ràdio.

la manera com contactar-nos al nostre blog
http://ateneudecartella.blogspot.com
Volem aprofitar aquest número del 7 en 1 per
donar-vos a conèixer una iniciativa d’un grup
de persones de la Vall, molts d’elles vinculades
a l’Ateneu: La Llavor de la Vall. L’Ateneu ha
decidit donar-li tot el seu suport, que puguin fer
ús de la rectoria com a seu i compartir també
els nostres mitjans de comunicació i difusió.

o

la llav r

de la Va ll del
Llémena

La Llavor de la Vall del Llémena va néixer
la darrera primavera per iniciativa d’un grup
de famílies que consideren que és important
mantenir i preservar les llavors locals tradicionals per tal que no es perdin i siguin accessibles a tothom, en el present i, especialment,
en el futur, ja que correm el risc que moltes
desapareguin a causa de la tendència a utilitzar llavors hibridades i manipulades químicament i genèticament. El nostre patrimoni
vegetal, fruit de la feina de moltes generacions
d’agricultors, està en perill d’extinció. Així
doncs, les nostres llavors tradicionals són un
recurs per al desenvolupament harmònic i
sostenible del propi territori, en aquest cas la
Vall del Llémena. La tasca principal la constitueix la creació i la conservació d’un Banc
de Llavors. Un Banc de Llavors és un espai
on es guarden, físicament i en les condicions
adequades, diferents espècies i varietats de
llavors. Els membres del banc poden agafar
les llavors que necessitin, amb el compromís
de guardar-ne posteriorment de la seva pròpia
collita per tal d’aportar-les novament al banc.
Una altra tasca important és anar recollint i
guardant mostres de llavors que les cases de
la Vall han anat plantant any rere any i estan,
per tant, plenament adaptades al clima i al sòl
de la zona. També pretenem fer una tasca de
dinamització i promoció de les varietats tradicionals i establir una dinàmica de control i
seguiment de la seva utilització. A part de la
gestió del banc, les famílies també anirem fent
com a mínim dues trobades a l’any per fer
planter conjuntament, que serà gratuït per als
seus membres. La Llavor de la Vall de Lléme-
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qui vulgui ajudar en aquesta tasca i es vulgui
beneficiar de l’ús i consum de fruits tradicionals, naturals i sostenibles.
Trobareu més informació de La Llavor de la
Vall al blog de l’Ateneu de la Vall del Llémena. Podeu trucar també al telèfon 972 42 96
25 o escriure a lallavordelavall@gmail.com.
Naturalment, també anem recollint llavors. Per
tant, si en disposeu de varietats locals, no dubteu a contactar-nos i passaran a formar part del
banc, en benefici de tothom.
Us animem a participar de les diferents activitats de l’Ateneu i us recordem que tant l’entitat
com la seva seu estan a disposició de les iniciatives culturals que ens pugueu fer arribar!

Al 7 en 1 de juliol de 2010, des de l’espai
de l’Associació de Dones de la Vall,
s’informava de la creació del grup de teatre
IncreiXendo, format, en aquells moments,
per sis dones. Han passat més de dos anys
des d’aquells inicis i el grup ha anat in crescendo, com no podia ser d’altra manera amb
aquest nom. En aquests moments ja som dotze les persones que treballem per al grup,
entre actrius, actors, tècnics i director, i amb
la perspectiva d’alguna nova incorporació.
Enguany, després d’haver presentat Amb veu
de dona, en col·laboració amb els Rovellats,
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Casal d’Estiu de Cartellà amb l’Ateneu i l’Associació de Joves el Quaranta Dos.

increiXendo, i tant!
el 21 de juliol vam estrenar Cendra a l’espai
la Pineda, i vam repetir l’actuació l’endemà.
El 3 d’agost, a la Festa Major de Ginestar,
vam tornar a representar l’obra, aquesta
vegada amb un afegitó especial dedicat expressament al poble.
El 25 d’agost, alguns membres del grup van
participar en la gravació del lipdub del FITAG, per promocionar el teatre amateur a
les nostres comarques.
El mes de desembre repetirem Cendra a
l’espai la Pineda, en una data que properament anunciarem.

I mentre esperem aquesta nova posada en
escena, ja hem començat a preparar un nou
muntatge per a l’any vinent, que sembla
que anirà de Molière i Goldoni. Tot això,
compaginant-ho, com cada any, amb els
assajos de la propera representació dels remences.
Us recordem que, si voleu estar al corrent
de les activitats del grup, ens podeu seguir
al nostre bloc grupincreixendo.blogspot.
com i al facebook:
www.facebook.com/IncreiXendo.

