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Mots encreuats

recerca terapèutica. Depressió en el fons del mar. Proa i popa de caiac. 6. Fa sonar
molts cocos rodons. L’instrument musical amb jocs de tubs que trobareu a la majoria de catedrals. Nom d’home que podeu relacionar amb Madrid. 7. La teva. Gran
quantitat de persones, animals o vehicles que avancen els uns darrere els altres
formant una llarga filera d’est a oest. Fa sonar l’espectre sense celles. Aton lacisum.
8. Nom de consonant. Autèntic, tangible i de corcoll. I de corcoll també, lavativa
terapèutica. 9. Tenir-ne és estar en disposició de seguir fent alguna cosa. El capgirat
Sean actor, guionista i director de cinema nord-americà guanyador de dos Oscar.
Part del dia a l’inrevés. 10. Amb admiració, així de fàcil.
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Horitzontals: 1. Observació microscòpica dels bacteris a fi i efecte
d’aconseguir un diagnòstic correcte. 2. Mamífer carnívor originari de Sud-amèrica
que arriba d’orient. Capgirada regió i província històrica de França, a Gascunya,
que l’escriptor mallorquí Llorenç Vilallonga va relacionar amb una sala de nines.
Pregunta pel lloc o nega, depèn de com es miri. 3. El Raymond que va encarnar
l’advocat Perry Mason i el policia invàlid Ironside a la televisió. Publicarà un llibre. Entra i surt de Torrent. 4. Alcaloide tòxic contingut a l’opi. Es troba totalment
invertit. 5. Grup farmacèutic francès que ha creat una fundació homònima per a la

El tapat, destapa’l!

Tota la vida a Sant Gregori?
No, des dels 10 anys, és a dir, fa uns 46 anys.

A quina escola has anat ?
A Canet d’Adri i a l’acadèmia Coquard de Girona.

Creus que és millor treballar per compte propi, per
a un amo, o en una empresa molt gran?
Crec que per compte propi.

On vares conèixer la teva dona ?
A «Dallas», la sala de ball de moda de l’època.

Què és més eficaç: fer girar la clau, o bé pitjar un
botó?
Personalment m’agraden les coses manuals, però
ara estan de moda els automatismes.

Filles, fills?
Filla, fill i aviat nét.

Se t’han creuat mai els cables?
Moltes vegades, però procuro desencreuar-los.

Quin mitjà de transport fas servir per anar a treballar?
Habitualment, la bicicleta.

Un hobby.
Els cotxes i anar en bicicleta

Problema d’escacs

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

A què dediques principalment els diumenges ?
Si hi ha trobada de clàssics, m’hi apunto.
Quins vehicles tens?
Un R-5, un Seat 127, un 2CV, un tractor Barreiros,
una moto Ossa...
Prefereixes estiu o hivern?
L’estiu.
Ets més de platja o de muntanya?
De muntanya. St. Grau és molt bona zona per voltar amb bicicleta de muntanya.
Tancarem amb una frase feta en castellà: «¡Hasta
luego, Lucas!».

Solució dels mots encreuats

SET EN U març 2015
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XAVI
Nieto

La solució al problema d’escacs
Plantejament: Juguen negres i guanyen.
1. ... Cc3
2. Dama mou Dxd
3. Dxd4 Ce2+, i es queda amb peça d’avantatge.
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Verticals. 1. La de Sant Gregori honora, amb el seu nom, el poeta i escriptor
Miquel Martí i Pol. Pentagrama que va columna amunt. Segons l’accent, regala o
femella de baix a dalt. 3. Cognom que va excel·lir en l’òpera i que també ens sona
gràcies a la sèrie de televisió CSI Miami. El braç d’un londinenc és un mar agitat.
4. Neix al Montseny i desemboca entre Blanes i Malgrat de Mar, aquest riu amb
nom femení. 501 romans. 5. Interjecció de fàstic. Un objectiu fotogràfic de 35mm
ja ho és. 6. Mig dígraf. Títol de cortesia anteposat als noms propis masculins. El
tercer planeta més gran i el quart en major massa del sistema solar. Fa sonar la falsa
alarma a la banca. 7. Insensible, flegmàtic, conformista. 8. Cap avall, faig una necessitat; cap amunt, forma prefixada grega per somni. Embelleixi alguna cosa amb
els afegitons adients. 9. Diabòlic, mefistofèlic. S’acosta tot enfilant-se. 10. Centre
d’Estudis Africans. Hom. El nom de guerra del dibuixant, pintor, il·lustrador i caricaturista Feliu Elias i Bracons (1878-1948). 11. Feinejaríem, manufacturaríem.
Entra i surt de Mannheim. 12. Entra i surt de Polop. S’enfila un dia d’un mes d’un
any. Etilè, també. 13. Àtom amb càrrega elèctrica, positiva o negativa. Faedora de
plurals. Títol d’una pel·lícula dirigida per John Frankenheimer, amb Robert de Niro
i Jean Reno. 14. Primer terme d’una correlació gramatical.

12

6

11

5

10

4

9

3

8

2

7

1

6

14

5

13

4

12

3

11

2

10

1

9

2

8

1

7

S

3

6

P

4

5

M

5

4

E

6

3

T

8

2

L

7

1

E

P I A
O N
À
T
T S E
A
C
D R E
O D
E N E
T I N
E N T

D

O S C Ò
R A E B
I T A R
N A
À
O N E R
I S I
O C
E
R
A M
N E P
I V A M

R

I
N
D
I
F
E
R
E
N
T

E

A C T E R
T A O C
U R R
E
A U D A N
P S E N
O R G U
A
A U R
N A
L A
O R D A
D M I R A

P

B
Í
B
L
I
O
T
E
C
A

M

9

O

10

C

93

S
U
M
A
R
I

COM PERDRE EL TEMPS........................... 2
EDITORIAL......................................................... 3
SERVEIS............................................................. 4

ACTIVITAT MUNICIPAL............................. 4-6
MEDI AMBIENT................................................ 7
PARLEM AMB............................................... 8-9
ANEM A L’ESCOLA............................... 10-12
BATEC PARROQUIAL..................................13
CASAL D’AVIS......................................... 13-14
JOVENTUT................................................ 15-17
ESPORTS.................................................. 18-22
ARA PARLEM D’ARA............................ 23-39
AGENDA D’ACTIVITATS.............................40

Edita:

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

Consell de Redacció: Quim Roca Ventura, Conxa Torrado, Susanna Garcia, Jaume Peix, Carme Gubau, Enric Costa, Margarida
Soler, Marissa Serret.
Col·laboradors: Raquel Pujadas, Mia Serra, Pep Collelldemont, Espai Jove - Cal Bolet, Casal d’avis, Zoom i CPNL Gironès -Salut Coll.
Portada: Fotografia d’un abellerol captada al municipi de Sant
Gregori.

E

D

I

T

O

R

I

A

L

J

a deixant enrere els dies més freds de l’any, ara que arriben
dies de primavera i que a poc a poc ens acosten cap a l’estiu,
l’ambient ens convida a sortir i a gaudir de tots els racons del
nostre municipi, a participar del dia a dia del poble, que mai
no s’atura i que, amb el bon temps, es multiplica.
Per això, Sant Gregori ha iniciat l’any 2015 amb empenta, seguint aquesta dinàmica activa i positiva que omple el municipi
d’activitats cada setmana. A part de les propostes municipals, en
trobem moltes més organitzades per entitats de tots els àmbits: educatives, esportives, socials, culturals, juvenils o empresarials. Hi ha més de trenta entitats a Sant Gregori que es
mouen, es reuneixen, es preparen i dediquen moltes hores perquè les seves activitats siguin
un èxit. I ho són, s’ha de reconèixer.
Sovint molts veïns, veïnes i persones d’altres municipis em diuen: «A Sant Gregori, s’hi fan
sempre moltes activitats». I és veritat. Aquesta és la percepció que en tenen des de fora, i
una realitat per als que tenim l’oportunitat i la sort de participar-hi regularment. Siguem-ne
transmissors, siguem-ne partícips, i reconeguem aquest esforç a les persones implicades per
fer-ho possible, que són moltes.
És provat que Sant Gregori és un municipi actiu –ho reitero–, i això és un fet que permet
mantenir i fer créixer el gran teixit associatiu, i, com no pot ser d’altra manera, amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament en tot moment per aportar, sumar i oferir, si escau,
allò que pot significar quelcom més per a totes les entitats i les seves activitats.
Malauradament, tot aquest esforç de les entitats no és reconegut per un govern espanyol
que posa traves a tota la xarxa bàsica associativa d’un país i a la seva valuosa tasca i trajectòria. Imposa noves mesures d’aplicació que compliquen cada vegada més la feina de
les entitats. La situació del voluntariat esportiu, la supressió de l’exempció en l’impost de
societats, l’augment de l’IVA del 8 fins al 21 %, la llicència única... en són exemples, entre
altres lleis o requeriments que han establert nous deures i obligacions i que han carregat de
més responsabilitats les entitats sense ànim de lucre. I això ens preocupa: són atacs frontals
a entitats formades per persones voluntàries que treballen per fer-ho el millor possible i
contribuir a aquesta enorme tasca social, cultural, educativa, esportiva o d’integració que
porten a terme.
Ho anirem seguint en els propers mesos, però aquest serà un aspecte al qual estarem molt
atents. Des de l’Ajuntament, amb el suport de molts altres organismes, defensarem les nostres entitats perquè són una valuosa part de la vida del municipi. No tingueu cap dubte que
estarem al vostre costat.

Joaquim Roca Ventura

						

Alcalde

Autora foto: Jordi Bermejo
(Blog: http://naturagirona.blogspot.com.es)
7 en 1 no s’identifica necessàriament amb l’opinió que expressen els articles signats.

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

Amb la col·laboració de:

NORMES DE COL·LABORACIÓ
Els diversos materials (cartes, articles, treballs) que es lliurin perquè siguin publicats
s’hauran de presentar a doble espai i identificant-ne l’autor, que podrà usar pseudònim si així ho explicita. La presentació de textos és preferible en formatMS-Word o
OpenOffice, en text pla (només negretes i cursives), sense marcs, ni taules, ni wordart,
ni imatges incrustades. Les imatges convé presentar-les a part, amb un nom d’arxiu
indicatiu del que són i on van. Convé que tinguin bona resolució.
u Els articles s’han d’enviar a: revista@santgregori.cat t
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S E R V E I S

ajuntaments
Sant Gregori..................................... 972 42 83 00
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Dissabte, de 9 a 13 (excepte festius i agost)
Fax................................................... 972 42 90 79
Correu: ajuntament@santgregori.cat
Web: www.santgregori.cat
Canet d’Adri..................................... 972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 19
Sant Martí de Llémena..................... 972 44 30 34
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Sant Aniol de Finestres.................... 972 44 31 11
Dilluns a dijous de 9 a 13 i de 16 a 19
Divendres de 9 a 13
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
Institut Vall de Llémena..972 65 66 91 / 676 714 182
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 21/04/1940

S’acorda el pagament de diverses factures, entre les quals: 35 pessetes per les tasques
de paleta i 50 pessetes per la tasca de fuster realitzades a Sant Medir, i el pagament
d’una altra factura de 49,25 pessetes pels materials utilitzats en l’obra de l’església de
Constantins.
Es declara pròfugs algunes persones per no haver-se presentat a la classificació i declaració de soldats.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19/05/1940

S’informa de la liquidació del pressupost municipal de l’any 1939, que es desglossa de la següent forma: Ingressos realitzats: 24.510,74 pessetes, pagaments efectuats
19.147,40 pessetes, existència a caixa en data 31 de desembre de 1939 5.363,34 pessetes, crèdits pendents de cobrament 18.917,69 pessetes, obligacions pendents de cobrament 11.608,35 pessetes i superàvit a data 31 de desembre de 1939 12.672,68 pessetes.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7/06/1940

Es dóna compte de la liquidació o compte de recaptació presentada pel recaptador, que
es desglossa de següent manera: total de 30.623,59 pessetes, 16.300 pessetes per caixa,
13.834,59 pessetes han quedat pendents de captació.
D’acord amb el que estableix el Codi de circulació i les reiterades ordres de la Jefatura
de Obras Públicas s’acorda procedir a crear un registre de carruatges de tracció animal i
bicicletes i realitzar el canvi de plaques d’aquests vehicles.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16/06/1940

Per part del recaptador s’informa de la recaptació realitzada en concepte de porcs sacrificats a l’escorxador. L’import recaptat durant el primer quadrimestre és de 1.375 pessetes, i pels sacrificats a domicili l’import recaptat és de 2.526,85 pessetes.

Activitat municipal

SET EN U març 2015

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

Per millorar la seguretat viària i la mobilitat al voltant de la Llar d’Infants i zona escolar, s’ha
construït una nova illeta entre el carrer Torrent Vidal i el carrer Montseny. També s’ha adaptat
un pas de vianants en aquest mateix punt.
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Activitat municipal

Instal·lació de quatre fanals LED amb plaques solars al poble de Constantins. Els fanals estan situats en quatre punts concrets: al
trencant de l’església, al pont del torrent de
Riderou, a l’àrea de contenidors de Constantins i a la cruïlla de les Serres.

Instal·lació de quatre fanals LED al poble de
Cartellà. Els fanals, situats dins el nucli urbà,
substitueixen els antics, i permetran un major estalvi energètic.

Instal·lació de semàfors a dos passos de vianants a l’avinguda de Girona, entre el carrer
Argelaguet i el carrer Torrent Vidal. És un
punt molt proper a la zona escolar, biblioteca,
pavelló i comerços que permetrà creuar la carretera principal amb més seguretat per part
dels vianants. També s’ha adaptat un dels
passos –l’altre ja ho estava– per millorar la
mobilitat de cadires de rodes o de gent gran.
Aquesta acció ha estat subvencionada per la
Diputació de Girona.

Arranjament del camí ral entre Girona i Sant Gregori als passos del torrent de Gàrrep i torrent de Garrabia aplicant formigó sobre els passos i
als vorals per canalitzar l’aigua de pluja.

SET EN U març 2015

Construcció de dues grades a banda i banda de l’entrada principal del camp de futbol municipal
per donar cabuda al públic durant les jornades de partits del cap de setmana o en esdeveniments
especials, com el torneig de futbol Climent Frigolé.
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Del 15 de desembre de 2014 al 12 de març de 2015

NAIXEMENTS
• 	MARIO i BRUNO LANZAS i SEGURA, fills d’Ivan i Raquel, que resideixen al carrer de Baix de Sant Gregori, nascuts el dia 24 de desembre de 2014.

IVET CORCHO i ferrer
La primera santgregorienca
de l’any 2015

• 	ABRIL GONZÁLEZ i PANELLA, filla de Joel i Núria, que
resideixen al carrer Guillem de Galzeran de Cartellà de Sant
Gregori, nascuda el dia 29 de desembre de 2014.
• 	PAU CAPARRÓS i OMEDES, fill de Manel i Maria Mercè,
que resideixen al carrer Antoni Gaudí de Sant Gregori, nascut el dia 29 de desembre de 2014.
• 	URIEL BESALÚ i PADROSA, fill de Jordi i Montserrat, que
resideixen al carrer de Baix de Sant Gregori, nascut el dia 31
de desembre de 2014.
• 	IVET CORCHO i FERRER, filla de Jordi i Sílvia, que resideixen al carrer Carme Rius de Sant Gregori, nascuda el dia
4 de gener de 2015.
• 	MARTINA MARÍN i DEL SAZ, filla de Tomàs i Cristina,
que resideixen al carrer de Guillem de Galzeran de Sant Gregori, nascuda el dia 15 de febrer de 2015.

MATRIMONIS
•	HÉLDER MIGUEL PEREIRA OLIVEIRA amb CRISTINA
RIBAS i CASADEMONT, tots dos de Sant Gregori, varen
casar-s’hi al Jutjat de Pau el dia 7 de març de 2015.

Defuncions
•	REMEI COSTA i COSTA, de 102 anys, que residia a can
Ventura de Sant Gregori, va morir a Girona el dia 19 de desembre de 2014.

