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HORITZONTALS: 1. La trobareu al número 6 de la plaça del Poble de Sant Gregori (3 paraules). 2. Accedeix o posa condicions, tot depèn de l’accent. Suport dels
coixinets d’un arbre de transmissió. Línia insonora. 3. Embarcació força usada pels
amerindis, almenys en moltes pel·lícules de l’Oest. Aptitud natural per fer o sentir,
qui sap si de manera universitària. 4. Fa sonar la carbassa blanca a la plaça gran
d’Alabama. Aquest no ens podrà atendre, està massa... Rumia sense cap ni peus. 5.
Acrònim de la britànica Nuclear Liabilities Fund. Provoca una combustió. Dansa

El tapat, destapa’l!

Saps la mitjana d’edat dels vostres clients? No
són joves. Constatem que predomina el públic
sènior. Potser és perquè al capdavall venem capricis que no són barats. Tot i que la gent se sorprèn de l’econòmiques que són algunes coses que
s’imaginaven inassequibles.
Prefereixes la venda directa o online? Prefereixo
la venda directa a través del canal online.
A quants països tens clients? A quinze països, inclosos Qatar i Azerbaidjan. El president
d’Azerbaidjan és client nostre.
Quin és el producte que més us demanen? Els telescopis i tendes de campanya, però tenim 6.000
referències.
I parlem de tu: nens, nenes? Nen i nena.

Problema d’escacs

Plantejament:
Juguen negres i
guanyen.

1. ... TH1+ 2.
RXH1 RG3, i
el negre no pot
evitar de cap de les
maneres Te1 mat.
L’únic que pot fer
és retardar-lo una
jugada: 3. Tf7 Te1+
4. Tf1 Txf1 mat.
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Solució dels mots encreuats

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

La solució al
problema
d’escacs
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El germà gran ensenya al petit? Diuen que és així,
però amb un minut de diferència que tenen els nostres no ho sé dir.
Quin és el teu hobby? La meva furgo Volkswagen
clàssica. Té un any més que jo. Conclusió: jo també sóc un clàssic?
Creus que a la vida s’han d’interpretar diversos papers? Sí, i tant! I moltes vegades improvisar, que
m’encanta!
Series capaç de parlar en públic durant una hora?
I tant! En feines anteriors havia donat moltes conferències.
Entre setmana, qui cuina a casa? La meva dona.
I els diumenges? A vegades, ni ella ni jo.
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Un poble de la Vall de Llémena. Canet d’Adri.
Com hi vares arribar? Amb la meva parella buscàvem tranquil·litat i natura, i això ho hem trobat
a Canet
Quan? Ara farà nou anys.
Quants domicilis has tingut a la teva vida. Aquest
és el quart, el segon a Girona.
A quants llocs has treballat? En tots aquells que
he considerat que hi aprendria alguna cosa: uns
quants fins i tot a l’estranger.
És millor ser empleat o amo? Si l’amo és bon empresari, és millor ser empleat.
Si no, la experiència em demostra que és millor
ser amo.
Tens alguna mania? Sí, la meva empresa.

LUIS-MIGUEL
Garcia
Gonzalez
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VERTICALS. 1. Un veí d’Estocolm, per exemple i sense anar més lluny. 2. Sigui.
S’enfila aquell mariscal alemany que es va fer famós al nord d’Àfrica durant la
Segona Guerra Mundial. 3. Proa i popa de caiac. Envesteixen amb el cap, els bous,
de baix a dalt. Símbol químic del niobi. 4. Cap avall, fabricava entreteniment i es
deia De Oro; cap amunt, sotmeto els draps a l’acció del noc. Companya d’alegries i
disgustos de l’empresa. 5. Amb article, Asociación de Futbolistas Españoles. Lletra
grega o bon metall, depèn del sentit. Punt cardinal força mal posat. 6. Afirmació
russa capgirada. Fascini, produeixi un dolç gairebé màgic, arravatament. 7. Allò
que impedeix o obstaculitza la realització d’alguna cosa, n’és una. 8. Castigaré,
però també patiré, i cap amunt. Heus ací l’arròs que es menja, per exemple, a
Bordeus. 9. Dit de l’acció o del moviment d’un òrgan en què ni la voluntat ni la
intel·ligència hi prenen part. Fa sonar la mala bava a can Pardal. 10. Invertiu ara un
vestit de ballarina clàssica o el cognom de l’arquebisbe sud-africà Desmond. Jovan
Daixonses, escriptor, poeta i diplomàtic serbi (1871-1943). 11. La més comuna és
la de cuina. Acabi la construcció de la casa com Déu mana, la... 12. Conjunció.
Teixit de malla reixada. El d’Aquil·les era feble. 13. Dit de qui crida Visca sant
Antoni! a Sa Pobla, a Mallorca. Repetiu el punt cardinal mal posat. 14. Molt útils
per combatre els virus.
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vienesa que arriba d’orient. 6. Estàs en números vermells, divinitats o números,
vostè mateix. La versió romana del déu grec Eros i de Kamadeva de la mitologia
hindú. Mig mico filós. 7. Indecent, impúdic, indecorós. George Armstrong, tinent
coronel de l’exèrcit ianqui mort en combat a Little Big Horn (Montana) el 25 de
juny de 1976. 8. Animeu sense fer remor. Li donarà un treball estable, el... 9. Relatiu a les muses inspiradores. Família de llengües parlades en una extensa zona del
sud-est asiàtic. Institut Ramon Llull. Xifra romana. 10. La Costa Brava i els boscos
que té al darrere, i d’altres que estan més lluny, en van plens.
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Mots encreuats
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ra que el fred ja ha arribat, ara que als carrers i als
pobles del municipi els llums de Nadal s’han obert i
fan més agradables les llargues tardes i capvespres,
ara que els comerços i establiments han engalanat els
seus aparadors per a l’ocasió, ara que a moltes cases i balcons
es veuen arbres i decoracions amb llums de Nadal, ara que ens
sembla que cada nit les estrelles brillen una mica més, és quan
arreu es respira en aquest ambient quelcom diferent, l’ambient
de quan entrem en aquestes dates tan marcades i especials com
són les festes de Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any i Reis, amb totes les activitats i tradicions
que trobem al seu voltant. I les viurem en quinze intensos dies on encadenem la Missa del
Gall, les Quines, els Pastorets, El Parc Infantil i Juvenil de Nadal, la Revetlla de Cap d’Any
i la Cavalcada de Reis.
A les acaballes del 2014 i a les portes del nou 2015, és el moment que tendim a fer balanç de
l’any que deixem enrere. Des de l’Ajuntament també fem aquest repàs per veure tot el camí
recorregut però també entreveient tot el camí que queda per recórrer, encara.
Tanquem un 2014 ple de moments, i és que a Sant Gregori no s’ha parat en tot aquest any,
de la mà de moltes entitats i persones que ho fan possible. Si desgranem el calendari passat,
ens traslladem a diferents escenaris dins una programació d’activitats i esdeveniments molt
diversa. Vam estrenar el gener amb un canvi de rumb en la programació cultural a l’Espai la
Pineda, que s’ha mantingut al llarg de la temporada; al febrer, vam celebrar la sempre divertida festa de Carnestoltes; al març, l’aplec de Sant Gregori; a l’abril, la diada de Sant Jordi;
al maig, la jornada d’homenatge a la gent gran, i també la renovada Festa Remença, que ha
esdevingut la festa de tots els municipis de la Vall de Llémena; al juliol va arribar la Festa
Major de Sant Gregori i, a partir d’aquí, en diferents mesos, també han vingut les festes
majors de Cartellà, Ginestar, Constantins, Taialà i Sant Medir; a l’agost, les Nits Fresques;
al setembre, els actes de la Diada Nacional de Catalunya; a l’octubre, el tradicional aplec
de Sant Grau; el novembre, excepcional, amb la jornada de participació per a la consulta
del 9N i seguint amb la Fira del Pa i de la Xocolata, enguany amb una gran afluència de
públic, i la Mostra d’Espectacles de Petit Format, pensada per al públic infantil i familiar, i
ja arribats a aquestes dates de desembre, amb el que ja coneixeu i podeu trobar en un petit
calendari que trobareu encartat dins aquesta revista. Tot això sumat als molts actes, tallers
i activitats que es porten a terme al llarg de l’any per part d’entitats o des de les diferents
àrees municipals.
I paral·lelament podem trobar accions, obres i projectes que s’han anat executant per seguir
millorant, dia a dia, cada racó del municipi de Sant Gregori, des dels petits detalls fins a una
de les accions per les quals més recordarem aquest 2014, ni més ni menys que l’any en què
Sant Gregori ha fet realitat l’Institut.

JOAQUIM ROCA VENTURA

						

Alcalde

7 en 1 no s’identifica necessàriament amb l’opinió que expressen els articles signats.
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BONES FESTES I BON ANY 2015!
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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

S’acorda, atenent l’escassetat transitòria, fixar el racionament de pa a raó d’un quart de
quilo diari per persona en lloc dels quatre-cents grams subministrats fins ara.

Canet d’Adri..................................... 972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 19

Es conclou que la recaptació de l’impost sobre els escorxadors resulta bastant considerable i es valora que pot ser una bona font d’ingressos en el futur.

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17/12/1939

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
Telèfon:........................................................ 061
CAP Taialà (Dr. J. Vilaplana)........ 972 22 76 35
....................................................... 972 22 76 36
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 12/11/1939

S’acorda, entre d’altres, el pagament de 125 pessetes al propietari dels terrenys de la
Casa-Escola de Ginestar. El pagament de 33 pessetes en concepte de feines de fusteria
realitzades. El pagament de 34,95 pessetes en concepte d’electricitat a Bonmatí. El pagament de 500 pessetes per finançar la tasca de representativitat realitzada per l’alcaldia
i el pagament de 89 pessetes en concepte de subscripció al Butlletí Oficial.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7/01/1940

S’acorda aprovar la plantilla de l’Ajuntament, la qual està formada pel secretari, amb
un sou anual de 5.000 pessetes i dos quinquennis de 500 pessetes cadascun; un agutzil
amb un sou anual de 1.000 pessetes; un veterinari amb un sou anual de 2.000 pessetes;
un metge titular amb un sou de 3.500 pessetes anuals; un practicant amb un sou anual
de 646,48 pessetes; un farmacèutic amb un sou anual de 1.068 pessetes; i un recaptador
municipal amb un sou del 3 % del que recapti.

Enllumenat de Nadal

SET EN U desembre 2014

EMERGÈNCIES
Ambulància..................................................... 112
Bombers.......................................................... 112
Mossos d’esquadra.......................................... 112
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ALTRES SERVEIS
Incidències enllumenat..................... 972 20 20 78
Incidències clavagueram.................. 972 20 20 78
FECSA - ENHER (avaries).............. 902 53 65 36
Servei d’aigües................................. 972 20 20 78
Gas Girona (avaries i urgències)...... 900 75 07 50

Aquestes festes, l’Ajuntament de Sant Gregori ha renovat diversos llums de Nadal a diferents carrers
del poble: un total de 15 nous llums de lloguer combinats amb els llums que ja es tenen en propietat
municipal. Aquesta acció permet renovar-los amb mesura cada any per tal de crear un ambient agradable per aquestes dates, i també arribar a nous llocs on fins ara no n’hi havia.

NORMES DE COL·LABORACIÓ
Els diversos materials que es lliurin perquè siguin publicats identificant-ne l’autor, que podrà usar pseudò-nim si així ho explicita. La presentació de textos ha de ser en formatMSWord o OpenOffice, en text pla. Les imatges convé presentar-les a part amb bona resolució.
u Els articles s’han d’enviar a: revista@santgregori.cat t
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Activitat municipal

L’Ajuntament de Sant Gregori ha col·locat senyals d’«entorn sense fum» al voltant dels diferents equipaments de la plaça Rafael Masó, on hi ha la Biblioteca Miquel Martí i Pol, l’entrada
de l’Escola Agustí Gifre, l’Institut i el Pavelló. Els senyals han de servir per recordar la importància de no fumar en aquestes zones properes a equipaments amb un moviment molt important de persones, i sobretot de nens i nenes. L’acció s’ampliarà progressivament a d’altres
equipaments del municipi.

