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de la guerra de Secessió nord-americana. Va sofrir o espai tancat i descobert, o estri
amb rodes o làmina metàl·lica. 5. Granissada, si més no. Aton lacisum. 6. L’alegria
de la cuina mediterrània. Lletres consecutives a l’alfabet. Endreço, guardo. 7. Ajudava una empresa a reeixir, o una model a ser més bonica i esvelta. Melodies principals
en les peces musicals de diverses parts. 8. Famosa ciutat de Caldea. Del dret és el
cognom secular del papa Pau VI. Nota musical. 9. Presència excessiva de lactobacils
en l’intestí humà. 10. Fa sonar la samba. Acabarien la feina. Fa sonar l’or groc.

Horitzontals: 1. Espavilada, eixerida. 2. El riu suís de sempre, a contracorrent, però. Element químic de nombre atòmic 88 i símbol Ra, del grup IIa de la taula periòdica. Capgirat sector d’una població o d’una comarca. 3. Palindròmic nom
femení. Els quatre romans d’Eivissa. Fa treballar les cames. 4. La meitat d’Itàlia.
Fa sonar excrements repel·lents. Arriba d’orient el més famós dels generals sudistes

Et recordes de quan l’avinguda Girona de Sant Gregori es deia calle Generalísimo?
Sí, i tant. Jo vaig néixer al que en aquella època era el número 33.

T’agrada el tracte amb la gent?
Sí, i tant!
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El tapat, destapa’l!

Per quantes escoles has passat?
A part de Sant Gregori, per dos centres més.

Quants oficis has fet?
Vaig començar fent d’aprenent de lampista, però no vaig continuar.
Fills o filles?
Filles.

Qui prefereixes com a clients: els homes o les dones?
Cap diferència.

Et demanen consell sobre com cuinar una carn determinada?
Poques vegades.
Els dilluns, quina activitat practiques?
L’oci. Aprofito per descansar.

La peça de roba que més sovint veiem que utilitzes?
El davantal.

Quins hobbies tens?
El futbol, i els esports en general.

Carn o peix?
Carn!

Una bona pel·lícula s’ha de veure a la pantalla gran del cinema o en la comoditat del sofà de casa?
A la pantalla gran del cinema.

L’embotit en general, ibèric o de proximitat?
De proximitat.

Cantes a la dutxa?
No, normalment no.
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La solució al
problema
d’escacs

E S C
R A A
A N N
I T A
C A L
A L
A F A
U R
L A C
A
R

Plantejament:
juguen blanques
i aconsegueixen
avantatge.

Solució dels mots encreuats

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

9

Problema d’escacs

10

I el pernil?
Ibèric.

1. Txc6 Txc6
2. Dxd5, per
recuperar la torre i
quedar-se amb dos
peons d’avantatge.
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Verticals. 1. Remaré enrere i cap amunt. Sala d’una universitat. 2. El santuari
més a tocar de Sant Gregori (dues paraules). 3. Mainada o gent menyspreable. Símbol del crom. 4. Fa sonar la cantata a can Bach. Fa sonar la llarga caravana d’àrabs
alts. José Luis, periodista que és net, fill i nebot de periodistes. 5. La parella del
corral. A mi, i mira-ho com vulguis. Va cap amunt el prefix grec que vol dir “un”.
6. L’escolten i la miren els italians. S’acosta, gairebé ja és aquí. 7. Contratemps,
infortuni, mala sort. 8. Multiplica per dos. Ho és una cavitat tancada de manera que
no hi pugui entrar ni sortir cap tipus de fluid. 9. Fa sonar cinc mil indicis mirífics. Pot
ser de pany o de volta. Sentir cap avall, de Janeiro cap amunt. 10. Adverbi de lloc
cap avall, condiment cap amunt. Entra i surt de Dortmund. 951 romans presents en
una camèlia. 11. D’incandescència, portàtil, de descàrrega... Article francès. 12. Cap
avall permet lluir-se la soprano; cap amunt, emprenya fortament. Empresa d’energia
amb seu a Houston (Texas), amb uns 21.000 empleats cap a mitjans del 2001, abans
de fer fallida. 13. Especialistes altrament anomenats odontòlegs. 14. Tenia experiències oníriques de baix a dalt. Jo, a Venècia
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ntra amb força la primavera al municipi de Sant Gregori, amb dies més llargs i bones temperatures que ens
conviden a sortir i a fer més activitats, a gaudir de cada
racó del nostre municipi i del ventall de propostes que
s’hi porten a terme. Passarem la sempre enriquidora i agradable
Diada de Sant Jordi i avançarem cap a la revetlla de Sant Joan,
per encarar els mesos d’estiu.
Però no tinguem pressa, ja hi arribarem. És cert que vivim un
any històric, amb la mirada posada al 9 de novembre, una data
clau per a Catalunya, amb la voluntat de poder decidir pacíficament el nostre futur. No serà fàcil: haurem d’empènyer i sumar
esforços tots plegats. Deixeu-me destacar una vegada més la
feina de l’Assemblea Nacional Catalana, de les entitats municipalistes –com l’Associació
de Municipis per la Independència, entre altres–, dels mateixos consistoris i de molts veïns
i veïnes per no deixar de pensar en aquesta data ni parar de treballar amb aquesta finalitat.
En el marc municipal es presenta un 2014 amb novetats. A principi d’any anunciàvem, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, la posada en marxa del nou Institut a Sant
Gregori, una molt bona notícia, també per a tots els municipis de la Vall de Llémena. I és que
a partir del proper curs 2014-2015, a Sant Gregori s’iniciaran les classes, que ocuparan progressivament les plantes superiors de l’edifici on tenim la nova Biblioteca Miquel Martí i Pol.
Per això, precisament durant aquest estiu, es portaran a terme les obres d’aquestes primeres
aules per a l’Institut i es complirà així una de les inversions previstes en el pressupost per a
aquest any.
Ja que parlem d’inversions municipals, en aquest inici d’any s’ha portat a terme, conjuntament amb la Diputació de Girona i el Bisbat de Girona, la reparació de la teulada i de part de
l’estructura de l’església de Cartellà, un element històric i patrimonial molt malmès i poc segur. No hem d’oblidar l’aportació dels veïns i veïnes de Cartellà per poder acabar de restaurar
part del campanar. Són accions d’aquelles que es poden portar a terme amb l’ajuda de tots i
totes, i que són exemple de suma d’esforços conjunts.
I la tercera inversió prevista per a aquest any és la millora de l’accessibilitat de bicicletes i vianants al passeig paral·lel al Torrent Vidal, entre l’avinguda de Girona i el carrer de Baix, feina
que s’ha portat a terme en les darreres setmanes i que ha dignificat molt la imatge d’aquest
passeig tan concorregut.
Així mateix, se segueix treballant en petits projectes i accions arreu del municipi, previstos
per a aquest any 2014.
I, evidentment, no ens podem oblidar de la Línia de Molt Alta Tensió, per desgràcia ben present al nostre municipi. Més de deu anys després de l’inici del projecte, de moltes al·legacions
i reiterades protestes, ens imposen el seu pas sense marge de maniobra per als municipis
afectats. Convé estar molt atents perquè es compleixi el desmantellament de l’actual línia de
220 kV, una vegada entri en funcionament la línia de 400 kV.
I per acabar, permeteu-me destacar la intensa activitat cultural al municipi en aquests darrers
mesos, amb un salt important en la programació que ha permès omplir l’Espai La Pineda en
repetides ocasions. És una línia que hem iniciat amb força i en la qual seguirem treballant al
llarg d’aquest any 2014.

Joaquim Roca Ventura

						

Alcalde

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

Sant Gregori..................................... 972 42 83 00
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Dissabte, de 9 a 13 (excepte festius i agost)
Fax................................................... 972 42 90 79
Correu: ajuntament@santgregori.cat
Web: www.santgregori.cat
Canet d’Adri..................................... 972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 19
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

ARA FA 75 ANYS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12/02/1939

Es constitueix una comissió gestora de l’Ajuntament fins que la «superioridad competente» dicti normes per a la seva constitució definitiva. S’efectua un arqueig i es dedueix
un saldo negatiu de 2.904 pessetes amb 32 cèntims.
S’acorda que es practiquin les diligències i investigacions convenients al respecte de la possibilitat que s’hagi realitzar un sacrifici clandestí d’una vedella al municipi de Tudela de Ter.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18/02/1939

S’acorda adquirir un retrat del Generalísimo Franco i col·locar-lo en el local consistorial,
i procedir a arreglar la bandera nacional, que està malmesa.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4/03/1939

S’acorda la construcció d’un pont provisional sobre el torrent Fontajau al costat del que
va ser destruït.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 1/04/1939

S’acorda la compra de mil quilos de fideus i pasta, els quals seran distribuïts als establiments de la població i seran venuts a un preu d’1,5 pessetes el quilo.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30/04/1939

S’aprova el pressupost municipal amb un import de 39.472 pessetes.

Pintades i desperfectes
al mobiliari urbà

EMERGÈNCIES

Ambulància..................................................... 112
Bombers.......................................................... 112
Mossos d’esquadra.......................................... 112

SET EN U abril 2014

Altres serveis
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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

Malauradament encara trobem pintades o desperfectes en el mobiliari urbà del municipi o de zones públiques. Aquesta tasca de neteja i restauració implica una despesa extraordinària per part de
l’Ajuntament de Sant Gregori. Aquestes accions incíviques es comunicaran als Mossos d’Esquadra.
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Restauració de l’església de Cartellà

L’Ajuntament de Sant Gregori ha iniciat
obres de restauració a l’església de Cartellà.
Els treballs serviran per refer la coberta, molt
deteriorada, una part de l’estructura i una cara

del campanar. Aquesta actuació, que porta a
terme una empresa del municipi, té un cost
de 61.000 euros, repartits entre la Diputació
de Girona (19.000 euros), el Bisbat de Girona

(20.000 euros) i l’Ajuntament de Sant Gregori, que hi aportarà la resta mitjançant una
partida del pressupost de 2014.
Paral·lelament, en una reunió que va tenir lloc
durant el passat mes de desembre a la mateixa
església amb els veïns de Cartellà, l’alcalde
de Sant Gregori, Quim Roca, va informar
d’aquestes obres i de la possibilitat que
aquests puguin col·laborar-hi també aportant
una part per netejar les tres cares del campanar, acció que no s’ha previst en els treballs
d’aquesta fase.
Així mateix es milloraran alguns punts de la
teulada de la rectoria, situada just al costat de
l’església parroquial.

A finals del darrer trimestre de 2013 l’Àrea
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Sant Gregori, amb la col·laboració del
Consell Comarcal del Gironès, va presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya un
projecte d’inserció laboral i de millora de
l’ocupabilitat per a persones en situació
d’atur de llarga durada.
Aquest projecte s’emmarca en el Programa
Mixt Treball i Formació, del Departament
d’Empresa i Ocupació, dirigit a persones
en atur que compleixen els requisits que
s’estableixen en el programa. Aquest projecte té com a objectiu oferir un lloc de
treball temporal per mantenir el perfil actiu
de les persones en situació d’atur i, alhora,
millorar la seva formació. Així, des de final
de desembre i fins al mes de juny de 2014,
l’Ajuntament de Sant Gregori ha incorporat

a la brigada municipal dues persones del
municipi per desenvolupar tasques de manteniment i suport.
Paral·lelament, i en coordinació amb la
Mancomunitat de la Vall de Llémena, s’ha
contractat una tercera persona entre els
Ajuntaments de Sant Gregori, Canet d’Adri
i Sant Martí de Llémena, amb l’objectiu de

desenvolupar un projecte de senyalització
d’itineraris turístics a peu i també de suport a
les brigades municipals.
Totes les persones beneficiàries del programa
participen al llarg del contracte d’una formació professionalitzada dirigida a millorar les
competències tècniques dels treballadors un
cop finalitzi el programa.

Treballs a la vorera de l’Avinguda Girona.

Treballs al passeig del Torrent Vidal.

SET EN U abril 2014

L’Ajuntament de Sant Gregori ocupa dues persones
en situació d’atur a través del SOC
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obres municipals
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S’ha arranjat el marge esquerre del torrent Vidal en el tram comprès entre l’avinguda Girona i el
carrer de Baix per fer-lo més accessible per a vianants. Aquesta actuació ha servit per millorar la
mobilitat i la imatge en aquest punt.
Pel 2016, dins el Pla d’Obres s’ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Sant Gregori, per un
mur d’escollera que ampliarà la zona de pas, una rampa i pavimentació de només la zona de passeig
la qual també s’il·luminarà amb fanals.

S’han plantat diversos arbusts baixos de
l’espècie Photinia fraseri als escossells sense
arbres del carrer Pit Roig.

S’han reparat les juntes de dilatació del pont cap al veïnat de l’Argelaguet

Se segueix portant a terme la reparació de les
voreres per millorar la mobilitat al municipi.

S’ha millorat la senyalització en un tram de
la carretera de Sant Medir a Sarrià amb la
col·locació de senyals per avisar que s’extremin
les precaucions a la calçada en cas de pluja o
glaç.

S’ha pintat una part de la façana principal i
façanes laterals de l’Ajuntament.

Durant aquest 2014, entre març i maig,
l’estudiant Mohamed Ghozali, de la branca d’electricitat i electrònica / instal·lació
i manteniment, de l’Institut Narcís Xifra i
Masmitjà, farà unes 200 hores en diferents
tasques sota la supervisió de la Brigada Municipal.
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MoVIMENt DEMoGRÀFIc
De l’11 de desembre al 2 d’abril de 2014

NaIXEMENtS
•

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEz i ELIAS, fill de José Carlos i

Cristina, que resideixen a la plaça de la Sardana de Sant Gregori, nascut el dia 3 de desembre de 2013.

• MARC VIVAS i SÁNCHEz, fill de Jaume i Maria Victoriana,
que resideixen a l’avinguda Girona de Sant Gregori, nascut el
dia 8 de gener de 2014.

MaRc VIVaS SÁNcHEz
Primer nadó de Sant Gregori
del 2014

• LUCÍA ANTEQUERA i LÓPEz, filla de Raül i Mònica, que
resideixen al Grup Can Planas de Domeny, nascuda el dia 12 de
gener de 2014.

• ANTON FEIXAS i PUJADAS, fill de Lluís i Margarida, que
resideixen al carrer de Baix, de Sant Gregori, nascut el dia 18 de
març de 2014.
• MAGÍ MALAGELADA CASAFONT, fill de Andreu i Alba,
que resideixen a Sant Medir, nascut el dia 21 de març de 2014.
• LUCAS NÚÑEz ESPINOzA, fill de Jesús Humberto i Iris Selinda, que resideixen al carrer Pagesos, de Sant Gregori, nascut
el dia 22 de març de 2014.
• NUR OTERO i CAzORLA, filla de Xavier i Maria Teresa, que
resideixen al carrer de la Bruguera, de Sant Gregori, nascuda el
dia 25 de març de 2014.

MatRIMoNIS
• JOSEP GÜELL i VIDAL amb MARIA ISABEL PERALTA i
MORILLO, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de
Pau de Sant Gregori el dia 20 de desembre de 2013.
• JOSEP MOLAS i PÉREz amb CLEYDIVAN ARAUJO i LUCENA, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau
de Sant Gregori el dia 15 de febrer de 2014.
• JOSE VERA i RODRÍGUEz amb SOLEDAD ROJAS i GODINO, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau de
Sant Gregori el dia 15 de març de 2014.

• ESTRELLA GALÍ I SERRA, de 89 anys, que residia al C/ Joan
Maragall de Sant Gregori, va morir el 27 de desembre de 2013.
• PERE COROMINA i ANTIGA, de 61 anys, que residia al carrer Pagesos, de Sant Gregori, va morir el dia 15 de desembre
de 2013.
• JOSEP GÜELL i VIDAL, de 76 anys, que residia a l’avinguda
a l’avinguda Girona de Sant Gregori, on va morir el dia 18 de
gener de 2013.
• MARIA MANUELA PEÑA i TORRALBO, de 83 anys, que
residia al carrer Lluís Companys de Sant Gregori, on va morir
el dia 13 de febrer de 2014.
• DIEGO LOzANO i TORREGROSA, de 77 anys, que residia
a les Cases Noves de Sant Gregori, va morir a Girona el dia 23
de febrer de 2014.
• JOSEP MARIA QUINTANAS i VENTULÀ, de 91 anys, que
residia a Domeny, va morir a Girona el dia 23 de febrer de
2014.
• PILAR PALAHÍ i VILARDELL, de 87 anys, que residia al carrer Montseny, de Sant Gregori, va morir el dia 1 de març de
2014.
• MARIA ROSA TARRÉS i FRANCH, de 68 anys, que residia al
carrer Llevant, de Sant Gregori, va morir a Girona el dia 10 de
març de 2014.
• NÚRIA MASSACHS i COLLELL, de 91 anys, que residia al
carrer de Baix de Sant Gregori, va morir a Girona el dia 12 de
març de 2014.