SET EN U març 2015

•	JOSEFINA IGUACEN i GLARIA, de 88 anys, residia a la
ctra. de les Serres a Constantins, on va morir el dia 1 de gener
de 2015.
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•	LUIS CRUZADO CRUZ, de 73 anys, que residia a can Cruzado de Taialà, va morir el dia 3 de setembre 2014.
•	MIQUEL COMA i PERACAULA, de 70 anys, que residia
al carrer Carme Rius «Doña Carmen», de Sant Gregori, va
morir el dia 12 de gener de 2015.
•	JOAN BOSACOMA i BURCH, de 81 anys, que residia a
mas Daranas de Sant Gregori, va morir el dia 14 de gener de
2015.
•	JORDI FOLGUERA i ABAD, de 58 anys, residia al carrer de
Baix de Sant Gregori, on va morir el dia 15 de gener de 2014.
•	JOSEP ROCA i AYMERICH, de 64 anys, residia al carrer
Serra i Cavaller, de Sant Gregori, on va morir el dia 23 de
gener de 2015.
•	ROSA CULLELL i PONT, de 92 anys, residia a carretera de
Santa Afra, s/n, de Ginestar, on va morir el dia 24 de gener
de 2015.
•	RAMON BOIX i VIDAL, de 60 anys, residia a l’avinguda
Girona de Sant Gregori. Va morir a Barcelona el dia 12 de
febrer de 2015.

•	MONTSERRAT CASTAÑÉ i PONS, de 92 anys, residia al
Molí de Domeny, on va morir el dia 4 de gener de 2015.

•	ENRIQUETA MARTÍ i ARMENGOL, de 89 anys, residia
al mas Dalmau de Taialà, on va morir el dia 20 de febrer de
2015.

•	MONTSERRAT RIBAS i BOSCH, de 65 anys, que residia a
cal Corder Vell a Sant Gregori, va morir a Girona el dia 3 de
gener de 2015.

•	ISIDRO NOGUER i OLIVERAS, de 91 anys, que residia a
Sant Martí de Llémena, va morir al carrer Pagesos de Sant
Gregori el dia 22 de febrer de 2015.

•	JOAN PARÉS i CIURANA, de 91 anys, que residia a can Parés
de Sant Gregori, va morir a Girona el dia 5 de gener de 2015.

•	EMILIA CARRERAS i CAPELL, de 90 anys, que residia a
Domeny, va morir a Girona el dia 22 de febrer de 2015.
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Elaboració del Pla Multirisc a Sant Gregori
L’Ajuntament de Sant Gregori ha aprovat el Pla Multirisc, que engloba tots els plans d’emergència que es poden produir al municipi en cas
d’incendi, d’inundació, de nevada, de ventada o per moviment sísmic,
entre altres situacions de risc. Aquest Pla és aprovat també pel Departament de Protecció Civil, que per extensió significa bombers, Mossos
d’Esquadra i sanitaris. Per tant disposen d’un Pla Director en què es fa
una radiografia molt clara i molt detallada del nostre municipi. Inclou
tots els punts i persones vulnerables, i també tots els recursos i mitjans
materials propis de l’Ajuntament o aliens, tant dins del municipi com
de fora, ja informats i formats per a cada tipus de risc.
El document estableix el protocol que han de seguir els grups d’actuació
municipals en cas de qualsevol d’aquestes incidències, i les principals
actuacions de control i prevenció. En aquest sentit, depenent de l’època
de l’any s’estableix quin tipus de risc pot afectar el municipi.

Tres exemples d’entre tots els aspectes que recull el Pla Multirisc
són:
- Mesures adoptades a tots els centres públics, sobretot escola, llar
d’infants i institut, per que tant el confinament com l’evacuació es
realitzin amb efectivitat.
- Plànol de situació de totes les cases i nuclis urbans del municipi.
- Llocs on s’han adequat les instal·lacions, perquè, un cop activat el
Pla, realitzin les funcions de CRA (Centre Receptor d’Alarmes),
CECOPAL (Centre Operatiu Municipal), CCA (Centre de Comandament Avançat), aparcaments i zones establertes pels cossos actuants,
centres d’acollida d’afectats, mitjans i recursos activats.

Franges de protecció per a la prevenció d’incendis forestals, als vorals d’una de les carreteres del municipi de Sant Gregori a Cartellà
(febrer 2015).

Imatge de franges al voltant del poble de Constantins (febrer 2015).

Els diferents plans que engloben el Multirisc són INFOCAT, INUNCAT, NEUCAT, SISMICAT, TRANSCAT i AEREOCAT.

El Dia de la Felicitat
va ser instaurat per l’Assemblea General de
les Nacions Unides l’any 2012 i la primera
vegada que es va celebrar va ser el març
de 2013.

En el proper número de la revista municipal s’explicaran tots els detalls d’aquesta
jornada tan especial.

SET EN U març 2015

Durant el mes de març el Consultori Local
Llémena de Sant Gregori s’ha estat decorant per la celebració del Dia Internacional
de la Felicitat, el 20 de març. Aquest dia
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Bonaventura Puig Oliveras, en Ventura
El coneix tothom, no hi ha cap dubte. I podríem dir que gairebé tots els veïns de Sant Gregori, un moment o altre, l’han
vist feinejar. Va ser el primer treballador de la Brigada Municipal, i és conegut també perquè és molt «manetes». Ara
en Ventura ha reduït la seva jornada laboral i treballa una
setmana al mes fins a finals d’any, que podrà jubilar-se. Més
de 20 anys al servei de Sant Gregori. Déu n’hi do.
Va néixer a la Vall, concretament a Sant Martí de Llémena, on va viure
fins als cinc anys en una casa de pagès. Després els pares van decidir
canviar de casa i van anar a viure a can Torre de Canet d’Adri, molt a
prop d’on ara viu en Ventura amb la seva dona, l’Anna.
Va anar a l’escola de Canet fins que va passar a formar part d’aquell
grup tan conegut de la Universitat de Santa Afra. Mossèn Joaquim va
aconseguir donar un cert prestigi a l’escola, i eren molts els alumnes
de la contrada que hi anaven. No hi havia mestres titulats, i tot passava per les mans de mossèn Joaquim. Pensem que en aquella època
el capellà tenia una cultura superior a la majoria de la gent del poble,
i bé podria ensenyar a llegir i escriure i les quatre regles. En Ventura
hi va anar tres anys des de Canet en bicicleta. De Santa Afra passa
a l’Escola d’Arts i Oficis de Sant Narcís, l’únic centre de formació
professional que hi havia en aquell moment. Però en Ventura no hi
lligava, i només hi va fer un curs. Sempre ha estat una persona a qui
li agrada anar per lliure.

SET EN U març 2015

«Vaig començar a treballar als 15 anys a l’empresa Maquinària Agrícola Ventura, que no té res a veure amb el meu nom», ens diu, no fos

8

En Ventura en la seva infantesa.

cas que penséssim que hi va entrar per endoll. Hi va treballar fins que
va fer la mili.
En Ventura ens deixa ben clar que amb els militars no s’hi entenia. Va
tenir la sort que li toqués a Girona, a la caserna de Cavalleria. Durant
tota la mili va fer de xofer de camions. Tan poc li va entrar la vida
militar que ens explica, com a anècdota, que després de la mili va
entrar a treballar a la Coca-Cola i, com que els donaven un uniforme
de color caqui i hi havia una taquilla com a l’exèrcit, al cap de dos
dies va deixar la feina i se’n va tornar cap a casa. Una cosa sí que li
va servir de l’època de la mili: es va treure el carnet de conduir de primera i va fer de manobre durant les estones que tenia lliures. I gràcies
al que va aprendre i a la seva habilitat, que com veurem era molta, es
va atrevir a construir una casa per a ell i l’altra per al seu germà, «que
encara aguanten», ens diu amb aquell gest sorneguer que el caracteritza. Tot el que té de manetes té de poc parlador i d’humil. No dóna
importància a res del que fa, i tot li sembla tan normal. Sembla que no
hagi trencat cap plat ni cap olla.
Eren altres temps, veritablement. El primer any i mig a l’Ajuntament
va ser autònom, i després va entrar en plantilla. Com a únic treballador de la brigada, tot havia de passar per ell. «Algun dia, fora
d’hores de feina, fins havia fet tres viatges des de Canet per resoldre algun problema», ens diu sense donar-hi més importància.
Per a ell res era impossible. Feia el manteniment de l’aigua i de la
llum, i quan algú insinuava que en un lloc determinat faltaven unes
cadires, l’endemà en Ventura ja les hi havia posat sense fer pols ni
remolí.

En Ventura i l’Anna quan es varen conèixer.
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Tanta era la seva capacitat per resoldre qualsevol problema que –ens
expliquen–, quan a alguna criatura de la Llar d’Infants se li espatllava
alguna joguina i els pares els deien que ja no es podia arranjar, el nen
o nena responia immediatament: «Això ho arranjarà en Ventura!».
Podríem dedicar planes a la seva capacitat. Uns exemples: la majoria
dels mobles de casa seva són fets per ell. Fins i tot va reproduir i
millorar una porta molt treballada que van veure un dia amb la seva
dona. Va construir un molí de vent, que servia per netejar l’aigua de la
piscina, que lògicament va fer ell. «El molí es va fer malbé, i ara és la
primera feina que tinc pendent: fer-ne un de nou», ens diu com aquell
qui parla de plantar uns enciams a l’hort. Darrerament ha instal·lat a
casa seva un forn de llenya per fer-se el pa. Un artista.
Més endavant va construir una altra casa en una urbanització de Sant
Gregori. Tot va passar per les seves mans: les pedres que ell va picar
amb tota destresa, la paleteria, la fusteria, els mobles... Malgrat tot,
han tornat a viure a Canet. Diuen que el clima és millor.
Ningú que no el conegui s’imaginaria en Ventura parlant anglès.
Doncs sí, el va aprendre per correspondència de ben jovenet, juntament amb el seu germà, i es veu que se’n surt molt bé. Això li devia
servir per lligar-se la seva dona, l’Anna, holandesa, que va conèixer
anant de farra a Lloret de Mar. Sí, sí, en Ventura, el manetes, a la nit es
transformava i se n’anava a lligar a Lloret. I allí va conèixer l’Anna,
que havia anat quinze dies de vacances a la costa i es van trobar. Això
era a l’estiu. Per Nadal, l’Anna va decidir tornar a Canet d’Adri per
passar-hi quinze dies i, ja ho veieu, encara hi és. «Vaig ser la primera
estrangera d’aquests pobles. Em deien “l’anglesa”», ens diu satisfeta.
L’Anna s’ha integrat totalment a l’ambient de la Vall. Durant uns anys
va treballar de traductora a llocs oficials de Girona, com l’Hospital
Trueta. Va ser una de les fundadores de la coral de Sant Gregori i
ara canta a la Polifònica de Girona i també és la secretària d’aquesta

Gaudint d’una de les seves aficions predilectes:
els bolets.
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coral. No tenen fills, però tenen molt bona companyia amb la gossa,
la gata i les gallines.
A en Ventura li agrada viatjar. És lògic: almenys un o dos cops a l’any
han d’anar a veure la família a Holanda, i també van sovint a Suècia,
on tenen uns amics. Però ell, bàsicament, és home de casa. Sempre
té coses per fer, i no sap estar sense fer res. I si volem destacar una
afició per damunt de les altres, és anar a buscar bolets. En sap un niu,
i aquest entreteniment s’adapta perfectament al seu caràcter. El seu
mal no vol fressa. Ah, i a més els bolets els cuina ell, que també és
un bon cuiner.
Qui no coneix en Ventura? Fins avui tothom sap qui és. Tot i que no
volta els carrers cada dia com abans. Però Déu n’hi do, sempre està
a punt per fer alguna feina. I res no se li resisteix. Encara que no ho
sembli.
Pep Collelldemont
Carme Gubau

La segona casa que es va construir en Ventura.

Una porta construïda per ell.

En Ventura i l’Anna, actualment.
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CONSORCI SANT GREGORI

SET EN U març 2015

Es trasllada a Girona el Servei de Valoració de la
Discapacitat i de la Dependència del Consorci Sant Gregori
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Des de l’any 2007, el Consorci Sant Gregori, per conveni amb el Departament de
Benestar Social i Família, té delegada la
responsabilitat de les valoracions de la discapacitat. El servei és conegut com a CAD
55. Les valoracions fins ara es realitzaven a
la seu del Consorci a Sant Gregori, i des del
novembre de 2014 es fan a Girona.
La zona de competència del Servei de Valoracions són totes les poblacions de les comarques de l’Alt i Baix Empordà, així com
el Gironès. La persona sol·licitant és citada
a les nostres dependències.
La nostra nova adreça és el carrer Emili
Grahit, 2, de Girona, a la mateixa seu del
CAD 5 i CDIAP, Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya.
El nostre telèfon és el 972 428 848 i l’horari
d’atenció telefònica és els matins de 8 a 15.
L’equip de professionals que realitza aquestes valoracions de discapacitat està format
per metges, psicòlegs i treballadores socials.
És un equip que, a partir de la valoració individual, fa una valoració interdisciplinària
per tal de definir el grau de discapacitat. Si
aquest supera el 33 %, dóna dret a certes
avantatges fiscals, d’exempció o descompte en impostos. Si, a més, se superen certs
barems –com la mobilitat– s’obren noves
possibilitats d’ajudes, com ara la targeta
d’aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda.
Des del gener del 2014, l’equip també té
l’encàrrec de gestionar les valoracions
de la Llei de la dependència, però amb
l’ampliació de professionals que l’avaluen.
Aquest equip és conegut com a SEVAD número 21. Està format per un grup avaluador
i un de suport. Els tècnics avaluadors són
professionals de diverses disciplines, com
infermeria, fisioteràpia, psicologia i treball
social. En l’equip de suport també comptem
amb un metge, un treballador social i un psicòleg. Les valoracions es fan al domicili de
la persona sol·licitant.
Alguns d’aquests professionals de l’equip
de la dependència provenen de l’equip de
valoració de la discapacitat, i d’aquesta

manera es comença a donar coherència i a
integrar dos sistemes que, per altra banda,
són totalment independents. Si una persona
ha demanat la valoració de la dependència i
la discapacitat intentem apropar totes dues
valoracions en el temps i, sempre que sigui
possible, fer-les conjuntament o aprofitar
al màxim la informació d’un sistema per a
l’altre.
Amb la valoració de la dependència s’obté
un grau. Aquest pot ser I, II, o III. La Llei
s’ha desplegat progressivament des de l’any
2007, i actualment tenen serveis els graus II

i III i properament, a mitjan d’aquest any, es
desplegarà el grau I.
Una vegada obtingut el grau de dependència, els serveis socials d’atenció primària corresponents a la zona de la persona elaboren
el PIA (pla individualitzat d’atenció corresponent), amb què s’assignaran els possibles
recursos i serveis als quals podrà optar el
sol·licitant (residències, centres de dia, serveis d’ajut a domicili), segons proposta dels
professionals i d’acord amb la persona.
ConsoRci Sant Gregori
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ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

Els Pastorets de Sant Gregori
Aquest ha estat el setè Nadal que l’escola de Sant Gregori ha representat
Els Pastorets a l’espai La Pineda. És ja una tradició que alumnes, mestres,
pares i mares de sisè s’engresquin per donar vida a aquest espectacle. Se
n’ofereixen quatre sessions: dues en horari escolar, dirigides als diferents
cicles de l’escola, als alumnes del centre Joan Riu, als avis de Les Oliveres
i als més petits, els de la Llar d’Infants; el mateix dia es fa una sessió exclusiva per a pares, mares i familiars dels nostres petits actors i, finalment,
la darrera sessió obre les portes a tot el poble.
El mèrit no és només dels mestres i alumnes. Som ben conscients que
sense l’ajut i col·laboració que rebem –vestuari, maquillatge, decorats,
llums, so, efectes especials...– el resultat no seria el mateix. Per tant, un
agraïment ben gros a tots els col·laboradors que, desinteressadament, hi
han posat el seu granet de sorra.
Aquest any ens hem engrescat i hem modificat el text. Hem partit de la
idea dels Pastorets de Girona però amb elements propis del nostre entorn.
S’hi han pogut trobar referències a la llei Wert, a la MAT, a la situació
política i econòmica del país... en definitiva, a part d’explicar la història
del Naixement de Jesús, també preteníem incentivar el sentit crític dels

nostres alumnes. Un altre objectiu més banal, però no menys important,
era fer riure el públic.
Valorem molt positivament aquesta activitat. Pensem que el resultat és
molt digne i que el procés per arribar-hi és engrescador i motivador.
Els nostres alumnes també han valorat amb entusiasme la representació
dels pastorets. Aquests han estat alguns dels seus comentaris:
«Ha estat molt divertit i he tingut l’oportunitat de fer-me amb nens amb
els quals abans no em relacionava tant. I, sobretot, molts de nervis!».
«Van ser fantàstics, han estat una experiència inoblidable, sobretot abans
de començar cada escena: uns cap aquí, altres cap allà, que si t’has de
maquillar, que si la música... L’hora d’actuar va ser impressionant, tantes
persones mirant-nos!».
«És l’experiència més emocionant, divertida i meravellosa que he fet a
l’escola».
«A mi, Els Pastorets em van ajudar a no tenir vergonya».
«El primer dia els nervis es van apoderar del meu cos, però quan era allà
dalt notava una sensació estranya que mai no havia tingut».

LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”

Aquesta setmana han començat les preinscripcions per a P3 a l’escola del poble. Com
cada any, a les famílies dels infants se’ls
barregen diferents emocions. Per un costat,
l’alegria i l’orgull de veure com el seu petit
ja és una mica més gran, però per un altre
costat hi ha el neguit de com anirà aquesta
nova etapa, com s’adaptarà l’infant al nou
espai, als nous adults de referència i, sobretot, als nous hàbits i rutines.
Dintre d’aquests hàbits n’hi ha un que cada
any preocupa especialment a les famílies:
Hem de treure bolquers! I és que aquest és un
dels hàbits que l’escola demana tenir adquirits abans de començar P3. Per això volem
aprofitar aquest espai per tractar aquest tema.

El control d’esfínters és el procés d’aprenentatge que els infants han de seguir per aconseguir dominar voluntàriament els músculs
que permeten l’evacuació de l’orina i de les
deposicions. Comporta un aprenentatge complex, condicionat a la maduració fisiològica,
i s’ha de plantejar de manera individual, perquè cada infant té el seu ritme per aconseguir
assolir-lo. Des de la llar d’infants aconsellem
que primerament s’iniciï aquest aprenentatge
a casa i nosaltres continuarem el procés a la
llar, sempre seguint els mateixos criteris. Hem
de recordar que per als infants casa seva és
el seu «lloc segur», i la seva família són les
figures afectivament més valuoses.
Algunes recomanacions:

•N
 o hem de renyar el nostre fill o filla quan
se li escapi el pipí o la caca.
•M
 ai no s’ha de ridiculitzar l’infant.
•N
 o hem de fer comparacions entre germans, cosins, amics...
• Elogiar els avanços del nostre fill o filla dintre de la normalitat, i permetre-li que participi en la retirada de les deposicions (llençar el
pipí al vàter, estirar-ne la cadena...)
• La nostra actitud, és a dir, la manera de comportar-nos davant del nostre infant, és molt important. Cal comprensió, paciència, dedicació.
Posar nosaltres les paraules als desitjos que
els infants no poden o no saben expressar.
Per exemple: «Ja no en tens més ganes?»,
«se t’ha escapat?...».

SET EN U març 2015

Ens anem fent grans
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INSTITUT NOU DE SANT GREGORI

Jornada de
portes obertes

SET EN U març 2015

El dijous dia 5 de març va tenir lloc la
Jornada de portes obertes del nostre Institut, acte que obre el període de preinscripció per al proper curs 2015-2016.
Volem remarcar la gran participació que
hi va haver, tant per part dels alumnes i
famílies que es plantegen matricular-se
com dels alumnes que ara fan primer
d’ESO i els seus pares i mares.
La jornada es va organitzar en dues parts:
en una primera, els familiars dels futurs
alumnes de primer d’ESO es van reunir
amb l’equip directiu a la sala d’actes de
l’Escola Agustí Gifre per conèixer les
línies mestres del projecte de centre i,
simultàniament, els nostres alumnes —
acompanyats pels professors— rebien els
seus futurs companys i els en feien una
explicació.
La segona part de l’acte va consistir en
una visita a les aules on els estudiants
havien preparat una sèrie d’estands per
mostrar els seus treballs i la seva nova
manera d’estudiar, i explicaven als assistents el que havien après en aquests
mesos de Secundària.
També van participar a la jornada
els membres de l’AFA, i vam comptar amb la presència de la regidora
d’Ensenyament, Àfrica Masó, en representació de l’Ajuntament.
Durant la jornada, els professors van anar
recollint les opinions dels futurs alumnes
del centre i van elaborar-ne un vídeo, que
podeu veure des de la web de l’Institut
(http://www.inslavall.cat).

12

Ja tenim nom per al nostre Institut
El dia 10 de març, el Consell Escolar va decidir
per unanimitat el nom de l’Institut a partir dels
resultats de les puntuacions dels alumnes: Institut Vall de Llémena.
La tria s’ha fet a través d’un procés participatiu
obert a tots els habitants de la zona, i que es
va iniciar després de les festes de Nadal amb
la recollida de propostes argumentades. En vam
rebre força, totes molt interessants. Les podeu
consultar a la web de l’Institut (http://www.inslavall.cat).
Totes aquestes propostes van ser valorades pels
alumnes amb una puntuació entre 0 i 5, i els
resultats obtinguts es van presentar al Consell
Escolar, òrgan de representació de tota la comunitat educativa, per tal que prengués la decisió
definitiva entre les més votades.
Es va tenir molt en compte que fos un nom representatiu amb el qual tothom es pogués sentir

identificat. Segons l’opinió dels membres del
Consell Escolar, «Institut Vall de Llémena» es
va considerar la millor opció perquè recull un
sentiment de pertinença molt estès entre els habitants de la zona geogràfica que li confegeix
caràcter de subcomarca.
Tots els noms presentats resten a disposició de
l’Institut i poden ser utilitzats per anomenar espais del centre, projectes, publicacions, etc.
Moltes gràcies a tothom per la seva participació.

Projecte de mecenatge
El mecenatge és el patrocini econòmic de la
tasca d’una persona o entitat a fi de permetreli desenvolupar la seva obra sense exigir contrapartides. Es tracta d’un suport, monetari o
en espècie, que una organització deixa per al
desenvolupament social, cultural i científic
de la societat.
El seu nom prové d’un noble romà que va
atorgar generosament protecció a artistes i filòsofs contemporanis seus (segle I aC).
Històricament ha representat una forma
important de sosteniment de la producció
artística i científica i la protecció de la cultura. Al nostre país, hi ha una gran tradició
d’implicació de mecenes en el món educatiu
a través de beques, donacions, produccions,
festivals, concursos i inversions culturals.
En èpoques de bonança, el mecenatge ha
estat menys transcendental ja que les institucions s’han fet càrrec d’aquesta tasca, però
en moments de crisi econòmica és molt important el paper que reprenen els mecenes per
mantenir l’alt nivell de la ciència i de les arts.
És cert que, actualment, els recursos públics

són limitats, i tampoc no es pot demanar a les
famílies un esforç major. És per això que, per
aconseguir finançar el desplegament òptim
de l’institut i l’aplicació del projecte educatiu, la direcció del centre, sota la supervisió
de l’Ajuntament, ha desplegat un projecte
que busca la col·laboració d’empresaris de la
zona que vulguin actuar de mecenes.
Recentment hem signat dos importants convenis de mecenatge amb les empreses Valvi
i Manter (Artconvert), que ens ajudaran a
finançar l’equipament del laboratori i l’aula
taller de l’institut. Volem agrair la seva generositat i sensibilitat vers l’educació dels joves
de la Vall de Llémena.

B

A

T

E

C

P

A

R

R

O

Q

U

I

A

L

Un secret molt fi t’haig de dir: la primavera ja és aquí
Arriba el bon temps, i també el desig de
sortir a les places, prendre la fresca, anar a
passejar... Hem viscut la Setmana Santa i la
Pasqua és aquí. Ara toca viure les festes majors i els aplecs.
El bon temps ens duu més bon humor, ganes
de relacionar-nos, de fer-la petar fins tard.
La primavera ens fa sortir de casa, passejar
pels camps, sentir l’olor dels prats i el refilar dels ocells. Tot està pletòric. El temps hi
acompanya, i jo ara us convido, a més, que
sortiu de vosaltres mateixos per estar més
atents als necessitats –potser el veí– o per fer
visita a algun amic un xic oblidat. Us animo
a tenir una paraula amable amb aquell ancià
que passarà cada tarda d’aquesta primavera
assegut en el banc de la plaça veient com ju-
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terres, cuidadors del nostre patrimoni, les
esglésies, les masies, les fonts i els camins.
Malauradament, la pau i la convivència són
violentades per incívics i destralers (cada
any en faig experiència). Qui són, aquests?
No ho sé, però els cal una bona reprensió, i
si són d’aquí no tinguem por de ventar-los
un clatellot.
La primavera porta energia, entusiasme, optimisme. Que no s’espatlli.
Com a mossèn de les vostres esglésies, amic
i germà de les parròquies, i un enamorat de
la Vall, un animo a viure la Pasqua que la
primavera ens porta amb alegria, respecte i
generositat.

guen els nens o com les mares, atrafegades,
van a comprar quelcom per al sopar. Us exhorto que sigueu pacients amb l’adolescent
entremaliat, que sempre pensa quina una en
farà. Si l’heu d’amonestar, feu-ho estimantlo.
Tingueu una actitud d’agraïment per als qui
vetllen per la convivència del vostre poble,
que procuren que els serveis bàsics siguin
beneficiosos. Fem que l’esplet de la primavera duri tot l’any.
Que aquesta terra tan bonica, on hi ha qui ve
a fer salut, a passejar, a comprar els diumenges, sigui una terra d’acolliment. La Vall no
té portes, i per això hem de ser més que mai
gent de cor obert, disposat a donar un cop
de mà, respectuosos amb la gent d’aquestes
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CENTRE “ELS AVETS”

Les persones amb osteoporosi tenen un nivell baix de massa òssia
que va disminuint amb el temps. Aquesta disminució provoca debilitat als ossos, que es tornen fràgils i susceptibles a les fractures.
Practicar activitat física amb freqüència fa que no es perdi la massa
òssia i millori, en l’aspecte neuromuscular, la coordinació, l’equilibri
i els reflexos davant del risc de caigudes.
A la residència Els Avets els residents fan activitat física cada dia per
tal d’evitar que perdin la massa òssia, i per millorar la força muscular,
l’equilibri, la coordinació i l’estat emocional per tenir una esperança
de vida més saludable. Quan fa bon temps aprofitem per fer l’activitat
física a l’aire lliure envoltats de vegetació, cosa que afavoreix els beneficis socials (establir relacions amb els altres companys, motivació
en realitzar l’activitat...), beneficis emocionals (millorar l’autoestima,
prevenir la depressió, disminuir l’ansietat, millorar la sensació de benestar i de relaxació...) i els beneficis físics esmentats anteriorment.
L’activitat física és dirigida per la fisioterapeuta del centre seguint un
pla individualitzat per a cada resident. En l’activitat física s’inclouen
activitats aeròbiques com caminar, fer bicicleta i llançament de boles
en la petanca, entre altres.
Animem tothom a fer activitat física per prevenir la osteoporosi a la
nostra residència Els Avets!

SET EN U març 2015

Activitat física per a la osteoporosi a la residència Els Avets
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Activitats al Casal
Recentment s’ha ampliat la difusió de les activitats que s’organitzen al Casal Sant Grau,
per fer-les extensives a totes les persones del
municipi que tenen entre 55 i 60 anys. Això
ha provocat sorpresa a algú que de cop s’ha
sentit tractat de vell.
No, de cap manera volem que ningú se senti
malament pel fet de rebre la informació de
les activitats que sorgeixen al poble a partir
del Casal Sant Grau. Entenem que moltes de
les activitats que neixen en aquesta entitat no
són exclusives per a persones jubilades, ni de
bon tros! El que nosaltres voldríem és compartir il·lusions i iniciatives i, per si algunes
de les persones més joves desconeixien la
«marxa» que portem en el casal, us ho fem
saber, en col·laboració amb l’Ajuntament.
Ja entenem que no tothom participarà en totes les activitats, només faltaria! Però creiem

que a Sant Gregori hi ha gent suficient per jugar a cartes i per anar d’excursió, per jugar a
ping-pong i per participar en una xerrada, per
compartir un taller de costura i per anar a caminar als matins, per posar alguns exemples.
Entenem que no cal esperar que el carnet
d’identitat ens digui que ja tenim 65 anys
per començar a fer activitats lúdiques, i
menys ara que això de la jubilació no té una
ratlla definida sinó que cadascú s’ho munta
com pot. Creiem que hem d’aprofitar totes
les ocasions que la vida ens brinda per ser
feliços, i compartir activitats amb els veïns
pot ser un bon motiu de felicitat. Nosaltres
ho entenem així, i convidem tothom qui ho
vulgui a tenir la possibilitat de fer-ho.
A més de berenars, excursions, sessions de
cinema, competicions de ping-pong, gimnàstica, tallers de labors i caminades, periòdica-

ment també es programen xerrades informatives sobre temes d’interès general.
Durant l’any passat es varen fer les següents:
El mes de febrer, la farmacèutica Laura Ibáñez va fer una xerrada sobre antibiòtics i anticoagulants.
El mes de maig varen ser els responsables
del consultori mèdic els que varen oferir una
xerrada sobre salut.
El mes d’octubre, persones responsables
de la sectorial de jubilats de l’ANC, en una
mostra del dinamisme que es pot tenir estant
jubilat, ens varen plantejar la seva visió optimista sobre les pensions en un Estat independent.
El novembre, els advocats Joan Lleal i Sònia
Bosch, de Lleal Tulsà Associats, de Girona,
varen oferir una interessant xerrada sobre el
tema de les herències.

Els advocats Joan Lleal i Sònia Bosch durant la xerrada sobre herències.

SET EN U març 2015

Loteria de Nadal
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Durant els tres mesos establerts després
del sorteig de la Loteria de Nadal, des del
Casal Sant Grau es va establir un horari
durant les tardes per retornar la quantitat
de cada número premiat (per la terminació coincident amb el número del Casal
Sant Grau amb el primer premi de la Loteria de Nadal).
L’Eduard Lluís, tresorer del casal, pagant la loteria de Nadal.

Activitat Àrea de Joventut

Des de l’Àrea de Joventut no hem parat ni en aquests mesos més freds de l’any,
i per això s’han programat diferents activitats.
Parc Infantil i Juvenil de Nadal

Durant els dies 29 i 30 de desembre es va organitzar el Parc Infantil i
Juvenil al pavelló municipal de Sant Gregori. En aquesta nova edició
també vam comptar amb la col·laboració de joves del municipi per
dinamitzar els tallers i els diferents punts de joc. Des d’aquí volem
donar-vos les gràcies a tots i totes per participar-hi!

Aquest és un projecte de l’àrea de joventut i l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Sant Gregori per crear una activitat de
col·laboració, dinamització i aprenentatge de les tasques que es
porten a terme a la biblioteca Miquel Martí i Pol amb l’objectiu
de contribuir a ocupar una part del temps lliure dels joves.
Si tens entre 16 i 29 anys, ets de Sant Gregori o de qualsevol
municipi de la Vall de Llémena i tens dues hores disponibles a
la tarda de dilluns a divendres (encara que sigui una hora a la
setmana), això et pot interessar! Informa’t a l’espai jove Cal
Bolet o a la biblioteca Miquel Martí i Pol de Sant Gregori.

El divendres 13 de febrer, aprofitant la jornada festiva als Instituts, vam organitzar una sortida per anar a la Masella. Els més de 60 joves que ens
van acompanyar van poder practicar esquí o snow durant tot el dia.

SET EN U març 2015

Esquiada Jove 2015
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JOC DE ROL

JOC DE TAULA

El dissabte 24 de gener, Joaquim Ball-llosera, responsable de Maqui
Edicions, va venir a l’Espai Jove Cal Bolet per jugar una partida del
joc de rol Bàrbars de Lemúria, un divertit i entretingut joc que es mou
entre dracs, monstres i cavernes.

