SANT MEDIR  CARTELLÀ  SANT GREGORI  GINESTAR  CONSTANTINS  DOMENY  TAIALÀ

REVISTA DEL MUNICIPI DE SANT GREGORI

S
E
T

JULIOL 2015 NÚM. 94

.
E
N
U

9
10

Horitzontals: 1. Sistema socioeconòmic en què les associacions professionals, tant les obreres com les patronals, estan jerarquitzades. 2. Que depèn de
circumstàncies incertes o imprevisibles. Casaven, si més no. 3. La tretzena lletra
de l’alfabet grec. Repetició d’allò que ja ha estat dit. Voluminós, apersonat. 4. El
topònim de Sant Gregori durant bona part de la Guerra Civil Espanyola (tres paraules). Riu italià. 5. Fa sonar la falsa alarma. A mi, es miri com es miri. Deliri,

El tapat, destapa’l!

Tota la vida a Sant Gregori?
Tota la vida. Vaig néixer a casa.
A l’escola també?
També, amb el Sr. Rocas, el Sr. Lluís, la Srta. Soler
i la Srta. Delgado.
La xicota, d’on era?
De St. Esteve de Llémena. Ja veus que no surto
de la Vall.
I la mili?
El campament el vaig fer a Vitòria i el destí final
va ser al quarter general del govern militar de St.
Sebastià. En aquella època al País Basc hi havia
morts sovint. Era el moment de plena efervescència d’ETA.
Fills, filles?
Filles, i ara ja grans.
Has practicat algun esport?
Sí, tota la vida futbol, tot i que de molt jove també

havia fet bàsquet. Però això meu és el futbol!
Fins a quina edat?
Fins a 35 anys. Després vaig fer futbol sala, fins
que em vaig trencar el tendó d’Aquil·les.
La teva professió és vocacional o hi vares arribar
per casualitat?
Vocacional. Quan era menut, a la sortida del col·le,
anava a veure com treballaven.
Que és millor ser empleat, o ser el teu propi «jefe»?
M’estimo més ser el meu propi «jefe». Treballo
igual, però faig les coses com crec que seran millor per al client.
T’agrada el cinema?
El cinema m’agrada molt, i casualment ara és com
si hi anés cada dia, però no hi veig pel·lícules: m’hi
trobo la realitat.
Què prefereixes: l’estiu o l’hivern?
Hivern, sens dubte.

Problema d’escacs
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1. ... Cxc4+ 2. bxc4
Dxa3+ 3. Rb1 Da2
mat. Si 2. Ra1
Dxa3+, i si 2. Rb1
Cxa3+, seguit de
Cc4+ i Da2 mat.
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Plantejament:
Juguen negres i
guanyen.

Anorac o abric?
Normalment, res. Amb la camisa ja acostumo a
fer-ne prou.
Imagina que el mateix dia a la mateixa hora juga
el St. Gregori, el Girona i el Barça. Quin partit aniries a veure?
En aquest moment, el Barça, però m’emportaria la
ràdio per saber com van els altres.
El Barça és més que un club?
Sí! Molt més!
A què dediques el teu temps lliure?
M’agrada anar a esbargir-me amb la moto.
Algun altre hobby?
Les motos en general. M’agrada anar veure curses
als circuïts. He estat a Holanda, a Chester, a Jerez,
a Alcañiz...
Una flor que t’agradi.
La rosa.
Solució dels mots encreuats