SET EN U octubre 2012
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Sant Gregori diu NO a la MAT

24

En el moment d’escriure aquestes ratlles tenim damunt la taula el projecte de línia de 400 kV —MAT— que afecta de manera molt important
el nostre terme municipal, el de Canet d’Adri i tota la Vall en general.
Fa més de set anys que es va plantejar el tema i ens va alarmar la greu
afectació que el desenvolupament d’aquest projecte representarà per a
la Vall de Llémena. Durant un temps va haver-hi un important grau de
sensibilització, es varen fer accions, es crearen associacions, es plantejaren recursos i es varen convocar manifestacions (una de les quals va
ser la més majoritària que ha tingut lloc a Girona).
Va haver-hi la intervenció de Mario Monti, i el seu dictamen va ser
crucial per al nostre futur: en aquell moment es va determinar que la
interconnexió era el tram fronterer a partir de Sta. Llogaia d’Àlguema i
que aquest tram s’havia de soterrar. La resta de traçat era problema de
cadascú. Aquí es va colgar el sol per a nosaltres.
La situació actual és que la línia està construïda i en funcionament des
de Sentmenat fins a Bescanó (sense gaires problemes) i de Sta. Llogaia
cap a la frontera queda resolt el tema amb el soterrament. Va quedar
clar des del primer moment que el tram francès, fins a Baixàs, serà soterrat per l’Estat veí (allà escolten la gent). I enmig quedem nosaltres,
amb una greu problemàtica per resoldre.

L’Associació AMMAT en el seu dia va treballar a consciència el tema
i juntament amb el CILMA varen encomanar un estudi documentadíssim d’aquest soterrament, que en demostrava la viabilitat. El varen
presentar al públic i als òrgans decisoris: Generalitat i Estat. De paraula fins i tot els donaren la raó, confirmant que el projecte estava molt
ben documentat, però... qui mana en aquest país? És clar que els poders
econòmics, i que Red Eléctrica és un dels més poderosos. Addueixen
problemes tècnics i econòmics, encara que ho diguin en veu baixa, per
portar-ho a terme.
L’estudi presentat com a recurs desmuntava totalment els problemes
tècnics i, pel que fa als econòmics, què s’ha de pensar d’una empresa
que en època de crisi, durant l’exercici 2011, va augmentar els seus
beneficis en un 18 % i va obtenir un benefici net de 460.340.000 € (sí,
més de 460 milions d’euros) i que es fan el ronsa a l’hora de pagar i
d’invertir en la millora d’instal·lacions!
Ara se sotmet el projecte a informació pública; s’ha publicat als diaris;
la nostra Associació, l’Ajuntament de Sant Gregori, l’Associació AMMAT hi presentaran recurs, i segurament n’hi haurà molts altres, però
tenim al cor l’angoixa del dubte pensant de què servirà.
Els recursos massius que es varen presentar el 2007 varen ser contestats per la Generalitat, que donà trasllat d’un informe de Red Elèctrica,
simplement. No cal dir quina era la resposta.
El projecte actual conté algunes petites variacions en relació amb
l’estudi d’impacte ambiental, únicament perquè aquell estudi va ser
redactat sobre cartografia antiga, on no hi havia representades totes les
construccions, i es va donar el fet que per alguns dels trams proposats
era impossible fer passar la línia per manca d’espai material entre els
edificis.
L’actual proposta segueix essent extraordinàriament agressiva i impactant, tant per l’amplada i alçada de les torres com per la seva ubicació:
hi ha finques —i persones— que en resultaran greument i irreversiblement afectades, i això ho estem vivint ara i aquí.
Que ningú ens digui que som insolidaris, o que volem progrés però
no en volem els seus inconvenients. Estem al s. XXI però es fan les
coses exactament igual que cinquanta anys endarrere. Nosaltres estem
essent testimonis de com els poderosos trituren el paisatge tan sols per
interessos. Les coses es podrien fer millor, però ens manipulen vilment
i callem.
Reconeixem que han estat hàbils estratègicament parlant. Si el projecte
s’hagués aprovat el 2007 hauríem sortit tots al carrer o ens hauríem
encadenat als arbres. Ara ha passat temps i els aires s’han refredat.
No se senten clams contraris ni comptem amb gaires suports, però el
problema és exactament el mateix: ens estan agredint l’entorn amb
conseqüències molt greus per a tothom.
La nostra Associació, l’Ajuntament i l’Ammat plantejarem recursos
formalment. Haurem fet tot el possible, però dins nostre ens queda el
dubte: hem fet tot el que podíem fer per evitar aquest desastre? I tu, que
has tingut la voluntat d’arribar fins al final d’aquest escrit (que ja és un
esforç) t’has posicionat?
Continuem dient ben alt: NO A LA MAT AÈRIA!!!
Associació Sant Grau i entorns
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La marxa per la llibertat — assemblea Nacional catalana