SET EN U març 2015

Sessió de videojocs retro
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Durant el dissabte 31 de gener es va organitzar una tarda de jocs retro,
a dues sales de l’Espai Jove Cal Bolet, per recordar mítics jocs que no
fa tants anys estaven de moda.

Després de l’èxit que va tenir a la tardor entre els joves, s’han programat noves tardes de jocs de taula a l’Espai Jove Cal Bolet. A les
imatges, les sessions de gener i febrer i març.

BERENARS SALUDABLES

L’últim divendres de mes (entre gener i maig), a Cal Bolet, s’ofereixen les tardes de Berenar Saludable. La primera sessió va ser de creps, i la
segona de batuts de fruita natural.

Dia Mundial Contra el
Càncer

Estudiant de pràctiques
a Cal Bolet

Durant el dia mundial contra el càncer, el 4 de febrer, vam preparar una sessió de cinema per veure la pel·lícula Planta 4 i debatre
sobre el tema amb els joves participants.

Durant aquests mesos, Ariadna Bustins Armengol, de Sant Gregori, estudiant del cicle formatiu de Grau mitjà de Gestió Administrativa, està fent pràctiques a Cal Bolet per completar part de la
seva formació, amb un total de 350 hores.

Camp de treball
a Sant Gregori

Solidaritat:
Campanya de recollida de joguines

Durant el mes de març s’ha signat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Gregori i la Fundació Oscobe de
Sant Medir, que portarà a terme, per tercer any consecutiu, un camp
de treball de la Generalitat de Catalunya per a joves. En el conveni
s’inclou la finalització de la senyalització d’una ruta de BTT i aportació d’aliments per al Rebost del Llémena.

Aquest mes de desembre des
de l’Espai Jove Cal Bolet hem
col·laborat amb la campanya de recollida de joguines de Nadal i Reis
que organitza la Creu Roja. Totes les joguines que vam recollir van
ser lliurades per contribuir que cap nen o nena es quedi sense una
joguina per aquestes dates.

SET EN U març 2015

Ariadna Bustins Armengol.
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA SANT GREGORI

Primer jornada de competició
El dia 1 de març va tenir lloc a Ripoll la
primera competició de la Lliga Territorial
de Gimnàstica Artística. En total, hi van
participar 285 gimnastes, d’ambdós sexes.
L’Escola Esportiva de Sant Gregori va participar-hi amb 36 gimnastes dins el nivell
A en les categories benjamí, aleví, infantil,
cadet i juvenil.
Després de sis mesos d’intens entrenament,
els resultats han estat molt positius.
- En la categoria benjamí varen fer totes una
molt bona competició. Per equips, l’escola

esportiva de Sant Gregori va quedar segona classificada.
- En la categoria aleví, Elizabeth Pujol va
quedar en primera posició, i Diana Soles
en tercera. Per equips varen quedar segons
i terceres classificades, d’un total de 13
equips.
- Les infantils també han fet un bon paper
en emportar-se Irene Costa el segon lloc
i Lídia Pascual el cinquè. Guanyaren per
equips, juntament amb Júlia Roch i Maria
Yang, en primer lloc.
- En la categoria cadet, Neus Feixes es va

CLUB D’ESCACS SANT GREGORI

emportar la medalla de plata, Júlia Güell
medalla de bronze i Fiona Moreno va quedar entre les sis primeres. Per equips varen ser les primeres classificades amb cinc
punts de diferència de les segones.
De les més veteranes, varen quedar en primer lloc Maria Tarrés, en segon lloc Sara
Feixes i en sisè lloc Anna Fuentes.
Les entrenadores agraïm l’esforç i perseverança que les gimnastes tenen en la pràctica
d’aquest esport, i les motivem perquè segueixin entrenant per a les properes competicions!

SET EN U març 2015

Un club de primera categoria
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Per vuitè any consecutiu, el Club d’Escacs Sant Gregori ha jugat a la
primera categoria gironina. Aquest any, i quan falten dues jornades
per acabar la lliga, està classificat tercer. Les possibilitats de pujar
són poques, ja que només pujaran dos equips, i quedar segons no
depèn de nosaltres mateixos, però altre cop estem a les portes de
l’ascens.
L’equip sub-12 també ha fet un bon paper a la lliga: ha quedat cinquè
de la lliga regular, i jugarà per la quarta plaça al play-off. Cal destacar
els bons resultats de Dani Alcantarilla, amb 5,5 punts de 6 possibles.
En el terreny individual, Dani Alcantarilla va quedar 11è classificat
de Girona sub-12, amb 5 punts de 8 possibles, i Bernat Pont va quedar 18è sub-10, també amb 5 punts de 8 possibles.
Els sub-12 van acabar cinquens de la categoria. L’últim dia van aconseguir dues victòries i un empat, quedant primers del play-off pels
llocs 5 a 8.

E

S

P

R

T

S

ESPORT MUNICIPAL

Sant Gregori serà la seu d’una de les categories
del Torneig Costa Brava Girona Bàsquet 2015

Imatge de la presentació del torneig a la seu de la Diputació de Girona amb els organitzadors i diversos representants d’ajuntaments
i d’institucions col·laboradores. Foto: Miquel Millan.

El torneig se celebrarà durant els dies 2, 3 i 4 d’abril
a diferents municipis: Girona, Fornells de la Selva,
Quart, Salt, Sant Julià de
Ramis, Bescanó i Sant Gregori, i agruparà diferents
categories de base masculines i femenines, des de mini a cadets.
El pavelló municipal d’esports de Sant Gregori acollirà la categoria
de mini masculí, per la qual passaran els equips de base del Gran Canaria, CB Canarias, Valladolid, Escola Arvydas Sabonis, Granollers,
Boscos Ciutadella i Minguella. Sant Gregori també serà la seu de la
final de la categoria durant el darrer dia de competició.

Suport a dos joves de la Vall de Llémena
a l’UniDesert 2015

Diferents imatges de l’edició d’enguany.

de Llémena va aconseguir la primera posició i, en aquesta edició,
s’han emportat el premi a l’equip més solidari (van repartir gairebé
70 kg de roba a diferents poblats de les zones aïllades del Marroc.
Val a dir que un dels objectius del raid és repartir material escolar,
sanitari i roba als nens i nenes dels pobles per on passa). També van
obtenir el premi a la millor fotografia de l’esdeveniment d’aquest
any, i tot plegat amb un Seat 127 de l’any 1975. Enhorabona!

SET EN U març 2015

Des de la Mancomunitat de la Vall de Llémena i des dels diferents
ajuntaments de la Vall s’ha donat suport a Llémena Team 127, un
equip format per Joel Casellas, de Canet d’Adri, i Marc Costa, de
Granollers de Rocacorba, que ha participat per segona vegada consecutiva al raid solidari UniDesert per a estudiants universitaris
amb vehicles de més de 20 anys. La prova s’ha fet durant el mes de
febrer al desert del Marroc. En l’edició de 2014 l’equip de la Vall
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Un jove de Sant Gregori,
Guillem Sanz Casadevall,
destaca en enduro i DH
Guillem Sanz Casadevall destaca en l’esport de l’enduro. El jove corredor, de 18 anys, de Sant
Gregori, competeix en ciclisme dins la modalitat d’enduro i DH. Aquesta temporada 2015 està
patrocinat per Orbea, després dels bons resultats de la temporada passada durant les diferents
proves d’enduro i DH que va disputar amb l’equip Gavarres Team. Destaca la seva primera
posició júnior als Campionat de Catalunya i de la Copa Catalana 2014 d’enduro.
Resultats destacats 2014

El dia 22 de febrer es van disputar a
Sabadell (Barcelona) els Campionats
de Catalunya de veterans d’atletisme en
pista coberta.
Lauren Gracia, de Sant Gregori, va
competir en la prova dels 60 metres llisos (categoria master 45), i el resultat
va ser la tercera posició i medalla de
bronze amb una marca de 7,85 segons.
Aquesta marca el col·loca a la tercera
posició del rànquing català de master
45.

• 1r a la general de la Challenge DH de
Catalunya
• 2n a la Copa Catalana de DH a la Vall
d’Aran
• 3r al Campionat d’Espanya DH
• 3r al Campionat de Catalunya de DH
• 1r a la general del Big Ride-Open de
España d’Enduro
• 1r al Campionat de Catalunya
d’Enduro
• 1r a la general de la Copa Catalana
d’Enduro
• 2n a la general de l’Open d’Aragó
d’Enduro

SET EN U març 2015

Roger Artigas i Roura,
reconegut com a jove promesa de l’esport gironí
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El jove esportista de Sant Gregori competeix en la modalitat de freestyle amb
el Club Esquí Girona, i ha estat seleccionat com una de les joves promeses de
l’esport gironí. En la temporada 2014 en
Roger va quedar doble campió de Catalunya id’Espanya d’esquí freestyle, categoria infantil.

Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
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Resum d’acords del Ple i acords
de la Junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE
Sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2014
Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Josep M. Serra
i Noguer, Anton Suñer i Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Eduard
Pujadas i de Palol, Raquel Pujadas i de Palol, Josep Vidal i Fàbrega, Susanna Garcia Senen i Jaume Peix i Brunsó.
Els reunits, per unanimitat, aproven cancel·lar el deute pendent amb
el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors i refinançar
l’esmentat deute amb l’entitat Banc Sabadell, SA.
Els reunits, amb el vot favorable de CiU i l’abstenció d’ERC i
d’IpStG, acorden aprovar el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici del 2015.
Els reunits, per unanimitat, aproven la modificació dels Estatuts del
Consorci del Ter.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres de CiU i d’IpStG
i l’abstenció d’ERC, acorden aprovar la modificació dels estatuts del
Consorci de Benestar Social Gironès – Salt.
Sessió extraordinària del dia 15 de desembre de 2014
Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Josep M. Serra
i Noguer, Anton Suñer i Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Eduard
Pujadas i de Palol, Àfrica Masó i Sumsi, Raquel Pujadas i de
Palol, Susanna Garcia Senen i Jaume Peix i Brunsó.
Els reunits, amb els vots favorables de CiU i d’ERC i l’abstenció
d’IpStG, i acorden aprovar l’expedient de modificació de les ordenances, i l’impost sobre activitats econòmiques, atenent el sugge-

riment en el sentit d’establir una tercera categoria que englobi les
fiques situades en les zones més allunyades del nucli urbà de Sant
Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden ratificar la proposta de modificació dels estatuts del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA).
Sessió ordinària del dia 26 de gener de 2015
Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Josep M. Serra
i Noguer, Anton Suñer i Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Eduard
Pujadas i de Palol, Àfrica Masó i Sumsi, Raquel Pujadas i de
Palol, Josep Vidal i Fàbrega, Susanna Garcia Senen i Jaume
Peix i Brunsó.
Els reunits, per unanimitat, autoritzen l’adhesió del municipi de Sant
Gregori a l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la
zona Nord-Oriental de Catalunya.
Els reunits, per unanimitat, aproven la proposta de modificació dels
Estatuts del Consorci local Localret.
Els reunits, per unanimitat, aproven la declaració d’adhesió expressa
al Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica promogut pel Consell Comarcal del Gironès.
Els reunits, per unanimitat, aproven les bases que recullen els criteris
per a l’atorgament d’ajudes en l’aplicació de les ordenances fiscals.
Els reunits, per unanimitat, aproven la memòria valorada redactada
per l’arquitecte Jordi Vidal que preveu l’obertura i urbanització del
tram de carrer que connecta el carrer de Baix amb el carrer Dolors
Pastells.
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Els reunits, amb el vot favorable dels membres de CiU i d’IpStG i
l’abstenció d’ERC, determinen la necessitat de formular un pla especial autònom que prevegi la construcció d’una passera sobre el riu Ter
entre Bescanó i Sant Gregori.

S’accepta l’ajut de finançament del caixet d’obres de teatre per a
adults dins el cicle Escenaris 2014 del Consell Comarcal del Gironès
amb destinació a l’espectacle de Don Juan Tenorio i a La Iaia.

PROPOSTES URGENTS

S’accepta la subvenció concedida en espècie per a la contractació
d’espectacles de l’Espai La Pineda de Sant Gregori – Tardor 2014.

Els reunits, per unanimitat, acorden ratificar l’aprovació definitiva
dels estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès – Salt.

S’aprova el pressupost presentat per a la realització del canvi de la
tanca perimetral de l’EDAR de Sant Gregori.

Sessió extraordinària del dia 16 de febrer de 2015

S’aprova el pressupost presentat per a l’adquisició d’un ordinador
portàtil ACER E5 521 de 4 Gb, més el programa Microsoft Office
amb destinació a la biblioteca Miquel Martí i Pol de Sant Gregori.

Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Josep M. Serra
i Noguer, Anton Suñer i Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Eduard
Pujadas i de Palol, Àfrica Masó i Sumsi, Raquel Pujadas i de
Palol, Josep Vidal i Fàbrega, Susanna Garcia Senen i Jaume Peix
i Brunsó.
Els reunits, per unanimitat, aproven el Pla de Protecció Civil Municipal MULTIRRISC de Sant Gregori pels següents riscos: risc
d’incendi, risc d’inundacions, risc sísmic, risc de transports de mercaderies perilloses, risc de grans nevades i risc d’emergències aeronàutiques.
Sessió ordinària del dia 9 de març de 2015
Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Josep M. Serra i
Noguer, Anton Suñer i Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Eduard Pujadas i de Palol, Àfrica Masó i Sumsi, Raquel Pujadas i de Palol,
Susanna Garcia Senen i Josep Vidal i Fàbrega.
Els reunits, per unanimitat, aproven la ratificació de la modificació
dels estatuts de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM).
Els reunits, per unanimitat, aproven inicialment el Pla especial urbanístic supramunicipal per a la construcció d’una passarel·la sobre el
riu Ter entre els municipis de Bescanó i Sant Gregori, redactat per
l’enginyer de camins Robert Mas Santana.
Els reunits, per unanimitat, aproven els expedients 2/2015 i 3/2015, de
modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2015.
Els reunits, per unanimitat, aproven els convenis que possibiliten procedir a l’execució del projecte de prolongació del carrer de Baix.

SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL

PROPOSTES URGENTS
S’aprova el pressupost presentat per la realització del projecte de reforma interior de les antigues escoles de Ginestar al terme municipal
de Sant Gregori.
Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2014
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Josep Nadal i Colomer.
Es deixa sense efectes l’autorització concedida per a la instal·lació
d’un lloc de venda de productes de l’horta de producció pròpia al
mercat de Sant Gregori.
S’aprova la memòria valorada per als treballs de subministrament i
instal·lació d’uns fanals i parallamps al nucli de Cartellà.

Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2014
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Josep Nadal i Colomer.

2

S’acorda dirigir-se a Dipsalut i acollir-se als següents programes de
salut del Catàleg 2015:
- Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc
de transmissió de legionel·losi.
- Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix
risc de transmissió de legionel·losi.
- Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta
de consumidor.
- Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils.
- Programa de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables.
S’acorda adherir-se a La Xarxa Audiovisual Local (XAL) de la Diputació de Barcelona i acceptar les condicions del Protocol General dels
serveis de la XAL.

S’aprova la sol·licitud de subvenció de la Mancomunitat de la Vall
de Llémena per a l’adquisició de pissarres digitals i es concedeix una
subvenció de 1.200 €.
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S’aprova el padró de contribuents en concepte de deixalles, clavegueram, rètols i ocupació de via relatiu al segon semestre del 2014, i se
sotmet a informació pública.
Junta de Govern Local de 12 de gener de 2015
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Josep Nadal i Colomer.
Es modifica l’horari de les Juntes de Govern i s’estableix que es faran
a tres quarts de vuit del vespre dels dilluns, amb periodicitat quinzenal.
S’aprova el text del conveni de col·laboració entre Hermes Comunicacions SA i l’Ajuntament de Sant Gregori.
S’aprova la memòria valorada per la realització d’unes illetes al carrer
Torrent Vidal cantonada carrer Montseny de Sant Gregori.
S’accepta la subvenció concedida per la Diputació de Girona amb
destinació al canvi de 128 punts de llum a l’enllumenat públic dels
sectors la Torre, Ponent i Cases Noves.
S’acorda adherir-se al servei e.FACT del Consorci AOC com a punt
general d’entrada de factures electròniques.
S’aprova l’oferta presentada per la mútua Unipresalud SLU, que inclou les activitats tècnic-preventives amb 45 h/any de tècnic assignat,
el reconeixement de salut tipus bàsic efectivament efectuat, el reconeixement de salut complet efectivament efectuat, la prova d’hepatitis A
IgG An al personal de la llar d’infants, la prova AC.METILHIPURIC
al personal de brigada i manteniment i la prova AC.HIPURIC ORINA
al personal de brigada i manteniment.
Junta de Govern Local de 26 de gener de 2015
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Josep Nadal i Colomer.
S’aprova la memòria valorada per als treballs de construcció d’un mur
d’escullera en el lateral del Torrent Vidal.
S’aprova el text l’actualització de l’addenda al conveni entre l’Escola
de Música del Gironès (organisme autònom del Consell Comarcal del
Gironès) i l’Ajuntament de Sant Gregori per a la implantació d’una
aula de música.
S’accepta la subvenció concedida per part de Dipsalut a l’empara del
Catàleg de serveis de Dipsalut 2015 per al programa Pt09 per al suport
a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils de l’escola Agustí
Gifre i llar Els Escarlets.