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

Lluís
Ribas
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Verticals. 1. Personal modulació de la veu quan es parla. 2. Olivera, sobretot
si és silvestre. Campió. Tira que no té límits. 3. Nota musical. Preposició. Esmenta
o pis més aviat car, depèn del sentit. 4. Expert en aquell tipus de proverbis que són
expressió de l’ànima o dels costums populars. 5. Ciutadà de Letònia que s’enfila per
la columna. Ameleu sense fer remor. La nota del 3, que hi torna. 6. Encisador, atractiu i cap amunt. 7. La qualitat més característica de gairebé tots els deserts. Entra i
surt de Torrent. 8. Repetit, serveix per cridar les gallines. La capital del Baix Camp.
9. Fa sonar l’inici difícil i mirífic. Ara puja un rosegador d’aquells que, diuen, espanten els elefants. Aquest planeta és el tercer més gran i el quart amb major massa
del Sistema Solar. 10. Vist a París. Escriviu de baix a dalt el nom de l’actor nordamericà Giovinazzo, que interpreta el científic forense Danny Messer a la sèrie CSI
Nova York. 11. I si teniu bona memòria, sabreu com es deia la gran actriu Bergman.
Fa sonar l’horòscop horrorós. Conjunció copulativa. 12. Títol ennoblidor britànic.
Ho és, del dret, la superfície d’una gran extensió. 13. Traiem aigua del pou de baix
a dalt. I també de baix a dalt, autèntic, tangible. 14. Ensopeguera, planta herbàcia de
les plumbaginàcies, de fulles simples i flors actinomorfes i hermafrodites.
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fúria, demència. Entra i surt de Polop. 6. A l’antic Egipte creien que era el sol
divinitzat. Un mico qualsevol que arriba de l’est. Suprimir de dreta a esquerra una
vocal final àtona d’una paraula davant la vocal inicial d’una altra paraula. 7. Fer
atenció a allò que ens diuen, fer-ne cas. Entra i surt de Mannheim. Antecessor
dels francesos totalment capgirat. 8. Entra i surt de Liverpool. Romans d’argila.
Símbol del fòsfor. Una ciutat com ara Barcelona, ho és. 9. L’art que practiquen els
escriptors. Amoral i, a més, muda. 10. Privarà de l’ús de la raó de corcoll. Atipa,
sadolla. Xifra romana.
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Mots encreuats
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a estem endinsats a l’estiu, a punt d’iniciar l’agradable seguit
de Festes Majors de cada poble del municipi, que comencen
al juliol i s’allargaran fins a l’octubre; encarant les nits fresques a la plaça de la Vila, si les tempestes d’estiu ens respecten –en tot cas, sempre tenim l’Espai La Pineda–; amb ganes que
arribi la Nit de Tast, que ens espera amb la millor gastronomia de
la Vall de Llémena, i a punt per gaudir de la programació cultural i
juvenil que trobem al municipi durant aquests mesos de dies llargs
i de temperatures més altes, en què sempre mirem de buscar moments per compartir entre
tots plegats.
Faig un salt enrere perquè m’agradaria recordar justament els moments que vam poder
compartir durant la Festa Remença que es va celebrar a Canet d’Adri aquesta primavera
passada, concretament el diumenge 31 de maig.
Potser no és habitual que parli d’un esdeveniment que s’ha celebrat al municipi veí (a Can
Heras de Canet d’Adri), però, en tot cas, de seguida us ho explico. La Festa Remença va
néixer de la mà dels quatre municipis de la Vall de Llémena, de la Mancomunitat de la
Vall de Llémena, i rotativament cada any se celebra en un municipi diferent. És una festa
que compta amb la implicació, el compromís i la dedicació de moltes persones i d’entitats
d’arreu de la Vall. És aquest fet allò que la fa tan singular i especial. És una festa de tots i per
a tothom, feta per a petits, joves i grans, amb una combinació d’activitats i d’actes que ens
transporten, en molts instants, a un període que vam viure en aquestes contrades, l’època
remença, i de la qual avui fem memòria amb aquesta emblemàtica Festa que cada any es fa
més gran en qualitat, i que segueix evolucionant.
És una Festa que fa créixer, dóna a conèixer i enriqueix la Vall de Llémena com a espai que
recorda la seva història i la seva gent, la seva cultura, la seva identitat i el seu patrimoni
material i immaterial.
Des d’aquí, no sols com a alcalde de Sant Gregori, sinó també com a vigent president de la
Mancomunitat de la Vall de Llémena, vull reconèixer la tasca de tothom qui ha contribuït,
un any més, a la Festa Remença, sense oblidar-nos de tots els que l’han feta possible al llarg
de tots aquests anys. Enhorabona a tots i a totes!
Joaquim Roca Ventura

						

Alcalde de Sant Gregori

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 moment de la Festa Major de Cartellà.
Autora foto: Conxa Torrado
7 en 1 no s’identifica necessàriament amb l’opinió que expressen els articles signats.