L’Assemblea Territorial de Sant Gregori, durant aquest estiu, ha treballat de valent per seguir el full de ruta de l’Assemblea Nacional
Catalana. La Marxa per la Independència pretenia donar a conèixer
la importància d’assistir l’11 de Setembre a Barcelona.
Aquests són els actes que hem dut a terme:
- 8 de juliol: parada al mercat per donar conèixer l’ANC i la Marxa,
i per demanar que per la Festa Major es pengés l’estelada; qui va
voler-la adquirir també va poder fer-ho.
- 15 de juliol: coincidint amb la Festa Major, parada amb els mateixos objectius que la del dia 8.
- 28 de juliol: caminada nocturna; unes cinquanta persones del poble vam caminar per reclamar la Independència, i vam acabar el recorregut amb un ressopó davant la pineda.
- 5 d’agost: més de dues-centes provinents de les comarques gironines arriben a la pineda de Sant Gregori a peu; esmorzar popular i
parlaments d’Enric Forés, coordinador de l’AT de Sant Gregori; de
Jordi Noguer, alcalde de Sant Gregori, i de Jaume Busquets, representant del Secretariat Nacional de l’ANC. Es llegeix el Manifest
per la Independència.
- 15 d’agost: organitzada pels companys de Canet, una bona representació de Sant Gregori fem una pujada a Rocacorba, on, una
vegada més, reclamem l’assistència a la manifestació de l’11 de Setembre a Barcelona.
Juntament amb aquestes actes, hi ha hagut més de 300 actes similars, duts a terme per tot el territori nacional, que volien donar a
conèixer la concentració a Barcelona l’11 de Setembre; i creiem que
l’objectiu es va assolir.
La celebració de la diada d’aquest 11 de Setembre va ser històrica,
amb la participació de més d’un milió i mig de persones, en un ambient molt festiu, familiar, reivindicatiu i emotiu.
A Sant Gregori, l’emoció ja es respirava a la pineda força estona
abans de pujar als cinc autocars que van sortir del nostre munici-

pi, aconseguits amb la important col·laboració dels Ajuntaments de
Sant Gregori i Canet d’Adri.
Vam poder arribar a Barcelona ben puntuals per assistir a la manifestació, lluint pancartes, estelades i samarretes independentistes. A
més, un representant de Sant Gregori per la Independència va estar
a la capçalera de la manifestació amb les pancartes dels pobles amb
assemblea territorial de l’ANC.
La celebració de la Diada va ser una festa i un clam del poble per
la Independència, que s’ha escoltat a Catalunya i al món sencer. En
paraules de Carme Forcadell, presidenta de l’ANC: “Hem compartit
un moment històric que canviarà el futur del nostre país. Junts hem
fet realitat el somni de convertir la capital de Catalunya en un clam
per la Independència... També ens cal fer un reconeixement al poble
català, que ha demostrat que és un poble madur i responsable que vol
ser un nou estat d’Europa. Tots plegats continuarem treballant fins
aconseguir la llibertat nacional”.
L’objectiu final encara no està assolit, i queda molta feina per fer. Per
això, si ens vols acompanyar a treballar per la nostra terra, inscriu-te
a l’Assemblea Nacional Catalana!!
SaNt GrEGori PEr La iNDEPENDÈNcia
http://santgregori-per-la-independencia.blogspot.com/
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Casal d’Estiu a Sant Gregori
Un Estiu més, ens hem tornat a retrobar en el
casal de Juny i Juliol amb tots els nens i nenes de Sant Gregori. Un casal ple d’activitats
esportives, manualitats, tallers, sortides i
jocs. Un casal divertit i sobretot un espai on
els nens i nenes, aquest any prop de 170, han
gaudit de les seves vacances.
Aquest any s’ha desenvolupat el casal en dues
línies. Per una banda, els més petits (de P3 fins
a 1r de primària) es van moure en el mon dels
contes “De conte en conte”. Cada setmana van
introduir-se dins d’un conte on treballaven els
seus valors i alhora gaudien de diverses activats de teatre, plàstiques, musicals...
En canvi, els més grans van treballar en les
Olimpíades. Aprofitant que tornava ser any
dels Jocs Olímpics, ells també van participar
en unes Olimpíades a Sant Gregori.
Com la darrera edició, els pares i mares han pogut
seguir el desenvolupament del casal a partir del
blog obert a www.plagesport.com/santgregori.
De part de tot l’equip de monitors esperem
que tots els nens i nenes hagin passat uns
dies genials i que l’estiu que ve ens tornem a
veure tots i totes!
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Camp de treball “caminant per Sant Gregori”
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L’entorn de la Vall del Llémena, un projecte
molt treballat, un equip de monitors titulats i
els equipaments del nostre poble van ser els
principals elements que optaven a ser seleccionats entre els trenta camps de treball per
a joves catalans que s’han fet aquest estiu a
Catalunya.
El camp de treball, organitzat per l’associació
de joves “El quaranta-dos”, amb el suport de la Direcció General de Joventut i
l’Ajuntament de Sant Gregori, ha consistit
en la senyalització horitzontal d’itineraris de
diverses rutes del poble.
Enguany, hem tingut vint-i-quatre nois i noies
d’arreu de Catalunya, d’edats compreses entre els catorze i disset anys.
Han estat quinze dies d’agost molt intensos,
plens de treball, pinzells, pintures, alegria, diversió, jocs, cançons, camins i de molts bons
records!