S’aprova el text del conveni que regula la relació entre l’Ajuntament
de Sant Gregori i el Sr. Marc Ros Vilallonga, i estableix les condicions
per a la connexió elèctrica del semàfor ubicat a la zona del Mal Pas, a
la finca del Sr. Marc Ros Vilallonga.
S’aprova el padró de contribuents en concepte de socis de tennis de
Sant Gregori relatiu a l’any 2015, i se sotmet a informació pública
S’aprova el padró de contribuents en concepte de manteniment de
cementiris municipals de Constantins, Taialà i Sant Gregori relatiu a
l’any 2015, i se sotmet a informació pública.
S’aprova el plec de clàusules administratives per a la contractació de
la gestió de l’espai La Pineda.
Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2015
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Josep Nadal i Colomer.
S’aproven les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, a l’alumnat de la llar
d’infants Els Escarlets per l’assistència al curs escolar 2014-2015.
S’aprova la memòria valorada per als treballs de consolidació de la
coberta de l’edifici El Sindicat de Sant Gregori, s’aprova l’expedient
de contractació i s’obre la convocatòria per a la seva contractació.
Se sol·licita a Diputació de Girona el Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural exercici 2015 amb destinació a despeses en matèria cultural,
despeses d’inversió real i despeses corrents vinculades a la prestació
de serveis amb caràcter obligatori.
S’aprova la memòria valorada per a la realització dels treballs de
substitució de la tanca vegetal existent i la instal·lació d’una tanca
perimetral metàl·lica a la banda oest del camp de futbol.
S’adjudiquen els treballs de reparació de l’encreuament passos de les
rieres Torrent Vidal, Garrabia i Gàrrep al seu pas pel camí Ral del
municipi de Sant Gregori.
S’adjudiquen els treballs de construcció d’unes illetes al carrer Torrent Vidal cantonada amb carrer Montseny del terme municipal de
Sant Gregori.
Es prorroga el conveni de regulació de l’organització i funcionament
del mercat de segona mà de Sant Gregori fins al 30 de juny de 2015, i
es modifica la seva la clàusula sisena pel que fa a les tarifes.
S’accepta l’ajut del Consell Comarcal del Gironès amb destinació a
sufragar les despeses de la VIII Fira del Pa i Xocolata edició 2014.
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S’aprova el pressupost presentat per a un monitor de suport a la biblioteca municipal de dilluns a divendres de 16.30 a 18.00 h amb un
total de 7,50 h/setmana dels mesos de febrer a juny 2015.
S’aprova la memòria valorada per als treballs de reparació de camins
de la zona de Taialà.
S’aprova el pressupost presentat per a la instal·lació del nou enllumenat públic al nucli de Cartellà.
Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2015
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Josep Nadal i Colomer.
S’aprova el pressupost per a la realització d’un projecte d’intervenció
arqueològica global sobre el jaciment del castell de Tudela, a la muntanya de Sant Grau.
S’acorda dirigir-se a l’OSIC i acollir-se a la convocatòria de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat per a l’any 2015.
S’acorda dirigir-se a la Diputació de Girona i acollir-se a la convocatòria de les següents subvencions per a l’anualitat 2015:
- Organització d’esdeveniments de caràcter firal 2015: despeses
d’organització i programació de la Fira del Pa i Xocolata del 15
de novembre de 2015
- Projectes i accions de promoció econòmica dins XSLPE 2015 per
finançar els següents àmbits de treball:
a) Mercat de treball: línia de millores en l’àmbit formatiu ocupacional
b) Sector comercial: línia de suport a la dinamització comercial
c) Teixit productiu: línia de foment de l’esperit emprenedor
- Actuacions en camins rurals i matèria forestal 2015: suport per a la
sega de marges de camins rurals i arranjament de diferents camins
per a la prevenció d’incendis forestals.
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S’aprova el compte de recaptació corresponent a l’any 2014 rendit
per Xaloc.
S’aprova la memòria valorada de l’actuació per a l’aplicació de
l’eficiència i l’estalvi energètic a l’enllumenat públic de tres sectors
del terme municipal.
S’aprova el text del conveni de cessió d’espai entre el Sr. Albert Pujadas Pigem en representació del grup d’afeccionats als cotxes de ràdiocontrol i l’Ajuntament de Sant Gregori.
S’aprova la memòria valorada per a la realització d’actuacions en diversos camins de Sant Medir.
Junta de Govern Local de 9 de març de 2015
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Josep Nadal i Colomer.
S’aprova enviar una sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona
per a la promoció i foment de l’esport i facilitar l’accés a les noves
tecnologies.
S’adjudica l’obra de consolidació de la coberta del Sindicat.
S’accepta l’ajuda concedida per part de Dipsalut per a l’avaluació i el
control de l’aigua de l’aixeta.
S’aprova sol·licitar una subvenció a Dipsalut per al programa
d’avaluació higiènica de piscines d’ús públic i gestió del risc derivat
de piscines de titularitat municipal.
S’adjudiquen els treballs de reparació de camins de la zona de Taialà.
S’adjudica la gestió de l’Espai La Pineda.
S’aprova el pressupost per a l’adquisició d’un projector per a
l’Ajuntament de Sant Gregori.
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Tancament de l’exercici 2014
Durant aquest inici de 2015 l’Ajuntament de Sant Gregori ha tancat el pressupost de 2014 amb un superàvit acumulat de 864.657,36
euros. És una quantitat important i que s’ha d’utilitzar amb seny, tenint en compte tots els indicadors, lleis, l’escenari general i l’entorn
econòmic que poden afectar l’estabilitat pressupostària municipal.
El primer indicador que s’ha de tenir en compte abans d’aplicar el
superàvit és l’endeutament municipal, fruit de destacades inversions
que s’han fet a Sant Gregori en els darrers anys. És un indicador
controlat i que actualment està a l’entorn del 64,13 %, per sota de
la xifra que ens havíem marcat en acabar la legislatura (recordem
que el recomanat per als ajuntaments està per sota el 75 %, amb
un màxim del 120 %). Amb el superàvit, en primer terme s’ha de
valorar si es pot reduir encara més aquest percentatge tal com marca
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
També hem de tenir present que la Generalitat de Catalunya té
pendent i reconegut un deute per import de 300.000 euros amb
l’Ajuntament de Sant Gregori en concepte de diferents subvencions
(fa un any la xifra era superior, però es reclama i es controla regularment). Aquesta quantitat s’ha d’acabar pagant, i és evident que
afecta la tresoreria. Gràcies al superàvit es pot controlar aquest deute
pendent i es poden efectuar tots els pagaments dins els dies que estableix la llei, fins i tot segons el darrer informe trimestral del període
mitjà de pagament. Ara mateix, l’Ajuntament paga 11 dies abans del
que marca la llei.
I una altra gran mesura que afecta tots els municipis amb superàvit
és que, a partir del pressupost de 2013, segons va determinar el govern espanyol amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, el superàvit només
es pot aplicar a inversions sostenibles, és a dir: via pública, arranjament de camins, enllumenat, clavegueram, abastament d’aigua potable, recollida i tractament de residus, promoció turística, energia,
indústria, recursos hidràulics, societat de la informació, gestió del
patrimoni o medi ambient.
Queda clar que no es pot utilitzar tot el superàvit per a qualsevol
projecte o concepte. La llei actual, de moment, ho marca d’aquesta
manera expressament. És un altre topall de l’Estat espanyol que frena molts projectes dels ajuntaments, com el de Sant Gregori.
L’Ajuntament de Sant Gregori, durant aquesta legislatura i en anteriors, ha tancat amb superàvit, però des de fa dos anys aquest

superàvit és superior. Què ha canviat? Doncs el fet és que per als
pressupostos del 2013 l’Estat va determinar que els ajuntaments
havien de complir la regla de la despesa i no podien créixer més
d’un percentatge concret respecte al pressupost anterior (entorn d’un
1,5 %). Això obligà els ajuntaments que van mantenir els ingressos
constants a no poder créixer en el seu pressupost més d’aquest petit
percentatge en els següents exercicis, un topall que frena els consistoris amb estabilitat i salut econòmica, com el cas de Sant Gregori.
Per tot això podem utilitzar el superàvit degudament dins el marges
que marca la llei, sempre i quan tots els indicadors econòmics estiguin controlats. De projectes per a Sant Gregori, en aquest sentit,
n’hi ha molts, i en les properes setmanes us els donarem a conèixer.
Grup municipal de Convergència i Unió Sant Gregori	

www.ciusantgregori.cat
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Feina Feta 2011-2015
Durant aquests dies, des del Grup Municipal de Convergència i
Unió hem repartit la Feina Feta d’aquests quatre anys al municipi
de Sant Gregori. Un treball de recopilació de més de 230 punts
amb els projectes, accions i activitats acomplerts.
També podeu descarregar la versió digital de la Feina Feta a la
pàgina web www.ciusantgregori.cat

Eleccions municipals
24 maig
Des de principi d’any estem recollint propostes dels veïns i veïnes
del municipi per preparar un programa electoral obert i plural.
També ens estem reunint amb totes les entitats del municipi per
incorporar més propostes, i parlar dels projectes que ens agradaria portar a terme de cara als propers quatre anys. Podeu seguir
tota l’actualitat del grup municipal a la pàgina web www.ciusantgregori.cat, al Facebook, Twitter o Instagram.
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S’acaba la legislatura
Aquest és el darrer 7 en 1 d’aquesta legislatura, i és l’hora de fer balanç de la feina feta i començar a parlar del futur del nostre municipi.
En aquesta legislatura, amb la majoria absoluta de CiU, ha estat complicat poder desenvolupar tal com haguéssim volgut les nostres propostes.
El diàleg ha estat fluid, però el cert és que CiU ha utilitzat la majoria
absoluta implacablement, i han estat poques les propostes alternatives
que hem presentat que han estat disposats a negociar i aprovar.
Tot i així, estem satisfets de la feina feta pel nostre grup, ja que hem
pogut incidir en algunes decisions importants per al nostre poble, com
per exemple l’aprofitament de l’edifici de la biblioteca per al nou institut i aules de l’escola, i la millora del traçat del torrent Vidal per al
seu ús com a vial per desplaçar-se a peu i amb bicicleta.
Hem estat treballant aquests darrers mesos d’una manera més intensa
en la confecció del nostre programa electoral. Volem que sigui plural
i participatiu, i per això ens hem trobat amb moltes entitats del nostre
municipi per encabir-hi les seves propostes.
També s’han afegit al nostre projecte noves veus del municipi, que
ens ajuden a veure de manera més àmplia com haurien de ser el Sant
Gregori, Cartellà, Constantins, Domeny, Ginestar, Sant Medir i Taialà
d’aquests propers anys.
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Volem un Sant Gregori verd, acollidor i emprenedor, els pilars sobre
els quals es basa el nostre programa.
Hi trobareu els detalls de la nostra idea de municipi, i veureu que els
valors republicans que sempre ens han acompanyat hi apareixen molt
sovint.
Finalment, no ens hem d’oblidar dels moments tan importants que viu
el nostre país, ja que en aquests pròxims mesos es decidirà de manera
definitiva el futur de Catalunya.
És molt important que els ajuntaments estiguin governats per partits
que tinguin molt clar el futur nacional, ja que de ben segur els nostres consistoris tindran un paper protagonista en la independència de
Catalunya.
Nosaltres, de manera inequívoca, som independentistes i estem preparats per treballar per assolir l’objectiu final.
Finalment, volem recordar-vos que si ens voleu fer arribar algun suggeriment podeu contactar amb qualsevol dels membres del grup, o
bé, si ho preferiu, a través de les xarxes socials o a l’e-mail esquerrasantgregorimail.com.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
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Any de canvis
Aquests darrers anys, políticament parlant, han estat molt intensos i
alhora molt esperançadors per a tots aquells que sempre hem cregut
que la política s’ha d’exercir d’una manera justa, i sobretot desinteressada, al servei de la gent que diposita la seva confiança en els que,
en un període de la nostra vida, hem decidit formar part del sistema
polític.
Clarament, estem vivint uns temps de canvi. Hem vist com la corrupció estava instal·lada en tots els estaments de les nostres institucions
i partits, fins i tot en aquells que proclamaven la seva absoluta moralitat. Afortunadament però, en contra del que a molts els hagués
agradat, aquesta situació ha provocat que la gent vulgui canviar una
dinàmica de funcionar que ens ha portat a una situació de desigualtat
social i econòmica insuportable per a una gran part de la població. A
Catalunya, molts estem il·lusionats amb el fet de poder construir un
nou país. Assolir la independència no ha de servir només per alliberar-se del pes d’un Estat que històricament no ens ha tingut en consideració. Si continuem amb la mateixa dinàmica de funcionament no
haurem après res. La construcció d’un nou Estat ens ha de servir per
no repetir els mateixos errors. Hem de tenir present que conceptes
com justícia i igualtat social han de prevaldre a l’hora de crear les noves estructures d’Estat, perquè, si no, d’aquí uns anys tornarem a ser
al mateix punt de sortida, i una vegada més haurem fracassat. Així,
eines com referèndums vinculants, limitacions de mandat, controls
salarials dels polítics, etcètera, crec que han d’estar sobre la taula a
l’hora de forjar el nou Estat. El fet, però, és que aquest procés només
tindrà èxit si tots tenim clar que el més important és el bé comú, per
sobre del particular, i per tant tots haurem de ser generosos i treballar
de manera altruista.
Aquest any tindrem l’oportunitat d’expressar-nos a les urnes en
tres ocasions. Crec, doncs, que tot i la possible desafecció que
molts poden tenir després de veure com les males praxis s’han
apoderat del sistema, no hem de caure en el derrotisme, que l’únic
que ha comportat és perpetuar aquells que no volen canviar res,
sinó que amb la nostra responsabilitat hem d’empènyer per canviar
les coses.
Personalment, amb les properes eleccions municipals s’acabaran uns
anys d’haver intentat servir el poble, sempre amb la voluntat de millorar el dia a dia de tots els veïns i amb les limitacions que comporta

estar a l’oposició d’un govern que té majoria absoluta. Des del grup
d’IpStG hem intentat fer aportacions que crèiem interessants i coherents per al bon funcionament del municipi. Algunes vegades han
estat recollides i en d’altres no. Cal dir, però, que sempre se’ns ha escoltat i respectat. Crec que sis anys com a regidor és un període prou
llarg. Cal, doncs, deixar pas a nova gent, amb noves idees i nous projectes. Sempre he pensat que les persones no ens hauríem d’allargar
en l’estada a les institucions. Si es vol «fer política», hi ha moltes
maneres de fer-ne sense haver d’ocupar un lloc a l’Ajuntament, al
Parlament... Sempre hi ha causes, motius per reunir-se, organitzarse i actuar, fins i tot des de la segona línia dels partits, i amb això
evitaríem un dels mals que patim, que és la professionalització dels
nostres polítics.
Quan vaig començar a formar part del grup d’IpStG i vaig fer el
pas per entrar com a regidor a l’Ajuntament, una persona em va dir:
«Veuràs que és molt interessant i hi aprendràs molt». Ara després
d’aquests anys, haig de dir que tenia raó i que, tal com comentàvem
llavors, la política municipal és una experiència per la qual hauríem
de passar tots els veïns i veïnes del municipi. Així doncs, voldria
donar gràcies a tots els companys i companyes del grup d’IpStG
que aquests anys hem estat treballant per portar una visió diferent al
Consistori, per l’ajuda i el suport que m’han donat en tot moment, i
especialment voldria recordar l’amic Josep Tur, que malauradament
ens va deixar massa d’hora.
Cal, però, pensar que la feina no està feta, sinó tot el contrari. Com
deia abans, aquest pot ser un any de canvis importants per a tots
nosaltres, i hem de continuar treballant per tal que sigui a fi de bé.
En l’àmbit municipal queden molts projectes que cal tirar endavant:
l’Institut, la mobilitat sostenible al poble, la creació d’espais en què
els joves se sentin protagonistes, millores assistencials per a la gent
més desafavorida... Tot això no anirà endavant sense la implicació de
cada un de nosaltres. No podem deixar-ho tot en mans dels qui ens
governaran. Hem de ser crítics i alhora actius per tal d’empènyer i
tirar-ho endavant.
Gràcies per aquests anys de confiança, i ens veiem pel poble.
Independents per Sant Gregori – Progrés Municipal
Jaume Peix i Brunsó
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Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
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PATINATGE ARTÍSTIC SANT GREGORI

El PA St. Gregori ha començat
amb molta empenta aquest any 2015

CLUB DE PÀDEL

Campionat
Provincial
a Sant Gregori
Júlia Pujolràs en 1a posició.