DEFuNcIoNS

• ANTONIA GARCÍA i EXPÓSITO, de 71 anys, que residia al
carrer Pere Joan Sala, de Sant Gregori, va morir el dia 1 d’abril
de 2014.

• MARIA CARME ALONSO i RODES, de 83 anys, que residia
al carrer Garrabia de Sant Gregori, va morir a Girona 10 de
desembre de 2013.

• ANA MARIA AYUDA i IzQUIERDO, de 38 anys, que residia al Consorci Sant Gregori, va morir el dia 20 de març de
2014.

SET EN U abril 2014

• LIA VILARÓ i BUXEDA, filla de Jordi i Marta, que resideixen
al carrer dels Pardals, de Sant Gregori, nascuda el dia 5 de març
de 2014.

7

P

A

R

L

E

M

A

M

B

.

.

.

Maria Rebugent, la Maria de Santa Afra
La Maria ha fet moltes coses a la vida, i encara li ha quedat
temps per tenir i pujar nou fills. Avui no és gaire normal
tenir família nombrosa de debò, però la Maria ha criat cinc
noies i quatre nois, que aviat està dit. I els que la coneixeu
no ho diríeu. Està en plena forma i no para de fer activitats.
Però ara ho fa com a distracció, perquè està jubilada i ben
jubilada. La major part de la seva vida l’ha passada a la
Vall de Llémena, Va néixer a Montcal (Canet d’Adri) i s’ha
jubilat entre Ginestar i Sant Gregori.
Molta, moltíssima gent la coneix per la seva etapa viscuda al santuari de Santa Afra, on va passar 16 anys tenint cura de l’hostatgeria i
del restaurant. Mossèn Joaquim, que va morir fa poc, havia portat,
amb la majordoma i la germana, tota la infraestructura del santuari.
Encara recordo quan m’ensenyava la llibreteta, molt ben aprofitada,
en què tenia apuntats tots els àpats que havien servit, la gent que hi
era i el preu total. Va arribar un dia que va dir prou i va traspassar la
gestió de la hostatgeria/restaurant a la Maria, «una gran cuinera», diu
la Carme, que feia uns ànecs amb peres i un arròs que els àngels hi

cantaven. «L’hostatgeria finalment la vàrem haver de tancar perquè
tot se n’anava a terra. Les habitacions no tenien lavabos i tot plegat
necessitava una renovació a fons», ens diu la Maria. I encara està
tot tancat. Sembla que hi havia projectes per arranjar-ho de cap i de
nou, però es veu que no hi ha diners. I és una llàstima, perquè el lloc
és meravellós i molt tranquil. Un bon indret per a gent estressada.
Quantes famílies de Barcelona i també de Girona hi havien passat
els estius amb la mainada!... La Maria, el seu home –en Francisco– i
els fills van treballar de valent en el restaurant, que tenia una sala per
a 80 persones, una per a 60 i una altra per a 40. Sobretot els caps de
setmana, ningú no s’escapava de treballar en el restaurant. Hi havien
de ser tots i encara feien curt.
La Maria va néixer a can Joanic de Montcal. Va anar a escola a Cartellà, amb donya Margarida. Quanta gent havia estudiat les primeres
lletres amb aquesta mestra! L’escola estava plena de mainada. Ara
només en queda l’edifici, que s’ha destinat a d’altres usos, per sort.
«Als 14 anys ja vaig anar a treballar a la Coma Cros. Baixava amb
bicicleta fins a Sant Gregori i allà ens venia a buscar un autocar. Fins
que les missioneres seglars de Santa Eugènia em van oferir d’anar-hi
a ajudar-les a la cuina i també cosir». Va ser en aquella època, quan
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La família al complert amb el pares: la Maria i en Francisco.
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Tota la família reunida al voltant de la taula.

La Maria i en Josep el dia del seu casament.
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ja tenia 19 anys, que es va casar amb en Francisco, que era de Canet
d’Adri i, per tant, es coneixien de trobar-se per les festes majors i
aplecs de la contrada, que en aquell temps servien perquè el jovent es
relacionés. Amb en Francisco van anar a viure a Salt, fins que ella va
enviudar. L’any 2002 es va casar amb en Josep Rovirola, amb qui viu
avui a can Barris de Ginestar.
La veritat és que la Maria sempre ha estat una dona religiosa i encara
avui col·labora amb els cursets de Cristiandat, el que en deien «de
colores», per la cançó que es cantava a totes hores, aquella que deia
«de colores se visten los campos en la primavera...». Aquests cursets,
fa 50 anys, van fer furor. Els havia introduït un capellà de Mallorca,
i aquí a Girona s’havien escampat ràpidament. Molta gent gran ho
recorda molt bé, i molts varen anar a fer-los. No es pot negar que hi
havia un fons psicològic molt important. Una gran majoria hi entraven
sense creure en gairebé res i en sortien al cap de tres dies predicant
Jesús fins i tot als bars on jugaven a cartes. Ara, segons ens explica la
Maria, se’n fan encara tres a l’any. De les reunions, se’n deien i se’n
diuen «ultreies». De ben segur que la religiositat de la Maria deuria
influir en la seva filla Maria Rosa, que es va fer monja de les Dominiques del Pare Coll i ara, juntament amb quatre seglars, porten des de
Montcada i Reixac els 25 col·legis d’ensenyament que té l’orde arreu.
Però la Maria havia fet encara força més coses. Tenia empenta i
s’apuntava al que calia per tirar la família endavant. Durant un temps
es va dedicar a fer reunions de vendes a domicili, concretament de
productes de neteja. Potser encara se’n fan, de reunions d’aquestes,
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però hi va haver una època que estaven molt de moda. És clar, eren
temps en què moltes dones no treballaven fora de casa i no feia cap
mal, tot al contrari, trobar-se una colla a casa d’una d’elles. S’hi presentava la venedora a oferir els productes, que sempre feien miracles
i sortien a uns preus molt competidors. Coneixent la Maria, de ben
segur que es treia un bon sou.
Es veu que el ram de l’hostaleria li anava, a la Maria, ja que abans
d’anar a Santa Afra havien estat amb el seu home durant quatre anys
a les Serres, un restaurant que es trobava a peu de carretera de la ruta
que va de Bonmatí fins a trobar la carretera de Sant Gregori a les Planes. La veritat és que el lloc és fantàstic, però està una mica perdut per
aquells mons de Déu. A les Serres hi vivien menys d’un centenar de
persones, i per tant els clients del restaurant era gent de fora. De ben
segur que passar de les Serres a Santa Afra va suposar per a la família
un canvi radical.
Abans de jubilar-se, per poder arribar als 65 anys, la Maria encara va
treballar en un botiga d’estètica i merceria que la seva filla Coral va
obrir a Sant Gregori mateix.
Podríem definir la Maria com una persona vital. No la veureu mai
parada: va amunt i avall fent moltes activitats i també tenint cura dels
néts quan convé. I de tant en tant li agrada viatjar. Quan pot agafa els
trapaus i se’n va uns dies de viatge. I que sigui per molts anys.
Pep Collelldemont
Carme Gubau

La Maria Rosa el dia de la seva professió, al costat dels seus pares.

La maria a Sta. Afra, preparant un bon rostit.
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La imprescindible fotografia d’escola.
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Dades sobre
gossos abandonats
Des del Consell Comarcal del Gironès,
cada any es gestiona a través de la
Protectora d’Animals la recollida
de gossos abandonats als diferents
municipis de la comarca.
El passat 2013 es van recollir 24 gossos
abandonats al municipi de Sant Gregori,
el mateix nombre que l’any 2012. Per
desgracia encara són molts els gossos
que són abandonats. Aquest 2013 a tot el
Gironès n’hi ha hagut 573 casos.
Un altre aspecte relacionat amb els gossos
és la responsabilitat dels propietaris/
es de recollir-ne els excrements quan
porten els animals a passejar.
L’Ajuntament de Sant Gregori han
instal·lat vuit nous dispensadors de bosses
dins del nucli urbà, complementant els
ja existents. Però, com es mostra a la
imatge, també convé utilitzar les bosses
que s’hi poden trobar. I en qualsevol cas
sempre és bo portar una o dues bosses
de plàstic quan se surt a passejar amb la
mascota. Amb la col·laboració de tots
podem contribuir a mantenir un poble
més net.
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Cal recordar que la Protectora d’Animals es cuida dels gossos i permet la seva adopció.
Podeu consultar més informació a
www.protectoraﬁgueres.com
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Reciclem més i millor!
Des de l’Ajuntament de Sant Gregori, i amb
el suport del Consell Comarcal del Gironès,
s’edita un petit llibret amb consells bàsics i
recomanacions per al reciclatge i la gestió de
residus a través de la deixalleria municipal.
Com a novetat es posa en funcionament la
targeta deixalleria, una per a cada habitatge,
per incentivar el reciclatge de tot tipus de
residus a la deixalleria.
El llibret s’acompanya amb aquest número
de la revista municipal, i també es podrà
recollir al mateix Ajuntament de Sant Gregori.

Horari deixalleria municipal
Dilluns, dimecres de 15 a 19 h.
Divendres i dissabtes de 10 a 14 i de 15 a 19 h.

Prevenció de la plaga del foc bacterià
El 2013 es van detectar a Catalunya determinats focus de foc bacterià en alguns municipis de la demarcació de Girona i de Lleida,
on s’han dut a terme les mesures adients per a
la seva eradicació. El territori català està protegit contra el foc bacterià, però es recomana
adoptar les mesures adequades de prevenció
per tal que no pugui reaparèixer.
El foc bacterià (Erwinia amylvora) és un
organisme nociu de quarantena que ataca
plantes de la família de les rosàcies, entre les
quals es troben alguns fruiters com el perer,
el pomer, el codonyer i el nesprer, així com
diverses plantes ornamentals i silvestres. Els
danys poden ser molt greus, ja que aquest
bacteri produeix la mort de l’arbre atacat en
un curt període de temps.
Les infeccions acostumen a produir-se en
l’època de floració, i majoritàriament per les
flors i ferides. Un cop l’arbre està infectat,
les fulles es panseixen i ennegreixen, i els

brots tendres, a vegades, es corben. El bacteri es pot propagar amb l’ajuda d’insectes i
d’ocells, del vent, i pel contacte amb les eines
d’esporga.
Actuacions preventives en espais verds:
• Cal comunicar al Servei de Sanitat Vegetal
del DAAM qualsevol símptoma sospitós
que observeu en plantes susceptibles de patir aquest foc, per procedir a la seva destrucció immediata.

Servei Territorial de Girona:
tel. 972 45 43 10

• D’altra banda, és obligatori que totes les
planes susceptibles que s’introdueixin, desplacin i comercialitzin a Catalunya vagin
acompanyades del passaport fitosanitari
CE, modalitat zP (zona protegida).
Més informació al web del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural: www.gencat.cat/daam
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LLaR D’INFaNtS “ELS EScaRLEtS”

Va d’agraïments!
Volem aprofitar aquest número del 7en1 per fer alguns agraïments pendents:
Agraïm a en Jep (pare d’en Martí Cullell) i a en Mia la feina de torrar
les castanyes. Eren boníssimes!
Agraïm a en Felip Puig i a l’Héctor González la seva col·laboració en
el projecte de pati, i les donacions que han aportat a la llar (barqueta,
armaris petits, arxivadors...).
Agraïm a en Xavier Gironès (pare d’en Roger) la seva ajuda a l’hora de
tirar endavant el projecte del blog de la llar.
Agraïm a l’AMPA la seva col·laboració en l’organització de la festa de
Carnestoltes, i donem gràcies a totes les famílies que hi van participar,
per fer que aquest curs la rua fos tan divertida!
Agraïm a l’AMPA l’esforç per tirar endavant, un curs més, l’activitat
aquàtica, ja que la trobem molt enriquidora.
En general volem agrair les ganes i l’esforç de les famílies a l’hora de
col·laborar en les activitats de la llar. Esperem no haver-nos descuidat
de ningú!
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Durant aquest curs, des de l’Ajuntament de Sant Gregori, amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, s’han facilitat deu ordinadors per a l’espai d’informàtica de l’escola Agustí Gifre.
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ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

Pastorets

SET EN U abril 2014

Ara que la calor comença a escalfar l’ambient
i els dies s’han allargat, és el moment de poder fer una mirada enrere i transportar-nos a
les festes, que, un any més, ens han deixat
moments molt especials. Les festes de Nadal
sempre estan envoltades de màgia. Això ho
sabem bé els qui estem, a diari, amb criatures. A les classes hi ha nervis. Els patges ens
visiten. Hem de tenir la carta de Ses Majestats a punt. Hem de preparar les cantades de
nadales. Cal aprendre’s el poema que, com
cada any, la mainada recitarà el dia de Nadal
a sobre una cadira. Però el que no pot faltar
de cap de les maneres són els Pastorets. Encara que sembli una cosa que ve de fa molt
temps –i no és així–, ja s’han convertit en una
tradició i, alhora, en un projecte d’escola.
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Aquest any hem creuat una línia imaginària,
que ens fa pensar que la cosa va per llarg.
Deixar enrere el cinc i complir el sisè aniversari ha estat una fita que ja fa preveure, a
l’horitzó, la celebració dels deu anys. Qui ho
havia de dir, quan vam començar, que això
anava de debò i que els Pastorets quedarien
com una creació que el poble s’ha feta seva.
Sorprèn veure com els alumnes estan esperant arribar a sisè per poder representar
aquesta obra. Però sorprèn encara més escoltar, en sortir de la funció, com els alumnes,
independentment de l’edat, ja trien el paper
que voldran fer quan els arribi l’hora de pujar a l’escenari. Als més menuts els fan por
els dimonis i no entenen que són companys
de l’escola disfressats. El que més els agrada

són els Reis. A mesura que es fan grans, agafen estimació als malvats personatges i molts
ja volen fer de Llucifer o Satanàs, o fins i tot
de Golut, Avariciós...
En fer balanç d’aquests sis anys se’ns fa difícil dir quin ha estat el millor. Podem valorar
la resposta del públic, l’assistència a les funcions obertes a la gent del poble, els comentaris dels mestres, i moltes coses més. Sempre són comentaris referents als diferents
personatges. Però, si hem de ser objectius,
hem de valorar coses més importants, ja que
l’escola no fa actors ni fem teatre al llarg de
tota l’escolaritat. L’avaluació que s’aprova,
i amb nota excel·lent, és veure la il·lusió i
les ganes amb què agafen el repte els actors,
que d’altra banda el superen. Als qui els representem cada any, els Pastorets ja ens semblen sempre iguals, malgrat alguna petita
modificació. Però això és justament un punt
de valor afegit, perquè, quan es valora positivament la feina, no es fa de manera gratuïta,
ja que els alumnes, tot i la incertesa que es
respira als assajos, ens demostren cada any
que són capaços de donar la talla quan s’han
d’enfrontar al públic. Dit d’una altra manera:
són competents, allò que tant se’ns demana
des del Departament d’Ensenyament.
Un altra cosa important, i sense la qual segurament no es podria continuar, és l’ajut
que rebem per part de pares i mares, encara que sempre són més les mares, a l’hora
de maquillar i vestir els actors. Tot i la feina
que representa, en acabar la darrera funció
manifesten la seva satisfacció per una feina
ben feta. La veritat és que han pogut viure els
Pastorets des de dins de l’escenari. Això és
un privilegi, i només ho entén qui ho ha viscut. Algun dia, de ben segur, es farà un llibre
de les anècdotes viscudes entre bambolines.
Aquest any també ha estat un èxit, tant per
als actors com per a l’escola, per als pares i
mares i per al públic assistent. En la darrera
representació es van haver d’habilitar més de
cinc-centes cadires. Moltes d’aquestes eren
ocupades per antics actors que sempre més
recordaran que un dia ells també van ser els
Pastorets de Sant Gregori.
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coNSoRcI SaNt GREGoRI

El consorci Sant Gregori
participa en la IV Jornada de la síndrome de Rett
en el centre mèdic teknon de barcelona
Presentació de la ponència «Intervenció dietètica i nutricional en persones amb
discapacitat intel·lectual greu»
Xènia corcoll (Responsable Treball Social i Famílies) i Dolors batista (Responsable Salut)
El Consorci Sant Gregori és una entitat que
ofereix diferents serveis destinats a les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) i
necessitades de suport extens i/o generalitzat.
Els serveis s’organitzen i s’especialitzen en
funció d’aquestes necessitats.
Les persones amb DI greu presenten una alta
prevalença de patologies associades (neurològiques i digestives, entre d’altres) que requereixen una intervenció multidisciplinària.
Les dificultats en la masticació i/o en la deglució poden ser causa de problemes nutricionals, de deshidratació i, algunes vegades,
de complicacions respiratòries.