Els joves participants i els monitors del Camp de Treball 2012 a Sant Gregori.
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No és el mateix mirar que veure
Amb sortida des de la plaça Joan Carles Arnau,
de Ginestar, unes 40 persones van participar el
dissabte 21 de juliol a la sortida guiada de capvespre, conduïda i explicada per Cesc Compte, guia de natura i veí de Sant Gregori.
Aquestes sortides, que formen part del programa Territori Terra de Passeig, són organitzades
des de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès, i transcorren per la majoria de
municipis d’aquesta comarca, durant tot l’any.
En el cas de Sant Gregori, el recorregut va
passar per diferents punts de la falda de Sant
Grau, el camí ral i Santa Afra, indrets que
acullen un bonic entorn natural.
consulta totes les rutes guiades de senderisme
pel Gironès a la web: www.turismegirones.cat
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La Vall a les fosques
El concurs del ZOOM ja és una activitat fixa
en el programa de la Festa Major de Sant Gregori. Enguany, en la seva dinovena edició, les
fotografies es presentaven sota el tema “La
nit a la Vall... La Vall de nit”.
Els guanyadors d’aquest any han estat:
PrEMi D’HoNor (a la millor col·lecció
de tres fotografies)
Títols: “Set de nit”, “Telecomunicacions” i
“Arbre en perill”
Autor: David Lozano Pascual
1r PrEMi
Títol: “S’apaga el far”
Autor: Jordi Besalú Borràs

accÈSSit
Títol: “El dia s’adorm”
Autor: Francesca Vilaplana Vives
Totes les fotografies presentades es poden
veure aquesta tardor a l’espai fotogràfic de
can Ribas.

XX CONCURS FOTOGRÀFIC
FESTA MAJOR SANT GREGORI 2013
Us recordem el tema del proper concurs:

LA RIERA DE LLÉMENA
i EL SEU ENTORN
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2N PrEMi
Títol: “Era plena”
Autor: Imma Ballester Espígol
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS SANT GREGORI - VALL DE LLÉMENA

La web del comerç de Sant Gregori

Per tal de conèixer l’activitat de l’associació de comerciants i poder obtenir informació ràpida sobre els comerços i establiments associats
a l’entitat, podeu accedir a la web del comerç de Sant Gregori, www.llemenacomerciants.com, que ha promogut l’Associació de Comerciants. En aquest espai trobareu informació de les campanyes promocionals i d’animació que organitza anualment l’Associació, així com
un llistat de tots els establiments adherits, amb dades de contacte, mapa de localització i informació sobre l’activitat, productes i serveis
de cada establiment. Aquesta web pretén ser una guia d’informació àgil i útil sobre el comerç de Sant Gregori.
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Més de 252 premis en la campanya “Rasca-rasca”
El passat mes de juny, l’Associació de Comerciants va encetar la primera edició de la
campanya “Rasca-rasca”, la qual tenia com
a objectiu premiar la fidelitat d’aquells consumidors del municipi que contribueixen
amb el comerç local comprant i consumint a
les botigues i establiments del poble. Alhora, amb aquesta campanya, l’Associació va
promoure, mitjançant els premis del “Rascarasca”, la descoberta dels productes i serveis
d’establiments i botigues diferents a les que
els consumidors acostumen a visitar.
La campanya del “Rasca-rasca” va premiar
un total de 252 butlletes. Tots els premis van
consistir en productes i serveis dels comerços i establiments de Sant Gregori i la Vall,
d’acord amb l’objectiu de visitar les empreses del territori. Els premis van ser molt
diversos i de valors diferents: des d’una nit
en habitació doble i esmorzar per a dues persones a l’hotel Mas Ferran, fins a menús de
restaurant, massatges i tractaments d’estètica,
productes d’alimentació, objectes de decoració i material de lectura.
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Omplim els aparadors de mobilitat sostenible
Durant la setmana de la mobilitat sostenible,
que va organitzar la Mancomunitat de la Vall
de LLémena, i es va celebrar la darrera set-

mana del mes de setembre, l’Associació de
Comerciants de Sant Gregori amb el suport
de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Sant Gregori i els nens i nenes de l’escola
Agustí Gifre van treballar plegats per difondre altres formes de desplaçament al municipi
que no signifiquin un consum d’energia. Així,
els aparadors de les botigues de l’Associació
es van omplir amb més de 400 dibuixos de
tots els cicles de l’escola, amb els quals els
nois i noies ens van ensenyar que la mobilitat
sostenible al nostre municipi és possible.
Fira del Pa i la Xocolata
L’Associació de Comerciants ja està planificant la 6a edició de la Fira del Pa i la Xocolata 2012, que se celebrarà el diumenge dia 18
de novembre. Si desitgeu organitzar alguna
activitat o voleu col·laborar com a voluntaris/es en els actes de la fira, només cal que
contacteu amb l’Associació de Comerciants a
través del correu aodl@santgregori.cat.
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MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA

Ampliació dels serveis de connexió de
banda ampla d’internet
amb sistema Wimax
Des de l’any 2011 la Mancomunitat de la Vall
de Llémena gestiona la xarxa d’Internet sense
fils de tecnologia Pre-Wimax dels municipis
de Sant Gregori, Sant Aniol de Finestres i
Sant Martí de Llémena. Recentment, s’ha licitat la nova contractació d’ús i explotació de
la xarxa, que ha estat adjudicada a l’empresa
Grup Megatró. Aquesta nova adjudicació millora les connexions ja existents i incorpora
nous serveis de més velocitat, que poden contractar les persones residents a la vall.
Cal recordar que la xarxa sense fils de tecnologia Pre-Wimax permet la transmissió de
dades utilitzant ones de ràdio. El seu avantatge és que ofereix serveis de banda ampla
per connectar a Internet en zones on el desplegament del cable o la fibra és molt costós,
com és el cas de zones rurals amb habitatges
aïllats i disseminats. És per aquest motiu que
els ajuntaments de la Vall van impulsar la
xarxa de tecnologia Pre-Wimax, per tal de

facilitar l’accés a Internet de banda ampla
en els punts de la vall on no es disposava de
cobertura.
Els serveis i preus de connexió que poden
contractar els residents de la vall, i que varien
en funció de la velocitat, són:
• Connexió domèstica d’Internet relació 1:20
(preus mensuals de la tarifa):*
• 1 Mb de baixada / 1 Mb de pujada: 15 €
• 3 Mb de baixada/ 1 Mb de pujada: 19,90 €
• 6 Mb de baixada/ 1 Mb de pujada: 25 €
• 13,5 Mb de baixada / 1 Mb de pujada:
33,90 €
• Connexió d’Internet per a empreses relació
1:5 (preus mensuals de la tarifa):*
• Bàsica (1 Mb de baixada / 1 Mb de pujada): 80 €
• Avançada (2 Mb de baixada / 2 Mb de pujada): 110 €
* Als preus de les tarifes i quotes cal afegir-hi l’IVA.

Per a la contractació del servei per part dels
residents que actualment no disposen de connexió Wimax, es requereix una quota inicial
d’alta de 89 € + IVA, amb la qual s’accedeix
als equips i a l’antena que permeten la connexió. Els equips no són de compra ni de lloguer, sinó que són cedits per l’empresa proveïdora (Grup Megatró).
Servei de telefonia IP

La xarxa Wimax permet, també, disposar
del servei de telefonia de veu sense cables. La quota mensual del servei és de
4,9 € + IVA (trucades a part).
Per tal de poder contractar aquests serveis o
modificar les connexions actuals, cal posar-se
en contacte amb l’empresa Megatró:
GRUP MEGATRÓ
HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA
De 09.00 a 13.00 i de 15.00 a 19.00
Tel: 972 594325
megatel@megatro.com
ESTIGUES A L’ÚLTIMA AMB EL FACEBOOK DE LA VALL DE LLÉMENA.

El cim de Sant Grau, on trobem una de les sis estacions principals que distribueixen la
senyal Wimax a la Vall de Llémena.

Podeu unir-vos al Facebook de la Mancomunitat de la Vall de Llémena en el
següent enllaç: http://www.facebook.com/
valldellemena.mancomunitat

SET EN U octubre 2012

La Mancomunitat de la Vall de Llémena ja té
en marxa el seu perfil de Facebook per informar de les activitats i actes que s’organitzen al
llarg de tot l’any en els diferents pobles de la
vall, així com de les notícies que són d’interès
per als residents i visitants del nostre territori.
Actualment ja són més de dues-centes persones les que segueixen l’actualitat de la vall des
de la seva posada en funcionament.
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Biblioteca Miquel Martí i Pol
“El verb llegir no suporta imperatius,
igual que altres verbs com estimar, somiar...”
Daniel Pennac