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

Amb la col·laboració de:

NORMES DE COL·LABORACIÓ
Els diversos materials (cartes, articles, treballs) que es lliurin perquè siguin publicats
s’hauran de presentar a doble espai i identificant-ne l’autor, que podrà usar pseudònim si així ho explicita. La presentació de textos és preferible en formatMS-Word o
OpenOffice, en text pla (només negretes i cursives), sense marcs, ni taules, ni wordart,
ni imatges incrustades. Les imatges convé presentar-les a part, amb un nom d’arxiu
indicatiu del que són i on van. Convé que tinguin bona resolució.
u Els articles s’han d’enviar a: revista@santgregori.cat t
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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
EMERGÈNCIES
Ambulància..................................................... 112
Bombers.......................................................... 112
Mossos d’esquadra.......................................... 112
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ajuntaments
Sant Gregori..................................... 972 42 83 00
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Dissabte, de 9 a 13 (excepte festius i agost)
Fax................................................... 972 42 90 79
Correu: ajuntament@santgregori.cat
Web: www.santgregori.cat
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Altres serveis
Incidències enllumenat..................... 972 20 20 78
Incidències clavagueram.................. 972 20 20 78
FECSA - ENHER (avaries).............. 902 53 65 36
Servei d’aigües................................. 972 20 20 78
Gas Girona (avaries i urgències)...... 900 75 07 50

ARA FA 75 ANYS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8/09/1940

S’acorda el pagament de 121 pessetes per a la col·locació de monòlits als caiguts durant
la revolució marxista.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22/09/1940

S’acorda incloure una persona al llistat de beneficència municipal i iniciar els tràmits
necessaris per tal que pugui ingressar a l’hospital civil.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28/10/1940

Es dóna compte de la situació precària en què ha quedat el poble de Constantins després
de les inundacions patides. S’acorda procedir a reconstruir el marge esquerre de la riera
de Calders i reubicar el cabal d’aigua. S’acorda que s’efectuaran aquestes feines a través
de la prestació personal del veïns de Constantins. Ho realitzaran els majors de 18 anys i
menors de 60 anys a raó de dos jornals cadascun.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 03/11/1940

Per part d’un regidor es demana que l’Ajuntament es faci càrrec de la reconstrucció del
cementiri de Domeny, que va ser destruït per les tropes marxistes. S’acorda consignar
2.000 pessetes del pròxim pressupost a aquesta actuació sens perjudici d’ampliar, si és
necessari, aquesta aportació.

Ajudes per pagar
impostos
i preus públics

Com ja es contemplava en
el pressupost municipal
de 2014, aquest 2015
també hi ha prevista una
partida de 15.000 euros
destinats a ajudar famílies del
municipi de Sant Gregori en el pagament
d’impostos, taxes i preus públics.
Les bases es poden consultar a la web municipal www.santgregori.cat (apartat Ajudes Socials). Les ajudes estan obertes tot
l’any. La sol·licitud es pot presentar a les
oficines municipals i seran revisades per la
responsable de Serveis Socials al municipi. En funció de les condicions familiars i
segons la puntuació establerta a les bases,
aquestes ajudes poden estar entre el 10 i
el 50 %, sempre que es reuneixin els requisits.