A la cruïlla carrer Bruguera amb l’avinguda de
Girona s’ha adaptat el pas de vianants per millorar la mobilitat en aquest punt. L’obra ha estat
subvencionada en part per la Diputació de Girona.

S’han arranjat diferents punts malmesos de
la vorera a l’avinguda de Girona que podien
dificultar la mobilitat de persones o de les
cadires de rodes. A la imatge, una tapa abans
i després de l’arranjament.

S’han repintat els aparcaments del poble reservats a vehicles adaptats o de persones amb mobilitat reduïda. Els punts són al Consultori Local
Llémena, al Casal Sant Grau, al Pavelló i a la
plaça Francesc Macià.
També s’ha pintat una plaça de taxi que ha estat
sol·licitada a Sant Gregori. Aquest punt està situat
al carrer Montseny, just al costat de cal Bolet.

SET EN U desembre 2014

L’Ajuntament de Sant Gregori ha adquirit un
nou vehicle per a tasques de la brigada municipal: un camió cistella seminou per realitzar treballs fins a una altura de 15 metres, amb control
des de la mateixa cistella.
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Itinerari escolar segur a Sant Gregori
Per arribar a l’entrada de l’Escola Agustí Gifre de manera segura però al mateix temps divertida,
s’ha dissenyat aquest itinerari, amb què els nens i nenes poden seguir les plaques de seguiment des
de diferents punts de l’entorn del centre escolar, com es pot veure en el mapa.
L’itinerari també serveix per als nois i noies del nou Institut de Sant Gregori.
Als diferents passos de vianants propers a la zona escolar també s’han col·locat plaques d’«Atura’t i
mira» per creuar el carrer. Encara que estigui regulat per semàfor, sempre convé creuar amb precaució.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

SET EN U desembre 2014

D’ 11 d’octubre al 15 de desembre de 2014
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NAIXEMENTS

MATRIMONIS

• MAX TABERNER i BALBI, fill d’Albert i Núria, que resideixen al carrer Lluís Companys, de Sant Gregori, nascut el dia 14
d’octubre de 2014.
• MAX PELEGRÍ i PEYA, fill d’Orlando Federico i Gemma, que
resideixen al carrer Abellerols, de Sant Gregori, nascut el dia 14
d’octubre de 2014.
• CANDELA GARCIA i NAVARRO, filla de Daniel i Sara, que
resideixen a Ginestar, nascuda el dia 21 d’octubre de 2014.
• GRAU BIERNÉS i DOBLADO, fill de Ramon i Maria Sònia,
que resideixen al carrer Torrent Vidal, de Sant Gregori, nascut el
dia 24 d’octubre de 2014.
• GRETA SÁNCHEZ i GONZÁLEZ, filla de Fernando i Alexandra, que resideixen al carrer Guillem de Galzeran, de Sant Gregori, nascuda el dia 24 d’octubre de 2014.
• BIEL CASADEVALL i COMA, fill de Mateu i Anna Maria, que
resideixen a l’avinguda Girona, de Sant Gregori, nascut el dia 30
de novembre de 2014.
• JÚLIA VILA i VILCHES, filla de Jordi i Gemma, que resideixen
al carrer Pit-roigs, de Sant Gregori, nascuda el dia 1 de desembre
de 2014.

• JORDI FÀBREGA i SÁNCHEZ amb LAURA CARBO i ROYO,
de Sant Medir, es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el
dia 18 d’octubre de 2014.
• ROGER BOSCH i BRAGADO, de Barcelona, amb CARMENSANDRA DOMÈNECH i GARCIA, d’Alcoi, es varen casar al
Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 22 de novembre de 2014.

DEFUNCIONS
• TERESA RUIZ i ADALID, de 94 anys, va morir a Girona, el dia
12 d’octubre de 2014. Fou enterrada al cementiri de Taialà.
• PERE FERRER i GARGANTA, de 65 anys, que residia al carrer
de Baix, de Sant Gregori, va morir a Barcelona el dia 16 de novembre de 2014. Fou enterrat al cementiri de Sant Gregori.
• JOSÉ CANELLES i BARCELÓ, de 78 anys, que residia al carrer Rocacorba, de Sant Gregori, va morir a Girona el dia 30
d’octubre de 2014. Fou enterrat a Terrassa.
• MARIA GISPERT i LLOVERAS, de 79 anys, residia a la avinguda Girona, on va morir el dia 2 de desembre de 2014. Fou
enterrada en el cementiri de Sant Gregori.
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Setmana Verda, pensem en el medi ambient
La Setmana del 20 al 26 d’octubre es va celebrar a Sant Gregori la setmana verda amb un programa d’activitats, tallers
i conferències dirigits a tots els públics, i amb l’objectiu de prendre consciència sobre les mesures i actuacions que podem
realitzar per ser més sostenibles amb el nostre entorn.
La setmana va iniciar-se el dilluns dia 20
amb una conferència sobre nadons i sostenibilitat, a càrrec de Mireia Mena, on es van
explicar pautes per conciliar les necessitats
dels més petits amb el medi ambient. Ja el dimecres vam continuar amb un taller de cuina
saludable impartit per Isabel Ginés a l’Espai
Jove Cal Bolet, i el dijous a la tarda amb un
taller d’scrapbooking a càrrec de Criscrap.
La setmana verda va finalitzar el diumenge
amb el tradicional mercat de segona mà de

Sant Gregori, on la població resident a la
Vall de Llémena va poder participar de forma
gratuïta. Durant la celebració del mercat vam
comptar amb la instal·lació de la deixalleria
mòbil del Gironès, amb un punt d’informació
sobre reciclatge i compostatge.
Al llarg de tota la setmana verda, les persones usuàries de la Biblioteca Miquel Martí i
Pol van poder gaudir, també, de l’exposició
“Qui embruta el mar” de l’Agència Catalana
de l’Aigua.

Xerrada a la Biblioteca.

Plat elaborat al taller de cuina.

Taller de cuina saludable a Cal Bolet durant la setmana verda.

Mercat de la segona mà i la deixalleria mòbil durant la Setmana Verda.

Deixalleria mòbil al Mercat de Segona mà.
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Mostra de treballs del taller d’scrapbooking
durant la Setmana Verda.
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Xavier Donat Clarà
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No és fill de Montcal, però s’hi ha passat tota una vida. Un
bon dia es va trobar amb la Maria, de cal Barber de Montcal, un poblet de 123 habitants que pertany al municipi de
Canet d’Adri, al límit amb Sant Gregori. Com a mestre ha
voltat moltes comarques de Girona, però finalment es va
aposentar a l’escola Agustí Gifre, on ha estat 20 anys, fins
que li ha arribat la jubilació. Cal Barber de Montcal és casa
seva. Ara ja no li cal mirar el rellotge per no arribar tard a
classe. Tot just acaba de jubilar-se i sembla que estigui dalt
d’un núvol.
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A en Xavier sempre li ha agradat el ball, i fins i tot anava a perfeccionar-se en una acadèmia. Resulta que a la Maria també li agradava
ballar, i anava a aprendre’n en una altra acadèmia. Però, gràcies a
uns amics, un bon dia es va produir el que el destí tenia programat:
en Xavier i la Maria es van trobar. I es veu que allò va ser arribar i

moldre. Cupido va actuar ràpidament i als sis mesos ja els tenim casats i ben casats, pel que es veu. En Xavier havia nascut a Amer, un
poble rural del qual estava enamorat, i quan va acompanyar la Maria a
Montcal també se’n va enamorar. Del poblet, és clar, que de la Maria
ja n’estava. I allí, a cal Barber, s’hi van preparar un niuet que no han
deixat mai.
Els estudis primaris i part del batxillerat els va fer a Amer, un poble que malgrat ser relativament petit va tenir ben aviat ensenyament secundari. Però primer hi va haver El CLAR, un col·legi lliure
adoptat. Les classes es feien en un local de l’Ajuntament. Abans,
en els pobles petits, els mestres també ensenyaven el batxillerat, i
els alumnes anaven a examinar-se’n a l’Institut de Girona. Era una
bona solució per anar a estudiar a fora, ja que altrament calien molts
recursos.
El batxillerat superior el va fer a Girona. Cada dia agafava la TEISA
—i moltes vegades feia autoestop, ens diu, molt satisfet del seu atreviment— i així va acabar el batxillerat i va fer magisteri. Ell no pot
dir que feia el viatge amb el tren d’Olot perquè és massa jove. El tren

Els pares amb el seu fill acabat de néixer.

Fa uns anys, fent teatre.
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ja havia desaparegut i la TEISA el va suplir. A vegades es quedava a
dormir a casa de la seva germana, que vivia a Sarrià. Malgrat que fer
de mestre sempre li ha agradat, i molt, o potser per això, amb un grup
de mestres es van posar d’acord i van decidir estudiar pedagogia. Ja
tenien mèrit: quan acabaven la classe, a la tarda, agafaven un cotxe i
se n’anaven a l’Autònoma. Amb voluntat va acabar els estudis, i ja es
va dedicar plenament a fer de mestre de primària.
Com qualsevol mestre, va començar fent substitucions allà on hi havia
una vacant provisional. «A Sant Feliu de Pallerols hi vaig estar dos
anys, hi vaig estar molt bé», diu satisfet mentre ens ensenya una foto
d’un esbart dansaire que hi va fundar. Va ser mestre del Col·legi Verd
de Girona, i també va ensenyar a Palamós i al Pont Major. Abans
d’acabar a Sant Gregori va passar set anys a Sant Sadurní de l’Heura,
un altre poble que també li va deixar molt bons records.
Fins i tot van organitzar el carnaval, ens diu. Però, és clar, Sant Gregori el cridava. De Montcal a l’escola Agustí Gifre només hi ha quatre
passes, i no calia sortir gaire aviat per arribar a l’hora. I vint anys, com
aquell que res. Amb tant de temps era normal que algun dia li toqués
ser director, i ho va ser durant cinc anys.
En Xavier i la Maria tenen un fill, en Xevi, que ja campa per les seves.
Una de les seves afeccions, que ara pensa cultivar encara més per
allò de tenir tot el temps del món, és viatjar. I com a relax, caminar. I
alguna vegada també ha fet teatre. Ens ensenya una altra foto —les té
ben guardades i classificades— de la representació de L’Hostal de la
Glòria, feta a Girona i a molts pobles quan formava part d’un grup de
teatre de La Caixa.
Tornant al camp professional, havia participat en moltes Escoles
d’Estiu i en congressos de renovació pedagògica. També ha sortit tres
vegades a la televisió, a Filiprim, Blanc i Negre i Pica Puça. Podem
dir, doncs, que no ha estat una persona que participés en grans activitats, ja fossin socials o polítiques, però no ha parat mai. Sempre ha estat a punt per prendre part en alguna activitat, ja fos al poble o a fora.
I quan parlem d’activitats, se li encenen els ulls quan es refereix a
la Festa Major de Montcal. Aquí sí que s’hi ha implicat de ple. Feia
molts anys que la festa havia desaparegut, i van decidir recuperar-la.
La fan quan toca, per Santa Cecília, la patrona del poble, que s’escau
al mes de novembre i dura dos dies, que ja està bé. «De fet, la festa ha
servit per retrobar-nos amb molta gent del poble que un bon dia se’n
va anar i ara té l’excusa per tornar als orígens i recordar aventures
passades», ens diu tot satisfet. Es fa en cap de setmana, i el dissabte
s’organitza un exposició d’eines i material antic, que es fa al pavelló
de Canet. El diumenge, hi ha missa, sardanes i vermut. El dinar es fa
a Can Toscà, on hi ha un porxo que permet organitzar-ho a l’hivern.
Per dinar, el menú és suculent: una bona escudella que cuinen allà
mateix, i després un bon rostit fet a casa, que el porten els veïns. La
festa s’acaba amb ballaruga, com ha de ser.
A en Xavier se li nota que fa poc que està jubilat. Se li veu a la cara:
«La veritat és que la feina d’ensenyar m’ha omplert molt, m’ho he
passat bé i n’estic content, però això de no haver de mirar mai el rellotge no té preu. És el súmmum de la llibertat». Com els passa a tants
jubilats, a en Xavier segur que li faltarà temps. Té molts projectes i
idees al cap. Que en pugui fruir per molts anys.
PEP COLLELLDEMONT
CARME GUBAU
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En un programa de «Blanc i Negre» en el qual va participar.