ACTIVITATS PASSADES
Al llarg del mes de juny hem tingut a la
biblioteca una exposició d’una petita mostra de treballs fets en ganxet per la Montse
Riera, “Mas Xemins”.
Hem acabat la temporada d’activitats
amb els contes al voltant de la piscina, el
12/07/12. Enguany vàrem tenir un preludi
molt lluït amb l’Afra Peix (flauta), la Cinta
Casamitjana (flauta travessera) i en Genis
Pujiula (piano). Tots ells són alumnes de
l’Escola de Música de Sant Gregori. Després en Joan de Boher ens va explicar una
colla de contes en els quals petits i grans
varen poder participar. Va estar molt i molt
bé!
El 25/07/12 ens vàrem trobar a la seu de
l’Ateneu de Cartellà per comentar l’últim
llibre de la temporada del ClubDeLectura,
Mil sols esplèndids, de Khaled Hosseini.
Val a dir que va ser un bon final de temporada.
De qualsevol de les activitats, en podeu trobar més informació en el blog www.bibliotecadesantgregori.blogspot.com

PRÒXIMES ACTIVITATS
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En espera de poder estar a la nova biblioteca
no s’han previst activitats per a aquest darrer
trimestre de l’any.
Tot i així podreu gaudir d’una Exposició Fotogràfica del 9 al 30/11/12, que s’inaugura el
divendres 09/11/12, i de la presentació del
llibre Aragonès - Els orgueners que van viure
a Girona, de Josep M. Escalona. Serà el divendres 23 de novembre a les 20 h.
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Aquestes són algunes de les novetats del
trimestre. Si voleu consultar totes les novetats podeu fer-ho al nostre blog:


www.bibliotecadesantgregori.blogspot.com

NOVETATS
Per a adults
• D
 escubrir Gran Bretaña / [coordinació editorial: Manuel Sequeiros] (EUR GRA)
• La petite fille de Monsieur Linh / Philippe
Claudel. (N FRA CLA)
• Italiano para dummies / Francesca Romana Onofri i Karen Antje Möller (Servei de
duplicats) (IDIOMES ITA)
• Tots els meus secrets, o gairebé / Víctor-M.
Amela (N AME)
• El rastre de l’ocell / Max Bentow (N BEN)
• L’edat del dubte / Andrea Camilleri (N CAM)
• Palmeras en la nieve / Luz Gabás (N GAB)
Infantils
• C
 oco i Piu / Alexis Deacon ; traducció:
Isabel Olid (I ÀLBUM I1 EKA)

• L
 eopold: el cavaller del milpeus / Nicolas
Gouny ; traducció d’Anna Duesa (I ÀLBUM I1 KOK)
• El autobús de Rosa / text: Fabrizio Silei ;
il·lustracions: Maurizio A. C. Quarello (I
ÀLBUM I2 BAR)
• L’arbre Jan / Nicoletta Costa. (I1 PRI) (a)
• Les Olimpíades als aiguamolls / Silvia
Vignale. (I1 PRI) (a)
• La casa de los miedos / Ricardo Alcántara;
il·lustracions: Ximena Maier. (I2 ALA)
Còmic
• C
 hernóbil - La zona: [1986 Chernóbil:
el mayor desastre nuclear de la historia]
/ Natacha Bustos, Francisco Sánchez (C
BUS)
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Point blank:
gènere negre
en estat pur

En aquest còmic d’estil noir no hi apareixen ni personatges vestits amb malles ni personatges capaços de volar o
aturar el temps amb un simple esforç
de la ment. Es tracta d’una obra gràfica
d’espionatge, intriga, suspens i carrers
sense sortida. El protagonista, Cole
Cash, més conegut com a Grifter dins
el món del còmic, és qui porta el pes de
la història i, per tant, s’encarrega de la
investigació de la mort de John Lynch,
antic líder d’Operacions Especials.
És un còmic interessant i intel·ligent,
que destaca per tenir un guió molt treballat i farcit de girs impressionants que
el seu autor (Ed Brubaker) domina a la
perfecció. Encara que molts dels sospitosos de l’assassinat de Lynch són
personatges de l’univers WildStorm
(branca de DC Comics), no és necessari
tenir-ne un ampli coneixement. Totalment recomanable per a aficionats a les
novel·les d’intriga, thrillers i el cinema
d’espionatge i contraespionatge.
aDriÀ bESaLú MarquÈS

A

R

L

E

M

D

’