Laia Arnau i Laia Masià en 1a i 4a posició.

Es va començar el gener amb la visita del Reis
Mags d’Orient, que van deixar xutxes per a les
patinadores i sacs carregats de paciència per a
les entrenadores. Al febrer ens vam disfressar
tal com mana el Rei Carnestoltes.
El 28 de febrer, a Platja d’Aro, es va celebrar
la primera jornada de la Lliga Territorial de
Patinatge Artístic nivell B i C, organitzada pel
Consell Esportiu. Hi participaven patinadors/
es de les comarques del Gironès, la Selva, el
Ripollès, la Cerdanya i Baix Empordà.

Del PA St. Gregori van presentar-se 17 patinadors/es: Júlia Pujolràs, Laia Arnau, Marina
Garcia, Zoe Martínez, Laia Masià, Martina López, Ana Mir, Silvia Batchellí, Emma Puigdevall, Marina González, Leo Masià, Laura Vila,
Judit Vila, Berta Boschdemont, Aina Fonoll,
Laura Arnau i Sabina Voz.
El PA St. Gregori va obtenir molt bons resultats. Júlia Pujolràs va quedar en primera posició de la categoria Aleví Nivell C; Laia Arnau
en primera posició i Laia Masià en quarta de
la categoria Benjamí Nivell B; i Laura Vila en
primera posició i Judit Vila en tercera de la categoria Prebenjamí Nivell B.
A part de les medalles que es van aconseguir,
volem felicitar totes les patinadores que es van
presentar a aquestes proves. Sabem el gran esforç que significa patinar soles en una pista davant d’uns jutges. Els nervis, sobretot, juguen
males passades, però les nenes del PA St. Gregori no van deixar de somriure en cap moment
i van sortir a patinar per passar-s’ho bé, que per
a nosaltres és el més important.
Imma Oliva, Gemma Vilches i Emma
Ribas

Els campions provincials masculins.
Foto: Jesús Gafarot.

Els dos equips femenins abans de la
final. Foto: Jesús Gafarot.

SET EN U març 2015

Laura Vila i Judit Vila en 1a i 3a posició.

Del 2 al 7 de març, a les instal·lacions
del x3 Club Girona Pàdel de Sant Gregori, es va celebrar el Campionat Provincial de Pàdel de la Federació Catalana de Pàdel.
Enguany, el provincial gironí, celebrat a Sant Gregori, ha tingut una molt
bona participació en categoria femenina en superar els provincials de Tarragona i Lleida i el de Barcelona. Pel que
fa al nombre d’inscrits, hi va haver 58
parelles masculines i 27 en categoria
femenina.
Les finals es van diputar el dissabte 7 de
març, i els vencedors absoluts en categoria masculina van ser Sergi Curto i Albert
Faxedas. Els finalistes van ser Aitor Garcia i Sergi Torrent. Pel que fa a les guanyadores, van ser Eva Comas i Júlia Comas,
i les finalistes van ser Ariadna Bardala i
Eugènia Soler.
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CB SANT GREGORI

Crònica del partit entre el
CB Sant Gregori i La Salle de Girona

(En podríem fer 14, de cròniques, tantes com equips, però tot arribarà)
A les set de la tarda del diumenge 15 de març
de 2015, en una dia poc habitual, ja que normalment el CB Sant Gregori juga els dissabtes, ha tingut lloc en el Pavelló Municipal
l’enfrontament entre l’equip sènior masculí
local i La Salle de Girona.
Tant les grades com la zona del bar presentaven un molt bon aspecte, i tots els assistents
–des dels més grans fins als més xics– han pogut gaudir d’un bon partit. Bé, els més petits
anaven a la seva i jugaven a córrer i amagar-se,
força aliens a tot el que passava a la pista.
Pel que fa estrictament al partit, s’ha aca-

bat amb el resultat de 75 a 59, favorable als
nostres Han estat setze punts de diferència a
favor dels nostres jugadors, però això no vol
pas dir que el partir no hagi estat igualat, sobretot durant els dos primers quarts, que han
acabat amb el marcador igualat a 38 punts.
En la segona part els locals han estat més
encertats i han imposat la seva veterania
davant d’un equip molt jove però lluitador i bo tècnicament. El CB Sant Gregori,
consolidat en el tercer lloc del seu grup, ha
continuat en la seva línia ascendent, de bons
resultats i de bon joc de la qual gaudeixen

i se’n feliciten tots els seus simpatitzants i
amics.
En el vessant negatiu cal destacar únicament
la lesió d’un dels nostres bases, en Peca, que
ha hagut de retirar-se per una lesió al turmell
que, afortunadament, sembla que no tindrà
més importància ni transcendència.
I fins aquí la crònica del partit de l’equip sènior masculí.
En farem d’altres, de cròniques, dels diferents
equips del club, perquè tots s’ho mereixen,
tots hi posen molt de la seva part: ganes, dedicació i una gran estimació pel nostre club.

AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI

Presentació dels equips i les noves equipacions

SET EN U març 2015

L’Agrupació Esportiva Sant Gregori va
presentar la totalitat de les seves formacions i els nous equips de joc el diumenge
15 de març a les 10 hores del matí, davant
del nombrés públic assistent al camp municipal, en la que va ser una jornada festiva amb gran èxit de participació.
Cal destacar l’agraïment del club als principals sponsors de l’entitat, amb samarretes signades per tots els jugadors, i el
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reconeixement en forma de placa a l’expresident Narcís Rivera.
També hi va haver la presentació oficial del Sr. Albert Casadevall com a nou
president, amb una junta directiva formada per gent de tota la vida i per jovent
criat al club com a jugadors des de petits.
Es va aprofitar la jornada per inaugurar
les noves graderies, que permetran veure
els partits amb més comoditat.

Com a culminació de la jornada, el primer equip, que lidera el seu grup de Tercera Catalana, va jugar a les 13 hores el
seu partit de lliga contra el Santjoanenc,
en un gran ambient. L’enfrontament va
acabar amb la victòria de l’Agrupació per
1 a 0.
A les 15 hores es va fer un dinar popular, en el qual els socis i simpatitzants del
club van gaudir d’una bona fideuà.
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COMISSIÓ DE FESTES DE GINESTAR

VI Caminada Popular
El 8 de març passat, la Comissió de Festes de
Ginestar va organitzar la VI Caminada Popular,
amb 509 participants, als quals volem agrair la
seva disposició per confiar en nosaltres.
Aquest any estem molt il·lusionats amb la
gran participació que hem tingut, perquè
hem aconseguit objectius importants que ens
vam marcar a l’inici, ara ja fa sis anys:
Consolidar-nos dintre el calendari de caminades.
Ensenyar a la gent de tot Catalunya els entorns naturals de la Vall del Llémena.
Passar un dia en família fent esport i gaudint
de la natura.
Tenir participants de totes les edats: nens,
joves, grans…
Enguany, i vist que ho demanaven els corredors
ja en altres anys, i aprofitant la infraestructura de
la caminada, vam fer la I Cursa de Muntanya, en
la qual van participar 50 corredors.
Poden semblar pocs, però per ser el nostre
primer any n’estem molt contents.
El primer classificat masculí va trigar 1 h 47
min 14 s, i la primera classificada femenina 2
h 30 min 51 s. Tots dos es van endur a casa un
premi fabulós: una caixa amb fruita, verdures
i galetes, cedida per Can Mau de Salt i Tieta
Galeta de Girona. Val a dir que els guanyadors van quedar impressionats amb el regal.

Voldríem destacar que la jornada va ser un
èxit gràcies a l’esforç dels membres de la
Comissió, i de tots aquells que desinteressadament ens van ajudar.
També volem donar les gràcies a l’Ajuntament de Sant Gregori per les millores d’adequació del local, que ens ha fet més fàcil la

feina, i pel suport logístic que ens han donat
en tot moment.
Finalment, cal agrair el civisme dels participants,
que fa que la jornada sigui més festiva i familiar, i, com no pot ser d’altra manera, els suggeriments de totes aquelles persones que ens ajuden
a millorar cada any. Ens veiem a la propera!!

Durant els dies 29 i 30 de desembre, el pavelló municipal va acollir una nova edició del
Parc Infantil i Juvenil de Nadal organitzat per
l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Sant
Gregori. Un espai de joc amb inflables, tallers,
quads, ponis, futbolí, play station, jocs de
fusta, zona de psicomotricitat entre d’altres.
Un ventall d’activitats per a diferents franges
d’edats amb berenar de pa i xocolata per a tots
els nens i nenes cada tarda.
També, durant una de les tardes es va comptar
amb la vista dels patges carters per recollir les
cartes de reis dels nens i nenes.

SET EN U març 2015

Parc Infantil de Nadal
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Cap d’any
a l’Espai la Pineda
Un any més l’Associació de Sardanistes de la Vall de Llémena va
organitzar el sopar de Cap d’Any a l’Espai la Pineda de Sant Gregori. Enguany la inscripció al sopar va ser més elevada que l’any
anterior i totes les persones van poder gaudir d’un bon sopar i de
música i ball fins ben entrat al nou any.

Durant els dies 25, 26, 28 i 6 de gener al pavelló municipal de
Sant Gregori, l’Agrupació Esportiva Sant Gregori i el Club Bàsquet Sant Gregori van organitzar la tradicional Quina que cada
vegada compta amb més participació ja sigui pel bon ambient,
l’atenció de totes les persones que la preparen i s’impliquen fins
al detall, el format que s’ofereix o el gran assortit de premis.

T de Teatre a Sant Gregori

SET EN U març 2015

L’Espai la Pineda es va omplir per veure l’obra de teatre “Dones
com jo” de la companyia T de Teatre amb quatre grans actrius: Carme Pla, Mamen Duch, Àgata Roca i Marta Pérez. Aquesta ha estat
la primera obra de la temporada 2015 dins la programació cultural
de l’Ajuntament de Sant Gregori.
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Carnestoltes
El dia 15 de febrer, a Sant Gregori es va celebrar la festa de Carnestoltes amb un recorregut des de la plaça Rafael Masó fins a la plaça
Francesc Macià, encapçalat per la Banda del Rec.
Durant la jornada es van poder veure moltes disfresses i tres di-

vertides carrosses decorades per a l’ocasió. A la plaça Francesc
Macià es va repartir xocolata desfeta i els nens i nenes van saltar,
jugar i ballar amb l’actuació de Jordi Tonietti, dedicada als infants.

El Carnestoltes més menut
El divendres 13 de febrer, a la Llar d’Infants Els Escarlets també es va celebrar la rua de
Carnestoltes, animats pel grup de percussió Tambòrian’s, van passar per diversos carrers
del poble acabant al pavelló municipal.

Concert del grup
musical Calidae
El divendres 13 de febrer a l’Espai la Pineda, el Casal Sant Grau i l’Associació
de Sardanistes de la Vall de Llémena
van organitzar un concert de música
amb el conjunt Calidae format per músics jubilats de reconegudes formacions
musicals i amb un extens repertori.

SET EN U març 2015
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Activitat de la Coral Sant
Gregori el darrer
trimestre d’enguany

SET EN U març 2015

El dia 25 de gener vàrem cantar al bateig de l’Adrià Tibau Rebollo, que es va celebrar a l’església de Sant Medir.
El 21 de febrer vàrem participar en la Trobada de Corals a Vilabertran, en la qual vàrem cantar amb la Coral de Vilabertran
i amb el Cor Dubrawushka. Després, els companys russos ens
varen oferir un berenar amb una degustació d’unes creps típiques del seu país.
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Sortida anual del Zoom:
Frankfurt
Amb motiu de les festes nadalenques, alguns components del Zoom
vàrem viatjar a Frankfurt. Vam passar quatre dies al cor d’Alemanya
per poder gaudir dels seus famosos mercats de Nadal.
Ens va donar temps de visitar tot el barri antic de Frankfurt, ara una
moderna ciutat i capital financera de la Unió Europea, que va ser reconstruïda totalment després de la II Guerra Mundial. També vam
visitar una altra ciutat preciosa, Heidelberg, coneguda pel seu castell
i per la seva universitat. Vam tenir ocasió de pujar al Maintower, de
200 metres d’alçada, des d’on es pot veure tota la ciutat, i de gaudir
de la gastronomia local, amb les típiques salsitxes, el vi calent i una
magnífica cervesa.
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L’Ateneu
escolta

La fred de l’hivern no ha parat les tertúlies
del club de lectura i hem reprès –per a entrar
en calor- les sortides del grup excursionista
pels camins de ronda de la nostra costa. Tot
i així creiem que hem estat menys presents
que de costum a la vida de la Vall. Potser és
perquè l’Ateneu escolta...
Escolta –com sempre hem procurat de ferpropostes, idees, suggeriments,... Aviat també
escoltarem programes electorals, promeses,...
Diem que l’Ateneu escolta ja que des que
es va decidir que entitats afins als objectius de l’Ateneu es poguessin associar com
a entitats membre, ha tingut força ressò i
més d’una conseqüència. Diversos agrupaments escoltes s’han fet entitat membre de
l’Ateneu i fan ús de la rectoria de Cartellà
de manera força continuada. Ja estem pensant que potser caldrà limitar i regular una
mica més l’ús de la nostra seu social... De
moment estem fent l’esforç de fer una neteja

mensual. En aquest sentit, també escoltarem
idees i propostes dels socis, que val a dir,
déu ni do l’ús que també fan de l’espai.
El contacte estret amb agrupaments escoltes, el vincle i l’experiència de més d’una
família de la vall del Llémena amb el món
de l’escoltisme, ens ha dut a prendre una decisió important. Ja us podem anunciar que
el casal de Cartellà d’aquest estiu, serà organitzat i dirigit per persones estretament vinculades al moviment escolta de Girona amb
l’acompanyament d’un equip de pares i mares, on hi ha places vacants... Gent preparada
que de manera voluntària està fent activitats
de lleure durant tot l’any, amb ganes de fer
viure a la mainada el temps d’esplai d’una
manera sana, en contacte amb l’entorn natural,... Estem convençuts que el casal tornarà
a ser un èxit i, com diria aquell del cinema,
“aquest pot ser l’inici d’una gran amistat”!
De moment doncs, l’Ateneu escolta.
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Visita a Ràdio
Sant Gregori
El 4 de març ens van visitar a les
instal·lacions de Ràdio Sant Gregori
els alumnes de P5 de l’Escola Agustí
Gifre. Durant el curs, estan treballant,
entre d’altres temes, els oficis. Els mateixos pares i mares dels nens i nenes
s’encarreguen d’explicar-los la seva activitat professional. És per això que hem
comptat amb la presència de l’Enric
Puig, col·laborador de la ràdio i com a
pare d’un alumne de l’escola.
Els alumnes, acompanyats per les seves
professores, Mònica i Anna, s’ho van
passar molt bé i van escoltar atentament
les explicacions de l’Enric i d’en Narcís
Carreras, el responsable de Ràdio Sant
Gregori.