Ajudes per a
emprenedors
a Sant Gregori

Ja fa dos exercicis que s’han impulsat
unes bases per a ajudes a emprenedors/es
de totes les edats que estableixin la seva
activitat al municipi de Sant Gregori. Se’n
pot trobar informació a la web municipal,
www.santgregori.cat.
Seguidament, posem un exemple del que es
pot arribar a estalviar un/a emprenedor/a:
del que serien 480,40 euros es passa a
136,08 euros. És una ajuda que es pot
sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Gregori o
a l’Espai Jove Cal Bolet.
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Junts Fem Més!
E

L

E

C

C

I

O

N

S

Resultat a Sant Gregori de les eleccions municipals celebrades el passat 24 de maig de 2015.
Poble
Electors
Sant Gregori nucli
1.697
Disseminat St. Gregori,
Ginestar, Domeny i
633
Constantins
Cartellà, St. Medir i
284
Taialà
TOTAL
2.614

RESULTATS ELECCIONS 2015

Votants % Participació CiU
1.212
71 %
656

%
54,12 %

ERC
282

%
23,26 %

CUP
242

%
BLANCS NULS
19,96 %
16
16

372

58 %

211

56,72 %

80

21,50 %

72

19,35 %
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226

79 %

162

71,68 %

25

11,06 %

30

13,27 %

8
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1.810

69 %

1.029

31

19

387

344

Convergència i Unió

Quim Roca
Ventura
Alcalde

Governació,
Esports, Joventut,
Comunicació i
Turisme

Josep Nadal Àfrica Masó Anton Sunyer
Colomé
Sumsi
Serrat
1r Tinent d’alcalde 2a Tinent d’alcalde 3r Tinent d’alcalde

Hisenda i Serveis a
les persones

Lídia Vidal
Juventench
Regidora

Ensenyament, Salut i Medi ambient i entorn
natural, Seguretat i
Igualtat
Protecció Civil

Eduard
Grabulosa
Bosch
Regidor

Josep Maria
Serra
Noguer
Regidor

Cultura i Patrimoni,
Promoció Econòmica Mobilitat, Obres, Via Territori i Pagesia
i Comerç
Pública i Urbanisme

Esquerra
Republicana
de Catalunya

Candidatura
d’Unitat
Popular

Enric Forès
Reverté
Regidor

Oriol
Pellicer
Sabrià
Regidor

Cristina
Ribas
Casademont
Regidora

Paula
Martos
García
Regidora
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Composició de la Corporació (legislatura 2015-2019)
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Del 10 de març de 2015 al 30 de juny de 2015

NAIXEMENTS
• LAIA LÓPEZ i HERAS, filla d’Adrià i Jessica, que resideixen
a la plaça Nou Creus de Sant Gregori, nascuda el dia 30 de
març de 2015.
• ANTONI MONTORE i MASÓ, fill de David i Meritxell, que
resideixen a Cal Carreter de Cartellà, nascut el dia 9 d’abril
de 2015.
• NIL ALTURO i FERNÁNDEZ, fill de Ramon Albert i Anabel,
que resideixen a la Plaça Miquel Martí i Pol de Sant Gregori,
nascut el dia 15 d’abril de 2015.
• IVET TRIAS i PUJOL, filla de Josep i Lídia, que resideixen
a l’avinguda Girona de Sant Gregori, nascut el dia 20 d’abril
de 2015.
• ERIK MORENO i RODRÍGUEZ, fill de Genís i Carolina, que
resideixen a Ginestar, nascut el dia 22 d’abril de 2015.
• NIL PADILLA i VIDAL, fill de Jose Antonio i Carme, que
resideixen al carrer Torrent Vidal de Sant Gregori, nascut el
dia 27 d’abril de 2015.
• AINA ANDREU i BALLANA, filla de Carles i Judith, que
resideixen a l’avinguda Girona de Sant Gregori, nascuda el dia
8 de maig de 2015.
• EMMA CARMONA i GÓMEZ, filla de Jordi i Cristina, que
resideixen a l’avinguda Girona de Sant Gregori, nascuda el dia
12 de maig de 2015.
• ROC PEREIRA i RIBAS, fill de Hélder Miguel i Cristina, que
resideixen al carrer Rocacorba de Sant Gregori, nascut el dia
15 de maig de 2015.
• ONA REIXACH i MICHELET, filla de Marc i Diva, que resideixen al carrer Jacint Verdaguer de Sant Gregori, nascuda el
dia 15 de maig de 2015.
• XÏOS D’SOL RICROS, fill de Mikael i de Mellisa-Marie, que
resideixen al carrer Carme Rius «Doña Carmen» de Sant Gregori, nascut el dia 19 de maig de 2015.