A

R

A

una experiència a la biblioteca

Mònica arnau ha fet tasques a la biblioteca Municipal
dins el projecte brigada Jove
Durant aquest mes que he estat a la biblioteca he après molt, allò que és més essencial
d’aquest servei: com està estructurada, com
es classifiquen els llibres i els diversos materials. A més a més, també he après com fer els
préstecs, les reserves i el recull de premsa. El
que m’ha agradat més ha estat plastificar els
llibres, fer els préstecs i entrar el material nou
a l’ordinador.
Després d’aquesta experiència, la meva visió
de la biblioteca ha canviat. Considero que és
quelcom més que un lloc on es va a treballar, on anar a buscar informació i passar-hi el
temps. He vist que és un punt d’informació,
un punt cultural, d’oci i un espai per evadir-se
i gaudir de la lectura.
M’ha sorprès la quantitat de gent que utilitza
la biblioteca i el material de què disposa. Puc
dir que estar a la biblioteca t’aporta moltes
coses, fins i tot més enllà de l’aspecte cultural. El contacte directe amb els usuaris, aconsellar-los i intentar buscar els llibres amb els

qual poden gaudir —com diu la Marisa— és
un altre aspecte positiu que, a mesura d’anar
treballant-hi, s’aconsegueix experimentar.
També, pel que fa a l’àmbit cultural, he descobert llibres que mai no m’hagués imaginat
trobar, si no és que per algun motiu els hagués
necessitat.
Encara que no ho sembli, portar la biblioteca
costa, ja que s’ha de mantenir organitzada i
al dia! També s’han de tenir en compte els
interessos de tots els usuaris, que és un factor
important. Dinamitzar la biblioteca requereix
molta organització.

Novetats a 107.9 FM
ràdio Sant Gregori
Des del passat mes de juliol es pot escoltar
Ràdio Sant Gregori des de qualsevol punt
amb una nova aplicació en línia a través
d’internet.
Només cal accedir a la pàgina principal
de l’Ajuntament de Sant Gregori, www.
santgregori.cat, i buscar el botó de Ràdio
Sant Gregori, o anar directament a l’enllaç
www.santgregori.cat/radio_streaming.
Dins la programació setmanal, com a novetat des
de setembre, ens acompanya un nou programa
de música electrònica en
format sessió, conduït per Adrià Vela. El
podeu seguir cada dimecres de 21 a 23 h.
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Festa major, 13-14-15 i 16 de juliol de 2012
Sant Gregori
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La Festa Major va transcorre dins un ambient
festiu i agradable al llarg dels diferents actes,
des del pregó que dona el tret de sortida, aquest
any amb en Jaume Busquets, president del Consell Comarcal del Gironès o alcalde del municipi veí, fins a les diferents nits de ball, concerts,
activitats infantils, la divertida gimcana rural,
els torneigs esportius i exhibicions, les sardanes, la missa i el concurs de karaoke.
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Festes majors 2012
Constantins

Taialà
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El dia 9 de setembre
va tenir lloc la Festa
Major de Constantins,
amb la tradicional
missa a l’església
de Sant Vicenç.
Seguidament el
dinar de germanor a
l’Espai La Pineda i
concurs de ball per
tancar la Festa.

Ginestar

Durant el 14,15 i 16 de setembre Taialà va celebrar la seva Festa Major amb activitats tan
variades com el concurs de coques, el tradicional pregó i sopar de germanor, la cursa popular
Quim Camps, el concurs de llençament d’eixada i la missa a l’església de Sant Narcís de
Taialà.

Cartellà

Durant el cap de setmana del 3, 4 i 5 d’agost
es va celebrar la Festa Major de Ginestar amb
diferents actes, per menuts, joves i grans, durant els tres dies a la Plaça Joan Carles Arnau.

El cap de setmana del
27, 28 i 29 de juliol
va tenir lloc la Festa
Major de Cartellà
encentant el divendres
amb una nit d’humor,
dissabte amb el
pregó, sopar popular
i ball a l’aire lliure.
I el diumenge amb
l’ofici a l’església de
Sant Feliu de Cartellà
acompanyats de la
Coral Sant Gregori.
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Primera Festa del Segar i
batre de Sant Gregori
Durant el passat mes de juny i juliol es va celebrar a Sant Gregori
la I Festa del Segar i Batre del municipi, promoguda pels veïns
del poble i pels senyors Josep Sellabona i Enric Castanyer. La
festa va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament i el suport
d’Agrocos, Fleca Boix i Embotits Valent.
L’objectiu d’aquesta celebració fou retre homenatge a la tradició
de treballar la terra i recollir els seus fruits amb els mètodes tradicionals que havien perviscut a les nostres contrades fins a mitjan
segle XX, quan es van introduir màquines que van substituir les
tècniques manuals de cultiu entre les famílies pageses.
La Festa del Segar i Batre es va iniciar el dissabte dia 30 de juny
en els camps del veïnat de l’Argelaguet. Durant aquesta diada es
va segar el blat i es va agrupar en gavelles, a l’espera de la seva
batuda el dissabte dia 21 de juliol, quan la població va poder
veure com se separava el gra de la palla amb la batuda. Durant els
dos dies de la festa, més d’un centenar de persones, entre famílies
amb mainada i pagesos que van voler reviure temps passats, van
omplir els camps de Sant Gregori i van recuperar una imatge típica de la pagesia pròpia d’altres èpoques.
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onze de setembre

Ballada de sardanes.