SET EN U març 2015
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Gestionar la cultura és gestionar el patrimoni de tots,
és gestionar allò que ens identifica com a col·lectiu
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La cultura, i el teatre en particular, s’alça
com a espai per crear la identitat col·lectiva.
Des dels inicis de les civilitzacions modernes s’ha tingut la necessitat de consumir
cultura per crear relacions entre les persones, per identificar-nos amb un col·lectiu,
per tenir una reacció catàrtica, per conèixer, per veure una radiografia de la pròpia
persona, per reflexionar sobre els models
de comportament humà, per oblidar-nos de
les preocupacions diàries o per fer crítica
sobre això o allò de la política o de la societat que considerem injust. Per aquesta
raó tots els pobles volen tenir el seu propi
espai cultural amb identitat pròpia.
Quan treballes com a gestor cultural t’adones que la cultura és la base d’un poble i
que tens l’obligació de potenciar-la i preservar-la, ja que ens identifica com a col·lectiu
i ens explica qui som i d’on venim.
Aquesta és la meva feina, sobretot dirigida
a l’àmbit teatral. Quan vaig arribar a Sant
Gregori, ara fa cinc anys, em vaig posar en
contacte amb el grup de teatre IncreiXendo per conèixer el teatre local i saber quins
elements culturals tenia el poble. Aquest
enllaç em va portar l’any passat a dirigir
i organitzar l’obra de teatre dins la Festa
Remença.
La Festa Remença és una manifestació del
teatre popular, ja que és fet i gaudit per la
gent de la Vall de Llémena. Des del teatre
pretenem explicar una història per compartir amb el públic i fer-li viure les mateixes
emocions que com a actors estem representant, però sense perdre mai de vista
l’objectiu principal: passar-ho bé. Tenim
clar que el més important seran tots els assajos que farem, les hores que compartirem
prèvies a la festa, els nervis que passarem,
l’experiència, el que aprendrem; en definitiva, si no ens ho passem bé al llarg dels
dos mesos d’assajos que farem, no haurem
acomplert tots els nostres objectius.
Enguany el teatre serà un recorregut per

l’interior d’algunes estances de Can Heras.
Els espectadors entraran en una casa on
han viscut pagesos remences i, com aquell
que treu el nas per la finestra, es podrà
veure com vivien i què pensaven els nostres avantpassats remences, sempre d’una
forma distesa, amena i divertida. I tothom
pot col·laborar-hi: és teatre popular. Hem
obert les portes perquè per uns dies tothom
pugui viure l’experiència del teatre. Hi ha
qui fa teatre per desconnectar del dia a dia,
d’altres en fan per viure el que a la vida
real no podrien, alguns en fan per reviure
emocions, n’hi ha que en fan perquè els
agrada que els mirin o perquè fent-ho descobreixen una part d’ells mateixos, i encara alguns en fan perquè, després de tot un

dia laboral, el teatre evadeix i, com assistir
al gimnàs, exercita les emocions i el fa tornar com nou cap a casa. Per quina raó en
fas o en faries tu?
La cultura és pensar, perquè pensar sol
ser divertit. La cultura també consisteix a
asseure’s a una cadira, oblidar-ho tot per
un moment i deixar-se portar per les emocions. La cultura és riure, és catarsi. En
definitiva, el teatre, la cultura d’un poble,
ajuda a fer créixer la seva pròpia comunitat. Aquest any, amb la Festa Remença i
amb el grup IncreiXendo i la resta de participants, tots plegats gaudirem i creixerem
una mica més.
Marta Parramón Girvent
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El Rebost del Llémena i
Càritas organitzen tallers
d’apoderament per a famílies:
l’alimentació i l’habitatge
Durant els mesos d’octubre a desembre, el Rebost del Llémena i Càritas diocesana van organitzar dos tallers d’apoderament per a famílies
de la Vall afectades directament per la crisi econòmica amb l’objectiu
de dotar-les d’eines i recursos personals per incidir directament en
determinants socials de la seva salut. Els tallers organitzats van ser:
• Estratègies per a l’estalvi + habilitats personals (30 h) – 9 participants
• Cuina econòmica i saludable (20 h) – 5 participants
Les activitats desenvolupades han permès oferir una sèrie de tallers
vivencials, uns espais de trobada i grups d’ajuda mútua en què les
persones participants han pogut intercanviar temps i coneixements
segons les seves capacitats i necessitats sobre temes d’alimentació
i habitatge.
Així, s’ha treballat en l’autoconeixement per poder identificar les
pròpies capacitats i necessitats bàsiques; ampliar la xarxa social dels
participants i intercanviar coneixements i experiències; adquirir i consolidar estratègies i hàbits de previsió econòmica i estalvi en la llar,
i fomentar hàbits alimentaris més econòmics, sans i sostenibles mediambientalment.
De manera unànime, totes les persones participants han valorat positivament la iniciativa i estan interessades a continuar formant-se, atès
que s’han incorporat eines i recursos al dia a dia que han afavorit la
millora de la seva economia familiar. Un altre dels aspectes que més
s’ha valorat ha estat la dinàmica relacional i social que els ha aportat la
participació en els tallers, ja que han millorat la seva comunicació quant
a la relació amb altres companys i companyes, en compartir situacions
vivencials similars i poder contrastar opinions amb altres persones.
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El Rebost del Llémena
col·labora amb el concurs
de receptes econòmiques
i saludables de Càritas
Diocesana de Girona
El dia 6 de febrer es va fer al mercat municipal de Salt l’entrega
de premis del concurs de receptes de cuina econòmica i saludable de Càritas Diocesana de Girona. El concurs, organitzat amb
el suport de Dipsalut, va consistir en l’elaboració de receptes
que havien de complir els següents criteris: plats econòmics,
saludables i fàcils de fer a casa,; pensats per a quatre persones i
a un preu d’1 i 2 € per persona.
Van participar-hi concursants de la Vall de Llémena i de tota la
demarcació de Girona. La Vall hi va ser present amb els participants i voluntaris del Rebost del Llémena: M. Gràcies Roca, M.
Àngels Cortés, Julia Tataru Luminita i Yolanda Noriega.
El premi del concurs consisteix en la publicació de les receptes
dels participants en el llibre Cuina econòmica i saludable, receptes a 1 i 2 euros, que es presentarà el proper dijous 17 d’abril
a les 11.30 a la Fundació Valvi de Girona. A més, el receptari
ofereix una sèrie d’idees pràctiques i receptes d’aprofitament
per evitar el malbaratament alimentari.
El receptari vol ser un reconeixement al bon fer gastronòmic
que els participants assoleixen gràcies als Tallers d’Apoderament com a plataforma de transmissió de coneixements i de
promoció de la dieta mediterrània. En les formacions es treballa
l’estalvi i la sostenibilitat, l’alimentació saludable i les habilitats personals.
El llibre compta, també, amb la col·laboració de reconeguts
cuiners com els germans Roca, del restaurant El Celler de Can
Roca; Jordi Jacas, del restaurant El Molí de l’Escala; Iolanda
Bustos, del restaurant La Calèndula, i de Marc Gascons, del
restaurant Els Tinars.
El llibre es podrà adquirir per la diada de Sant Jordi, a les diferents parades de les Càritas de la diòcesi de Girona, i en els
restaurants dels cuiners que han col·laborat en el projecte.

Patates
farcides de
formatge i
pernil dolç.
Concursant: M.
Àngels Cortés.
Càritas Sant
Gregori.
Taller energètic.

SET EN U març 2015

Taller de cuina.
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COMISSIÓ DE REIS SANT GREGORI

La màgia de la nit de Reis
5 de gener. Una data màgica per a la canalla
i ... per als grans. Per un dia tots som infants.
Els Reis d’Orient varen arribar de nou als
nostres pobles, puntualment i amb un horari
més avançat per tal que els nens i nenes poguessin estar més estona amb ells i demanar
els seus regals a Ses Majestats.
Una comitiva esplèndida va arribar al poble
veí de Canet d’Adri, on els infants varen poder escoltar i veure de ben a prop els Tres
Reis i gaudir de la seva companyia una llarga
estona.
Seguidament i màgicament, van passar
per Cartellà i Ginestar per enfilar ja per
l’avinguda de Girona i arribar a Sant Gregori
a l’hora establerta.
Cavalls, carros, patges escaladors, carters
reials, cavallets, bufones, timbaler... Les carrosses reials formaven una llarga i fantàstica
comitiva que en arribar a la plaça Francesc
Macià va saludar tots els veïns que els havien
anar a rebre. Allà van recollir les cartes i els
desitjos dels més menuts.
Després es va fer la tradicional xocolatada
i... tots a dormir!

SET EN U març 2015

Com d’altres anys, els patges reials varen ser
al Parc de Nadal; el mateix dia 5 al Consorci
Joan Riu i el diumenge dia 4 de gener a la residència Les Oliveres, i després a la plaça de
la Sardana, per començar a recollir les cartes
dels nens i nenes.
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Reis a Sant Gregori.
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PATGES REIALS A LA PLAÇA de la sardana

Els patges reials van recollir les cartes dels nens i nenes al mercat municipal.

CAVALCADA DE REIS A CANET D’ADRI
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Espectacles
infantils a l’Espai
la Pineda
Durant aquest inici d’any l’equipament cultural de l’Espai la Pineda ha acollit més de
450 nens i nenes en els tres espectacles infantils programats entre gener i març. El 18
de gener amb l’espectacle “El Carreró de les
Bruixes” de la companyia Poca Cosa Teatre,
el 15 de febrer amb l’espectacle “5 contes
diferents” amb Produccions Essencials i el
15 de març, “Rondellaire” amb Cesc Serrat.
Aquesta programació també està inclosa dins
Escenaris del Consell Comarcal del Gironès.

CAVALCADA DE REIS A CARTELLÀ

CAVALCADA DE REIS A GINESTAR

SET EN U març 2015
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MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA

La Mancomunitat inicia els preparatius
per a la sisena edició de la
Festa Remença de la Vall de Llémena
31 de maig – Can Heras – Canet d’Adri

Nova edició en
anglès del Mapa
turístic de la Vall
de Llémena

SET EN U març 2015

Properament la Mancomunitat de la
Vall de Llémena posarà a disposició
dels ajuntaments i establiments turístics de la Vall la segona reedició del
Mapa turístic de la Vall de Llémena en
llengua anglesa. El tiratge de la primera edició ja ha estat exhaurit, i és per
aquest motiu que la Mancomunitat de
la Vall de Llémena n’ha promogut la
reedició després d’actualitzar els continguts turístics del mapa i les dades de
serveis.
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Queden pocs mesos per a la celebració de
la sisena edició de la Festa Remença, i la
Mancomunitat de la Vall de Llémena ja
ha començat a treballar amb les entitats i
voluntaris de la Vall per organitzar les activitats de programació d’aquest esdeveniment.
Com ja ve essent tradició, un dels objectius
de la festa és donar a conèixer racons especials de la Vall pel seu valor patrimonial,
històric o natural. I per a aquesta edició de
2015 a Canet d’Adri no es podia escollir
millor escenari que el mas de can Heras,
una masia documentada des de l’any 1274
i que ha estat propietat de la nissaga de la
família Heras de forma ininterrompuda des
de l’any 1350 fins al 2008.
Per a aquesta edició la Festa Remença seguirà la mateixa estructura de renovació
que es va començar a implantar en l’edició
de 2014 a Sant Esteve de Llémena. Així, la
festa serà un esdeveniment de tot un dia,
amb mercat d’artesans, mostra ramadera

Masia de Can Heras - Canet d’Adri.

de la Vall, tastets gastronòmics dels restaurants de la vall, danses tradicionals, «Jocs
rurals de la Vall» i la representació de microteatre en format itinerari, amb escenes
costumistes i coral.
La majoria de les activitats es faran a la
zona verda que envolta la finca de Can Heras, excepte l’itinerari teatral, que es farà
seguint un recorregut interior a la masia de
can Heras, amb diverses sessions tant al
matí com a la tarda.

Vols participar o
col·laborar en la
Festa Remença?
Ja sigui al teatre, al bar, als jocs
remences, amb el vestuari, fent de
figurant, amb l’ambientació...
Contacta amb la Mancomunitat:
info@valldellemena.cat / 972428300
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La Mancomunitat obté finançament del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient per a la senyalització dels
espais naturals protegits Banya del Boc, Muntanyes de Rocacorba i camí ral
El Departament d’Agricultura ha resolt favorablement la
sol·licitud d’ajut que la Mancomunitat de la Vall de Llémena
va trametre el juliol de 2014 acollint-se a la convocatòria Ordre AAM/167/2014, de 26 de maig, d’ajuts per al finançament
d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per als
anys 2014 i 2015.
El projecte sol·licitat consisteix en la senyalització de l’itinerari
de descoberta del volcà de la Banya del Boc, la interpretació de
la zona de Rocacorba, i la millora i homogeneïtzació de la senyalització existent al camí ral de la Vall de Llémena en el tram
corresponent entre el nucli de Llorà i Sant Esteve de Llémena.
La Mancomunitat ha iniciat recentment l’expedient de licitació

d’aquesta obra, que es preveu finalitzar el mes d’abril. El projecte ascendeix a un import total de 22.832,14 € IVA exclòs, del
qual el Departament d’Agricultura finançarà el 70 %. La resta
del pressupost serà assumit per la Mancomunitat de la Vall de
Llémena i els Ajuntaments de Sant Martí de Llémena, Sant Aniol
de Finestres i Canet d’Adri.
Mitjançant aquesta actuació es pretén ordenar l’ús dels espais
naturals protegits de la Vall de Llémena, gestionant els fluxos
de visitants mitjançant una correcta senyalització d’orientació i
difusió. Al mateix temps, l’adequació d’aquests espais ha de permetre difondre el coneixement del territori i posar-ne en valor el
patrimoni cultural, natural i històric.

Dia de la dona
L’activitat d’aquest trimestre ha estat marcada pel Dia de la
Dona (8 de març). Conjuntament amb la regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament es va organitzar una sessió de teatre. El grup La Gespa, de Palamós, va representar l’obra Dues dones que ballen, de
Josep M. Benet i Jornet.
Aprofitant l’ocasió, tretze dones varen exposar diverses fotografies
en el vestíbul de la Pineda.
Com a continuació d’aquests actes, el dia 20 tindrà lloc el sopar
compartit. En realitat podríem dir que tots els sopars de grup són
compartits, però en aquest cas ens estalviem el càtering. Cada una
de nosaltres aporta un plat, i en resulta un bufet variat i divertit en
què es poden degustar les millors delicadeses imaginables. Aquesta

vetllada començarà amb la projecció de la pel·lícula Como agua
para chocolate.
A banda d’això, també vàrem anar a Barcelona a veure la fantàstica
obra Fedra, interpretada per Emma Vilarasau, Lluís Soler i Mercè
Sampietro.
Vàrem compartir una xerrada parlant de les lleis de la física més
properes. Josep Bosch ens va exposar els seus coneixements fruit
de la seva preparació científica, però sobretot, de la gran curiositat
que té per la ciència.
I també s’han programat dos tallers: un per confeccionar espardenyes i un altre d’interiorisme, dirigits per Aurora Morales i Cristina
Anguera, respectivament.

Un detall de les fotografies de l’exposició.

Un moment de la representació de Dues dones que ballen.
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS
SANT GREGORI - VALL DE LLÉMENA

Entrevista a Coral Alsina Rebugent
Centre de teràpies i estètica Musk

A l’Associació de comerciants Sant Gregori-Vall de Llémena comptem amb un
bon grup de joves emprenedors que han
apostat pel camí professional d’obrir el
seu propi negoci. La Coral Alsina és una
d’aquestes joves que definiríem com a
pencaire, sempre al peu del canó, decidida i amb les idees molt clares del que
espera de la vida. Seguretat i fermesa que
fan que qualsevol entrebanc sigui una empenta per fer un pas endavant.