Per aquest motiu és necessari establir unes
pautes d’alimentació individualitzades i
adaptar la dieta a les necessitats de cada persona.
La valoració nutricional, de manera sistemàtica i integrada en les revisions globals de
salut, és un indicador que ens permet identificar els casos de risc i establir intervencions
nutricionals i el suport més indicat en cada
cas.
Des de la nostra experiència i resultats, podem dir que el treball en l’alimentació en
l’àmbit interdisciplinari, juntament amb una
adaptació de les dietes i amb una intervenció

nutricional, és fonamental per mantenir o millorar l’estat de salut i la qualitat de vida de
les persones que atenem.

Nou Institut a Sant Gregori
l’equip docent amb el projecte educatiu que portaran a terme a Sant Gregori.
El passat mes de març es van convocar
tots els pares i mares d’alumnes el quals el
curs vinent iniciaran 1r d’ESO a Sant Gregori per informar d’aquesta notícia i presentar l’equip directiu, el projecte i el procediment per formalitzar la matriculació.
En seguirem parlant en propers números
de la revista municipal.

SET EN U abril 2014

Una notícia molt important d’aquest
inici de 2014, tant pel municipi de
Sant Gregori com per tots els municipis de la Vall de Llémena, és la comunicació per part del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’obertura del nou Institut a Sant
Gregori de cara el proper curs 2014/2015.
L’Institut estarà ubicat a les plantes superiors de l’equipament cultural de la Biblioteca Miquel Martí i Pol
i s’impartirà des de 1r d’ESO fins a 4t
d’ESO, progressivament curs a curs.
Al llarg d’aquest estiu, i a mesura que
vagin avançant els cursos, es portaran a terme les obres del espais adequats. També cal anunciar que per part
del Departament d’Ensenyament ja
s’ha definit l’equip directiu i també tot
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Llibre dels Salms
Entre els salms que componen el Llibre dels
Salms hi ha el 103, que és un elogi a les meravelles de la Creació. Us en transcric un
fragment:
«Quan envieu el vostre alè, Senyor,
reneix la creació, i renoveu la vida sobre la
terra...».
El salmista, extasiat, va descrivint, com un
pintor sobre una tela i amb gran plasticitat, la
bellesa de la natura.
«Heu estès el cel com una vela,
i dalt les aigües us heu fet un palau.
Preneu els núvols per carrossa
i avanceu sobres les ales dels vents...».

SET EN U abril 2014

Davant de la immensitat del món i de
l’univers exhorta el seu autor:
«Que s’alegri el Senyor contemplant el que ha
fet».
Us convido a llegir el salm ara que en els
camps verds de la Vall del Llémena broten
les flors més variades i de colors més esclatants. Jo també m’alegro quan contemplo el
que el Creador ha fet.
«Des del vostre palau regueu les muntanyes,
sacieu la terra de pluges del cel;
feu néixer l’herba per al bestiar que treballa
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al servei de l’home.
I ell treu el pa de la terra i el vi que li alegra
el cor...».
Sí: d’entre la varietat de les obres creades
tenim l’home i la dona. I és per això que,
seduït per aquesta contemplació, m’he recordat de dues persones que també s’han
alegrat i gaudit del que Déu ha fet. Em refereixo a Mn. Pere Soler i a Mn. Joaquim
Cornellà. Ells han recorregut aquests camps,
i hi han descobert senders i corriols a fi de
poder arribar a la masia més amagada per
tal de dur una paraula de coratge, un gest
de suport, un signe de confiança i un ajut en
moments difícils.
Tots dos, durant la seva vida amb nosaltres, han estat formidables. El seu amor per
aquesta comarca, el seu transitar pels nostres
camins, configura el record que en tenim en
harmonia amb aquesta natura esclatant.
Mn. Joaquim ha estat un sentinella que,
des del seu far de Santa Afra, ha vetllat per
l’esplanada de Sant Gregori. Des de la torre
de guaita ha estat un vigia en consonància
amb el far de Cartellà i el de Sant Medir.
Mn. Pere es va deixar enamorar pels encants
de la Vall del Llémena. Gràcies aquesta se-

ducció, es va sentir motivat per arribar a la
masia més inhòspita i cercar el qui es trobava
mancat. Per a Mn. Pere no hi ha hagut cap
camí tortuós que privés el seu anhel d’arribar
fins al seu germà i, amb la seva tendra amabilitat, confortar qualsevol cor inquiet.
Amb entranyes de pare i pastor de la Vall deixeu-me que en nom vostre faci una abraçada
a Mn. Pere i a Mn. Joaquim, com a agraïment
per la seva vida lliurada en bé de la Vall. I a
vosaltres, estadants d’aquesta comarca, vull
dir-vos que no heu quedat orfes de tendresa.
Si mai us sentiu tristos, guaiteu la natura que
ens envolta i recordeu que enmig d’aquest
doll de bondats sempre hi haurà un interlocutor capaç d’escoltar-vos.
Mn. Pere i Mn. Joaquim, descanseu en pau,
juntament amb els altres difunts de la Vall.
Des del vostre merescut recés envieu-nos un
farcell ben ple d’aquest aliment que obre el
gust de viure i desperta l’ambició del més
enllà. Mentrestant, gaudim dels camps que
cada any renoven el nostre esperit amb una
nova florida d’il·lusió i d’esperança. I que el
cant dels ocells faci de pregoner d’aquesta
bona notícia.
MoSSÈN ENRIc

Fons català de cooperació
al Desenvolupament

ajudes per pagar imposts i
preus públics

El dissabte 25 de gener, Xavier Ruiz, representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, va venir a Sant Gregori
per explicar el desenvolupament del projecte d’equitat de gènere que s’ha portat a terme a Bilwi, municipi de Puerto Cabezas
(Nicaragua).
Aquest projecte, que ha beneficiat unes 300 dones, especialment de l’àrea rural, ha rebut una aportació de 5.178,40 € de
l’Ajuntament de Sant Gregori, corresponent a les dotacions dels
anys 2010 i 2011.

L’Ajuntament de Sant Gregori ha previst una partida social de
15.000 euros destinats a ajudar a famílies del municipi de Sant
Gregori.
Les bases es poden consultar a la web municipal www.santgregori.cat (apartat Ajudes Socials) i estan obertes tot l’any. La
sol·licitud es pot presentar a les oficines municipals.
Les ajudes són directes en els imposts d’IBI, ITVM, el preu públic d’aigua i la taxa d’escombraries i clavagueram. En funció
de les condicions familiars i segons la puntuació establerta a les
bases aquestes ajudes poden estar entre el 10% al 50%, sempre
que es reuneixin els requisits.
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LES OLIVERES

La primavera arriba a Les Oliveres!
Després d’un hivern molt dinàmic atapeït
d’activitats diverses gràcies a les festivitats
nadalenques i a l’espectacular festa de carnestoltes –on, enguany, avis i àvies, professionals del centre i familiars vam viatjar a
les llunyanes terres de «l’Oest» a través de
les impressionants disfresses de «cowboys»
elaborades pels nostres residents durant les
diferents sessions d’arts plàstiques...– finalment ha arribat la primavera a Les Oliveres,
i amb ella un munt de noves activitats i tallers!
Una de les primeres iniciatives primaverals
és una nova activitat setmanal conjunta des
de l’àrea de fisioteràpia, teràpia ocupacional
i educació social: la sortida terapèutica. El
seu objectiu és treballar les diferents àrees
del resident d’una manera integral i holística, dins d’una mateixa activitat conjunta.
Així, potenciem la part dinàmica, funcional,
cognitiva i sensorial dels residents des d’un
vessant terapèutic i lúdic a partir d’activitats
a l’aire lliure.
Finalment, tot i que ja esdevé una tradició
anual de la residència, enguany introduirem una novetat a la diada de Sant Jordi:

estem elaborant en el taller d’arts plàstiques
unes roses que vendrem en una paradeta a
l’entrada de la residència. Utilitzarem els diners que recaptem per anar d’excursió al llac
de Banyoles el mes de juny!

Si vols estar informat de les activitats que
oferim al centre, visita la nostra pàgina web:

http://www.lavostrallar.com/ca/lesnostres-residencies/residencia-les-oliveres.html

CENTRE “ELS AVETS”

«Els Avets» anem a la piscina!
Aquest tipus d’exercici físic en les persones grans, a banda de ser una manera divertida de fer esport, és beneficiós, tant en
l’aspecte físic com psíquic, és a dir, manté
el cos i la ment.
Els beneficis físics es noten en la millora
de problemes cardiovasculars, millora de
problemes respiratoris, augment de la capacitat respiratòria i de la circulació sanguínia, millora de la mobilitat de les articulacions, augment de la força muscular,
disminució dels dolors musculars (com
lumbàlgies i cervicàlgies), l’increment de
l’equilibri i de la coordinació, i la relaxació i benestar.
Els beneficis en l’aspecte psíquic es reflecteixen en la millora de l’estat d’ànim,

la disminució de problemes de depressió i
aïllament, i l’augment de l’autoestima i de
l’autonomia, entre d’altres.
Per tots aquests motius, des de la residència
Els Avets animem tothom a realitzar exercici físic dins de l’aigua.

SET EN U abril 2014

Fa més d’un any vam iniciar les primeres
sortides a la piscina, i passat aquest temps
s’ha convertit en una de les nostres activitats més sol·licitades.
Sempre hi anem en grups molt reduïts per
poder fer els exercicis més convenients
amb cadascú. Un cop dins de l’aigua, en tot
moment hi ha un monitor al costat de cada
un dels nostres residents.
Sabem que el procés degeneratiu del
cos és inevitable, però podem incidir en
el manteniment i la millora. Realitzar
exercici físic dins de l’aigua és adequat,
ja que el cos pesa menys i les articulacions no pateixen tant. Això proporciona
una agilitat al cos que no obtenim fora de
l’aigua.
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CASAL SANT GRAU

Les sortides de l’any 2013 del casal Sant Grau

SET EN U abril 2014

El grup davant el Monestir de santes Creus.
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El grup passejant per Madrid.

Amb el títol «Del romànic de St. Cugat al modernisme de St. Joan Despí», el mes de gener vàrem fer una sortida per visitar el monestir de
Sant Cugat i una interessant mostra del modernisme –Can Negre– de la
població veïna, St. Joan Despí.
El mes de febrer vàrem fer una visita ben contrastada. Per començar, el
desplaçament a Barcelona va ser en AVE, i una vegada allà vàrem visitar
les construccions més innovadores: districte 22@, Ciutat de la Justícia,
ampliacions del port... fins acabar la jornada amb una visita al Museu
Egipci per conèixer la cultura mil·lenària d’una de les civilitzacions més
antigues.
El mes de març, amb l’excusa d’anar a fer una calçotada, vàrem visitar
el Museu d’Art Tibetà del palau Novella, a la zona del Parc Natural del
Garraf, i a la tarda vam fer una visita al Palau Reial de Vilafranca del
Penedès, convertit en museu del vi: Vinseum.
El dia de Sant Jordi ens vàrem traslladar a Manresa, on vàrem fer una
interessant visita guiada al nucli històric, i després d’un bon dinar vam
fer una passejada per la població de Tàrrega, que lluïa la seva cara més
festiva amb motiu del dia del llibre i de la rosa.
Arribat el mes de maig, no ens vàrem quedar curts. Aprofitant els serveis d’un tren ràpid i còmode, amb quatre hores ens vàrem plantar a
Madrid, i un cop allà vàrem fer visita guiada i passeig pel cor de la
capital, trepitjant els carrers i places més populars i coneguts.
Contrastant amb la sortida anterior, el mes de juny el desplaçament va
ser curt, però no per això va deixar de ser interessant: vam anar al centre de reproducció de tortugues de l’Albera i a un celler de Campmany.
També vàrem visitar el nou outlet de la Jonquera, tot just acabat d’obrir.
Aprofitant que els dies són llargs, el mes de juliol vàrem anar a un país
veí: Andorra. Allà vàrem visitar el santuari de Meritxell, i no ens vam
perdre ni el centre comercial d’Andorra la Vella ni la seva oferta gastronòmica.
Tant si és estiu com hivern, sempre és bona hora per anar a Montserrat, i
allà ens vàrem dirigir en la sortida del mes d’agost. A la tarda vàrem fer
un plaent passeig pel Parc de l’Agulla, de Manresa.
Després de tornar d’un viatge a Rússia, d’una setmana, que ja vàrem
descriure oportunament en aquesta mateixa revista, el mes de setembre
vàrem fer una excursió al delta de l’Ebre. A més d’una bona arrossada, hi
vàrem fer un passeig en vaixell i una visita a l’espai «Món natura Delta»,
que ens va mostrar com era abans la vida dels pescadors d’aquella zona.
El mes d’octubre vàrem viure un dimarts mariner: l’esmorzar va ser de
sardinada, després vàrem visitar Maram, el centre d’interpretació del
peix de l’Escala, vam assistir també a la subhasta i, a la tarda, un passeig
en vaixell pels canals d’Empuriabrava va arrodonir el dia.
El mes de novembre vàrem tornar a anar a Barcelona, aquesta vegada per
visitar Sta. Maria del Mar, el Palau de la Música i el Museu d’Història
de Catalunya. Ei! Amb un bon dinar a la Barceloneta, només faltaria!
Finalment, al desembre, com sempre l’excursió era una sorpresa. En
aquesta ocasió vàrem visitar la fàbrica de la xocolata Torras, la mostra
de pessebres d’Olot, la fàbrica de iogurts de la Fageda, i finalment, al
vespre, un trenet ens va passejar per tot Besalú. Vam tornar a casa amb
un magnífic lot nadalenc.
Ja ho veieu: no parem!

Àrea de Joventut

Inici de 2014 amb projectes de participació, solidaritat,
civisme i activitats juvenils

Parc Infantil i Juvenil de Nadal
Un any més, hem tingut durant les festes
de Nadal el parc per a infants i joves a les
instal·lacions del pavelló de Sant Gregori. Va
estar funcionant els dies 3 i 4 de gener.
És un espai lúdic on es combinen diferents
àmbits de jocs: zona infantil, inflables, circuit
d’aventura, jocs i una zona júnior (amb Play
Station, màquina d’aire, futbolí), a part de diversos tallers i de la zona exterior amb ponis

i circuit de quads i karts.
Les activitats han estat dinamitzades des de
l’Àrea de Joventut amb l’ajuda de joves de
l’Espai Jove Cal Bolet de Sant Gregori, i també per l’empresa d’aventura Rutac.
I com a activitats especials de tarda vam poder gaudir d’un taller de cupcakes, amb molt
d’èxit de participació, que va fer que grans i
petits es llepessin els dits.

Xarxes Socials de Cal Bolet

+ 1.075

+ 100

+ 16

Divendres a la tarda també vam poder comptar amb la visita dels carters de ses majestats
els Reis d’Orient, que van passar amb nosaltres tota la tarda recollint les cartes de tots els
nens i nenes que s’hi van apropar (amb el suport de la Comissió de Reis i l’Associació de
Joves el Quaranta-dos).
A més a més, cada tarda, els més menuts van poder degustar un petit berenar de pa amb xocolata!

Durant les jornades d’obertura del PIN vam
poder comptar amb la col·laboració de 22
joves per dinamitzar totes les activitats.
Moltes gràcies a tots i a totes!
A més a més, durant el PIN a Sant Gregori,
l’empresa Rutac, que s’encarrega de portar
els inflables i material de joc, va contractar
dos joves monitors titulats de la borsa de
treball local, Llémena Activa, per fer tasques de control en diferents zones infantils.

SET EN U abril 2014

Indispensables!
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Esquiada Masella 2014

SET EN U abril 2014

El passat 23 de febrer vam passar un dia fantàstic a les pistes
d’esquí de la Masella. Després d’una bona nevada els joves van
poder gaudir d’un gran dia de neu.
Una sortida familiar per a uns i un dia d’esquí jove per a d’altres,
l’esquiada s’ha acabat convertint en una bona jornada de neu que
any rere any esperen i ens continuen demanant els joves.
Allà vam coincidir amb joves de la zona de Llera de Ter que també van aprofitar aquest dia per passar-lo a la neu, com nosaltres.
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alumnes en pràctiques del
cicle de grau mitja de gestió
administrativa de l’IES Montilivi
Per tercer any, hem pogut comptar amb una alumna en pràctiques
de l’IES Montilivi. En aquesta ocasió, però, s’ha donat la coincidència que és una jove del municipi. Es tracta de la Gemma Castelló, que durant uns mesos ha estat realitzant tasques de suport
administratiu a l’Àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de
Sant Gregori, ubicada a Cal Bolet.
Les pràctiques constitueixen una fórmula molt vàlida per establir
un primer contacte amb el món laboral. Es compta amb el personal de Cal Bolet perquè sigui una estada enriquidora per als participants, i de la qual es puguin endur aprenentatges que perdurin
al llarg de la seva vida professional, alhora que se’ls dóna un petit
suport en aquesta àrea.

camp de treball
a Sant Gregori

Suma bolets!
Nou carnet Jove

Durant el passat mes de març vam tenir l’oportunitat de reunirnos i formalitzar la signatura del conveni de col·laboració amb
responsables de la Fundació Oscobe, que per segon any consecutiu portaran a terme un camp de treball de la Generalitat de
Catalunya.
El conveni inclou la senyalització d’una ruta de senderisme a la
zona de Sant Medir, la senyalització d’una ruta de BTT a la zona
de Taialà i l’aportació d’una part dels aliments excedents de l’hort
que cultivaran els joves del camp de treball per al Rebost del Llémena.