SET EN U juliol 2015

• ABRIL PALLARÉS i AYATS, filla de Josep i Anna, que resideixen al carrer Guillem Galzeran de Cartellà de Sant Gregori,
nascuda el dia 2 de juny de 2015.
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• JORDI BOADELLA i DE DOMINGO i MARTA MOZO i
PARRAMÓN, tots dos de Sant Gregori, es varen casar a
l’església parroquial de Sant Gregori el dia 18 d’abril de 2015.
• MÀRIUS SAMSÓ i LUCAS, de Sant Medir, i JASON MICHEAL WILLIAMS, de Barcelona, es varen casar al Jutjat de
Pau de Sant Gregori el dia 25 d’abril de 2015.
• JORDI COLOMER i MORALES de Sant Gregori i SILVIA
ALEJANDRA FALCÓN i CADENA, de Vallcebre, es varen
casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 29 de maig de
2015.

Defuncions
• PEDRO DE LA PAZ i VILLA, de 94 anys, que residia a la
plaça Miquel Martí i Pol de Sant Gregori, va morir a Girona el
dia 13 de març de 2015.
• PILAR COSTA i TORRENT, de 80 anys, que residia a Can
Ventura, de Sant Gregori, va morir a Girona el dia 16 de març
de 2015.
• XAVIER LÓPEZ i VIVANCOS, de 50 anys, que residia al
carrer Guillem de Galzeran, de Sant Gregori, va morir a Salt el
dia 3 d’abril de 2015.
• JOAN LLORÀ i ESPUÑA, de 86 anys, que residia a Can Ventura, va morir a Girona el dia 30 d’abril de 2015.
• JOAN JODAR i JIRONA, de 72 anys, que residia a les Cases
del Xai, de Sant Gregori, va morir a Girona el dia 3 de maig
de 2015.
• MARIA PORT i GIRONÈS, de 81 anys. Residia al Mas Sardaneta, de Sant Medir, on va morir el dia 8 de maig de 2015.
• JOAN COSTA i TEIXIDOR, de 60 anys, que residia a Cal
Cuerno, de Sant Medir, va morir el dia 29 de maig de 2015.
• JOSEP FRIGOLÉ i COSTA, de 90 anys, residia a Sant Gregori, on va morir el dia 29 de juny de 2015..
• JOSEFA TRIAS i PARÉS, de 83 anys, que residia al carrer
Empúries de Sant Gregori, va morir a Girona el dia 5 de juny
de 2015.
• CARMEN CAÑABATE i CHACÓN, de 88 anys, residia en
Sant Gregori, on va morir el dia 16 de juny de 2015.

MATRIMONIS

• FRANCESC MOTGÉ i SALA, de 89 anys, que residia a Casa
Rosa de Cartellà, va morir el dia 18 de juny de 2015.

• JAIME VIVES i DURAN i MARIA VICTORIANA SÁNCHEZ i AGUILAR, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al
Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 28 de març de 2015.