Dinar popular

Recital de la cançó catalana per la Coral de Sant Gregori.
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Amb motiu de la Marató de la pobresa, amb la finalitat de recaptar
fons amb aquest destí, el grup de teatre Rovellats de Cartellà, conjuntament amb l’Associació Dones de la Vall i l’Ateneu de Cartellà,
varen organitzar una marató d’acudits que va tenir lloc el dia 20 de
maig a l’espai la Pineda, de Sant Gregori.
Pere Armengol, Carles Mulleras i l’Agustí de cal Sabaté varen fer
riure als assistents durant l’hora i mitja que va durar l’actuació. Com
a resultat d’aquest acte es varen recaptar 780 €, import que es va
ingressar a la Marató de la pobresa.

l’ateneu
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Nits fresques

2 Agost 2012. 9è festival de Guitarra Girona-Costa Brava. GranadaEsfahan Project: Hamid Khabbazi, David Coll i Joaquim Sánchez.

9 agost 2012. Nit de Sardanes.

Balls en línia.

23 agost 2012. Ésdansa - les Preses. Compañía de Danzas Argentinas.

30 d’agost 2012. Nit de Tast amb restaurants de la Vall de Llémena.

L’11a edició de la Nit de Tast es va celebrar
dins el Pavelló Municipal per la pluja, malgrat tot, es van esgotar tots els tiquets de
degustacions.
Un any més reafirmant l’èxit d’aquesta jornada gastronòmica a Sant Gregori amb la
col·laboració de més de 12 restaurants o
associats a la restauració.
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23 agost 2012. Ésdansa – les Preses. Companyia Bert d’Armènia.
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AGENDA D’ACTIVITATS
DEL 28 D’OCTUBRE AL 31 DE DESEMBRE DE 2012

21 D’OCTUBRE

28 D’OCTUBRE

MERCAT
DE L’INTERCANVI

CULPABLES

26, 27 i 31 D’OCTUBRE i
2, 3 DE NOVEMBRE

11 DE NOVEMBRE

FESTA DE TARDOR

teatre a l’Espai la Pineda

Espai la Pineda

BUS NIT
FIRES DE GIRONA

Organitza:

Organitza:

ÀREA DE JOVENTUT I
ÀREA DE MEDI AMBIENT

GRUP DE TEATRE
ELS ROVELLATS DE CARTELLÀ

Organitza:

18 DE NOVEMBRE

24 DE NOVEMBRE

FIRA
DEL PA I LA XOCOLATA

LES ÚLTIMES HORES
DE LA IRENE

SARDANISTES
DE LA VALL DE LLÈMENA

Organitza:

ÀREA DE JOVENTUT

Lluís Pinyot
el teatret de
ls
espectacles

Cia. Gaudirteatre
teatre a l’Espai la Pineda

Scrakeja’t
er
Mon
Teia lletra
Amb da
u
men

lles
Txo tite erafí
iS
Safrà
teatro

del Tyl

Ulular

Tyl

era
Va d’òp que
a
La vac
canta

Organitza:

Cia Cobosmika

The penguins

Reggae per
xics

A. Gifre
Escola rets
to
s
Els pa Gregori
t
de San

La banda
del Surdo

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS I
EMPRESARIS SANT GREGORI VALL DE LLÈMENA

ÀREA DE CULTURA

2 DE DESEMBRE

2 DE DESEMBRE

15 DESEMBRE

16 DESEMBRE

LA VACA QUE CANTA

PESSEBRE
DE CAN ROSETA

CENDRA

LLETRA MENUDA

Cia. Va d’Òpera
Teatre infantil a l’Espai la Pineda

Organitza:

Teatre infantil a l’Espai la Pineda

amb Mercè Framis
Teatre infantil a l’Espai la Pineda

AMB CONCERT DE NADALES
DE LA CORAL SANT GREGORI
Organitza:

Organitza:

Organitza:

ÀREA DE CULTURA

GRUP TEATRE INCREIXENDO

ÀREA DE CULTURA

24 DE DESEMBRE

25, 26 DE DESEMBRE

26 DE DESEMBRE

28, 29 DE DESEMBRE

MISSA DEL GALL

QUINA DE NADAL

ELS PASTORETS

SALTA, JUGA, CREA

Espai la Pineda

Parc Infantil i Juvenil de Nadal

Església de Sant Gregori
Església de Cartellà
Església de Taialà

C.B. Sant Gregori i
A.E. Sant Gregori
Pavelló Municipal Sant Gregori

Organitza:

Organitza:

ESCOLA AGUSTÍ GIFRE
ALUMNES DE 6è

ÀREA DE JOVENTUT I
ÀREA D’ENSENYAMENT

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