El nou Carnet Jove de Sant Gregori pretén incentivar la participació dels joves en activitats juvenils, culturals, esportives, etc...
Per cada activitat en què un o una jove participa acumula bolets,
i com més bolets, més possibilitats de rebaixar el cost del Carnet
Jove en la propera renovació.
A part, el Carnet Jove permet obtenir diferents avantatges, com
trajectes de bus, cobertura WiFi gratuïta a diferents equipaments
de Sant Gregori, utilització del buc d’assaig gratuïtament, descomptes en establiments, etc...

Aquest camp de treball es portarà a terme durant la primera quinzena de juliol a les mateixes instal·lacions de la Fundació, situades
a la zona de Sant Medir.

+

+

= 12

campanya de recollida de joguines de la creu Roja
Per sisè any consecutiu. sota l’eslògan «Cap
infant fora de joc. Ara jugues tu!», des de
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant
Gregori participem a la campanya de recollida de joguines efectuada per la Creu Roja.
És una campanya amb molta empenta que
pretén portar una petita joguina a tots aquells
infants més necessitats. És per aquest motiu
que sempre us demanem joguines noves,
educatives, no bèl·liques i no sexistes, ja que
aquestes joguines arribaran a centenars de
nens i nenes de les comarques gironines, alguns dels quals són de famílies necessitades
de Sant Gregori. La campanya és gestionada
a través de diferents voluntaris i voluntàries
que s’encarreguen de distribuir, empaquetar i
repartir el conjunt de les joguines recollides.
Una molt bona feina que fa que el màgic dia
de Reis ho sigui per a tothom, sobretot per
als més petits de la casa.

tallers per a joves:
«cap on vas»

civisme
i participació

Aprofitant les vacances de Nadal, s’ha realitzat aquest taller en
què un grup de vuit joves han pogut reflexionar sobre ells mateixos i el futur que els espera.
Han treballat de manera participativa i dinàmica per tal de conèixer-se ells mateixos i aprofitar les pròpies capacitats per orientar
el seu futur.

Durant els mesos de gener, febrer i març, un total de 14 joves
han participat en aquest taller, amb l’objectiu d’aprendre eines
per sentir-se més segurs quan ens trobem davant d’un conflicte
i afavorir la comunicació amb els altres. La iniciativa ha tingut
molt bona acollida.

SET EN U abril 2014

Aquests tallers han estat desenvolupats per Grec Resolució de Conﬂictes
www.grecxarxa.org
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cLub cIcLISta SaNt GREGoRI - EL LLÉMENa

Reneix el club ciclista

aGRuPacIÓ ESPoRtIVa
SaNt GREGoRI

canvis en la
direcció tècnica
Hi ha hagut canvis en la direcció del
primer equip de l’Agrupació durant
les últimes setmanes. En Titi, home
de la casa de fa molts anys, ha agafat
el timó en substitució d’en Marc Domínguez. De moment, tots els partits
han acabat amb un resultat satisfactori per als nostres interessos, cosa que
fa que continuem lluitant per l’ascens
de categoria juntament amb el Cassà,
Bosc de Tosca i Sant Jaume de Llierca.

El mes de gener passat vàrem assumir el repte de reactivar el Club Ciclista Sant Gregori
i el Llémena. Es va formar una nova junta, amb molta il·lusió per tornar a tirar endavant
un club que, en els seus deu anys de vida, ha arribat a fer coses molts importants, com les
diverses copes gironines de BTT, les socials de carretera o fins i tot algun Open d’Espanya
de BTT!
Vivim en un entorn privilegiat per a la pràctica esportiva. Per això, des del club tenim
l’interès de promoure l’esport tant en el vessant competitiu com en el d’oci.
Aquest any tenim la intenció de realitzar dues proves, molt diferents l’una de l’altra. Per
una banda, el proper 8 de juny organitzarem una cursa de muntanya i/o caminada amb tres
circuits segons el nivell de cadascú.
I per al 6 de setembre, es preveu dur a terme la que seria la sisena edició de les Sis hores
de resistència de BTT.
Aprofitant l’oportunitat que ens brinda la revista d’arribar a tots vosaltres, us fem saber que
us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic a l’adreça ccsantgregori@
hotmail.com, o, si teniu Facebook, ens podeu trobar per C.c. Sant Gregori El Llémena.
La JuNta DEL cLub

Convé destacar també el gran paper
de l’equip femení, que en el seu primer any ha estat ocupant una de les
posicions capdavanteres de la classificació. Aquí també hi ha hagut canvis en la direcció de l’equip, ja que en
Pere Martí ha deixat el seu càrrec. En
aquests moments en Jordi Arnau i la
Carla Torrent són els encarregats de
dirigir aquest conjunt de jugadores.
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Per altra banda, el Juvenil A està encadenant ratxes de victòries i derrotes
consecutives que el converteixen en
un equip irregular i que no l’acaben
de treure de la zona de perill per al
descens de categoria.
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La primera sortida del reactivat Club Ciclista!

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

Butlletí d’informació Municipal Núm. 43 - 1r trimestre de 2014

Resum d’acords del Ple i acords
de la Junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE
Sessió extraordinària del dia 16 de desembre de 2013
Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, 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, Susanna Garcia i Senen i Jaume
Peix i Brunsó.
Pren possessió del càrrec de regidor el Sr. Josep Nadal i Colomer.
Amb el vot favorable de CiU i l’abstenció d’IpStG i d’ERC s’aprova
la remodelació del cartipàs municipal que engloba la composició de
les comissions, de la delegació de les diferents àrees i la representació
dels òrgans col·legiats.
Amb el vot favorable de CiU i l’abstenció d’IpStG i d’ERC s’aprova
el pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal per a
l’exercici 2014.
Sessió extraordinària del dia 13 de gener de 2014
Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Anton Suñer i
Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Josep M. Serra i Noguer, Eduard
Grabulosa i Bosch, Raquel Pujadas i de Palol, Josep Vidal i Fàbrega, Susanna Garcia i Senen i Jaume Peix i Brunsó.
S’aprova per unanimitat la proposta de modificació dels estatuts del
Consorci local Localret, acordada per la seva Assemblea General en
sessió plenària de 23 de novembre de 2013.
Amb els vots favorables de CiU i l’abstenció d’ERC i d’IpStG es
desestima l’al·legació presentada en el sentit de desqualificar una
parcel·la de la seva propietat situada a la zona de Domeny, s’inclouen

dins les modificacions els errors detectats i s’aprova provisionalment
l’expedient de modificació puntual núm. 1 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent a Sant Gregori.
S’aprova per unanimitat el Calendari Bianual – Pla de Treball de la
Mancomunitat de la Vall de Llémena.
Es ratifica, amb els vots favorables de CiU i l’abstenció d’ERC, el
decret d’Alcaldia de nomenament del tresorer municipal, el Sr. Jordi
Noguer i de Palol.
Sessió ordinària del dia 10 de març de 2014
Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Conxa Torrado i
Oliva, Eduard Grabulosa i Bosch, Àfrica Masó i Sumsi, Josep M.
Serra i Noguer, Raquel Pujadas i de Palol, Anton Suñer i Serrat,
Susanna Garcia i Senen, Jaume Peix i Brunsó.
Amb els vots favorables de CiU i d’IpStG i l’abstenció d’ERC
s’aprova la taxa per a la prestació del servei de Casal d’Estiu.
S’aprova per unanimitat l’acceptació d’una finca de 2.077,46 m2 cedida a l’Ajuntament de forma gratuïta.
Per unanimitat s’acorda iniciar la tramitació per a la formalització del
conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i
segon i resta de disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de 2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
Amb els vots favorables dels membres de CiU i del membre d’IpStG
i l’abstenció dels membres d’ERC s’aprova la ratificació de la modificació del tipus de gravamen per a béns immobles en el sentit que
s’apliqui un decrement d’un 1 % del tipus.
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Per unanimitat s’acorda donar el nom de «plaça de M. Assumpció Soler i
Font» a la plaça existent a la confluència entre el carrer de Baix i el carrer
de la Barroca, i el nom de «carrer Petit» al carrer que, travessant el carrer
de l’Argelaguet, va des del torrent Vidal fins a la plaça de l’Ajuntament.
Per unanimitat s’acorda destinar un import de 13.046,19 € al projecte
Cenic, de construcció d’un centre de nutrició infantil i capacitació a
San Juan de Limay (Nicaragua), d’acord amb una proposta formulada
pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Per unanimitat es dóna suport a la recollida massiva de signatures de la
campanya «Signa un vot per la independència», que se celebrarà a tot
Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014.

SESSIONS JuNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local de 9 de desembre de 2013
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i
Sra. Concepció Torrado i Oliva.
S’aprova el text del conveni que regula la cessió de la finca necessària
per efectuar l’ampliació de la carretera coneguda com a carretera de
la Ponderosa.
S’aprova el text del conveni que regula el tancament de l’obra de construcció de la primera fase de l’edifici de la Biblioteca municipal.
S’aprova el Pla de conservació Post-Life de l’illa de la Pilastra.
S’accepta la subvenció concedida per import de 2.984,92 € per part
de Dipsalut a l’empara de la campanya del programa Pm07 de suport
econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut 2013
amb destinació al projecte «Fes salut».
S’accepta la subvenció concedida per part de Dipsalut a l’empara de la
campanya del programa Pt10 per a actuacions per a la lluita i control
integrat de plagues urbanes del Catàleg de serveis de Dipsalut 2013,
per import de 2.295,78 €.
S’acorda dirigir-se a Dipsalut i acollir-se a diversos programes
de salut del Catàleg 2013: Programa de suport a la gestió i control
d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi; Programa de
suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi; Programa d’avaluació i control de la qualitat de
l’aigua a l’aixeta del consumidor; Programa de suport a la gestió del
risc derivat de les sorreres infantils; Programa de control i gestió de
riscos derivats de la presència del mosquit tigre, i Programa de salut
jove – servei d’assessorament tècnic municipal.
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S’acorda anul·lar les liquidacions practicades en període executiu amb
els recàrrecs i interessos per concepte d’IBI a nom de Serveis Municipals de Sant Gregori SA.
Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2013
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Sr. Josep Nadal i Colomer.
S’aproven els convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per al desenvolupament del
Programa Mixt de Treball i Formació al Gironès per a diversos projectes: manteniment i rehabilitació d’espais urbans i equipament públic al
municipi de Sant Gregori, i manteniment i senyalització d’itineraris i
suport en el manteniment d’espais públics de la Vall de Llémena.
S’aprova el text del conveni de col·laboració entre el Consorci de
Benestar Social Gironès – Salt i l’Ajuntament de Sant Gregori per al
desenvolupament del Programa Mixt de Treball i Formació, per a persones perceptores de PIRMI per als exercicis 2013-2014.
S’aprova el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Sant Gregori i els Ajuntaments de Sant Martí de Llémena i Canet
d’Adri i la Mancomunitat de la Vall de Llémena per al desenvolupament del Programa Mixt de Treball i Formació al Gironès 2013.
S’aprova el text del conveni per a la cessió de l’espai necessari per
tal que l’Ajuntament pugui procedir a la construcció d’aquests serveis
auxiliars de l’EDAR.
S’adjudica l’obra de rehabilitació de la coberta de l’església de Sant
Feliu de Cartellà.
Junta de Govern Local de 7 de gener de 2014
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i
Sra. Concepció Torrado i Oliva.
Acorden que el Consell Comarcal del Gironès, com a ens supramunicipal, gestioni l’adhesió del nostre municipi al Protocol d’execució de
diligències de llançament als partits judicials, i que sigui el Consorci
de Benestar Social Gironès – Salt el que pugui executar i complir els
compromisos i requisits recollits en el Protocol.
S’accepta la subvenció concedida per import de 64.750,00 € amb destinació a les despeses de funcionament de la llar d’infants Els Escarlets.
S’acorda signar la Carta de Suport per tal de sol·licitar la distinció de la
Creu de Sant Jordi 2014 al Pessebre vivent de Sant Martí de Llémena,
amb motiu del seu 50è aniversari.
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Junta de Govern Local de 20 de gener de 2014
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Sr. Josep Nadal i Colomer.
S’acorda dirigir-se a Dipsalut i acollir-se als següents programes: Programa de parcs urbans i xarxes d’itineraris saludables; Actuació per a
la continuació de dinamitzacions i al Programa de salut bucodental;
Actuació del recurs Detectiu Queixal Corcat per a alumnes de 1r i 2n.

Diputació de Girona «Del Pla a l’Acció», en la línia 1 per a la implantació supramunicipal de la comptabilitat energètica així com la gestió
de la contractació conjunta dels subministraments energètics oportuns
i la gestió dels drets d’ús i manteniment del software de comptabilitat
energètica.
S’aprova el pressupost presentat per al control mensual i semestral de
l’aigua de la sortida de la depuradora del Polígon Industrial La Jueria
de Domeny.

S’acorda prorrogar el conveni de regulació de l’organització i funcionament del mercat de segona mà de Sant Gregori fins al 31 de desembre de 2014, i es modifiquen les clàusules segona, cinquena i sisena
del conveni.

S’aprova el pressupost presentat per al subministrament d’un decantador de sorres amb agitador amb una capacitat de procés de 15.000
litres d’aigua, amb destinació a la depuradora del Polígon Industrial
La Jueria de Domeny.

S’aprova el padró de contribuents en concepte de recollida d’escombraries, clavegueram, rètols i ocupació de la via pública corresponent
al segon semestre del 2013, i es procedeix a sotmetre’l a informació
pública.

S’aprova el text del conveni de delegació entre l’Ajuntament de Sant
Gregori i el Consell Comarcal del Gironès per a la higienització i manteniment dels parcs urbans de salut.

S’aprova el padró de contribuents en concepte d’utilització de pistes de
tennis corresponent a l’exercici 2014, el qual comprèn els contribuents
i conceptes per a cadascuna de les quotes possibles, i es procedeix a
sotmetre’l a informació pública.
S’aprova el conveni de patrocini per a l’any 2014 entre Hermes Comunicacions SA i l’Ajuntament de Sant Gregori per a la promoció de
l’espai la Pineda.
S’aprova el pressupost presentat per a l’adquisició d’un grup electrogen 80 KVA.
S’accepten diverses subvencions concedides per part de Dipsalut a
l’empara del Catàleg de serveis de Dipsalut 2014: per a la gestió i
control d’instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi
al pavelló i vestidors camps de futbol; per a la gestió i control
d’instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi a
l’escola i llar d’infants; per a l’avaluació i control de qualitat de l’aigua
a l’aixeta del consumidor al municipi de Sant Gregori en els sis punts
sol·licitats corresponents a l’escola, llar, centre cívic i les fonts municipals de la pl. Miquel Martí i Pol, pl. Catalunya i pl. Lluís Macià, i per
al suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils de l’escola
Agustí Gifre i llar d’infants Els Escarlets.
Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2014
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Sr. Josep Nadal i Colomer.
S’aprova el conveni de delegació que s’ha de subscriure amb el Consell Comarcal del Gironès, per a la sol·licitud de la subvenció de la

S’aproven els criteris per a l’atorgament de les ajudes en l’aplicació de
les ordenances fiscals.
S’aprova inicialment el plec de clàusules administratives particulars i
condicions tècniques que han de regir la licitació del servei del casal
d’estiu 2014 al municipi de Sant Gregori.
S’acorda dirigir-se a la Diputació de Girona i acollir-se a la convocatòria per a actuacions dins del programa «Del Pla a l’Acció»
2014 amb destinació a l’acció de millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat públic municipal per a la substitució de làmpades
de vapor de mercuri per làmpades d’altres tecnologies en diferents
sectors.
S’aprova el projecte de creació d’una àrea de servei i acollida per a
autocaravanes a l’Espai La Pineda.
S’autoritza al Consell Comarcal del Gironès actuar com a sol·licitant,
en nom de l’Ajuntament de Sant Gregori, d’una subvenció del 60 %
al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i
concretament per al projecte de creació d’una àrea de servei i acollida
per a autocaravanes.
Junta de Govern Local de 17 de febrer de 2014
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Sr. Josep Nadal i Colomer.
S’aprova el calendari establert per part del Departament d’Ensenyament
i que regularà el període de preinscripció de la llar d’infants Els Escarlets de Sant Gregori per al curs 2014-2015.
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S’acorda adherir-se a la distinció de l’Ajuntament de Sant Martí de
Llémena de nomenar Fills Predilectes de la vila els Srs. Josep Roca i
Montserrat Fontané, i Fills Adoptius els Srs. Joan, Josep i Jordi Roca
i Fontané.