• CATALINA CID i CARRASCO, de 90 anys, que residia al
carrer Pau Casals de Sant Gregori, va morir el dia 30 de juny
de 2015.
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Activitat municipal

S’ha instal·lat un sistema per adaptar per
a invidents els semàfors de la cruïlla entre
l’avinguda de Girona i el carrer Montseny.
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Canvi de 128 punts de llum als carrers del
sector de la Torre i del sector Ponent.
S’ha instal·lat nou enllumenat LED, només
canviant la llumenera dels fanals. El canvi
millora l’eficiència energètica, l’estalvi en
el consum elèctric i redueix la contaminació lumínica.
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Instal·lació d’un nou equip de megafonia al
camp de futbol municipal de Sant Gregori, a
la part de les noves grades.
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Durant la setmana del 15 al 28 de juny, Sant
Gregori ha celebrat la Setmana de l’Energia,
coincidint amb la Setmana Europea de
l’Energia Sostenible, una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat en
relació amb l’estalvi i l’eficiència energètica.
Les activitats realitzades han consistit en
l’exposició a la biblioteca del programa EURONET 50/50, dirigit a divulgar el projecte
que s’està realitzant en deu escoles gironines
per reduir el consum energètic mitjançant
l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la
gestió de l’energia, sense disminuir el confort.
El 18 de juny es va dinamitzar el pati del menjador escolar amb l’activitat «Joc l’energia en
un dia». El joc mostra d’una manera pedagògica les diferents activitats diàries d’un infant
que requereixen despesa energètica, i proposa
diferents opcions eficients per a cadascuna.
I finalment, el diumenge 28 de juny, en el marc
del Mercat de la segona mà, va estar oberta
durant tot el matí l’exposició dinamitzada «Tu
tens la paraula». Aquesta exposició mostra
els diferents elements quotidians i identifica
els punts de potencial estalvi energètic, com
la cuina, el bany, el transport, l’oficina o els
espais comuns.
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Setmana de l’energia a Sant Gregori
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Rosa Sureda Pelegrí, la Rosita de can Xifra
Poques persones trobaríem, no únicament de la Vall del
Llémena, sinó d’arreu del Gironès i molt més enllà i tot,
que no coneguin el restaurant Can Xifra de Cartellà. És
popular per la seva cuina tradicional, i hi podem trobar
els gustos d’abans amb tocs ben actuals. I tot això és, en
una bona part, gràcies a la Rosita.
La Rosa va néixer a Salt en plena Guerra Civil, filla única de la Pilar
i d’en Joan, que treballava a Can Julià dels mosaics. Un problema
greu a la vista del pare el porta a la ceguesa, i aquest fet motiva
que tota la família canviï de domicili i vagin a viure a Can Xifra de
Cartellà, d’on era filla la Pilar, i que en aquell moment és una casa
de pagès.

SET EN U juliol 2015

Va ser cap mitjan anys quaranta que obren una botiga de comestibles, regentada bàsicament per la Pilar, però amb la inestimable
col·laboració d’en Joan, qui, malgrat la seva ceguesa, va ser sempre
el pal de paller de la família, fins que va morir el 2007, amb 97
anys. A l’inici de la dècada dels cinquanta comencen a fer d’hostal:
alguns homes del poble el diumenge a la tarda després de la partida
s’hi queden a berenar (una porció de pota i tripa, sang i perdiu...).
Cada setmana mataven dos xais, i algunes persones de Girona i Salt
comencen a anar-hi expressament per dinar o sopar i aprofiten per
comprar carn bona. És d’aquesta manera com va néixer Can Xifra,
una mica per casualitat.
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La típica foto d’escola.

La Rosita va anar a escola a Cartellà mateix amb la Sra. Marina i
amb la Sra. Dolors, que a més era la seva tia. Combinava el col·legi
amb l’ajuda als seus pares en les feines de casa, del camp i de la
botiga, com era normal a l’època. Els diumenges, la Sra. Assumpta
(la majordona) se’ls emportava d’excursió (a peu, és clar) i així va
passar la infantesa. Quan va ser una mica més gran anava amb les
amigues a ballar un diumenge a Canet i l’altre a Sant Gregori, que
era com estaven repartides les funcions, però això va durar poc
temps, perquè als vint anys es va casar amb en Pere Sala, de Can
Motger, una casa a deu minuts de casa seva, amb qui va començar
a festejar als 17 anys.
En Pere va entrar a Can Xifra per la porta gran, es va convertir en
el pubill i sempre va ser un molt bon comerciant. L’hostal va anar
prenent embranzida. La Pilar, i ara ja la Rosita, eren molt bones
cuineres. Varen començar a fer matança del porc, i això a la gent de
ciutat els agradava molt, ja que hi sopaven i de passada compraven
botifarres, llonzes...
Gràcies als suggeriments d’en Pere i en Pepet de Can Barrina varen
introduir el conill a la rabiosa, que s’havia inventat la Maria de Can
Joan, i que amb els anys ha esdevingut un plat icona de la casa.
Quan venia la festa major, la matança d’ànecs i pollastres era considerable, i els problemes per mantenir-ho en bon estat, també. A
Cartellà no va haver-hi llum elèctrica fins a l’any 1966, i gràcies al