En Xevi amb la Maria, la seva dona.

Amb els mestres de l’escola.
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CONSORCI SANT GREGORI
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Un pessebre molt especial
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El Consorci Sant Gregori organitza un Nadal Màgic en què el protagonista principal és
la persona atesa. El Nadal Màgic és impulsat
per l’equip d’educadors/es de la Residència els
Roures, amb la participació i col·laboració de
tot el personal dels diferents serveis. Tan important ha estat la participació en l’elaboració
de la decoració com en la representació de cada
una de les escenes.
Aquest 2014 han estat moltes les veus que han
optat per voler fer quelcom diferent, especial,
màgic, càlid, senzill, però a la vegada captivador i que expressés la interpretació d’aquella
mirada somrient, divertida, estranya... de totes
aquelles persones a les quals oferim atenció
complementària, però, en alguns casos, substituta a la llar.
Per a nosaltres el Nadal és molt especial, sobretot per als residents que hi són sempre, i als
quals l’amor i la tendresa dels seus cuidadors/es
representen un valor únic que es tradueix amb
la gratitud d’una mirada o d’un gest senzill.
En aquesta representació que farem, en la mirada del que ens contempla, trobem un món vermell i eufòric que contrasta amb l’escena de la
cova de gel, la qual representa la duresa, i que
a vegades també amaga la mirada d’aquell que
no pot expressar ni decidir per ell mateix. A poc
a poc, aquesta sensació de fredor es va fusionant amb colors més suaus i que s’aproximen
a la calidesa de l’interior de l’arbre, on trobem
l’alegria i la màgia que ens proporciona la diversitat de viure i entendre el Nadal. Aquí ens
trobem amb el cor, i totes les persones mostren
la seva capacitat i tolerància a allò que és diferent per tal d’acabar amb una simbiosi d’una
comunitat viva que integra totes les sensibilitats. En aquest tot que forma aquesta estampa
nadalenca, hi ha hagut una il·lusió, una gran
col·laboració, tant del personal com de les famílies i de gent que ha volgut demostrar i s’ha
sentit molt il·lusionada de poder aportar-hi,
també, una part d’ella mateixa.
Així doncs, amb aquest pessebre tan especial,
tota la comunitat que formem el Consorci Sant
Gregori volem expressar el que sentim, vivim i
som capaços de fer...
Bones festes!
CONSORCI SANT GREGORI
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Caminada solidària a Sant Gregori
El diumenge 14 de desembre es va organitzar la II Caminada Solidària del Consorci Sant Gregori.
Aquesta jornada manté com a eix principal una passejada de quatre
quilòmetres, des del consultori El Llémena fins a les instal·lacions
del Consorci, però aquest cop també va comptar amb d’altres activitats, com —just abans de la sortida— una divertida exhibició
d’ensinistrament de gossos, un bon esmorzar a l’arribada i una animada exhibició de Zumba per tancar la diada.
Aquesta edició va comptar amb la participació de més d’un centenar de persones. També hi van participar residents del Consorci
Sant Gregori. La recaptació de les inscripcions s’ha destinat a la
Marató de TV3.

ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

Tallers a cicle inicial
espacial i els nens es familiaritzen amb el
llenguatge computacional a través de les
abelles robot.
4. Taller d’emocions i sentiments on els nens
aprenen a identificar i sentir empatia amb els
sentiments (vergonya, por, gelosia…).
5. Taller d’audicions musicals. En aquest taller
els nens i nenes aprenen a gaudir de la música descriptiva a través de les audicions i
l’escolta activa.
6. Taller de jocs per pensar, on es pretén afavorir en els alumnes el raonament, les estratè-

gies i la memòria de forma lúdica a través de
jocs que requereixen una certa concentració.
Durant tot el curs, els nens i nenes de Cicle Inicial assistiran a quatre sessions de cada taller
de manera rotativa. És una manera diferent de
treballar altres aspectes del creixement i maduració dels nens, tant o més importants que els
merament acadèmics.
A més, el fet que es barregin primer i segon fa
que els infants interaccionin més entre ells, i
que els aprenentatges siguin més significatius
i atractius.
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Aquest curs a Cicle Inicial hem reservat una
franja a l’horari setmanal per fer una hora de
tallers. Ho fem els dijous després del pati i ens
barregem tots els nens i nenes de 1r i 2n.
Hem preparat un total de sis tallers:
1. Taller de teatre, que vol potenciar les capacitats comunicatives i l’expressió corporal i
oral dels nens.
2. 
Taller de cuina, on es treballen les normes bàsiques d’higiene en la manipulació
d’aliments i s’elaboren receptes senzilles.
3. Taller de Beebots, on es treballa l’orientació
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INSTITUT NOU DE SANT GREGORI

La pàgina web
del Nou Institut de Sant Gregori

Un dels grans objectius del Nou Institut de Sant Gregori és aconseguir que
hi hagi una comunicació constant i fluïda amb les famílies. Per aconseguir
aquesta immediatesa, el centre ha creat una pàgina web amb l’objectiu
d’informar de les novetats i activitats del centre, però, també, de donar
accés a una plataforma de comunicació amb les famílies.
Els pares tenen entrada a una àrea d’informació personal que els permet
fer el seguiment del procés educatiu dels seus fills i filles, i comunicar-se
amb el professorat, tutors i equip directiu del centre. Així doncs, no solament integra la informació acadèmica, sinó que facilita la implicació de
les famílies en l’aprenentatge.
La pàgina web s’ha convertit en la nostra carta de presentació, i és per
aquest motiu que el centre treballa constantment amb la finalitat d’anar
elaborant un espai virtual que cada vegada sigui més atractiu, fàcil d’usar
i llegir, i amb continguts útils i interessants que mostrin a l’entorn tant les
activitats dels alumnes com l’estil de treball del centre. L’institut manté
molt viva la pàgina, actualitzant-la contínuament amb notícies, fotografies
i informacions noves.
Us convidem a visitar-nos i descobrir la nostra pàgina web!
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ESCOLLIM EL NOM DE L’INSTITUT
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L’institut nou de Sant Gregori ha iniciat el procés participatiu per escollir
el nom del centre. La intenció de la comunitat educativa i de l’Ajuntament
és incentivar la participació ciutadana per tal de recollir el màxim de propostes possibles. Els noms proposats han d’estar argumentats per tal que
l’opció escollida no sigui únicament un nom, sinó un identificador del
centre.
El procés s’iniciarà a finals de desembre i s’allargarà durant un mes. Els
ciutadans de la Vall del Llémena podran presentar les propostes a través de
la pàgina web del centre (http://www.inslavall.cat), la de l’Ajuntament de

Sant Gregori (http://www.santgregori.cat/) i la de la Mancomunitat de la
Vall de Llémena (http://www.valldellemena.cat/) o bé, presencialment, a
l’Ajuntament de Sant Gregori o a l’Institut. Per tal de poder fer la proposta
presencial, caldrà presentar una butlleta de participació inclosa en aquesta
la revista de desembre 7 en 1 de Sant Gregori o que trobareu al mateix
Ajuntament o a l’Institut.
A finals de gener es tancarà el procés de participació, i, tot seguit, es presentaran les propostes als alumnes. A través d’una votació, escolliran tres
opcions que es portaran al Consell Escolar per fer-ne la tria definitiva.
Us animem a participar-hi!
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LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”

El bloc com a eina de comunicació
Des de la llar d’infants sempre hem donat molta
importància a les relacions amb les famílies. La
informàtica és un mitjà més per acostar les famílies a la vida dels infants dins la llar.
Durant el curs passat vàrem engegar un nou
projecte d’innovació amb uns objectius concrets:
• Donar a conèixer el que es realitza a la llar,
per, d’aquesta manera, fer-ne partícip l’entorn.

• Afavorir la participació i col·laboració de les
famílies.
Per això vàrem crear un bloc com a mitjà de comunicació amb les famílies, per deixar ben clar
que es tracta d’un estri més que se suma a la comunicació i a la informació que donem normalment.
Al principi la idea ens va semblar massa costosa, ja que aquesta eina requereix dedicarhi un temps per a la seva elaboració (escollir

imatges, editar-les, fer muntatges...), però la
idea de poder mostrar als pares tot allò que fem
diàriament d’una manera més directa ens va fer
pensar que mereixia la pena.
Les famílies varen acollir el projecte de bon
grat, i ens en deixen constància cada cop que
ens fan algun comentari al bloc o ens ho diuen
directament.
L’EQUIP EDUCATIU

Homenatge al professorat
i professores de Secundària i 125 mestres
de Primària.
A l’acte hi van assistir el director territorial
d’Ensenyament, Albert Bayot; el director
general de Centres Públics, Antoni Llobet;
l’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca; la regi-

dora d’Ensenyament, Àfrica Masó, i la regidora
Conxa Torrado, que van acompanyar els docents
homenatjats durant tot l’acte. També es va comptar amb la col·laboració d’alumnes de l’escola
Agustí Gifre i d’un apunt musical per part de la
Coral Infantil de l’escola Sant Pau, de Figueres.
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El dijous dia 11 de desembre l’Espai la Pineda de Sant Gregori va acollir el reconeixement, per part dels Serveis Territorials
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als 235 docents gironins que s’han
jubilat durant aquest 2014: 110 professors
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S’acosta el Nadal
Hom parla de Nadal com a temps d’amor, felicitat i desigs. Temps
de família i amics. Temps de retrobar i d’enyorar. Temps de somnis i
d’il·lusions d’infants.
Amb els anys, s’ha establert aquest període com a moment assenyalat
per reunir-se tota la família, per compartir dies festius i de celebració
conjunta.
Però jo sé de gent a la qual no agrada gens el Nadal, i no en sé el
motiu. Potser el que no li agrada és compartir, o bé no li plau trobarse amb gent de la família. Potser l’enfarfeguen tantes celebracions
seguides de no se sap què.
També hi ha qui està fart del Nadal abans que arribi...
A mi en fa pensar: realment entenen què és el Nadal?
Si és només una celebració per reunir-se amb gent escollida, i compartir una bona estona, és normal que el Nadal per a alguns s’acabi
aviat.
Nadal, per als cristians, és viure l’alegria de sentir-nos estimats per
Déu. És experimentar la pau profunda nascuda del fet que no estem
sols. És la certesa de sentir que el Messies és el nostre Salvador. No
és prou motiu de joia?
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Aula d’informàtica