S’acorda dirigir-se a la Diputació de Girona i acollir-se a la convocatòria de subvenció per facilitar l’accés a les noves tecnologies i, concretament, per a l’adquisició de material informàtic per a les dependències municipals.

S’accepta la jubilació parcial d’una treballadora de forma simultània
amb un contracte de relleu amb efectes a partir del 25/04/2014, i es
convoca la provisió d’un lloc de treball adscrit a les oficines municipals, categoria d’auxiliar administratiu, com a contracte de relleu
amb jornada del 50 %, i amb una durada de contracte determinada per
l’acompliment de 65 anys de la treballadora.

S’acorda dirigir-se a la Diputació de Girona i acollir-se a la convocatòria de subvenció del programa de salut del Catàleg 2014 i, concretament, per al Programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines
d’ús públic de Sant Gregori.

S’aprova el pressupost presentat per a l’adquisició de 45 exemplars
de fotínia i la terra necessària, així com per a la tasca de plantació i
manteniment.

S’aprova el pressupost presentat per a l’elaboració del Pla de Protecció
Civil Multirisc, que inclou el Pla bàsic, l’Infocat, l’Inuncat, el Sismicat, el Transcat, el Neucat i l’Aerocat.

S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Gregori i el Consorci del Ter per a l’execució de les actuacions previstes al
Pla de conservació Post-Life.

S’aprova el text de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Gregori i
Fundació Privada Obra Social Comunitària de Bellvitge, que regula la
col·laboració de totes dues entitats en el camp de treball «Joves Solidaris a la Vall de Llémena».

Junta de Govern Local de 3 de març de 2014
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Sr. Josep Nadal i Colomer.
S’acorda dirigir-se a la Diputació de Girona i acollir-se a diverses convocatòries de subvenció: per a projectes i accions de promoció econòmica dins XSLPE, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2014, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal
2014 i per la promoció i el foment de l’esport 2014.
S’aprova el pressupost presentat per a la construcció d’un dipòsit de
260 metres cúbics a la zona Soler i Patel del municipi de Sant Gregori.
S’acorda adherir-se al conveni entre el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Red Eléctrica de España SAU
per a la implantació de la línia aèria d’alta tensió Bescanó-Ramis-Santa Llogaia.
Junta de Govern Local de 17 de març de 2014

S’adjudica el servei de casal d’estiu municipal de Sant Gregori.

S’aproven les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, a l’alumnat de la llar
d’infants Els Escarlets per a l’assistència en el curs escolar 20132014.
Junta de Govern Local de 31 de març de 2014
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Sr. Josep Nadal i Colomer.
S’acorda homologar el pla d’autoprotecció de la residència de la tercera edat Les Orenetes de Sant Gregori a la plataforma HERMES, del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
S’acorda l’adhesió al document marc del Pla d’Igualtat d’Oportunitats
i Gènere del Consorci de Benestar Social Gironès – Salt per als anys
2014-2016.

Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Sr. Josep Nadal i Colomer.

S’acorda sol·licitar una subvenció per a la realització de projectes de
commemoració de les diades del 8 de març i del 25 de novembre en el
marc de la igualtat entre homes i dones i per a l’elaboració de material
per sensibilitzar la població en aquest àmbit.

S’aprova el pressupost presentat per a les tasques de construcció d’una
rampa i per instal·lar una barana al camp de futbol de Sant Gregori.

S’aprova el pressupost presentat per donar el servei de bus del Casal
d’Estiu.
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Pressupost municipal
El pressupost municipal creix un 8,66 % i s’incrementen les partides d’ensenyament,
promoció econòmica, medi ambient i ajudes socials
En el darrer Ple de l’any 2013, el passat mes de desembre, es va
presentar i aprovar el pressupost municipal de l’Ajuntament de
Sant Gregori, per un import de 3.247.546,53 €.
Un bon indicador és l’augment d’un 8,66 % respecte al pressupost
de 2013, de 2.988.588,09 €. Aquest creixement principalment és
degut a les tres inversions previstes per a aquest 2014 per import
de 202.000 € (detallades en el quadre d’inversions). Convé recordar que l’any 2013 no es van incloure inversions i es va contenir
el pressupost per sota dels 3 M€, per prudència en vista de les
previsions de la situació econòmica global.
En l’apartat de funcionament s’han incrementat les partides
d’ensenyament, promoció econòmica i medi ambient, unes àrees
on l’equip de govern vol incidir i prioritzar en accions al llarg
d’aquest any 2014.
un altre apartat a destacar és la partida d’ajudes socials, que dobla la partida de 2013 en aquest concepte i preveu una consignació
de 15.000 euros per a aquest 2014 destinats a aquelles persones que
tenen dificultats per pagar els impostos o taxes municipals.
També s’ha previst un fons de contingència per valor de 41.000
euros. Aquest s’utilitzarà per ajustar partides de funcionament
o per a imprevistos que puguin sorgir. S’aplicarà a mesura que
s’obtinguin els ingressos previstos en el pressupost.

Val a dir que el pressupost va ser aprovat amb l’abstenció del grup
d’ERC i del grup d’IpStG, amb la voluntat de l’equip de govern de
CiU de dialogar i establir punts comuns per executar les accions
al llarg d’aquest 2014.
GRuP MuNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I uNIÓ

Inversions previstes per al 2014
Adequar espais a les plantes de l’edifici de la biblioteca
Import: 125.000 euros
(75.000 dels quals són aportats per la Generalitat).
Execució: juliol / agost
Coberta de l’església de Cartellà
Import: 62.000 euros
(19.000 dels quals són aportats per la Diputació i 20.000 pel Bisbat).
Execució: gener / abril
Mobilitat ciclovial al municipi
Import: 15.000 euros
(destinat a millora de camins i passeig de vianants i bicicletes, com el
cas de la zona del passeig del Torrent Vidal).
Execució: al llarg de l’any
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La Línia de Molt Alta Tensió
Us recomanem entrar a la pàgina web del grup municipal de CiU
(www.ciusantgregori.cat) i llegir la carta en què s’exposa el seu desacord respecte a aquesta infraestructura i com es destinarà la compensació econòmica als municipi afectats pel pas de la línia de 400
kV. A Sant Gregori li corresponen 346.240 euros, que es prenen amb
recança però que creiem que tampoc no s’han de perdonar a Red Eléctrica. Aquests diners que s’han de destinar a inversions aniran sobretot
dirigits a portar a terme accions als nuclis del municipi per on passa la
línia (Constantins, Ginestar i Cartellà), i a accions de millora en mobilitat vial i promoció. Es pot consultar el detall de totes les accions
a la web.

Resultat pressupostari de
l’exercici 2013
Durant el passat 2013, es va preveure un pressupost de 2,9 M€ amb
una previsió que els ingressos fossin inferiors respecte a altres anys,
però els ingressos de 2013 s’han mantingut molt similars a anys anteriors, també gràcies a l’exhaustiu control de les despeses, que ha
generat un estalvi en diferents partides pressupostaries. Tot plegat
ha suposat un tancament de l’any 2013 amb un resultat positiu de
534.048,70 euros de romanent.
Part d’aquest resultat, com es va informar en el passat Ple de març, es
destinarà a reduir endeutament per sota del 75 %, xifra recomanada.
Actualment el nivell d’endeutament es troba entorn al 80,58 %, dins
el límit màxim del 110 % establert per als ajuntaments.
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Joan Tardà a Sant Gregori
El divendres 7 de març, la Secció Local de Sant Gregori va organitzar un debat públic a la sala d’actes de l’escola, amb la presència de dos destacats dirigents d’ERC: Joan Tardà, diputat al Congrés Espanyol, i Roger Torrent, diputat al Parlament de Catalunya.
L’acte formava part del programa «Votar és democràcia», que
ERC està duent a terme per tot el país. Vam poder parlar del pro-

cés nacional, evidentment, però també, en profunditat, del debat
social.
La participació del nombrós públic assistent a l’acte va ser intensa
i enriquidora, i les respostes donades pels ponents ens van ajudar a
conèixer una mica més el posicionament d’Esquerra Republicana
en aquest moment tan crucial que viu el país.

La Generalitat finança dos projectes proposats pel grup d’ERC
Aquest mes hem rebut la resolució del PUOSC de la Generalitat de
Catalunya, que permet finançar algunes de les obres que el nostre poble necessita.
Des de ja fa algunes legislatures, al Ple hi ha consens sobre el fet que la
millora de l’enllumenat dels pobles és molt important per reduir el cost
energètic i ambiental. També aquest any hi havia el consens de demanar la millora del nou edifici de la biblioteca, per començar a preparar
la implementació del primer curs de l’ESO a Sant Gregori.
També, des del grup d’ERC hem defensat sempre que la previsió
d’obres al nostre municipi ha de basar-se en dues línies:
• Millorar la vialitat per als vianants i els ciclistes
• Millorar els espais públics i comunitaris dels diferents pobles
Per tant, les propostes que vam presentar van ser:
1. Adequar el torrent Vidal per tal que permeti la connexió amb bicicleta i a peu, des de l’escola fins al camp de futbol.
2. Posar un semàfor que permeti crear un vial de connexió entre sector

de la torre i el sector Ponent, fet que també suposaria un fre a la velocitat dels cotxes que entren a Sant Gregori des de la Vall.
3. Adequar el local de Ginestar que fa servir la comissió de festes.
D’aquests projectes d’ERC, el grup de CiU només va acceptar els dos
primers. L’adequació del local de Ginestar en va quedar fora, amb el compromís de poder-la fer a través un d’altre finançament. Tampoc no va
voler situar aquests projectes dins dels prioritaris que es proposaven.
Ara bé, resulta que la resolució que ha fet la Generalitat de Catalunya
sobre els projectes que es podran fer a Sant Gregori ha donat força al
nostre treball, perquè, a banda del suport a la millora de l’enllumenat
i de l’edifici de la biblioteca, els altres dos projectes són els presentats
pel nostre grup.
Fa temps que diem que el model de gestió de CiU al nostre municipi
mostra esgotament, després de 30 anys de govern. Continuar amb les
mateixes polítiques no té sentit. Cal pensar primer en les persones i
després desenvolupar els projectes d’obres.

No a la MAT, i la vergonya de tenir uns governants
que defensen els interessos de les grans empreses
Malauradament tots hem pogut comprovar la destrossa que ens estan
fent. Amb això, però, sembla que no en tenen prou. En el conveni que
han signat Red Eléctrica i el Departament d’Empresa i Ocupació, al
qual ens hem d’adherir per poder tenir la «compensació» econòmica
pel fet que ens passi la línia, hi ha escrit el següent:
«Ambdues parts reconeixen el gran esforç realitzat per Red Eléctrica
de España per compactar la nova línia (...) i la línia Juia-Figueres (...)».
«La implantació de la instal·lació descrita és necessària per a la societat en el seu conjunt (...)».
Des d’ERC considerem indignant que el nostre Govern pugui estar
d’acord amb la MAT. Cal recordar que en l’època en què es decidia
no mostrava aquest entusiasme, més aviat al contrari. La política

6

sovint té aquesta cara amarga, en què s’utilitzen els moviments socials per al benefici propi i després fer el que els doni la gana. Ara
bé, això no és el fet més ofensiu. El realment greu és el fet que obliguin els municipis a adherir-nos a opinions no contrastades i absolutament contràries al que defensem i creiem. Des d’ERC volem
ser seriosos i entenem que cal estudiar bé el fet, i que adherir-nos
al conveni suposa tenir accés a uns diners que ens poden permetre
millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Però també és veritat que
no volem adherir-nos i ja està. Hem de mostrar el nostre rebuig més
ferm a aquesta actitud i recordar que aquesta línia es fa passant per
sobre de l’autonomia municipal i el parer de la gent. Continuarem
lluitant!!
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Comencem el 2014
Des de ja fa uns mesos, podem veure com s’està portant a terme la
construcció de les torres que formen part de la MAT, la línia de molt
alta tensió. Per al grup d’Independents per Sant Gregori, aquesta obra
representa una agressió paisatgística al nostre territori. Per aquest motiu, una vegada més manifestem el nostre rebuig a aquesta línia.
El tema de l’energia és realment controvertit. Si bé és cert que cada
cop depenem més de les energies, com l’elèctrica o els carburants,
no és menys cert que el model que ens estan imposant segurament
no és ni el més adequat ni el més sostenible. En tot cas, ens van dir
que la construcció d’aquesta línia era totalment imprescindible per
al desenvolupament del territori, per tal de no haver de patir talls
en el subministrament o per poder desenvolupar les infraestructures
com el tren d’alta velocitat. La realitat ens està demostrant que això
no és cert. La crisi, entre d’altres conseqüències, ha comportat la
disminució del consum d’energia elèctrica, fet que també ha provocat un ball de preus de la llum bastant sospitós. A més d’aquest
engany, no hi ha hagut cap mena de voluntat de respectar el territori
per on passa la línia. En el moments tecnològic en què ens trobem,
seria totalment factible fer un altre tipus de construcció que no afectés tant el nostre entorn. El més indignant, però, ha estat el conveni
que ha signat la Generalitat de Catalunya amb la companyia Red
Eléctrica. Podríem dir que ha comportat un xantatge clar als ajuntaments, que estan afectats pel pas de la línia en el seu municipi. En
aquest conveni, en el redactat del qual trobem frases com «Ambdues
parts reconeixen el gran esforç realitzat per Red Eléctrica de España
pel que suposa compactar la nova línia a 400 kV», es va acordar que
l’empresa pagaria 40 € per metre lineal pels pobles que passa. A
Sant Gregori, a causa de la gran afectació de metres que patim, estem parlant d’una quantitat de 350.000 €, una xifra prou important
per a les arques municipals, això sí, i segons el setè punt del conveni, «el present Conveni serà d’aplicació als Ajuntaments que s’hi
adhereixin expressament i sense reserves per escrit, no procedint a
realitzar cap pagament els Ajuntaments que no hagin formalitzat la
seva adhesió, havent, així mateix, cada Ajuntament de manifestar en
l’esmentada adhesió la seva voluntat de facilitar la construcció de
les instal·lacions elèctriques, objecta del present Conveni». Cal dir
que aquest conveni s’ha firmat quan la majoria de torres ja estaven
construïdes, i en cap cas s’ha tingut en compte el parer de la gent a
l’hora de negociar-lo. Un cop més, ens trobem amb la submissió de
les institucions enfront de grans companyies, que, sota l’excusa d’un
suposat interès general, fan i desfan amb total impunitat. Esperem

que la presència de la línia a l’entrada de la Vall del Llémena serveixi per recordar-nos com actuen algunes empreses i institucions
envers bé comú, i que si la gent no ens unim per defensar-nos, continuaran les agressions al territori.
Aquest darrer mes, també hem rebut una notícia que tots esperàvem amb delit: la confirmació definitiva, des del Departament
d’Ensenyament, de la construcció de l’Institut al nostre municipi,
amb la presentació de part de l’equip de la direcció del centre. No
cal recordar que tots desitjàvem que, finalment, els nois i noies
de la nostra Vall puguin continuar els seus estudis de Secundària
sense haver de desplaçar-se a Girona. Cal, però, que continuem
estan amatents, per tal que finalment es pugui construir l’edifici a
l’emplaçament que per a aquesta finalitat es va reservar, i que els
estudiants no hagin de patir cap mancança per qüestions de manca
d’espai en les aules, laboratoris, pati... Per això demanem a tothom
que es continuï exigint la construcció d’aquest equipament.
També ens hem de felicitar per la reserva que s’ha fet, atenent una
demanda que vàrem plantejar a l’equip de govern i que el senyor alcalde ja contemplava, de part del pressupost del 2014, per a
l’atorgament d’ajudes socials per part de l’Ajuntament, per cobrir
despeses d’impostos i taxes a gent que es trobi en una situació econòmica precària. Per tal d’atorgar aquestes ajudes es van aprovar una
sèrie de criteris que cal complir, com la forma i termini de presentació de les sol·licituds. Convidem tothom que pugui estar-hi interessat
que es dirigeixi a l’Ajuntament per informar-se’n. Esperem també
que aquestes ajudes es perllonguin en els propers anys, ja que la crisi ha afectat molta gent que pot tardar a recuperar una situació de
tranquil·litat.
Finalment, volem destacar que en el darrer Ple del mes de març
vàrem aprovar la proposta d’acceptació de la finca situada a la zona
propera a la Riera, que podem ubicar darrere les Bigues. En aquest
espai destaquen dues construccions que, si bé en aquests moments
estan molt deteriorades, des del grup d’Independents pensem que
tenen un gran potencial –per la seva situació privilegiada al costat de
la riera de la Llémena i per la proximitat al poble– per tal de fer-hi
un centre d’observació de la fauna, que podria ser l’epicentre d’un
projecte que podria incloure tota la Vall, tenint la riera de connexió
entre els diferents municipis, i que es podria desenvolupar a través
de la Mancomunitat.
Independents per Sant Gregori – Progrés Municipal