SET EN U març 2015

Nascuda l’any 1983, la Coral és filla de Maria
Rebugent i Josep Rubirola, i és la més petita
d’una gran família de nou germans. Va venir a
viure a Sant Gregori als set anys, quan la seva
família va agafar les regnes del restaurant i
l’hostatgeria de Santa Afra, els quals van regentar durant més de 15 anys. La Coral era
una més de les que ajudaven en el negoci familiar i, per això, encara avui dia és recordada
com «la nena de Santa Afra».
La Coral va estudiar esteticista per posar guapa
la gent. Ella volia una professió que estigués
al servei de les persones i poder ajudar-les.
«Quan una persona es cuida i se sent guapa, se
sent bé i, per tant, s’estima a si mateixa».
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Com és que vas decidir obrir una estètica
a Sant Gregori?
Doncs per la Maria Àngels Carbonell, de
l’Òptica. Va ser ella la que em va fer plantejar la possibilitat d’obrir el meu propi centre
d’estètica. Professionalment ja havia treballat
en altres centres de Girona, però no m’havia
plantejat aquesta opció. Vaig proposar-ho a
casa, i a tota la família els va semblar una idea
fantàstica. Gràcies al suport de la meva mare

Maria Rebugent i al seu marit Josep Rubirola
amb 23 anys vaig poder obrir l’Estètica-Merceria Naïs l’any 2007.
I com van ser els inicis com a jove emprenedora?
Si vols que el teu projecte funcioni has de
treballar molt i molt. Ser el teu propi cap és
molt sacrificat i és molta responsabilitat. Però
alhora és gratificant poder fer la teva professió
tal com tu creus que l’has de fer i que ningú no
t’hagi de manar.
Vas començar amb l’estètica Naïs i ara portes el Centre Musk. Per què aquest canvi?
Doncs precisament perquè necessitava fer
un canvi a la meva vida. Volia centrar-me
exclusivament en el servei d’estètica i amb
Naïs no ho podia fer, ja que era un local molt
més gran que combinava botiga de merceria i
centre d’estètica. A la pràctica això implicava
molta més feina que no em deixava centrarme al cent per cent en l’estètica, i va arribar a
ser estressant. El 2014 va sorgir l’oportunitat
d’agafar el traspàs del Centre Musk, i canviar
a un local molt més petit on puc dedicar-me
exclusivament com a esteticista d’una forma
més tranquil·la i dedicada als clients. El centre
Musk és més petit però assolellat, i això fa que
sigui molt acollidor i, sobretot, amb un molt
bon pàrquing per als clients. Com que aquest
centre ja era conegut com a centre Musk i per
a mi començava una nova etapa diferent, vaig
decidir conservar-ne el nom.
Què és el que més t’agrada de la teva professió?
Tractar amb la gent. Vulguis o no, comparteixes molts moments de converses amb els
clients, i això genera molta confiança i complicitat. Oferim un tracte proper i els clients se

senten com a casa. Fins a tal punt que molts
d’ells avui dia concerten la seva cita per
Whatsapp.
A Sant Gregori hi ha més centres d’estètica.
Quina és la manera de diferenciar-se?
La diferència l’has de marcar tu com a professional, és a dir, amb les teves mans. Avui dia
totes les estètiques podem oferir pràcticament
els mateixos serveis i especialitats, però és
com ofereixes el servei el que t’acabava diferenciant. És important saber transmetre seguretat i fermesa al client perquè això genera
confiança. Un bon servei vol dir clients satisfets, i en el centre Musk el que ens funciona
molt bé és el boca-orella.
Quins són els serveis que més demanen els
teus clients/es?
A l’estètica oferim tot tipus de serveis: depilacions, manicures i pedicures, tractaments
facials i corporals, servei de fisioteràpia, dietètica, depilació làser i maquillatge. Però el
que més es demana són les depilacions, és la
meva especialitat.
I fora de la feina, què t’agrada fer?
Doncs una de les meves aficions és el teatre.
Estic amb un grup amateur de Girona que
es diu «Toma Teatre» i ens ho passem molt
bé. Després hi ha els amics i sortir amb ells.
M’agrada estar envoltada de gent.
I ara què parles dels amics, això de tenir
una amiga esteticista deu ser un «xollo»
No et negaré que en algun sopar d’amics he
acabat fent ungles, però en general tant els
amics com la família saben separar les coses.
Com et veus en el futur?
Fent el que sóc, fent d’esteticista i posant guapa la gent de Sant Gregori en un negoci propi.
Un consell com a esteticista?
Que la gent es cuidi. El dia a dia, l’estrès, la
feina, la família... fa que molta gent no trobi
un moment per mimar-se. Ens hem de sentir
bé, i hauríem de mirar de buscar temps per a
nosaltres mateixos. Quan els clients vénen a
l’estètica, aquell moment és només per a ells,
per desconnectar, per cuidar-se, per mirar-se
per dins i per fora.
MUSK Centre de teràpies i estètica
Pl. Catalunya, 4-6. 678345903 / 972429673
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Entre tots
sumem més
De cara les dates de Nadal, com ja es
va fer l’any passat i aquest any també,
des de l’Ajuntament de Sant Gregori es
va gestionar la recollida de diferents lots
de productes gràcies a la predisposició
i la col·laboració de diferents empreses,
com Nestlé i Inpanasa. D’aquesta manera es van poder aportar a el Rebost del
Llémena uns lots, que es van sumar a
altres iniciatives, per poder repartir entre les famílies que atenen i més en unes
dates tan marcades.
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS
SANT GREGORI - VALL DE LLÉMENA

L’Associació de Comerciants
entrega 33 lots socials de Nadal
al Rebost del Llémena
Per tal de donar suport a les famílies més necessitades de la Vall de Llémena en dates tan
assenyalades com les de Nadal, l’Associació de Comerciants va col·laborar amb el Rebost
del Llémena fent entrega de 33 lots socials amb productes de Nadal, que van ser consensuats
amb Benestar Social. L’entrega a les famílies es va realitzar el dia 22 de desembre.

Entrega d’una panera dels alumnes de
6è al Rebost del Llémena
El passat dia 11 de febrer els alumnes de
sisè de l’escola de Sant Gregori van fer
entrega d’una panera amb diferents productes d’alimentació al Rebost del LLémena.
Després de realizar el sorteig amb anterioritat i en motiu de la manca d’aparició
del propietari del número guanyador. Els
nens i nenes, juntament amb els pares i
mares responsables van acordar fer entrega i donació d’aquesta panera al Rebost
del Llémena, amb l’objectiu d’afavorir i
ajudar algunes famílies necessitades de la
nostra vall.

SET EN U març 2015
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Biblioteca Miquel Martí i Pol
A la pregunta «per què llegir?», el Sr. Vicente Muñoz Pueyes contesta: «Perquè et dóna
la sensació que has viscut més vides. Alguns dels personatges literaris que he conegut
en els llibres han influït en mi molt més que persones de carn i ós».
Qué leer, núm. 200. p. 38

Aquest 2015 és l’Any de les Biblioteques,
i de moment a l’entrada de la Biblioteca ho
hem posat ben visible.

També, per celebrar el Nadal, l’empresa
TCL ens va oferir un concert de nadales en
anglès.

Al desembre vàrem tenir dos dies de tallers
infantils de decoració nadalenca amb Taller
Nimbe... La Biblioteca es va convertir en un
preciós pessebre.
Conxa Torrado preparant les lletres.

I, finalment, el Tió va venir i va fer una gran
«cagarada»!!!... amb l’acompanyament d’en
Roger de Banyoles.

Activitats passades
El dijous 20 i dimecres 26 de novembre
vàrem tenir sessions familiars de jocs «moderns» de sobretaula amb Via Lúdica.

SET EN U març 2015

Aquells dies vàrem tenir exposats tot un seguit de documents relacionats amb el Nadal.
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Al novembre vàrem donar suport a les activitats que es varen portar a terme des de
l’Associació de Dones de la Vall mitjançant
la creació d’un espai amb material sobre
aquest tema i una silueta al terra construïda
pels joves de Cal Bolet.

Quant a exposicions, al llarg de desembre hi
va haver exposades les fotografies del concurs de la Fira del Pa i al Xocolata, organitzat
pel Zoom!
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Des de l’Ateneu vàrem oferir una presentació del llibre de Xavier Cusell 30 dies per
salvar el Llémena.
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El 20 de febrer vàrem tenir una sessió de
contes molt màgica amb la Sílvia Cadanet.
També varem tenir un preludi musical molt
apropiat amb interpretacions de flauta travessera amb la Coralí Juanola i la Laura Carreras, ambdues alumnes de l’Escola Agustí
Gifre.

També entre finals de gener i principis de
febrer hem tingut les segones visites escolars del curs, de tercer a sisè. Amb motiu de
la seva exposició, la Concepció ha vingut i
ha explicat als nens i nenes de 6è què eren i
com es feien els vitralls. Ha estat molt interessant! En aquesta ocasió també han vingut
els de segon per conèixer la Vall mitjançant
la maqueta.

Trobareu informació més detallada de totes
les activitats relacionades amb la biblioteca
al nostre bloc, http://bibliotecadesantgre-

gori.blogspot.com/

Pel que fa a exposicions, el mes de gener
hem continuat tenint les del Concurs de la
Fira del Pa i Xocolata, organitzat pel Zoom.
El mes de febrer hem pogut gaudir d’una
sèrie de vitralls sota el títol «Oceans», de la
Concepció Escandell, preciosos tots ells.

PRÒXIMES ACTIVITATS

I continuant amb el tema de les exposicions,
el mes de març hem tingut una col·lectiva
que feia referència a les dones des de diferents punts de vista. Les autores no són de
la Vall, però sí que hi tenen contacte: Maite
López, Mamen Zaera i Olga Masseguer.

Exposicions:
• Abril.- Exposició de pintures d’Anna Delgado «JOMA».
• Maig.- Exposició fotogràfica d’Àngel Vidal.
• Juny.- Exposició dels treballs de fi de curs
de l’alumnat de Mercè Soler. I exposició de
dibuixos d’Ivan Cenamor.
Club de Lectura:
• Abril.- Dies de frontera, de Vicenç Pagès
• Maig.- L’hort de les olivers, de Narcís Comadira
• Juny.- El carrer Franklin, de Lluïsa Cunillé
• Juliol.- Ànima, de Wajdi Mouawad
Infantils:
• Abril.- Dijous 9 i divendres 10, a escollir, taller infantil de primavera amb Taller Nimbe.
• Maig.- Divendres 8, contes infantils amb la
Minúscula.
• També tindrem una sessió de contes infantils
amb Increxendo. Cal concretar dia.
• Juny.- Divendres 5, Contes infantils amb la
Cia de la Sal.
• Juliol.- Dijous 16, Piscicontes amb Vadecontes.
De la resta d’activitats, us n’anirem informant
a mesura que es vagin acostant.
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El dimecres 21 de gener i el dimecres 20 de
febrer ens vàrem trobar al Club de Lectura per comentar Cien años de soledad, de
Gabriel García Márquez, en una sessió, i
L’art de la comèdia, d’Eduardo de Filippo,
en l’altra.
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Per a adults
• Una historia del museo en nueve conceptos / María Dolores Jiménez-Blanco (7 (06)
JIM).
• Personal / Lee Child; traducción de V. M.
García de Isusi (N CHI).
• Venirse arriba / Borja Cobeaga, Diego San
José, con la colaboración de Juan Cavestany (N COB).
• La sonrisa de los cerezos en flor / Kate
Connelly; traducción de Núria González
Esteban (N CON).
• La Estrella de Ratner / Don DeLillo; traducción del inglés por Javier Calvo (N
DEL).
• Lucrècia Borja, la filla del Papa / Dario Fo;
traducció d’Enric Salom (N FO).
• Crímenes que no olvidaré / Alicia Giménez
Barlett (N GIM).
• A l’ombra de l’arbre kauri / Sarah Lark;
traducció d’Emma García Carbassa (N
LAR).
• L’entrega / Dennis Lehane; traduït de
l’anglès per Yannick Garcia (N LEH).
•L
 a llamada del ángel / Guillaume Musso;
traducción de Teresa Clavel (N MUS).
• Los tres evangelistas / Fred Vargas; traducción del francés de Helena del Amo, Manuel Serrat Crespo, Anne-Hélène Suárez
Girard (N VAR).
• El xef / Simon Wroe; traducció d’Albert Torrescasana (N WRO).
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Infantils
• El gusano de seda y la araña / autor: Tomás
de Iriarte; adaptación de Mar Fernández
Vázquez; ilustraciones de Jon González
Arroyo (I1 HER).
• El león y el pastor / autor: Gayo Julio Fedro; adaptación de Carmen Ferreira Boo;
ilustraciones de Minia Martínez Seijas (I1
HER).
• La mamá de la mamá de mi mamá / texto: Alejandra Schmidt Urzúa; ilustraciones: María José Olavarría Madariaga (I1
HER).
• El pispallibres: [qui està robant tots els contes?] / text de Helen Docherty; il·lustracions
de Thomas Docherty (I1 MAE).
Juvenils
El capítol del Julian / R. J. Palacio; traducció
d’Imma Falcó (JN PAL).
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Suport a la Biblioteca
Des del mes de febrer i fins al juny, durant
unes hores cada tarda, a la Biblioteca Miquel Martí i Pol hi trobarem la Míriam, que

dóna suport en les activitats i les tasques en
un horari molt concorregut pels nens i nenes
de l’escola.

Aplec de Sant Gregori
Una nova edició del tradicional Aplec de
Sant Gregori es va celebrar el diumenge 8
de març al veïnat de l’església. El temps, va
acompanyar a les més de 350 puntaires i els
sardanistes durant tota la jornada matinal.
A més a més també durant tot el matí, les
moltes persones que van passar per l’aplec,
van poder trobar diferents parades: de mel,
torrons, xurros i diferents parades de jocs.
Aquesta és una jornada que compta amb
la implicació dels Sardanistes de la Vall de
Llémena i amb el grup de puntaires de Sant
Gregori i de la Vall.
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Sant Vicenç a Constantins
El diumenge 18 de gener, a l’església de Constantins, com cada any,
es va celebrar la missa amb motiu de la festivitat de sant Vicenç,
patró de la parròquia. Després de la missa es va preparar un picapica per a tots els assistents, davant del temple.

Festa del Foc i del Branquilló
El dissabte 14 de març es va celebrar la Festa del Foc i del Branquilló a Taialà. És un acte que reuneix nombrosos veïns i veïnes,
que fan cremes controlades de les restes de poda a la franja de
protecció contra incendis del nucli urbà. Aquest any s’han coronat
els arbres al voltant de la zona d’equipaments, acció que permet

mantenir l’entorn i les zones verdes de Taialà més lliures de massa
forestal. És una bona tasca de prevenció.
Després de la feina tots els participants van dinar al local social
de Taialà. Tot i la pluja, la cohesió i l’alegria van ser presents al
llarg de la festa.

SET EN U març 2015

A

39

SANT MEDIR  CARTELLÀ  CONSTANTINS  GINESTAR  TAIALÀ  SANT GREGORI  DOMENY

AGENDA D’ACTIVITATS
D’ABRIL

18 D’ABRIL

DE

2015

A

JULIOL

DE

2015

19 D’ABRIL

1 DE MAIG

27a MARXA POPULAR
A SANT GREGORI

HOMENATGE
A LA GENT GRAN

26 D’ABRIL

Espai La Pineda
Tomateatre

Ajuntament de Sant Gregori

10 DE MAIG

17 DE MAIG

ROSER DE CARTELLÀ

Ajuntament de Sant Gregori

31 DE MAIG

6 DE JUNY

FESTA REMENÇA A
CANET D’ADRI

TORNEIG DE FUTBOL 7
MEMORIAL CLIMENT
FRIGOLÉ

ROSER DE SANT MEDIR

Comissió de Festes de Cartellà

Comissió de Festes de Sant Medir

Mancomunitat de la Vall de Llémena

A.E. Sant Gregori

7 DE JUNY

13 DE JUNY

13 DE JUNY

23 DE JUNY

2a CURSA DE MUNTANYA
SANT GRAU X-TREM RUN

MATINAL DE BÀSQUET

FESTIVAL DE
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

REVETLLA
DE SANT JOAN

C.C. Sant Gregori El Llémena

Club Bàsquet Sant Gregori

Grup Gimnàstica Sant Gregori

Sardanistes de la Vall de Llémena

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


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



Segueix l’Ajuntament de Sant Gregori minut a minut