Passa que ens hem quedat amb el paper del regal i hem oblidat per què
celebrem el Nadal.
Jo desitjo i espero celebrar aquest Nadal amb tots vosaltres, des de qualsevol punt d’aquesta bonica Vall, ja sigui a l’església, al carrer, a la
botiga o en un revolt de la carretera. I, sobretot, vull encomanar aquesta
Bona Nova del Nadal a qui més necessitat en tingui, fer-li una abraçada
i dir-li que no està sol, que el Nadal ha arribat per quedar-se per sempre.
Deixeu-me acabar amb un poema de Joan Maragall.
Prova el fred de fer-se etern,
la tenebra també ho prova,
prò al cor de la nit d’hivern
se bada la Bona Nova
i al punt de la mitjanit
tot aucell ha refilat,
i tota l’herba ha florit
i Jesús és nat!
BON NADAL
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Tast de vins
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L’11 de desembre passat es va portar a terme una sessió de tast de
vins de DO Montsant i olis al Centre Cívic, organitzat pel Casal
de Gent Gran Sant Grau, amb una assistència de 40 persones.
L’activitat forma part de les noves activitats que s’estan impulsant al Casal Sant Grau i que estan obertes als socis i als amics
de l’entitat.
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La Caixa ha cedit quatre ordinadors per renovar l’aula
d’informàtica, que comptava amb només dos PC i que amb el
temps havien quedat obsolets.
Feta la instal·lació pertinent es podran endegar novament cursos
d’informàtica de nivell bàsic per a qui no hagi entrat encara en el
món telemàtic.
Agraïm a la Caixa aquesta donació.
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Sortides del 2014
ciosa vall. Vàrem dinar a Ribes de Freser i a la tarda vam fer parada
a Ripoll, per passejar.
• I... arriba el viatge llarg: enguany, Canadà. Va ser a primers de setembre. Ja en vàrem informar en la revista del mes d’octubre. En
guardem un record fantàstic!
• Sortida del mes de setembre: després d’esmorzar a la Gleva i fer un
tastet a Perafita vàrem arribar a Lluçà per visitar el simpàtic monestir, que d’ençà de l’any 2000 és patrimoni nacional. Després d’un
dinar esplèndid ens vàrem desplaçar a Oristà per visitar una altre
joia: una curiosa església que conté un gran cripta, i el Museu de la
Terrissa, que és al costat.
• El mes d’octubre varem visitar les caves Torres de Pacs, del Penedès. Abans, però, havíem fet un bon esmorzar a Mallorquines i
visitat un espai dedicat a la xocolata. El dia es va arrodonir amb una
vista a la casa Papiol, una casa benestant del s. XIX de Vilanova i
la Geltrú.
• Al novembre, la sortida va ser per anar a veure Mon Tren, un
museu que encara que ja s’hagi visitat constitueix una sorpresa
cada vegada que s’hi va. A la tarda vàrem visitar una granja de
cabres, de les quals es produeix allà mateix un formatge boníssim,
per cert.
• I, com cada any, la sortida del mes de desembre és sorpresa! Les
pistes indicaven que faríem un bon esmorzar en un lloc poc habitual i molt interessant: el balneari Vichy Català, i després una visita
a Caldes de Malavella. Seguidament vàrem conèixer el museu de
Campllong. Un bon dinar per avançar el Nadal i la ceràmica de Breda van cloure un dia rodó, que encara va quedar més complet amb
un bon lot de Nadal per a tothom.
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•E
 l mes de gener varem iniciar les sortides anant a visitar el nucli
antic de Calaf, i l’observatori d’astronomia i meteorologia de Pujalt,
una sorprenent visita que ens va fer conèixer interessants experiments de física. Tot això va acabar amb un bon dinar a la Panadella,
seguit de ball i regal de Reis per a tothom.
• Va seguir el febrer amb una sortida al monestir de Santes Creus, un
conjunt arquitectònic que és obligat de conèixer. El dinar va ser allà
mateix, i a la tarda ens va esperar una sorpresa: el santuari de Montserrat de Montferri, construcció que tot just es va finalitzar el 1999.
•L
 ’últim dimarts del mes de març vàrem anar a Cim d’Àligues, per
contemplar els vols de les aus rapinyaires, i les exhibicions que els
seus ensinistradors els fan fer. Realment impressiona poder mirar
fit a fit una àguila imperial, elegant i majestuosa! Vàrem dedicar la
tarda a passejar per Caldes de Montbui.
•E
 l mes de maig, vàrem fer una sortida més llarga del que és habitual: Saragossa, amb anada i tornada en AVE. Una vegada allà ens
esperava un guia i un autocar per mostrar-nos el més rellevant de la
ciutat, un bon dinar, passeig... i al tren altra vegada per tornar a casa.
•E
 l mes següent ens en vàrem anar a terres de ponent, on vàrem visitar una casa productora de fruites, l’aeroport d’Alguaire i l’entorn
del castell de Gardeny, tot això acompanyat, com és habitual, d’un
bon dinar.
• I arribat el juliol, que els dies són llargs, vàrem anar a terres franceses per fer una ruta en el tren vermell: des de Rivesaltes a Saint
Paul de Fenouillet. També vàrem aprofitar per admirar alguns dels
castells càtars situats damunt d’inimaginables cingleres.
•S
 eguim amb una excursió a Núria, el mes d’agost. Tot i que és un
clàssic, sempre és ben agradable passar una jornada a aquella pre-
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Activitat Àrea de Joventut

Des de l’Àrea de Joventut, amb la col·laboració d’entitats i coordinació amb altres
àrees municipals i administracions, seguim treballant en accions i
projectes amb els joves i per als joves al llarg de tot l’any.
TORNEIG DE FIFA A CAL BOLET

Durant la tarda del 24 d’octubre vam organitzar un torneig del videojoc de futbol FIFA a l’Espai Jove Cal Bolet. Els guanyadors del torneig van
ser en Pau Vilarubí i l’Arnau Llauger.

TARDES DE JOCS DE TAULA

Des de l’Àrea de Joventut s’ha engegat un projecte de tardes ludoempàtiques, centrades en els jocs de taula. L’activitat és gratuïta i oberta als
joves a partir de 12 anys. Està dirigida per dinamitzadors de Ludus Mundis, entitat especialitzada en jocs de taula, i es porta a terme cada quinze
dies els divendres entre octubre i desembre, a l’Espai Jove Cal Bolet.
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CONCURS DE FOTO
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Entrega de premis d’una nova edició del concurs la foto de l’estiu,
organitzat per l’Àrea de Joventut. Aquest any incloïa la novetat de la
categoria d’Instagram. Les guanyadores de les dues categories van
ser Marta Garcia i Mònica Arnau que van rebre els premis de mans
de l’alcalde.

DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Durant el Dia Internacional contra la violència de gènere, a proposta de
l’Associació de Dones de la Vall de Llémena, des de l’Àrea de Joventut
es va portar a terme una acció de conscienciació amb diversos joves
marcant diferents siluetes al terra d’equipaments i llocs públics de Sant
Gregori (davant de Cal Bolet, a la plaça del Poble, a la Biblioteca) amb
l’objectiu de conscienciar tant els joves com qualsevol persona de les
víctimes que encara hi ha cada any per causes de violència de gènere.

PROJECTE BIBLIOJOVE, T’APUNTES?

Projecte PICES
amb el nou Institut

A la imatge, una de les activitats que s’han portat a terme del
projecte PICES aquest curs.

Durant aquest mes de novembre s’ha iniciat el projecte «BiblioJove:
taller de Biblioteca», conjuntament entre l’Àrea de Joventut i l’Àrea
de Cultura de l’Ajuntament de Sant Gregori. Aquest projecte, dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys, té l’objectiu que els joves puguin
col·laborar unes hores durant l’horari d’obertura de l’equipament, les
que es vulguin, en tasques diverses de la Biblioteca Miquel Martí i
Pol. D’aquesta manera poden aprendre les tasques que s’hi porten a
terme habitualment i adquireixen una experiència que els pot ser útil.
Ja s’han formalitzat les primeres inscripcions. El projecte està obert a
noves inscripcions durant tot el curs, des de novembre a juny.

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Gregori també
treballem conjuntament amb el nou Institut de Sant Gregori en el
projecte PICES. Aquest projecte, conduït per personal de l’Àrea de
Joventut, pretén donar resposta a les inquietuds juvenils, i oferir als
joves un espai de convivència on dur a terme activitats de lleure
educatives i saludables. A més a més, busca esdevenir un referent
per a tot el jovent de la Vall de Llémena, mirant de no deixar escapar la possibilitat d’arribar a tot el conjunt de joves que tenen Sant
Gregori com a centre de les seves activitats quotidianes.

Aquest servei de mobilitat funciona des de fa uns anys, impulsat
entre l’Ajuntament de Sant Gregori i el Consell Comarcal del Gironès durant les nits de les Festes de Sant Narcís i Barraques de
Girona, per oferir un mitjà de transport còmode, segur i pràctic,
tant per a joves com per a totes les edats. Aquest any 2014 l’han
utilitzat més de 700 usuaris/es que han pogut agafar el bus durant
les sis nits, del 24, 25, 28, 30, 31 d’octubre i 1 de novembre, des
de les 21 a les 00 h per a les anades cap a Girona, i des de les
00.15 a les 5, cada hora, les tornades cap a Sant Gregori.

SET EN U desembre 2014

Bus nit a les Festes de Sant Narcís de Girona
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ESPORT MUNICIPAL

Millores a les instal·lacions esportives

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori, d’acord amb l’Agrupació Esportiva Sant Gregori, s’han fet diverses accions al camp de futbol
municipal de Sant Gregori amb l’objectiu de millorar-ne progressivament les instal·lacions. S’ha canviat el paviment de davant dels vestidors del camp de futbol municipal amb la col·locació d’un paviment
antilliscant i més adequat per a instal·lacions a l’aire lliure.
També s’han retirat una part dels arbusts d’un lateral del camp, on
està previst col·locar una nova tanca, ja que s’amplia la zona es-

portiva. I al camp petit proper a les instal·lacions del Camp de Futbol Municipal s’hi ha plantat gespa natural i s’han instal·lat nous
focus per a l’enllumenat. Aquest nou camp servirà a l’Agrupació
Esportiva Sant Gregori per fer entrenaments a diverses categories
de base.
Es preveu en els propers mesos la construcció d’una grades a la zona
de l’entrada principal del camp i situar la zona de bar en una nova
ubicació, al costat de les grades.

AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI

SET EN U desembre 2014

Seguim endavant
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A.E. Sant Gregori, 3a catalana, temp. 2014-15. Foto: Jaume Ribas

L’Agrupació Esportiva Sant Gregori arriba a les festes nadalenques
amb el primer equip en una situació privilegiada per poder optar a
l’ascens de categoria a Segona Catalana.
Aquesta és una bona notícia en l’aspecte esportiu, però el més destacable
són les reformes que es realitzen per millorar les instal·lacions del club.
S’ha habilitat una zona d’escalfament darrere d’una de les porteries,
on fins ara hi havia un marge sense ús. Tanmateix, s’ha plantat gespa
a l’antic camp de futbol 7 de terra per poder-hi fer els entrenaments
dels equips més petits de l’entitat.
També s’ha posat un paviment antilliscant a la zona de vestidors.
Properament començaran les obres per posar una graderia i millorar
la comoditat dels espectadors, i es canviarà la ubicació del bar, que
passarà a situar-se al lloc on hi ha actualment el marcador.
En un futur immediat, s’ampliaran els vestidors per poder rebre com
cal tots els jugadors de l’entitat i els equips rivals.
Cal agrair a l’Ajuntament de Sant Gregori la seva col·laboració en
aquest projecte.
L’AE Sant Gregori us desitja molt bones festes de Nadal.
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PATINATGE ARTÍSTIC SANT GREGORI

Temporada amb balanç positiu

Patri i Cristina.

Cels i Gemma.

Durant el mes de novembre, el PA St. Gregori
va tenir molt bona representació en proves federades. La Cristina Segura va quedar cinquena al Campionat de Promoció celebrat a Peralada, i en Cels Campeny va superar les proves
d’Iniciació A, que es van disputar a Hostalric.

El dia 16 de novembre es va celebrar a St.
Gregori la VIII Fira del Pa i de la Xocolata.
El PA St. Gregori hi tenia una paradeta, amb
molts detallets fets a mà per les mares, àvies i
entrenadores. Les mares van organitzar tallers,
mentre els nens feien l’entrenament, per anar

preparant els detallets per vendre el dia de la
Fira. Tothom que va poder va posar el seu granet de sorra per fer funcionar la paradeta durant tot el dia. Les patinadores més grans van
saber portar la parada d’allò més bé, i van vendre molt. Gràcies a tothom que hi va participar.
El 14 de desembre a les 17 h es farà el Festival de Nadal al Pavelló de Canet d’Adri.
S’estan preparant balls, tots relacionats amb
el Nadal, amb els diferents grup de patinadors i patinadores. Us hi esperem a tots! I
en finalitzar el Festival hi haurà xocolatada.
El PA St. Gregori, a part de fer una activitat
extraescolar dedicada al patinatge i tot el que
això comporta, també fomenta la relació amb
les persones. De tant en tant s’organitzen sortides i activitats amb les famílies dels nens i
nenes que patinen. Per les Fires de Sant Narcís de Girona es va anar a passar una tarda a
les atraccions. I per al proper 27 de desembre
s’ha organitzat una sortida per anar a veure
el Gran Circ de Nadal de Girona de patinatge
sobre gel, al Pavelló de Fontajau.
El PA St. Gregori us desitja...
Molt Bon Nadal a tothom.
IMMA OLIVA, GEMMA VILCHES I EMMA
RIBAS

Durant aquesta tardor s’ha col·locat el primer Earth a l’illa de
la Pilastra al municipi de Sant Gregori. Un Earth és un tipus
de geocatching que contribueix a la descoberta d’una zona
d’interès natural.
Actualment ja hi ha més de 40 geocatchings situats al municipi
de Sant Gregori que reben visites regularment. Més informació
a www.stgregrori.com/centrebtt

SET EN U desembre 2014

El primer Earth
a Sant Gregori
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CLUB TENNIS SANT GREGORI