Butlletí d’informació municipal núm. 43 - Abril de 2014
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GIMNÀStIca aRtÍStIca SaNt GREGoRI

Gimnàstica artística, un pas endavant!
Durant les últimes setmanes ja s’han iniciat
les competicions de la Lliga Territorial de
Gimnàstica Artística. Les nenes i noies del
Grup de Gimnàstica Sant Gregori han començat amb molt bon peu i han obtingut destacats resultats. El 15 de febrer van participar
a la primera competició a Porqueres (Pla de
l’Estany), i el dia 30 de març van participar
a la següent jornada de la Lliga Territorial al
Centre de Tecnificació l’Avellaneda a Ripoll
(Ripollès).
Precisament abans de les competicions, a
principi de febrer, es va organitzar una jornada d’exhibició i entrenament al mateix Pavelló d’Esports de Sant Gregori, durant la qual
totes les nenes i noies van poder practicar els
diferents exercicis i coneixements treballats
durant el curs.
Resum classificacions Porqueres:
Juvenils amb quatre participants:
1r lloc: Mònica Oliveras Garriga
3r lloc: Clàudia Clot Payet
cadets amb 12 participants:
2n lloc: Maria Tarrés
3r lloc: Sara Feixas
6è lloc: Anna Fuentes
8è lloc: Mariona Soldevilla

I aquest 2014 tenim camisetes tècniques noves!
L’Ajuntament de Sant Gregori ha col·laborat per equipar totes les participants del grup
de gimnàstica artística Sant Gregori amb una camiseta tècnica amb els nostres colors
i logo.

alevines amb 60 participants:
1r lloc: Júlia Roch
2n lloc: Maria Yang Saurina
3r lloc: Lídia Pascual
5è lloc: Elisa Roch
6è lloc: Elisabeth Pujol
7è lloc: Irene Costa Muñoz

SET EN U abril 2014

Infantils amb 18 participants:
1r lloc: Neus Feixas
3r lloc: Fiona Moreno
5è lloc: Júlia Güell

21

E

S

P

ESPoRt MuNIcIPaL

L’esport més viu
a Sant Gregori
L’Ajuntament de Sant Gregori facilita el coneixement dels partits
i competicions esportives a Sant Gregori a través d’un nou web:
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cLub tENNIS SaNt GREGoRI

Lona lateral
D’acord amb el Club Tennis Sant Gregori, l’Ajuntament del municipi ha col·locat una lona lateral a les pistes de tennis municipals
per evitar que hi entrin fulles dels arbres propers al passeig de
l’Argelaguet.

www.stgregori.com/esports
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El web, estrenat fa uns dies, pretén facilitar la comunicació entre
les entitats esportives i els veïns i veïnes de Sant Gregori, que
podran conèixer de primera mà els horaris i els diferents partits i
competicions de cada setmana.
Així mateix, el web també incorpora una línia de notícies de
Twitter, la coneguda xarxa social en què, sota l’etiqueta #esportsantgregori, les entitats poden fer informar dels resultats i classificacions dels seus respectius equips.
En aquest web les entitats agafen protagonisme, ja que hi apareixen els logos de les entitats esportives municipals, amb els respectius enllaços a webs i xarxes socials, en primer terme. A part
que les mateixes entitats poden ser gestores del mateix calendari
i de la informació que apareix a l’aplicació de Twitter.
En els darrers mesos ja estava previst engegar aquesta eina a Sant
Gregori: s’hi estava treballant i comparant amb la bona experiència d’altres municipis que utilitzen pàgines similars, es va decidir
posar en marxa aquest 2014. És un web molt senzill i funcional,
desenvolupat des del mateix Ajuntament de Sant Gregori, amb
l’objectiu d’incentivar el seguiment de les competicions esportives al poble.
Ara mateix, el nou web es troba en període de prova, i amb el
temps s’hi introduiran petits canvis per a la millora de la informació.
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A les banquetes del camp de futbol municipal, s’han canviat
els seients i protectors, i s’ha repintat el terra i l’estructura.
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cLub D’EScacS SaNt GREGoRI

Final de temporada
Els mesos de febrer i març s’ha jugat la lliga catalana d’escacs. El Club d’Escacs Sant
Gregori juga, des de fa uns anys, en la primera categoria gironina. Aquest any l’equip
ha fet una bona temporada, ja que ha quedat
quart classificat. L’èxit més gran d’aquest
període ha estat la victòria per 7 a 1 contra el
Club d’Escacs Lloret, que ha estat el campió
de la categoria. La decepció més gran va arribar, però, en l’última ronda: només calia un
empat contra l’Olot C per pujar de categoria,
cosa que semblava possible, ja que havíem
derrotat l’Olot B per 6,5 a 1,5. Però al final
no va poder ser, i una derrota per 3 a 5 ens va
deixar a les portes de l’ascens. De qualsevol
manera, ha estat una bona temporada, i ens
hem quedat només a un punt i mig del campió
i a mig punt del segon classificat.
Paral·lela a la competició del primer equip,
s’ha jugat una lliga gironina sub-12, amb la
participació d’un equip del Sant Gregori. Al
final, l’equip ha quedat en una molt bona desena posició.
A títol individual, alguns jugadors sub-12
i sub-14 han jugat el campionat de Girona
d’edats. Cal destacar la setena posició, amb 5
punts de 8 possibles, de Dani Alcantarilla en

el sub-10, que el classifica per als campionats
de Catalunya, que es jugaran per Setmana
Santa. Bernat Pont també va fer un molt bon
torneig, en acabar amb 4 punts, tot i no poder
jugar dues partides. En el campionat sub-12,

Pere Anglada i Pau Font també van fer un bon
paper.
En el campionat de veterans de Girona, Rafael Garcia va quedar 16è, amb 2,5 punts de
5 possibles.

cb SaNt GREGoRI

El dia 23 de gener va tenir lloc un acte molt
emotiu a l’espai La Pineda de Sant Gregori. Es va presentar el llibre CP Domeny.
Una història de bàsquet i de poble.
El llibre recull la història del Centre Parroquial Domeny, l’activitat del qual se
centrava bàsicament la faceta esportiva,
en particular la pràctica del bàsquet, però
sense oblidar l’aspecte cultural i formatiu.
Molts nois i noies de Domeny, Sant Gregori, Germans Sàbat, Cartellà i de la mateixa
Girona es van beneficiar de la il·lusió i de
les ganes que un reduït grup de persones, la

majoria ja traspassades, van posar en crear
un club que fos un punt de trobada per a
tots aquells joves, i que els servís tant per
a la pràctica del bàsquet com per a la seva
formació. Era l’any 1968. Han passat només quaranta-sis anys des d’aquell any en
què joves i grans van començar, «a pic i
pala» a desbrossar i a aplanar el darrere de
l’església de Domeny per fer-hi una pista
de bàsquet.
En el llibre hi ha molts d’aquells joves retratats, hi ha testimonis d’una època meravellosa i irrepetible, i hi podem trobar els

fonaments del bàsquet a casa nostra, a la
Vall del Llémena, que ara gaudeix d’una
molt bona salut, amb molts equips a Sant
Gregori i a Fontajau. A Domeny hi ha les
arrels del nostre bàsquet d’ara. La presentació del passat dia 23 de gener va ser realment una festassa, una trobada de més de
cent-cinquanta persones vinculades «per
sempre» al CP Domeny. I han passat només quaranta-sis anys!
Si algú estigués interessat en aquest llibre,
sapigueu que el podeu trobar a la llibreria
Canadell i a l’Ajuntament de Sant Gregori.
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Presentació del llibre «cP Domeny.
una història de bàsquet i de poble»
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ESPAI LA PINEDA

Programació a l’Espai La Pineda

Més de 1.500 persones passen per la programació cultural d’aquest inici de 2014
I la nota musical la va posar el reconegut
cantautor català Roger Mas, que va oferir
un concert molt especial al públic de Sant
Gregori. Amb la seva profunda veu va oferir un repertori amb cançons de totes les
èpoques, que va incloure des de poemes
musicats de Mossèn Cinto Verdaguer fins a
peces de la seva joventut.
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I també s’ha realitzat un taller d’scrapbooking
on els participants van decorar un mirall, el
taller de nines personalitzades fofuchas i un
taller d’interiorisme amb recursos pràctics de
com decorar la casa.
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La programació d’aquest 2104 s’ha iniciat
amb èxit amb una aposta clara per engrescar a grans i petits per gaudir del bon teatre.
S’ha pogut comptar amb actors i actrius
de prestigi, molt reconeguts, i que ens han
fet passar grans moments, fent-nos riure,
reflexionar i, en general, passar una molt
bona estona.
Al febrer, amb dos mestres de la comèdia
catalana: els cèlebres Joan Pera i Lloll
Bertran, que, amb un Don Juan Tenorio
molt especial, ens van fer riure durant tota
l’obra. I al març, una obra de primera línia:
Iaia!, de Roger Peña, protagonitzada per la
gran actriu Montserrat Carulla, que en una
gira extensíssima s’acomiada dels escenaris catalans amb èxit de públic, amb Vicky
Luengo i Aleix Peña.
El grup de teatre local Increixendo també
ha estat molt present en aquesta programació cultural i ens va oferir una obra centrada en les dones amb texts de D. Fo, F. Rame
i R. Mendizábal.

TEATRE INFANTIL
Dues obres que han omplert de públic familiar,
la primera la Fàbrica dels Somnis, que fusiona
una part de teatre amb música en directe i diferents recursos audiovisuals.
L’obra En Patufet i els tambors, el passat mes
de març, va ser l’espectacle d’aquest espectacle familiar de petit format amb el qual ens
nens i nenes van poder conèixer una bona colla
d’instruments i viatjar amb en Patufet per diferents països.
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS
Durant els darrers mesos s’han portat a terme diferents tallers de l’oferta cultural, el taller de cuina a càrrec de la Cuina de les Carboneres amb
representants dels restaurants del Racó d’en
Pep, la Sala i Can Joan d’Adri que van ensenyar
a elaborar aperitius per les festes de Nadal.
En l’apartat de cuina s’ha portat a terme un taller de pastisseria amb el mestre pastisser Jaume Margenat que va ensenyar a fer brioixos i
bunyols.

CARNESTOLTES
El dia 2 de març celebràvem el Carnestoltes a
Sant Gregori, enguany amb una rua molt animada que va sortir des de la plaça Rafel Masó i va
continuar per l’avinguda de Girona i diferents
carrers del poble fins arribar a la Plaça Francesc
Macià, amb molta participació de públic. La rua
va ser animada per els Percuters i el grup de Batukada de l’Escola de Música del Gironès (que
assagen a l’Espai la Pineda). Enguany amb dues
carrosses, un centrada en una granja d’animals i
una altre carrossa centrada en la línia MAT.
En arribar a la plaça es va repartir xocolata
desfeta per a tothom i els nens i nenes va poder gaudir de l’espectacle infantil amb el grup
Articulat.
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L’ èxit amb la primera carbonera ha fet que es
portés a terme la segona edició de la Carbonera a can Roseta de Cartellà.
En la realització d’aquesta segona carbonera
s’ha comptat amb l’experiència altre vegada
de persones de la nostra vall, que coneixen
l’ofici de carboner i compten amb l’habilitat i
la tècnica, que requereix aquesta tasca.
En aquesta ocasió i per tal de conèixer la primera feina que havia de fer el carboner s’ha
construït una barraca, recordant la tècnica emprada pels nostres avantpassats i construint un
espai o lloc, on els antics carboners podien
resguardar-se durant el temps i procés, que
s’emprava per realitzar correctament la seva
feina molt dura però poc considerada.
Amb aquesta segona edició de “La Carbonera” de Can Roseta els col·laboradors i persones
visitants han pogut veure novament i de forma
vivencial el procés i la tècnica necessària per
obtenir carbó. Així com també la construcció del petit habitacle anomenat barraca on
s’allotjava el carboner els dies que durava el
procés de fabricació del carbó vegetal.
Cal dir que han estat moltes les persones que
han visitat “La Carbonera” i també diverses
les persones, que d’alguna manera significativa han ofert la seva implicació en l’organització i treball d’aquesta.
Així doncs amb molta il•lusió, un grup de persones han volgut donar a conèixer novament
l’ofici de carboner o piler, i així omplir el nostre calaix personal del que fou un dels vells
oficis existents a les nostres contrades i desaparegut avui dia, per donar pas a la creació de
noves sortides professionals.
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II Edició de “La Carbonera de Can Roseta”
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  V  L

L’ateneu
fa xarxa social
Parlant, la gent s’entén! La principal manera
que l’Ateneu té per comunicar-se és parlant.
S’organitzen xerrades, debats, conferències,
cursets, excursions, casal... Al darrere de tot
plegat, sempre hi ha la paraula.
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Però l’Ateneu no vol deixar perdre les oportunitats de les noves tecnologies. Agafeu el
vostre mòbil o tauleta, poseu-vos còmodes,
navegueu per l’Ateneu i fem xarxa!
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Dia de la dona
L’activitat de l’Associació durant aquest trimestre s’ha centrat en els actes següents: el
dia 1 de març vàrem col·laborar amb el grup
de teatre IncreiXendo, el qual va representar, a La Pineda, l’obra Dones, l’altra cara
del mirall. La recaptació obtinguda amb
l’entrada es va donar integrament a Càritas, per al projecte PATI (pisos d’acolliment
temporal per a la inclusió), dirigit a dones.
El dia 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, l’acte d’enguany es va centrar a donar
visibilitat a les dones artistes i artesanes de
la Vall, amb l’organització d’una exposició
en una de les sales de La Pineda, que aquell
dia va ser especialment concorreguda, ja
que hi havia la representació de l’obra de
teatre Iaia!.
A l’exposició varen acudir-hi 22 artistes/artesanes. Hi van aportar una mostra dels seus
treballs, que ens varen sorprendre per la seva
bellesa, originalitat i talent. En col·laboració
amb l’Associació de Comerciants, les peces
varen ser exposades durant la resta del mes
de març en diferents comerços i botigues,
per donar així continuïtat al treball mostrat.
Per quart any consecutiu, el divendres 21 de
març vàrem compartir un sopar ben especial: cada una de les participants –unes 40–
porta un plat. Tot s’hi val: entrants, guisats,

postres... Ho posem damunt d’unes taules
i l’àpat funciona com un bufet lliure, però
amb el millor de cada casa. Abans, havíem
fet la projecció de la pel·lícula Antònia.
També hem fet un procés participatiu per
donar nom a la plaça que hi ha entre el
carrer de Baix i el carrer de la Barroca, ja
que l’Ajuntament ens havia demanat que
presentéssim una proposta. El resultat de
les votacions de totes les dones que varen
participar-hi va ser que la plaça sigui dedicada a M. Assumpció Soler i Font, que va
ser mestra i directora de l’escola Agustí Gifre. Així es va proposar, i el Ple ja va acordar
donar aquest nom a la plaça.
Quan aquesta revista vegi la llum, també
haurà sortit al carrer una edició que hem
preparat amb treballs participants en el concurs literari Premi Sant Gregori, durant els
darrers sis anys, i que per la seva temàtica
relacionada amb el món femení varen obtenir una menció especial.
Aquesta obra, escrita per sis autores de
diferents punt de Catalunya, porta, a més,
il·lustracions i fotografies d’artistes locals,
i aconsegueix així una presentació de molt
bon nivell plàstic. Serà una obra imprescindible per a tothom qui valora el treball dels
escriptors novells.

Algunes de les artistes amb la presidenta de l’Associació.
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IncreiXendo
El passat mes de novembre, la representació de l’obra de Molière El casament
per força a Torroella de Fluvià va marcar
l’inici de la presència del grup més enllà del nostre reducte llemenenc. Així, el
mes de desembre vam estrenar a la sala
Fontova de Calonge el nou muntatge Dones, l’altra cara del mirall, i el mes de
gener el vam portar al teatre la Gorga de
Palamós.
Per fi, el dia 1 de març vam reestrenar
l’obra a la Pineda, amb un notable èxit
artístic i de públic. Això va ser uns dies
abans d’anar a l’auditori Viader de la Casa
de Cultura de Girona, on la gent també va
sortir gratament impressionada de les actuacions de les nostres actrius Nina, Gràcia, Maribel i Mònica, acompanyades al
violí per la Glòria.
Ens agrada remarcar que les representacions de Dones... s’han fet a benefici
d’associacions vinculades amb la defensa
dels drets de la dona, ara que alguns gallardons de cos llarg i comprimit malden
per tornar a situacions que semblaven superades.
Aquests dies estem preparant la inscripció
al FITAG 2014, on tenim la intenció de
portar El casament per força, de Molière,
i els monòlegs de Dones, l’altra cara del
mirall, possiblement amb alguna nova incorporació.
Mentrestant, la nostra versió radiofònica
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Gràcia, Maribel, Mònica i Nina, les actrius de Dones, l’altra cara del mirall, amb la Glòria,
que hi posa la música.

de Jaume el Conquistador, de Pitarra, ha
estat emesa des de Ràdio Sant Gregori,
sense que, a hores d’ara, cap autoritat competent ens hagi picat la cresta.
Tota aquesta activitat ha estat compaginada amb els assajos d’Els enamorats, de
Goldoni, que mirarem d’estrenar el mes de
juliol a Sant Gregori.
Tampoc no ens hem oblidat de la mainada:
ja estem enllestint una versió de La Cen-
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drosa per als més menuts, que farem el
proper 9 de maig a la Biblioteca.
I, enmig de tanta activitat, mentre alguns
membres del grup encara tenen delit per
participar a la Festa Remença d’enguany,
d’altres ja s’estan empescant una nova
aventura radiofònica.
Si voleu estar al corrent de totes les nostres
activitats, no deixeu de visitar la nostra pàgina
web, www.increixendo.wix.com/teatre.
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XXI concurs fotogràfic de la festa major 2014
Tema: ELS COLORS DE LA VALL DE LLÉMENA: ELS GROCS.
Ben aviat sortiran les bases

http://www.elzoom.es/jml/index.php
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS
SANT GREGORI - VALL DE LLÉMENA

Activitats
d’hivern
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Caga tió popular de l’Associació de Comerciants
Enguany el programa d’activitats de les festes de Nadal de Sant Gregori va incorporar
la iniciativa de l’Associació de Comerciants
d’organitzar un caga tió infantil i popular
obert a tota la població. La tarda del dia 24
de desembre, a la plaça del poble es va plan-
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tar un gran tió que, acompanyat dels balls i de
l’animació musical del grup Claudeclown, va
cagar un munt de caramels als nens i nenes
que hi van participar. Durant tota la vetllada,
petits i grans van poder gaudir d’un berenar
popular amb coca de sucre i moscatell.
Calendari de l’Associació de Comerciants
Per donar la benvinguda al 2014 l’Associació
de Comerciants va editar un calendari de
l’entitat, que s’ha distribuït durant l’època de
Nadal a tots els establiments de comerç, res-

tauració i serveis de l’entitat. El calendari es
va realitzar amb el dibuix d’Aniol Coll Motjé,
que va guanyar el primer premi de la seva categoria en el concurs de dibuix infantil de la
festa major de Sant Gregori.
Exposició d’artistes i artesanes als comerços i restaurants de la Vall
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona,
l’Associació de Comerciants de Sant Gregori
Vall de Llémena i l’Associació de Dones de la
Vall han organitzat durant el mes de març la
primera exposició de dones artistes i artesanes
de la Vall, que ha consistit en l’exposició de
diverses peces produïdes per les dones dels
set pobles als establiments de l’Associació de
Comerciants que han participat en el projecte.
L’objectiu d’aquesta iniciativa ha estat donar
a conèixer la riquesa artística i artesanal que
hi ha a la Vall de Llémena, i facilitar l’accés de
la població a les obres que elaboren les dones
de la Vall mitjançant la seva exposició en establiments comercials i de serveis als quals habitualment la població accedeix. L’exposició
ha comprès tot tipus d’obres: pintures, escultures, puntes de coixí, mobiliari artesanal,
forja, nines de drap, fotografia, i artesania de
vidre, entre d’altres modalitats.
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RÀDIo SaNt GREGoRI

L’entrevista
de Ràdio Sant Gregori

200 programes d’In Jazz a
Ràdio Sant Gregori

Ràdio Sant Gregori ofereix tots els diumenges, a les 10.30 h, una
entrevista sobre persones i temes de l’actualitat local del nostre
municipi i del conjunt de la Vall. Aquest espai setmanal es va iniciar a principi del mes de setembre de l’any passat i es realitzarà
fins a final de juliol –es farà una pausa durant el mes d’agost–,
per iniciar una nova temporada igualment al setembre. Pel programa hi han passat l’ANC de Sant Gregori, l’Associació Xangara, el zoom –Amics de la fotografia de la Vall de Llémena–, els
Comerciants de la Vall, els organitzadors de la Quina de Nadal,
la Remei Mulleras, de Can Roseta, i la Comissió de Reis, entre
d’altres. Cadascuna d’aquestes entitats i persones hi ha estat convidada amb motiu d’algun esdeveniment o acte relacionat durant
aquella setmana amb el municipi de Sant Gregori.
Durant aquest any, el programa va entrevistar a final del mes de
gener l’actriu de Sant Gregori Carla Nieto; al febrer, l’actor Joan
Pera i el grup de teatre Increixendo; al març, l’actriu Montserrat
Carulla, la model de Sant Gregori Montse Roura, el cantautor
Roger Mas i els dos integrants de l’equip Llémena Team, Joel
Casellas i Marc Costa.
Un cop al mes, per aquest espai de l’entrevista, hi passen els representants dels grups municipals de l’Ajuntament de Sant Gregori.

Fa quatre anys es va començar a emetre el programa radiofònic
In Jazz a Ràdio Sant Gregori (107.9 FM i a Internet), una ràdio
municipal des d’on es pot escoltar tota mena de música i notícies,
tant globals com locals.
In Jazz és un espai produït per Josep Maria Jaile que s’emet des
del 2011. Se centra a fer conèixer la música que li dóna nom.
El jazz és una manifestació musical que fa cent anys va iniciar
el poble afroamericà dels Estats Units. Al llarg del segle XX,
ha esdevingut una música universal i s’ha fusionat amb altres
estils. Així, ha rebut influències de diversos gèneres: el folklòric,
com la samba, fins a la música clàssica europea. El jazz té la
peculiaritat de ser una música totalment innovadora, originada a
partir dels worksongs, blues, espirituals negres, ragtime, marxes
militars i altres cançons com les balades. Els instruments clàssics
del jazz són europeus, encara que els negres els tocaven amb un
ritme i entonacions tan nous i amb unes pautes tan lliures que
van crear la música que coneixem avui: una fórmula creativa que
invita a la improvisació.
Des d’In Jazz (http://radioinjazz.blogspot.com.es), tot escoltant
les peces més notables, s’ha parlat del context històric, de nocions
de musicologia, dels intèrprets i estils d’aquest gènere musical.
Un cop celebrats aquests dos-cents programes, les properes emissions aprofundiran en els diferents estils jazzístics i introduirem
el blues com a subgènere musical agermanat amb el jazz.

Diversos components del grup Increixendo.

Montse Roura.

Llémena Time 127.

En Josep Maria Jaile a la seu de ràdio Sant Gregori situada a
Llémena
Time 127
l’Espai
la Pineda.
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COMISSIÓ DE REIS SANT GREGORI

Els màgics «Tres Reis d’Orient»
Com cada any, ben puntuals, no han faltat a la seva cita «Els Tres Reis
d’Orient». La comitiva reial va entrar al nostre poble procedent del
poble veí de Canet d’Adri. I aquest any per primera vegada han pogut
ser a Cartellà i a Ginestar alhora... Pura màgia!
Amb aquest avançament de l’horari s’ha aconseguit guanyar estona
perquè aquesta festa, especialment dedicada als infants, es fes dins
d’una franja de temps raonable.
Els Reis varen arribar a Sant Gregori puntualment a les 19.15 h. Van
fer un llarg recorregut pels carrers principals del poble fins arribar a

la plaça Francesc Macià, on els més menuts varen poder saludar-los,
parlar amb ells i donar-los la carta mentre rebien un obsequi.
Després hi va haver una gran xocolatada popular per acomiadar Ses
Majestats... i a dormir ben aviat. Fins l’any vinent!
Val a dir que, com ja és tradicional, els patges reials i els carters ja varen
ser a Sant Gregori uns dies abans: el dia 29 de desembre, a la plaça de la
Sardana (mercat municipal) per recollir cartes dels nens i nenes i visitar
els avis i àvies de la Residència Les Oliveres; el dia 3 de gener, al Parc
Infantil de Nadal; i el mateix dia 5 de gener, al Consorci Joan Riu.

REIS DE CANET 2014

REIS DE CARTELLÀ 2014

SET EN U abril 2014

REIS DE GINESTAR 2014
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oferta gastronòmica
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant
Gregori s’ha elaborat un fulletó informatiu amb tota l’oferta gastronòmica vigent del municipi de Sant Gregori.
Aplega un total de 14 establiments de cuina, majoritàriament de
cuina tradicional i catalana.
Aquest fulletó s’ha repartit aprofitant els diferents espectacles de
la programació cultural de l’espai La Pineda, per on han passat
unes 1.500 persones. També s’ha fet arribar a les cases de turisme rural de la Vall de Llémena.

El diumenge 29 de desembre
els patges reials van visitar
Sant Gregori per recollir les
cartes del nenes i nenes que
es van acostar a la carpa reial
al Mercat Municipal. Prèviament també van fer una visita
a la residència d’avis de Les
Oliveres.
Aquest any també s’ha comptat amb la col·laboració de
l’Associació de Comerciants i
Empresaris de la Vall de Llémena que s’han encarregat de
fer i repartir als seus comerços
les cartes de reis.
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tenim l’oportunitat de tornar a «ser»
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«Pancarta balcó ajuntament»
Durant el cap de setmana del 22 i 23 de març, la pancarta de la
campanya «Signa un Vot per la Independència» presideix el balcó
de l’Ajuntament; davant per davant, a la sala d’actes de l’escola
Agustí Gifre, tothom pot exercir-hi el seu dret de petició. Foto: I.
Alonso.

«Aprovació moció AMI»
Esclat de joia al Ple de l’Ajuntament de Sant Gregori del 10 de març:
per unanimitat de tots els grups municipals s’aprova la moció preparada per l’Associació de Municipis per la Independència, de suport a la recollida intensiva de signatures (drets de petició) del 22 i
23 de març. Foto: M. C. Aliu.

Catalunya és un país petit, però històricament ha estat pioner en moltes coses. No pretenem dir que fóssim perfectes, ni que no hagués estat
possible fer-ho millor, ni que no cometéssim errors. Actualment aquelles coses estarien desfasades, però en el seu moment varen ser pioneres. Com que ens han amagat la història, vet ací alguns exemples.
Vàrem tenir el Consell de Cent, que va ser un Parlament anterior a
l’anglès, que ara es considera el Parlament més antic conegut.
Vàrem tenir les revoltes remences, i potser no hi ha hagut després res
comparable, quant a modificació més igualitària de la societat, fins a
la Revolució Francesa.
Vàrem crear els Consolats de Mar, que van facilitar el comerç a tot
el Mediterrani, i molta legislació marítima internacional actual ve de
llavors.
Ens saltem molts exemples i arribem a la Via Catalana de l’Onze de
Setembre de 2013, que ha estat un èxit d’organització i d’implicació
d’un poble des de la base, i ha batut el rècord mundial com a cadena
humana.
En ser un país petit amb molt de moviment associatiu de base, el podem construir segons el nostre tarannà:
• Fent una democràcia participativa, amb una cultura de respecte i
governs de coalició, que permeten incloure més sensibilitats –com
tenen als països del nord d’Europa–, amb una llei electoral amb llistes obertes i que eviti el bipartidisme, de manera que permeti que el
Parlament sigui de veritat una representació de tota la societat sense
excepcions ni imposicions de la majoria sobre la minoria.

• Amb una protecció social dels més febles, que deixi de ser des de la
caritat per passar a ser quelcom intrínsec de la manera de fer país.
• Amb una sanitat pública que torni a ser un referent mundial de qualitat amb un cost raonable.
• Amb voluntat de continuar desenvolupant la integració dels nouvinguts, i ser un exemple d’acollida i respecte, com ja hem demostrat.
Ara, qualsevol dels caps de llista dels partits que estan pel Sí a la Independència podria ser un digne representant del país. Tot i que pensen
diferent, ningú no hauria de sentir vergonya aliena d’aquests líders,
com passa en algunes ciutats, comunitats i estat que tots coneixem. Per
tant, podem tenir uns polítics que siguin capaços de fer país més enllà
d’interessos personals i de partit.
Ara, amb la independència –que aviat serà una realitat–, tenim
l’oportunitat de tornar a SER el que hem estat, de ser com vulguem.
Tenim l’oportunitat de tornar a crear maneres de fer que puguin ser
referència arreu del món.
Amb tot això, com no ens ha de fer il·lusió la independència? Com
volen que no fem el possible per la independència? Per tornar a SER
amb majúscules.
www.facebook.com/santgregorixlaindependenciaanc
http://santgregori-per-la-independencia.blogspot.com/
santgregori@assemblea.cat

Podeu posarvos en contacte amb
SaNt GREGoRI PER La INDEPENDÈNcIa
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XaRXa SocIaL INStaGRaM

Sant Gregori a Instagram
Des del 23 de desembre de 2013,
l’Ajuntament de Sant Gregori ha obert un
nou canal de promoció del municipi a través de la xarxa social per a mòbils Instagram, l’aplicació on es comparteixen imatges que poden ser retocades amb diferents
filtres per ressaltar colors, contrastos, llum,

etc... i a les quals es pot afegir un text informatiu.
Seguidament us deixem una selecció de
les imatges més valorades publicades per
l’Ajuntament de Sant Gregori. Val a dir que
l’Instagram municipal ja compta amb més
de 150 seguidors i seguidores.

Paisatge de Ginestar

Font de Bullidors (Sant Medir)

INStaGRaM YouR cItY
Entre d’altres municipis, Sant Gregori
ha estat escollit per celebrar una trobada d’Instagram, coincidint amb la
jornada de la Fira del Pa i la Xocolata
d’aquest 2014 (diumenge 16 de novembre).
Aquests esdeveniments, impulsats des
del Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineu de Girona, serveixen per
promocionar turísticament els municipis on es porten a terme. En aquesta
edició hi participen uns 40 municipis
de les comarques gironines, de març a
desembre.
Els «Instagram your city» celebrats
al Gironès compten amb la coordinació del Consell Comarcal del Gironès.
Més informació a http://instagram.

costabrava.org

Un dels desfibril·ladors

La mitja llegua

Mercat setmanal

Zona de l’Argelaguet

Exposició de març, Biblioteca M. Martí i Pol
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Consell
Comarcal
del Gironès
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aplec de Sant Gregori

Xarxa Ètica de Professionals
a les comarques Gironines

SET EN U abril 2014

Qui som i què fem? Ho podríem resumir en dues paraules: emprenedors socials. Arran de la greu crisi que hem
patit –i continuem patint– hem vist que és necessari «pujar
al carro» de la innovació social, és a dir, desenvolupar «invents» –productes, tecnologies, serveis, processos– que tinguin un bon equilibri entre les despeses que requereix el seu
disseny i desenvolupament i els beneficis socials i econòmics
que comporta la seva utilització.
D’aquesta manera, els emprenedors socials tenim com a
missió principal la generació de bé comú: aportar solucions
efectives per a aquesta transformació social que ens és tan
necessària.
Actualment estem dinamitzant dos jocs de taula, dues potents eines lúdiques que serveixen per aportar coneixements financers bàsics a tot aquell que els necessiti –des
d’emprenedors a famílies– al mateix temps que sensibilitzem
joves i grans sobre l’impacte que els bancs i les activitats empresarials exerceixen sobre el planeta i les persones.

34

Amb quines dificultats i reptes ens trobem a l’hora de desenvolupar els nostres projectes?
D’una banda, la innovació social no sempre és coneguda i
apreciada pels inversors tradicionals i, per l’altra, actualment
no podem disposar de suficients recursos públics.
Des de l’associació Xarxa Ètica de Professionals a les Comarques Gironines treballem amb la cooperació, que crea
moltes més sinergies que no pas la competència. Al contrari,
apostem per les estratègies win-win, un ideal que cal buscar,
i procurar que totes les parts en surtin beneficiades. Entenem
com a «parts» les empreses, distribuïdores, canals de venda
i/o consumidors implicats. Els beneficis són tangibles però
també emocionals.
I per acabar, volem dir-vos que és en els països en vies
de desenvolupament on més s’estan aplicant aquest tipus
d’innovacions socials de baix cost i d’alt impacte social.
Xarxa Ètica som Lucinda Carod i José Ramón Blanco.