Activitats d’estiu i tardor
Entre les darreres activitats del nostre club, cal destacar la disputa de les
finals del IV Open de Festa Major jugades el 19 de juliol passat. Al matí
es va jugar la final de dobles masculí entre les parelles Fontbona-Muntaner, del CT Farners, i Vinós-Brugué, del CT Caldes i GEiEG. La primera
parella es va acabant imposant per 6/4 i 7/5 en un emocionant partit jugat
amb molt bon nivell. L’altra final de la matinal era la dels menors de 14
anys, que es disputaven Nil Pi, del CT Cassà, i Ernest Foix, del CT Sant
Gregori. Va guanyar en Nil per 6/4 i 6/3, també en un vibrant partit, en
què la forta calor va fer estralls en tots dos joves jugadors.
A la tarda tenien lloc les finals masculines absoluta i de consolació. En
la final de consolació s’enfrontaven Jordi Arzoz, del CT Sant Gregori,
i Mateo Núñez, del CT Salt. El segon jugador es va imposar en tres
sets, després de més de dues hores d’intens partit. Al final hi va haver
la final més esperada: entre el nostre «profe» Pau Ballester, del CT
Sant Gregori, i el jugador núm. 1 del CT Cassà, Lluís Fusté. En Pau
va aconseguir emportar-se el primer set després de més d’una hora de
joc de gran qualitat i molta igualtat. El segon set començava de la mateixa forma que el primer, amb punts molt disputats que, tot i arribar
a cada joc a iguals, anaven caient del costat d’en Pau, que veia com
cada cop tenia més desmoralitzat el rival. Al final, aquest segon set es

va resoldre a favor d’en Pau per 6-0, tot i que va ser molt més disputat
del que es pugui pensar pel resultat. Prova d’això són les rampes que
tenia en Pau als últims jocs del partit.
Cal destacar també el ja tradicional encontre amistós entre el GEiEG
i el CT Sant Gregori, aquest cop celebrat el mes d’agost passat a les
instal·lacions del GEiEG de Palau, sobre terra batuda. El resultat va
ser una excel·lent matinal de tennis en la qual vam poder gaudir del
nostre esport en harmonia i bona companyia.
Finalment, volem comentar-vos que, en la competició per equips corresponent a la Lliga Gironina Absoluta disputada aquesta tardor, el
nostre equip no va poder materialitzar el desitjat ascens que ens jugàvem a la cinquena i definitiva jornada contra el CT Blanes. Es va
arribar a aquesta «final» després de perdre a la primera jornada contra
l’equip A del GEiEG i guanyar les jornades 2, 3 i 4 contra el CT Caldes, CN l’Estartit i CT Cassà.
Des del Club Tennis Sant Gregori us volem desitjar a tots i totes un Molt
Bon Nadal i Feliç Any Nou, del qual pugueu gaudir en pau i salut.

Finalistes IV Open de Festa Major

Trobada GEiEG-CT St Gregori

CT SANT GREGORI

http://ctsantgregori.cat/

CB SANT GREGORI
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Presentació de la nova Junta
del Club de Bàsquet Sant Gregori
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El dia 11 de novembre es va constituir la nova Junta del Club Bàsquet
Sant Gregori. Estem molt satisfets perquè aquesta vegada podem tornar a comptar amb una Junta força nombrosa, i això fa que hi estiguin
representats tots els estaments del club: pares, jugadors i entrenadors.
Està formada per Josep Turón com a president; Natalia Serrat com a
vicepresidenta i secretària; Joan Fuentes i Ferran Mozota com a tresorers; i, com a vocals, Xicu Torras, Josep Peix, Marta Martorell, Marta

Sala, Àlex Torrent, Edu Ferrer, Nuri Torrentà i Àlex Torrentà. La composició de la Junta queda oberta a possibles noves incorporacions, i
des d’aquestes línies volem convidar tothom que estigui interessat a
contribuir a la bona marxa del Club a incorporar-s’hi.
Recordem una vegada més que el Club és de tothom que en forma part.
I Bones Festes a tothom!!
JUNTA DIRECTIVA CLUB BÀSQUET SANT GREGORI.
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CLUB CICLISTA SANT GREGORI - EL LLÉMENA

Comença l’activitat!

Benvolguts veïns,
S’acosta el final d’any, i és moment de fer balanç
del que ha estat el primer any del renaixement
del Club Ciclista Sant Gregori i El Llémena.
Hem dut a terme dues proves: una de córrer
per la muntanya i una marxa BTT. Entre totes

dues hem aconseguit que 500 persones gaudeixin del nostre poble i de la zona de Sant
Grau, Santa Afra, les Serres i Constantins,
llocs on s’han dut a terme aquestes activitats.
Hem format un grup de persones molt maco.
Sense elles no hagués estat possible donar

tan bon servei durant les activitats realitzades. Gràcies a tothom!!
Hem rebut el suport de particulars, empreses i de
l’Ajuntament de Sant Gregori, els quals en han
donat un cop de mà per poder arrencar. Moltes
gràcies! L’any vinent, més i millor!!. .LA JUNTA

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA SANT GREGORI

Aquest any des del Grup de Gimnàstica Artística de Sant Gregori també hem participat a la
Fira del Pa i de la Xocolata, dins la programació de la Fira les nenes van fer una animada
exhibició de gimnàstica al pavelló municipal.
També durant aquests primers mesos de la temporada les nenes han estat preparant i practicant
amb molt d’esforç tots els exercicis per a les
properes competicions i exhibicions de 2015.
Des d’aquí, desitjar-vos unes bones festes i
un bon i esportiu any 2015!

SET EN U desembre 2014

Exhibició a la Fira del Pa i de la Xocolata

21

E

S

P

R

T

S

CLUB DE PÀDEL

III Aniversari
del Club Pàdel x 3 a Sant Gregori

Ari Berdala i Sergi Daranes, campions de la
categoria mixta.

La setmana del 6 al 12 d’octubre va tenir lloc
a les instal·lacions del x3 PADEL CLUB &
FITNESS el III Torneig Grup Andreu, amb
motiu del tercer aniversari del club esportiu.
Hi van participar més de 200 jugadors que
es van reunir per disputar el campionat,
amb un total de vuit categories, en les quals
s’incloïen premis en metàl·lic.
El perfil dels jugadors és molt ampli: des de
l’amateur-ocasional als millors jugadors de
Catalunya.
De dilluns a divendres es van celebrar les
primeres fases del torneig, i el dissabte van
tenir lloc les finals, en les quals, en la màxima categoria masculina, es van imposar
els jugadors locals Marc Alastuey i Gerard
Godó en una disputada final contra la parella
Mercadal Espelleta, la qual està dins dels 25

millors jugadors catalans.
El final de festa va reunir més de 250 persones, que durant el dia i la nit del dissabte
van celebrar l’aniversari del x3. Al matí es va
fer una masterclass de zumba, es van muntar
castells inflables per als més petits, una xocolatada, i, després de les finals a la tarda i a
la nit, hi hagué sopar i música en viu amb el
grup Rumba Tramuntana.
Volem agrair la participació dels jugadors i
la col·laboració de l’Ajuntament en forma de
préstec de material per a l’esdeveniment, i a
la resta de col·laboradors que han fet possible aquest tercer torneig. També volem donar
gràcies al Grup Andreu per confiar en nosaltres i ser el nostre patrocinador oficial del III
Torneig Grup Andreu del x3 PADEL CLUB
& FITNESS.

Campions de la 2a categoria masculina.

SET EN U desembre 2014

Ana Pérez a la masterclass de zumba.
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Subcampions de la 2a categoria masculina.

Ambient del dissabte a les instal·lacions del x3 PADEL CLUB & FITNESS.

E

S

P

R

T

S

CLUB D’ESCACS SANT GREGORI

Escacs a Sant Gregori, 25 anys i molts més
El 14 de desembre passat es va celebrar al Centre Cívic de Sant Gregori una matinal social d’escacs per commemorar els 25 anys de la
fundació del Club d’Escacs Sant Gregori.
Es va disputar un torneig social, a un ritme de set minuts per jugador,
més dos segons per jugada. El campió absolut va ser Enric Notario,
amb uns excel·lents 10,5 punts sobre 11 possibles. El segon classificat
va ser Antoni Foix, amb 10 punts, i en tercer lloc va quedar Rafael
Garcia, amb 9,5.
A la categoria sub-12, el campió va ser Miquel Farré, amb quatre
punts, seguit d’Aniol Coll, amb tres, i Ferran Noguer, amb un.
A la categoria sub-10, el campió va ser Dani Alcantarilla, amb cinc
punts; la segona posició va ser per a Gemma Noguer, amb dos; i en
tercer lloc va quedar Isaac Crous, amb 1,5 punts.
El torneig va ser molt competitiu, ja que només es van signar taules
en tres de les 66 partides disputades, i es va arribar a l’última ronda
amb Enric Notario i Rafael Garcia empatats a 9,5 punts. Garcia va
perdre l’última partida amb Antoni Foix, mentre que Enric Notario
va guanyar la seva.
A les dues de la tarda, l’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, entregava els premis, i seguidament es va celebrar un dinar de germanor, amb
un brindis pels propers 25 anys.

El Club d’Escacs Sant Gregori a coorganitzat juntament amb el
Club d’Escacs Gerunda i Club d’Escacs Blanes, el campionat territorial d’escacs. Del Sant Gregori hi ha participat l’Antoni Foix
que ha quedat tercer classificat del seu tram ELO. A la imatge el
campionat al Centre Cívic de Sant Gregori.

L’Ajuntament de Sant Gregori ha editat dos
nous tríptics per a les rutes 4 i 5 de BTT, que
transcorren pel municipi de Sant Gregori: la
ruta 4, del pla de Cartellà, d’uns 18 km, i la
ruta 5 de Sant Grau, d’uns 22 km. A part de
les explicacions tècniques i imatges també
s’hi detallen els diferents restaurants i punts
d’interès propers per on passen les rutes.
Els dos díptics es poden descarregar també en PDF a la pàgina web del Centre BTT
Sant Gregori www.stgregori.com/centrebtt, i s’han posat a disposició de les cases i
allotjaments de turisme rural de tota la Vall
del Llémena.
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Rutes BTT a Sant Gregori
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Mostra d’espectacles
familiars de petit format
L’IX edició de la MEG, Mostra d’Espectacles
familiars de petit format de Sant Gregori, es
va celebrar entre el 15 i 16 de novembre amb
set espectacles dedicats especialment al públic infantil i familiar. La MEG va ocupar els

escenaris de l’Espai la Pineda, la sala Rafael
Masó i el Pavelló, i va comptar amb els següents espectacles: Petit Circ d’Aire i de Fil,
d’Antonella d’Ascenzi; Mobil, de La Güasa
Circo Teatro; Hi havia una vegada dos peus!,

d’Il Tieatrino dei piedi; Capses, de Laitrum
Teatre; Un any i un dia, de la companyia Els
Peus de Porc; espectacle de percussió amb
La Banda del Surdo i Balambambú amb la
companyia Pentina el Gat.
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Toni Albà a l’Espai la Pineda
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Dins la programació cultural de tardor de
l’Ajuntament de Sant Gregori, el dia 19
d’octubre Toni Albà, Femi Fernàndez, Xavier Macaya i Gerard Domenech van representar la comèdia Brots a l’Espai La Pineda
de Sant Gregori. Amb la participació de part
del públic de la sala com es pot veure a la
imatge.
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Activitat de la Coral Sant Gregori
el darrer trimestre d’enguany
I tancarem el programa anual amb les actuacions que farem els propers dia 24 a la Missa
del Gall a l’església parroquial de Sant Gregori, en la qual ens acompanyarà Glòria Vila
amb el violí, i el dia 26 al concert que oferi-

rem juntament amb la Jove Orquestra del Gironès a 2/4 de 12 h a l’església de Granollers
de Rocacorba.
Desitgem que passeu unes molt bones festes
i un feliç any nou.