En despertar d’un llarg hivern, el segon diumenge de març és tradició que se celebri l’Aplec de Sant Gregori.
Després de la missa solemne hi ha sardanes a la plaça, la X Trobada de Puntaires, fira i parades d’artesania, torrons i mel per fer-nos
gaudir de la festa. Tot, entre el bon ambient de trobades d’amics i
familiars que s’han volgut aplegar per celebrar-ho en un esplèndid
dia d’avançada primavera.
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tens un somni?
El dilluns dia 17 de març, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant
Gregori i l’Associació Ethica van programar
una activitat d’introducció a l’economia i a
les finances domèstiques per tal de posar a
l’abast dels participants els coneixements essencials que ajuden a gestionar l’economia
personal, a generar estalvi i a poder aprofitar
oportunitats que ajudin a fer realitat aquells
projectes que tenim en ment.
L’activitat es va desenvolupar a través
d’una metodologia molt singular: el joc del
Cashflow. El Cashflow és un joc de taula
promogut pel reconegut autor del llibre financer Pare ric, pare pobre, de Robert Kiyosaki, el qual s’ha fet molt popular entre
emprenedors que troben en el cashflow una
forma divertida de desenvolupar habilitats
empresarials i d’intel·ligència financera.
L’activitat de Sant Gregori va ser dinamitzada per l’economista i coach financer José

Ramon Blanco Cabaleiro, i hi van participar
onze persones de totes les edats. Cal destacar especialment la presència de joves. Durant la realització de la dinàmica i a partir de
supòsits de la vida real es van explicar conceptes bàsics com el TAE, les preferents,
la rendibilitat de determinats productes fi-

nancers i, sobretot, com distingir una bona
oportunitat financera d’una de dolenta per
aconseguir els nostres somnis.
La valoració dels participants va ser molt positiva, i s’està estudiant la possibilitat de programar més activitats de cashflow que permetin ampliar conceptes econòmics i financers.

aSSocIacIÓ DE JoVES 42

L’a-42 ja té quatre anys
Abans de parlar de nous projectes volem
agrair a les famílies de la cinquantena de
nens i nenes que van participar al casal de
Nadal la seva confiança en nosaltres.
A diferència dels tres últims anys, aquest
no ens trobareu al casal d’estiu de Cartellà.
Tot i així, ja estem preparant nous projectes per a infants i joves a la Vall del Llémena. Ben aviat us en donarem els detalls.
L’Associació de joves El Quaranta-dos
continuem creixent amb la il·lusió de sempre, pensant en el temps d’oci durant les
vacances, per oferir un lleure actiu, lliure i
creatiu donant valor a l’entorn.
Esperem que totes les persones que ens
heu ajudat a fer-nos créixer ens continueu
acompanyant.

SET EN U abril 2014
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Biblioteca Miquel Martí i Pol
«No podem allargar la nostra vida, però sí que la
podem eixamplar, i per aquest motiu llegim».
Enrique de Hériz al ClubDeLectura del 16 d’octubre

Activitats a la biblioteca

SET EN U abril 2014

Els dies 29 de novembre i 13 de desembre
passat vàrem comptar amb la Nuri Negre i la
Roser Arimany per conduir els dos tallers de
decoració infantil nadalenca. Tant petits com
adults s’ho varen passar molt bé, i la Biblioteca, un any més, va quedar molt ben engalanada... tant, que el Tió, al cap de pocs dies, va
aparèixer a la Biblioteca i molts nens i nens
li varen poder donar dibuixos! I, finalment, el
divendres 20 de desembre el Tió de la Biblioteca va fer una gran Cagarada!
Tot seguit teniu una foto del moment màgic,
en què també s’aprecia part de la decoració
nadalenca!
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Hem tingut visites escolars a principi de gener i també a principi de març. Han vingut
els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è. Amb cadascun
d’ells hem treballat un aspecte diferent relacionat amb la biblioteca i/o la lectura.
En els mesos de gener i febrer hem tingut
l’exposició de pintures i dibuixos de Rafael
Masó titulada «Dones». És un recorregut per
les diferents expressions pictòriques sobre el
concepte «dona» creades per aquest autor al
llarg de la seva vida.
El mes de febrer hem tingut l’exposició cedida des de la Central de Biblioteques sobre
Saint Exupéry i El petit príncep. Aquesta exposició ha estat visitada pels alumnes de 5è
en hores lectives, ja que justament ha coincidit amb la seva lectura a classe.
Al mateix moment hem tingut a la sala
de conferències l’exposició fotogràfica
col·lectiva «Viure en un país sense vent», realitzada per Santi Mir, Sergio Soriano i Thaís
Martí.
Per commemorar el Dia Internacional de
la Dona Treballadora, a la Biblioteca hem

gaudit de l’exposició «Impulsos», de Nuri
Negre. És un treball molt integrat dins de la
mateixa Biblioteca.
Aprofitant que tenim el taller d’extraescolars «D’art i manetes», de Taller Nimbe, hem tingut exposats, al llarg de 15 dies,
alguns dels treballs que fan aquests nens
i nenes.
Aquests mesos de gener, febrer, març i abril
hem fet, cada mes, una lectura diferent des
del ClubDeLectura. És una activitat proposada des de l’Ateneu de la Vall de Llémena,
i a la qual el nostre Ajuntament dóna suport.
Les lectures han estat: La suite francesa,
d’Irene Nemirovsky; Mirall trencat, de
Mercè Rodoreda; Plans de futur, de Màrius
Serra, amb qui hem pogut conversar llargament de tota la seva obra; i Sang freda, de
Truman Capote.
I per acabar amb les activitats del primer
trimestre, vull dir-vos que Mònica Arnau va
preparar una «gimcana» perquè els nens majors de sis anys coneguessin una mica més la
poesia.
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NoVEtatS
PER a aDuLtS
• Fisiologia dels esports de resistència a la
muntanya: manual pràctic / Fabienne Durand, Kilian Jornet (ESPORTS)
• Excursionisme: manual pràctic / Joan Jover
(EXCURSIONISME)
• La felicitat / Lluís-Anton Baulenas (IDIOMES CAT) (LF)
• El fruit del baobab / Maite Carranza (N
CAR)
• Quadern d’una espera / textos de Lourdes
Huanqui; il·lustracions d’Arcadio Lobato;
[traducció: Àlvar Valls] (SER PARES EMBARÀS)
• Ètica per a joves: parlem-ne? / Joan Surroca
i Sens (SER PARES ADOLESCENTS) Llibre + 4 DVD
INFaNtILS
• Piu-Piu / Dani Torrent (I ÀLBUM) (I1 CAL)
• Ioga per a petits exploradors / Maria Anguita i Judith Ortega; il·lustracions d’Aina
Bestard (I ESPORTS)
• Mans a la natura: crea i diverteix-te reciclant! / Marta Ribón (I MANUALITATS)
• El trencanous / basat en el conte d’E. T. A.
Hoffmann; il·lustracions d’Éric Puybaret;
adaptat per John Cech; [traducció: Jordi Vidal] (I2 BAU)
• Els tres mosqueters / d’Alexandre Dumas.
Versió de Geronimo Stilton; traducció de
Xavier Solsona (I3 STI)
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PRòXIMES actIVItatS
Nimbe. Cal inscripció prèvia i es farà pagar 1 € per inscripció.
• Divendres 9 de maig, lectura dramatitzada
de La Ventafocs amb Increxendo.
• Divendres 30 de juny, hora de conte infantil amb Vadecontes.
PRESENtacIoNS DE LLIbRES
• 26/04/14: Dones, de l’Associació de Dones de la Vall.
EXPoSIcIoNS
• Del 2 al 30 d’abril: exposició de pintures
d’Encarna Serrano.
• Del 30 al 24 de maig: exposició Remença.
• De l’1 al 30 de juny: exposició de fotos
sobre bolets a càrrec de Manel Morilla.
• Al llarg del mes de juny exposició
d’escultures d’Antoni Castaño «Antòniu».
• Del 1 al 29 de juliol: exposició de pintures
de Josep Prat Frigolé.
actIVItatS INFaNtILS
• Dijous 24 o divendres 25 d’abril, a triar:
Taller Infantil de Primavera amb Taller

aLtRES actIVItatS PREVIStES
• Dissabte 10 de maig al matí, joc de rol per
a adults amb Joaquim Ball·llosera.
• Dimecres 14 de maig, teatre en anglès
dels alumnes de Mrs. Rose.
• Divendres 30 de maig, taller infantil amb
tablets amb Qpertin.
• Dijous 17 de juliol, Piscicontes amb la Cia
la Perduda.
cLub DE LEctuRa
• 21 de maig: Un matrimonio feliz, de Rafael Yglesias.
• 18 de juny: Climent, de Josep M. Fonalleras.
Trobareu informació més detallada de totes
les activitats a mesura que es vagi apropant
la seva data de realització.

NotES
En aquest número, malauradament, no podem
comptar amb la ressenya en què ens tenia
acostumats l’Adrià Besalú Marquès. Esperem
que aviat pugui tornar a col·laborar amb nosaltres.
A la biblioteca, a partir de la proposta d’una
usuària, s’ha creat l’espai de «llibres adormits». En aquesta secció trobareu les vostres
ressenyes i llibres que heu proposat a «Despertar». Us animem a fer més suggeriments!
Podeu trobar més informació de qualssevol
de les activitats en el blog:
www.bibliotecadesantgregori.blogspot.com

S’han col·locat uns vinils als vidres de la façana de l’equipament cultural de la Biblioteca, seguint el disseny del llibret d’activitats culturals del municipi.

SET EN U abril 2014

JuVENILS
• Ciudad de los ángeles caídos / Cassandra
Clare; traducció d’Isabel Murillo (JN CLA)
• El nou diari del jove maniàtic / Aidan MacFarlane i Ann McPherson (JN MAC)
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MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA

A la lluita!, a les armes!, s’ha acabat pactar...
a la guerra contra els senyors
V Festa Remença de la Vall de Llémena
18 de maig a Sant Esteve de Llémena

SET EN U abril 2014

L’any 2010, a Sant Aniol de Finestres va
néixer la primera festa supramunicipal de
la Vall de Llémena, una celebració compartida entre els quatre municipis i promoguda
per veïns i veïnes d’arreu dels seus pobles,
amb l’objectiu de recuperar la memòria
històrica dels pagesos remences d’aquestes
terres.
Però, més enllà de fer visible el passat en el
present, la festa remença va néixer amb una
fita encara més important i rellevant: la de
crear una celebració comuna a tota la Vall
que unís els seus pobles i n’enfortís el sentiment d’identitat.
És així que, any rere any, la festa ha anat
voltant per la Vall, fins arribar a Sant Gregori el passat mes de maig de 2013, on es va
completar el seu cicle itinerant pels municipis de la Vall. A partir d’aquell moment es
va tancar una etapa i es va obrir un nou cicle
de renovació i reestructuració de la festa. No
podíem deixar que una efemèride tan espe-
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Imatge de la Festa Remença a Sant Gregori

cial, sorgida de la gent de la Vall, finalitzés
un cop arribats a Sant Gregori, atès que ja va
néixer amb l’objectiu de quedar-se. La Festa
Remença ha de continuar per mantenir viva
la identitat amb la Vall i enfortir el teixit social que durant aquests anys s’ha anat forjant
entre els pobles i la seva gent, i perquè no
és just que la feina feta durant tots aquests
anys per les entitats i les persones que hi han
cregut no tingui continuïtat.
Per aquest motiu, el proper diumenge dia
18 de maig de 2014 us convidem a participar i gaudir de la V Festa Remença de la
Vall de Llémena, que tindrà lloc al poble
de Sant Esteve de Llémena (Sant Aniol de
Finestres).
La festa es renova i amplia el seu programa
d’activitats tant al matí com a la tarda, amb
noves activitats i elements festius. Així, durant tot el dia hi haurà mercat d’artesans,
tallers infantils i per a adults, concursos
populars i zona d’activitats i jocs per a la

mainada. Alhora, es preveu la celebració de
sant Antoni, amb trobada, desfilada i benedicció de cavalls, així com una degustació
de tastets gastronòmics a càrrec dels restaurants de la zona durant la celebració de la
festa.
El teatre es reinventa amb la fórmula de
microteatre, i es caracteritzarà per un recorregut de carrer amb esquetxos teatrals de
curta durada que es representaran al llarg de
diferents espais oberts del nucli històric de
Sant Esteve de Llémena. Es faran diverses
sessions entre el matí i la tarda, i el públic
s’hi haurà d’inscriure prèviament. Al teatre
s’incorporen nous actors i actrius i es renoven els guions de dramatúrgia per presentar
una obra diferent.
La festa conserva, però, elements que s’han
consolidat aquests anys com a trets identitaris, com la intervenció de la Coral de Sant
Gregori i les danses tradicionals que interpreten l’associació de sardanistes i els nens
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i nenes de l’escola Agustí Gifre. Enguany
també se celebrarà la segona edició dels Jocs
Remences de la Vall, que es van incorporar
l’any passat com a gran novetat i amb una
gran acceptació per part del públic.
Tot plegat, una nova festa en la qual falta un
ingredient essencial: la vostra assistència.
Animeu-vos a participar i a fer d’aquest esdeveniment la gran festa popular de la Vall
de Llémena.

Programa Mixt Formació i Treball

Curs d’anglès

Programa Mixt Formació i Treball a la
Vall de Llémena
Des de finals del mes de desembre de 2013
la Mancomunitat de la Vall de Llémena
coordina un projecte d’inserció laboral i de
millora de l’ocupabilitat que s’està portant a
terme als municipis de Sant Gregori, Canet
d’Adri i Sant Martí de Llémena. Aquesta actuació és subvencionada pel Programa Mixt
de formació i treball del Servei d’Ocupació
de Catalunya, dirigit a persones a l’atur, per
afavorir-ne la inserció laboral i la millora de
la seva ocupabilitat.
D’aquesta manera, a través d’aquest programa i en coordinació amb el Consell
Comarcal del Gironès i els municipis de la

Vall, s’ha contractat una persona en situació
d’atur durant un període de sis mesos amb
l’objectiu de desenvolupar un projecte de
millora de la senyalització dels itineraris turístics de la Vall i de suport a les brigades
municipals dels municipis participants en el
programa.
Paral·lelament al programa d’ocupació, la
persona contractada i beneficiària d’aquest
projecte participarà en un programa de
formació professional durant la vigència
de la seva contractació, per tal d’afavorir
les seves competències tècniques i curriculars i facilitar la seva inserció laboral un
cop finalitzi el projecte, a final de juny de
2014.

SET EN U abril 2014

Finalitza el primer curs d’introducció a
l’anglès comercial i turístic
El passat mes de gener va finalitzar el primer curs d’introducció a l’anglès comercial
i turístic a la Vall de Llémena. Organitzat per
la Mancomunitat i dirigit per la professora
Marisol Ballana, 16 persones van participar
en aquest curs de 20 hores, en el qual es va
impartir un temari dirigit a conèixer el vocabulari bàsic i les preguntes i sentències
més habituals en l’anglès que s’utilitza a les
botigues, restaurants, hotels i oficines de turisme. El curs estava destinat a treballadors
o professionals vinculats al sector turístic
i comercial, i que requereixen de nocions
d’anglès per interactuar amb proveïdors i
clients de parla anglesa, així com a persones
que volen adquirir recursos bàsics a l’hora
de viatjar a l’estranger o per millorar la seva
recerca de feina. Les persones en situació
d’atur van poder participar d’aquest curs de
forma gratuïta.
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AGENDA D’ACTIVITATS
D’ABRIL

23 D’ABRIL

DE

2014

A

JULIOL

DE

2014

26 D’ABRIL

27 D’ABRIL

RAID VALL DE LLÉMENA

FESTA 10 ANYS
DEL C.B. SANT GREGORI

27 D’ABRIL

CERTAMEN LITERARI
23 D’ABRIL TERMINI
PRESENTACIÓ OBRES
23 DE MAIG
LLIURAMENT PREMIS

Mancomunitat
de la Vall de Llémena

1 DE MAIG

4 DE MAIG

www.cbsantgregori.cat

10 i 11 DE MAIG

18 DE MAIG

HOMENATGE
A LA GENT GRAN

ROSER DE CARTELLÀ

FESTA REMENÇA

Ajuntament de Sant Gregori

Comissió de Festes de Cartellà

Mancomunitat de la Vall de Llémena

25 DE MAIG

8 DE JUNY

23 DE JUNY

19, 20, 21 i 22 DE JULIOL

MARXA POPULAR
A SANT GREGORI

1a CURSA DE MUNTANYA
A SANT GREGORI

REVETLLA DE SANT JOAN

FESTA MAJOR
DE SANT GREGORI

www.stgregori.com/popular

C.C. Sant Gregori El Llémena

Sardanistes de la Vall de Llémena

Comissió de Festes de Sant Gregori

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


Inscriu-te a: www.santgregori.cat/butlleti



Segueix l’Ajuntament de Sant Gregori minut a minut