1,3 tones de gràcies!
Gran Recapte d’Aliments
a Sant Gregori
Un any més, s’ha portat a terme el Gran Recapte d’Aliments arreu
de Catalunya –a Sant Gregori també–, durant els dies 28 i 29 de
novembre. Els voluntaris i voluntàries van distribuir-se en els diversos punts de recollida del municipi: a la fleca i supermercat Boix,
al supermercat Montserrat, al supermercat Valvi, a la carnisseria
Estrach, a la residència Els Avets i a la residència Les Oliveres. Es
van arribar a recollir 1.355 kg d’aliments.
El gran recapte serveix per omplir les prestatgeries del Rebost del
Llémena amb diversos aliments bàsics en una època tan sensible
com és la campanya de Nadal i els propers mesos d’hivern. Moltes
gràcies a totes les aportacions, i a tots els voluntaris i voluntàries!
Any
2012
2013
2014

Aliments
1.000 kg
1.250 kg
1.355 kg

Enguany, igual que es va fer l’any passat, des de l’Ajuntament de
Sant Gregori s’ha contactat amb diferents empreses del territori per
a una aportació extraordinària que permeti elaborar un lot de Nadal
per a cadascuna de les famílies de Sant Gregori i de la Vall de Llémena que recullen els aliments al Rebost del Llémena. Així mateix,
des de l’entitat del Rebost del Llémena també es completarà aquest
lot amb altres productes.
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El dia 12 d’octubre vàrem participar en la
Festa Major de Sant Medir cantant la Missa
i els Goigs de Sant Medir, i tot seguit vàrem
fer un petit concert.
El 24 d’octubre també vàrem col·laborar als
actes de celebració del 25è aniversari de la
Biblioteca Miquel Martí i Pol, amb un recull de cançons, que vam cloure amb el cant
de La Santa Espina, sardana amb la qual
s’havien encetat.
Com als darrers anys, hem fet el Concert de
Nadales en la inauguració del pessebre de
Can Roseta, el dia 8 de desembre.
Vam oferir aquest concert a benefici de La
Marató de TV3, aquest any dedicada a les
malalties del cor.
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RÀDIO SANT GREGORI

Entrevistes 2014
Ràdio Sant Gregori va iniciar el setembre de 2013 un espai d’entrevistes sobre
l’actualitat municipal de Sant Gregori,
per donar més veu i difusió de les moltes
activitats que es realitzen cada setmana al
poble.
Durant aquest any 2014, les entrevistes han
continuat regularment, i hi han participat
responsables d’entitats o d’esdeveniments
al municipi o representants dels grups po-

lítics municipals. En aquesta pàgina hi ha
una mostra d’algunes de les intervencions
de persones que han passat per aquest espai
radiofònic.
El programa d’entrevistes, conduit per Narcís Carreras es pot escoltar cada diumenge,
de setembre a juliol, a Ràdio Sant Gregori (107,9 FM) a les 10.30, i es poden consultar totes les entrevistes al Facebook de
l’Ajuntament de Sant Gregori.

Joan Duch.

Josep Nadal i Pepita Roca.

Joaquim Vidal, Miquel Sureda i Jordi Besalú.

Josep Sellabona i Enric Castanyer.

Jordi Palomeras.

Josep Turón i Ferran Mozota.

Albert Espígol.
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Increixendo.
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Llémena Team 127.

Miquel Pujolar.

Remei Mulleras.

M. Engràcia Tarrés i Xavier Massó.

Montse Roura.

Robert Fàbrega i Mireia Pons.

M. Teresa Micaló.

Núria Rodríguez.

Salvador Pinsach.

Marcel Bartumeus i Lluís Sales.

Pere Armengol.

Sònia Guerrero.

Miquel Ferrer.

Rafael García.

Vladimir Kunca.
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Amb il·lusió!
Com sempre, els membres d’Increixendo
seguim treballant intensament i gaudint al màxim de tot el que fem! Un dels
exemples que volem destacar és la nostra
col·laboració amb la biblioteca Miquel
Martí i Pol.
Aquest any, a petició de la Marisa, hem
reprès el nostre projecte «I tu, com et comportes a la biblioteca?», que va ser elaborat pels membres del nostre grup durant el
curs 2013-14, amb l’ajut de l’Anna Durà,
pedagoga, que ens va ajudar a acabar-lo
d’adaptar al nostre jove públic. L’edició
d’enguany ha tingut el mateix èxit i acceptació que l’anterior, ajudant així a la
dinamització de la biblioteca. Per això ens
plau comunicar-vos que enguany el nostre
projecte ha estat guardonat amb l’accèssit
al premi Teresa Rovira i Comas a la innovació a les biblioteques públiques, que
atorga el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta iniciativa es basava en l’aprenentatge de les normes de conducta i d’ús de
la biblioteca, mitjançant diverses microescenes on els actors i les actrius exemplificàvem de manera vivencial els comportaments correctes i incorrectes dins l’espai
de la biblioteca. És en aquest punt on volem agrair als alumnes i mestres de segon
curs de l’escola Agustí Gifre, als quals

anava dirigida l’actuació, la seva participació i el seu interès durant tota l’estona
que vàrem passar junts.
Un altre dels projectes de col·laboració
amb la biblioteca Martí i Pol ha estat, a
mode de celebració del seu vint-i-cinquè
aniversari, la lectura dramatitzada del conte «La rateta presumida», en la qual vam
gaudir novament d’un públic molt animat
i, sobretot, molt actiu.
Finalment, ens agradaria destacar també
la nostra actuació del dia 8 de novembre,

amb Kbaret teatre, una actuació amb una
posada en escena que portava el públic
jove i no tant jove a aquells meravellosos
anys en què els cabarets tenien una gran
rellevància. A més, durant la vigília del 9N
vam poder ficar el nas –i potser la pota– a
aquest moment tan emocionant en el marc
català. Tot això a base de cançons, coreografies, striptease i, sobretot, bon teatre.
Us esperem a les nostres properes actuacions!
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Hola! El meu nom és Dino Felić, de 25 anys,
procedent de Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina.
El 1997 vaig visitar Sant Gregori amb un
grup de nens de Bòsnia. Era el meu primer
viatge després de quatre anys de guerra i destrucció al meu país. Jo tenia set anys, i era el
més jove del grup.
Ens allotgem durant un mes (juliol de 1997)
a Sant Gregori. Els meus amfitrions, Jaume
Ribas i Encarna Serrano, juntament amb els
seus fills Eduard i Alba, ofereixen ajuda desinteressada i hospitalitat a un nen d’un país
llunyà.

Em va agradar molt el sol i l’aire calent. A
Sant Gregori s’havien organitzat activitats
amb els nens, i vam passar molt de temps
entre jocs i alegria. El poble de Sant Gregori ens va mostrar totes les belleses d’aquest
país. Els nens de Bòsnia, en aquell moment,
només sabíem sobre la guerra, granades, bales i un món sense infància. Gràcies a Sant
Gregori vam veure que el món és un lloc
agradable per viure.
En Jaume i l’Encarna van fer tot el possible
per fer-me sentir benvingut. Encara que no
vaig poder aprendre a nedar amb set anys,
en Jaume va fer tot el possible perquè la

meva por a l’aigua desaparegués. Els gelats
eren el que més em va agradar. I també els
macarrons que feia l’Encarna. No us podeu
imaginar com em vaig sentir quan vaig veure
el mar Mediterrani i em vaig assabentar que
és aigua salada. Vull donar gràcies a l’esforç
d’en Jaume, que va fer un vídeo de cada
moment que vaig passar a Catalunya: Sant
Gregori, Banyoles, l’Escala, Barcelona, etc.
Vaig venir aquí amb una bossa d’equipatge i
vaig tornar amb tres. Mai no els podré agrair
prou per tot el que van fer. El mes va passar, i va arribar el moment de tornar a casa.
Me’n vaig anar amb un àlbum de fotos, un
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vídeo i els records de la gent agradable de
Sant Gregori.
De tornada a Sarajevo, el país s’estava recuperant de la guerra. Era un període ple de
política i de recuperació de l’economia. No
hi havia feina. Vam haver de passar d’un lloc
a un altre. Vaig acabar l’escola primària i secundària a Sarajevo i després em vaig traslladar a Croàcia per estudiar a la Universitat.
Ara tinc un mestratge en Turisme i Hoteleria
i parlo el bosnià i quatre idiomes més. Mai
no vaig oblidar la meva família de Sant Gregori i sempre van ser objecte de les meves
converses. Gràcies a ells em vaig fer fanàtic
de FC Barça i de Catalunya. El meu major
somni era veure un partit de futbol al Camp
Nou.
Durant aquests 17 anys jo estava intentant
trobar en Jaume, l’Encarna, l’Eduard i Alba.
El 1997 no teníem correus electrònics, i vaig
canviar de domicili. Un cop al mes mirava
fotos de Sant Gregori. Usant Google em vaig
trobar amb un munt de detalls sobre la família Ribas, però sense contacte.
Vaig escriure a l’organització però mai vaig
rebre una resposta. Fa dos mesos em vaig
poder posar en contacte amb Alba a través
del Twitter. Al principi no m’ho podia creure... Els havia trobat!!! Així que ens vàrem
intercanviar un parell de fotos de 1997 i ens
vam adonar després de tots aquests anys
que finalment ens trobem l’un a l’altre. Els
meus pares eren molt feliços d’haver trobat
les persones que van marcar la meva infància i que em van ajudar després de la guerra.

DINO, Noticia diari Bosniá
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Vaig reservar passatge d’avió per estar amb
ells a Sant Gregori del 18 al 25 de novembre
d’aquest 2014.
Així que sóc aquí, de nou a Sant Gregori,
després de 17 anys. La família Ribas em va
esperar a l’aeroport i el conte de fades podia
recomençar. Tot és com un somni. El meu
pare va publicar la història d’aquesta bella
amistat al diari bosnià.
Teníem moltes coses per explicar-nos l’un
a l’altre, i molts llocs agradables per visitar de nou. Ens preocupava que no podíem
entendre’ns, però ens hem entès perfectament. Em van portar de nou a tots els llocs
bonics que vàrem visitar el 1997. Barcelona,
Girona, Sant Gregori –que és igual però una
mica més moderna– l’Escala, Tossa i Lloret.
Varem fer totes aquestes visites de nou després dels 17 anys. Era una cosa que cap de
nosaltres creia que tornaria a passar.
El dissabte dia 22 de novembre va ser per a
mi el dia més important: el meu somni es va
fer realitat. Vam anar al Camp Nou a veure
el Barça juntament amb en Jaume, l’Eduard
i Alba. Tantes emocions, l’entrada al Camp
Nou amb una multitud de gent i escoltar
l’himne del club en català eren una bona raó
per començar a plorar. Vam ser testimonis de
l’històric joc. Lionel Messi va fer tres gols i
va passar a la història, i nosaltres a la història
d’una gran amistat.
Visca el Barça i visca Catalunya.!!
Tot va ser perfecte. Vaig menjar tantes coses noves, vaig visitar molts restaurants
diferents. Els aliments de Catalunya són
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excel·lents. A Sant Gregori cal menjar a
Can Ribas, i de postres, gelat de mandarina
i menta. El seu sabor és com un paradís. A
més, em vaig trobar amb un munt de gent
d’aquí, gent que em recordaven de 1997. Mai
no oblidaré Sant Gregori, i sens dubte que
tornaré de nou.
Aquest no és el final del meu viatge. Això és
una bella amistat entre Sarajevo i Sant Gregori. Moltes gràcies a tothom.
DINO FELIĆ

1997 Dino, piscina Sant Gregori
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS
SANT GREGORI - VALL DE LLÉMENA

La Fira més dolça a Sant Gregori

La Fira del Pa i de la Xocolata assoleix un record de participació i milers de persones omplen Sant
Gregori durant el diumenge 16 de novembre

SET EN U desembre 2014

Sol, sol i sol. Enguany, la VIII edició de la
Fira del Pa i la Xocolata de Sant Gregori, celebrada el dia 16 de novembre, no ha hagut
de patir per la pluja i ha pogut gaudir d’un
dia fantàstic de bon temps. El sol va animar
milers de persones a agafar el cotxe des de
Girona, Barcelona i fins i tot des del sud de
França per apropar-se a Sant Gregori i convertir aquesta edició en el seu any de màxima
afluència, amb vehicles que en hores punta
van arribar a generar cues en la carretera Gi531 fins a la sortida de l’autopista.
Cal felicitar l’Ajuntament, l’Associació de
Comerciants i els seus socis, així com a les entitats i tots els voluntaris que hi van participar,
per la gran organització i per haver convertit
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la fira en un dels principals esdeveniments
promocionals del municipi i del seu entorn.
Tots els actes de la Fira del Pa i la Xocolata es van poder desenvolupar d’acord amb
la programació prevista, i s’hi van incorporar nous espais, com la pista de bàsquet de
l’Institut, on es van efectuar els jocs tradicionals, o la sala d’actes de la Biblioteca per a la
realització de les exhibicions de cuina.
Els amants dels cotxes clàssics, les motos
històriques i els tractors antics van complir la
seva cita anual, així com també les puntaries i
els col·leccionistes de plaques de cava. Durant
tot el dia van funcionar els tallers infantils,
que van ser el gran èxit de la jornada: taller
de davantals a càrrec de l’associació de joves
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El 42 i Bicentury; taller de popcakes a càrrec
de Mari Carmen Cepas; taller de magdalenes i
galetes sense gluten a càrrec de Bye Bye Blat,
i el tradicional taller de piruletes de xocolata a càrrec del pastisser Miquel Costabella.
Aquests tallers es van compaginar amb les activitats d’animació i jocs tradicionals organitzats per la Cia. Brotguai i les passejades amb
ponis de l’hípica l’Escut, de Sant Gregori.
Cal destacar el taller dirigit per la pastisseria Noguera-Jambert, de Sant Gregori, que
va consistir en l’elaboració de diverses estelades de xocolata, i que va estar patrocinat
per xocolates Valor, així com la presència de
l’Associació de Celíacs de Catalunya – Delegació de Girona amb un punt d’informació.
La fleca Boix també hi va participar proporcionant material per als tallers.
El púbic adult va comptar, també, amb les seves
activitats. Al matí, els assistents van poder gaudir d’una degustació i una conferència a càrrec
del famós mestre flequer Daniel Jordà, conegut
com el flequer Michelin per la seva simbiosi
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d’art i pa. Simultàniament s’hi va celebrar un
show cooking de fingerfoods (canapès creatius)
a càrrec del xef Pol Cabanas (Girona Cook) , i a
la tarda una demostració de pastisseria a càrrec
de l’obrador Noel, de Sarrià.
Els tallers, exhibicions de cuina i conferències es van acompanyar d’actes d’animació,
com la demostració de gimnàstica del Club
de Gimnàstica de Sant Gregori, o la Màster
Class de Zumba a càrrec de Plagesport, que
va ser un dels principals elements d’animació
durant els actes de la tarda.
Tots aquests actes van estar acompanyats durant tot el dia de xocolata i pa a càrrec dels
patrocinadors de la fira, així com de les dues
xocolatades populars que van generar cua i
que va preparar Josep Motjé (enguany amb
la incorporació de xocolata sense lactosa i
sense gluten). Cal no oblidar la degustació de
pastissos i dolços del VIII concurs de dolços
de Sant Gregori, promogut pel Casal Sant
Grau, així com la degustació del pa tradicional de la Festa del Segar i Batre.
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La fira va coincidir amb la Mostra d’espectacles Familiars i de Petit Format de Sant
Gregori, que va permetre gaudir de diversos
espectacles familiars al llarg de tot el dia.
També vam gaudir del trenet turístic del Gironès, que durant tota la jornada va passejar els
visitants pel veïnat històric de Sant Gregori.
Així doncs, la Fira del Pa i la Xocolata ens
va regalar un any més una jornada plena de
diversió i de bons moments, per retrobar-nos
amb amics, familiars i per descobrir el municipi i la Vall de Llémena.
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MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA

A la recerca de bolets
per la Vall de Llémena

Durant el mes d’octubre i novembre s’ha
continuat realitzant el programa de senderisme guiat de la Vall de Llémena.
Cal destacar la sortida per anar a caçar bolets
que es va programar el dia 25 d’octubre, a
càrrec de l’Associació de Guies de Natura
del Gironès i Sorbus, i que va comptar amb
una participació de 22 persones.
BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA VALL
DE LLÉMENA
Recordeu que podreu rebre setmanalment a
la vostra adreça de correu electrònic el butlletí informatiu de la Mancomunitat, amb les
activitats culturals i d’oci que es realitzen
a la Vall de Llémena. Només cal donar-se
d’alta a la web www.valldellemena.cat.

El pessebre de Can Roseta
El passat 8 de desembre es va inaugurar la
temporada del Pessebre de Can Roseta a
Cartellà (Sant Gregori). El pregó va anar
a càrrec de Ramon Ramos Argimon, director del Patronat de Turisme Girona Costa
Brava que va parlar de la història del pes-
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Horaris del pessebre
Fins al 8 de febrer
de 11 a 13 h. i de 16 a 18 h.
(festius inclosos).
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sebrisme català i va destacar l’homenatge
i el reconeixement vers tota la tradició que
envolta el món del pessebre i que ens ensenya cada any, des dels seus inicis, la Remei
Mulleras, la seva creadora, amb el pessebre de Can Roseta. Així com la importàn-

cia que aquesta tasca la segueixi la seva
neta, l’Ariadna, que cada any perfecciona
el seu espai de pessebre.
L’acte també va comptar amb el concert de
Nadales de la Coral Sant Gregori i amb una
xocolatada per a tot el públic assistent a l’acte.
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Activitats del quart trimestre
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Dia Internacional
contra la
violència de
gènere
El dia 25 de novembre, Dia Internacional
contra la violència de gènere, des de la
regidoria d’Igualtat i l’Associació de Dones de la Vall de Llémena es va impulsar
un acte per recordar i incidir en aquest
tema que continua afectat la societat. Es
per això que es va llegir el manifest i es
va elaborar el símbol de la dona amb espelmes davant de la Biblioteca Miquel
Marti i Pol.

Enguany, per desena vegada, un grupet de dones vàrem fer una sortida de cap de setmana el mes d’octubre passat. El destí elegit enguany va ser la Toscana. Vam fer visites a
Florència, Siena, Sant Gimigniano, Luca i Pisa. Va resultar un viatge fantàstic, tant pel
que vàrem veure i visitar com per la convivència del grup.
Tampoc no ens vàrem perdre la representació de Mar i cel, fent una sortideta a Barcelona
el 25 d’octubre, tot i que el dia abans havíem participat en els actes del 25 aniversari de
la biblioteca, col·laborant en la decoració feta especialment per a aquesta efemèride.
Amb motiu de la Fira del Pa i de la Xocolata vàrem muntar la nostra parada solidària, en
què es venien objectes elaborats en el taller de labors d’Aurora Morales, tes i infusions
de diferents gustos i melmelades casolanes. El producte de tot el que s’ha recaptat s’ha
destinat a la Marató de TV3, i a beques per al menjador de l’escola.
El 19 de novembre es va fer una activitat durant la qual Núria Lladó ens va oferir un
magnífic taller de cuina de Nadal.

Homenatge al poeta Joan Vinyoli

El diumenge dia 14 de desembre, i dins dels actes de commemoració de l’Any Vinyoli, va tenir
lloc a l’església de Sant Medir un homenatge al poeta.
La presentació va anar a càrrec de Pep Solà, biògraf del poeta, i es va fer un recital de poemes
a càrrec de la rapsoda Núria Candela.
També es varen llegir poemes d’Òscar Samsó i Ardèbol, poeta i amic de Vinyoli, persona que el
va acollir a casa seva, a can Sici, de Sant Medir.
Durant aquestes estades, Joan Vinyoli i Pladevall (1914-1984) va poder gaudir del romànic i
de la natura d’aquest indret.
«Després de mort voldria / no moure’m del camí / que ara seguim / i anar plegats / l’un vora
l’altre».
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Formació ocupacional:
manipulació d’aliments i carretons elevadors
L’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de
l’Ajuntament de Sant Gregori ha promogut durant els mesos de novembre i desembre dos cursos de formació de curta durada per millorar
l’ocupabilitat de les persones aturades i les competències professionals de les persones treballadores del municipi i de la Vall de Llémena.
L’Ajuntament ha subvencionat la participació en aquestes formacions als joves del municipi i a les persones que es trobaven en situació d’atur en el moment d’iniciar els cursos.

O B J E C T I U

Les dues formacions han consistit en un curs de manipulació
d’aliments, que ha comptat amb una participació de 35 persones,
i un curs de carretons elevadors, d’una durada de 12 hores, que es
va iniciar el dijous dia 28 de novembre i que va finalitzar el 13 de
desembre amb una participació de 15 persones.
La valoració des de l’Àrea de Promoció Econòmica quant a la formació impartida és satisfactòria en vista de l’elevat índex de participació, i s’estan estudiants noves formacions per al 2015.

O B E R T

Lliurament de premis del concurs fotogràfic de la fira del pa i la xocolata
organitzat pel zoom-amics de la fotografia de la Vall de Llémena

XXII Concurs Fotogràfic
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FESTA MAJOR SANT GREGORI 2015
Us anunciem el tema del proper concurs:
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ELS COLORS DE LA VALL DE LLÉMENA:
ELS vermells
Ben segur que trobaras un munt d’elements per retratar.
Ara mateix ja els tenim a la nostra vall.
Surt al carrer i al camp i busca la teva foto... aquella que et farà
guanyar el concurs de 2015... recorda: vermells, rogencs, magenta, granats... a la vall

El dia 28 de novembre, a la Biblioteca Miquel Martí i Pol, de Sant
Gregori, es varen lliurar els premis del Concurs fotogràfic de la Fira
del Pa i la Xocolata 2014.
Els premis varen correspondre a:
Premi Fira 1: Júlia Matamoros
Premi Fira 2: Jaume Ribas
Premi Pa: Conxa Torrado
Premi Xocolata: Carles Pinsach
Accèssit Xocolata: Lluís Tarrés
Les fotografies guanyadores i les seleccionades estaran exposades a la
biblioteca fins passat les Festes de Nadal.
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Seguim!
A punt d’acabar el 2014, l’any del Tricentenari, mirem enrere i
veiem les grans fites que hem assolit gràcies a l’esforç col·lectiu
de tot un poble: des de la manifestació de l’Estatut el 2010 fins a la
Consulta del 9N d’enguany, passant per la Via Catalana o la «V» de
l’Onze de Setembre passat.
Per tot el que hem aconseguit no podem deixar de felicitar-nos, tots
plegats, en especial per la jornada del dia 9 de novembre, ja que a
Sant Gregori es va aconseguir una de les participacions més altes
del país. Es van comptabilitzar 1.843 vots, que representen més
d’un 70 % del cens, amb un 92 % de «Sí+Sí».
Pensem que, amb el 9N, es va produir una desconnexió definitiva
en la consciència col·lectiva del poble català amb l’Estat espanyol.
Més de 2,3 milions de catalans van desobeir les ordres del Tribunal Constitucional, un fet sense precedents i que marca un punt
d’inflexió en el procés cap a la sobirania nacional.
Ara, però, cal seguir avançant. I ara és el temps de la Política en
majúscules. La ciutadania ha fet tot el que estava a les seves mans
–i més i tot–, però ha arribat el moment que prenguin el lideratge
les forces polítiques i reblin el clau, trobant la manera de representar la voluntat popular.
L’esgotament de la legislatura fins al 2016 seria un error estratègic
i posaria el procés en perill. Ara cal que es convoquin eleccions al
Parlament de manera immediata, tinguin el nom que tinguin (plebiscitàries, constituents…), amb una fórmula que maximitzi els

vots pel Sí, i que s’executi ja un full de ruta de consens que culmini
amb la Declaració d’Independència i la creació definitiva de l’Estat
Català.
Des de l’ANC seguirem treballant per a ampliar la majoria dels partidaris de la independència i farem tot el possible perquè s’avanci
políticament. Sabíem que no seria fàcil, però no tenim cap dubte
que ho aconseguirem.
El moment és ara, i els protagonistes som nosaltres.

Voluntaris i voluntàries del 9N.

Jornada del 9N a Sant Gregori
La Biblioteca Miquel Martí i Pol va ser el
punt escollit per l’Ajuntament de Sant Gregori per a la celebració de la jornada participativa per consultar el futur polític de
Catalunya promoguda des de la Generalitat
de Catalunya. Una jornada amb una participació excepcional al municipi de Sant Gregori, com també a molts municipis catalans,
i que va omplir de persones, durant tot el

dia, el punt de participació, sobretot al matí
on es van produir llargues cues.
Agrair especialment la implicació dels voluntaris i voluntàries pel bon desenvolupament de la jornada.
Els resultats de la jornada a Sant Gregori:
Habitants
Cens
Vots

Partit
SÍ-SÍ
SÍ-NO
NO
SÍ-BLANC
EN BLANC
ALTRES

Vots
1.696
56
23
13
13
42

3.463
2.573
1.843

%
92,02
3,04
1,25
0,71
0,71
2,28

SET EN U desembre 2014

A

35

A

R

A

P

A

R

L

E

M

D

’

A

R

A

Biblioteca Miquel Martí i Pol
A la pregunta «Per què llegir?», el Sr. Ignacio Martínez de Pisón contesta: «Perquè és
una font inesgotable de plaer. Almenys sempre ho ha estat per a mi».
QUÉ LEER, NÚM. 76. MAIG 2014

El dimecres 15 d’octubre vam fem la primera sessió del Club de Lectura d’aquesta
temporada. Vàrem comentar l’obra de teatre
Liceístes i cruzados, de Serafí Pitarra. Va ser
una sessió molt intensa. I el dimecres 19 de
novembre vàrem continuar el Club de Lectura amb El President, de Thomas Bernhard.

ACTIVITATS PASSADES
El mes d’octubre hem tingut l’exposició de
quadres de la Mercè Soler.

I, també en relació amb exposicions, vàrem
preparar un centre d’interès al voltant de la
Fira del Pa i la Xocolata que va quedar «xulíssim» gràcies, en part, al material cedit des
de les biblioteques de Girona sobre Roald
Dalh i La fàbrica de xocolata.

També hem tingut l’exposició de Ferrocalent.
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El divendres 10 d’octubre els nens i nenes
varen poder escoltar la Sofía Guadiamos,
de l’Escola de Música del Gironès, tocant
la flauta travessera, i els contacontes de la
Minúscula, en Roger i la Cassandra. Tots ho
varen fer molt i molt bé.
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El mes de novembre hem tingut una exposició fotogràfica molt «xula». Les fotos eren
un reflex de la nostra Vall, i les varen fer els
nois i noies de 2n d’ESO del CCE Montessori-Palau, amb la seva professora, la Marta
Carreras.
També, al novembre, hem comptat amb una
exposició d’escultures de la Maria Garcia
Soler.

El 4 de novembre vàrem tenir una sessió
molt especial. La pallassa Dulcinea ens va
explicar i implicar en contes i històries sobre
la igualtat. Aquesta sessió va ser gestionada
des de l’Ajuntament i des de l’Institut Català
de les Dones.

El 14 de novembre hi hagué una nova sessió de contes amb Vadecontes i la igualtat de
gènere.
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El 22 i 23 de setembre vàrem tenir la visita
escolar dels nens i nenes de 2n amb el grup
Increixendo, que els varen introduir en les
normes de la biblioteca. Va estar molt bé!... I
és gràcies a aquest projecte que han donat a la
biblioteca l’accèssit al Premi Teresa Rovira.

Els mesos d’octubre i novembre hem tingut
les nostres primeres visites escolars del curs.
Han estat molt positives.
Tant d’aquesta darrera activitat com de la
resta, en trobareu informació més detallada
al nostre bloc.

http://bibliotecadesantgregori.
blogspot.com/
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PRÒXIMES ACTIVITATS
Exposicions:
• Gener. Exposició de fotografies del
col·lectiu El Zoom
• Febrer. Exposició de vitralls de la Concepció Escandell Daranas
• Març. Exposició al voltant de la Dona, de
tres dones artistes
• Abril. Exposició de pintures d’Anna Delgado «JOMA»
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Qui és Jake Ellis?

Club de Lectura:
• Gener. Cien años de soledad, de Gabriel
García Márquez
• Febrer. L’art de la comèdia, d’Eduardo de
Filippo
• Març. Mots de ritual per a Electra, de Josep Palau i Fabre
• Abril. Dies de frontera, de Vicenç Pagès
De la resta d’activitats us n’anirem informant a mesura que es vagin acostant.

Premi Teresa Rovira 7en1

El dia 6 de novembre es varen lliurar a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona, els premis
«Teresa Rovira», en la seva segona edició. Aquest guardó, dedicat a la innovació bibliotecària,
té un gran pes en el món cultural.
La biblioteca Miquel Martí i Pol, de Sant Gregori, ha estat guardonada amb un accèssit pel
projecte «I tu com et comportes a la biblioteca? Practiquem el civisme», dirigit als nens i nenes
de segon curs de l’escola Agustí Gifre. I tot gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, de la
mateixa escola Agustí Gifre, del grup de teatre Increixendo i de la Biblioteca.

Qui és Jake Ellis? és una història moderna
d’espionatges i conspiracions, un thriller
d’acció que segueix la línia del millor Bourne i hereu de clàssics del còmic, com XIII
o Largo Winch. El guionista, Nathan Edmonson, ens presenta l’intrèpid Jon Moore,
un espia i mercenari que té com a company
d’aventures Jake Ellis, una espècie d’àngel
de la guarda que només ell és capaç de veure i sentir. Buscat i perseguit per agències
del govern i organitzacions secretes, Jon
acaba fart de ser la presa i decideix fer un
gir de 180º per passar a ser el caçador i trobar la resposta al títol del còmic.
La història es llegeix d’una tirada i
t’enganxa des de la primera vinyeta. I
part de la culpa es deu a Tonci Zonjic, el
qual exhibeix una planificació magistral
de les vinyetes de cada pàgina, i demostra
per què el còmic és per sobre de tot un art
seqüencial. Hi ha un domini perfecte del
tempo narratiu, amb un dibuix sobri i clar
que en alguns moments recorda el mestre
David Mazzucchelli.
Volem (i necessitem) més còmics com
aquest.
ADRIÀ BESALÚ MARQUÈS
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Biblioteca Miquel Martí i Pol
25è aniversari de la biblioteca Miquel Martí i Pol
El dia 24 d’octubre, i coincidint amb el Dia
Internacional de la Biblioteca, es va celebrar
el 25è aniversari de la biblioteca Miquel
Martí i Pol.
Va ser un acte molt lluït i participatiu, en el
qual van intervenir diverses entitats culturals i socials del poble: des dels Sardanistes
a la Coral, passant per l’Ateneu de la Vall,
l’escola Agustí Gifre o l’escola Goodlife,
el casal Sant Grau, l’Espai Jove Cal Bolet,
la Ràdio, el grup de teatre Increixendo, el
Zoom i l’Associació de Dones de la Vall...
A banda de totes aquestes entitats també hi
va participar Glòria Vila i Agrocos.

L’alcalde, Quim Roca, va donar la benvinguda als assistents, i tot seguit es varen anar
desgranant, al llarg de la tarda, totes les activitats previstes, que es van cloure amb un
refrigeri.
També es va lliurar el premi a la guanyadora
del concurs de cartells, Mireia Reixach Ribas.
Moltes gràcies a tots els que hi varen
col·laborar i fer possible aquest feliç aniversari.

Biblioteca

Coral St Gregori

http://bibliotecadesantgregori.blogspot.
com/2014/10/25e-aniversari-de-la-biblioteca-miquel.html

Benvinguda alcalde.

Sardanistes

IncreiXendo
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Escola Goodlife
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Escola Agustí Gifre

Glòria Vila

Cartell commemoratiu
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La carbonera
Un any més, amb l’ajuda de voluntaris, voluntàries i col·laboradors, s’ha construït una
carbonera a Can Roseta de Cartellà durant
tota la jornada del diumenge 14 de desembre. Aquesta és una feina del bosc que ja no
es porta a terme però que era molt habitual
als boscos de la Vall de Llémena fa anys.
D’aquesta manera es pot recordar i ensenyar
com es construeix i quina era la seva funció.
Al mateix espai de la carbonera s’ha col·locat
un plafó informatiu, i també es pot veure una
barraca de carboner. La carbonera estarà activa fins al 6 de gener. Llavors es desmuntarà
per treure’n el carbó.
Durant el dimecres 17 de desembre, diversos grups de l’escola Agustí Gifre van poder
visitar la carbonera i conèixer el seu funcionament.

Mireia Zamora, veïna de Sant Gregori, amb els estudis de grau en
Mestra d’educació infantil per la UdG i vinculada al món de la música, és l’autora i cantant de la cançó «Petits Valents», que es va
presentar el novembre passat amb motiu del 5è sopar solidari de
l’Hospital Sant Joan de Déu. Un sopar que té per objectiu construir
un nou centre de dia i un nou laboratori d’investigació.
La Mireia, tot i la seva joventut ja acumula un bon bagatge en el
món de la música. Va escriure i compondre aquesta cançó fruit de
conèixer la realitat del dia a dia del centre hospitalari. I va sorgir
la lletra de manera imprevista com una forma de reconeixement al
valor i l’esforç dels nens i nenes que hi viuen, de les seves famílies
i dels professionals que hi treballen.
En pocs dies, la cançó ja ha rebut més de 2.000 visites a YouTube.
Es pot escoltar la cançó a https://www.youtube.com/
watch?v=998JCIx0D6Q

El saxofonista Vernau Mier
llança el seu primer disc

Vernau Mier Nadal, nascut a Sant Gregori, jove músic i saxofonista,
ha gravat durant aquest 2014 el seu primer disc amb el grup Vernau Mier Quintet, format també per joves figures de la música jazz:
Lucas Martínez (saxo tenor), Toni Saigi (piano), Manel Fortià (contrabaix), Marc Bódalo (bateria) i el mateix Vernau Mier (saxo alt).
El disc, Nebuloses d’Azimut, està compost per deu temes propis, carregats d’històries autobiogràfiques i de persones que han impactat
Vernau Mier al llarg de la seva trajectòria.
El disc va ser enregistrat entre el 15 i 16 de juliol de 2014 al Sunset Jazz Club de Girona, i ha vist la llum a través d’una campanya
de micromecenatge que permet trobar finançament per a projectes
d’àmbit cultural a través de microaportacions.
El disc es pot adquirir a www.vernaumier.com/nebuloses-dazimut
Per escoltar-lo, es pot anar al Deezer (http://www.deezer.com/artist/7158996), al Bandcamp (https://vernaumier.bandcamp.com/album/nebuloses-dazimut) i properament a Spotify.
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Mireia Zamora, autora i
cantant de «Petits Valents»
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AQUEST NADAL
A SANT GREGORI

REGALA TEATRE
Espai
La Pineda
Espai
La Pineda
SantSant
Gregori
REGALA CULTURA
Gregori

4
4
maig
maig
Diumenge
Diumenge

- teatre
- teatre
18h
18h

foto foto

22 de març de 2015

25 de gener de 2015

MúsicaMúsica
i lletra: i lletra:
ROBERT
FÀBREGA
ROBERT
FÀBREGA
Guió i lletra:
Guió i lletra:
SALVADOR
COLL COLL
SALVADOR

Entrades
a
la
venda
!
preu anticipada: 17 €

Anticipada:
10 € - Ajuntament
de Sant Gregori i Cal Bolet fins el dia abans de l’espectacle
Anticipada:
10 € - Ajuntament
de Sant Gregori i Cal Bolet fins el dia abans de l’espectacle
let
i a Cal Bo

-1€

Descompte 1€ amb el Carnet Jove de Sant Gregori i amb
el ent
m
nta
Descompte
amb elanticipat
Carnet A
Jove
adejuSant
Carnet del Casal
Sant Grau1€(només
i 1 l’
entrada
perGregori
carnet).i amb el
Carnet del Casal Sant Grau (només anticipat i 1 entrada per carnet).

-1€
(a taquilla 19 €)

A taquilla:
12 € - inici12
de la venda mitja hora abans de l’espectacle
A taquilla:
€ - inici de la venda mitja hora abans de l’espectacle
Organitza:
organitza

Organitza:

Direcció
i tècnica:
amb elartística
suport
de:
programa:
amb
el
suport de:

Col·labora:
i tècnica:
Col·labora:
Direcció
amb elartística
suport de:

Ajuntament
de
Ajuntament
de Ajuntament
de de
Sant Ajuntament
Gregori
Sant Gregori
Sant
Gregori
Sant Gregori

més informació a:

www.santgregori.cat