Treballant a la cuina de can Xifra vell.
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gel que anaven a buscar a Girona i al terrat airejat de Can Xifra es
podien atendre els músics i la gent de fora, que aquell dia més que
mai feia un extra i es quedava a sopar a Can Xifra, perquè justament
a l’era d’aquell mas que es muntava l’envelat i s’hi feia el ball.

varen treballar a l’antic Can Xifra i han estat els que han marcat les
pautes de l’actual, al qual també s’ha integrat la Maria, la néta, que
amb formació d’hostaleria compagina la col·laboració amb l’àvia a
la cuina i el servei de les taules amb la mare.

Per un o altre motiu, o per tots junts, la fama de Can Xifra va anar
creixent, i el menjador, que en realitat era la cuina, es va fer petit.
Aquest també era un dels atractius: poder sopar entorn d’una taula
gran i compartida al mateix temps veient com les dones anaven
cuinant. Més autèntic, impossible. Varen haver d’habilitar taules a
l’entrada, després a la botiga i fins i tot al pati que hi havia a tocar
de la porta principal. Les cuineres –la Pilar i la Rosita– tenien cura
integral de l’espai. Quan tancaven per vacances, la Rosita era qui
pintava de blanc tota l’estança, any rere any.

Aquesta empresa familiar compta lògicament amb treballadors, els
quals estan tan integrats a la tasca que sovint tot plegat sembla més
una família extensa que un negoci.

El dia 6 de gener de l’any 1994 varen estrenar una nova ubicació:
el que ara coneixem per Can Xifra, que d’entrada només tenia dos
menjadors. El canvi va ser important. La Rosita explica que aquell
dia encara va cuinar a la casa vella i varen traslladar les cassoles
a la cuina nova, molt funcional i bonica, però amb el neguit del
servei no trobaven les coses... la inquietud també era una altra: com
respondria la gent al canvi?
Els clients varen respondre fantàsticament bé, i aviat va caldre habilitar nous espais i varen crear els dos menjadors grans que ara
coneixem.
En Pere i els avis –la Pilar i en Joan– fa uns anys que ja no hi són,
però la Rosita continua a la cuina, i difícilment la deixarà mai, tot
i que amb els anys s’hi han incorporat altres persones. La Pilar, la
seva filla (que va estudiar empresarials) i en Josep, el gendre (enginyer), varen anar integrant-se al rol del restaurant, ja que tots dos

La família al complert l’any 1990.

Per degustar la seva carta, a Can Xifra arriben clients dels entorns, i
de Girona, però també de Barcelona i d’altres indrets de Catalunya;
i també hi van espanyols, estrangers i personatges coneguts: hi ha
dinat el president Mas, Pasqual Maragall, el conseller Santi Vila,
famosos com Juan Echanove, Mar Flores, Mar Saura, Anna Lizarán, Manolo García, Jordi LP, esportistes com Marc Gasol, Migueli,
Dusko Ivanovic, Svetislav Pešić, Neil Armstrong... i d’altres.
A la Rosita i a en Pere sempre els va agradar sortir, i els dimecres
quan tancaven i per les vacances aprofitaven per anar d’excursió i per
viatjar. Ara la Rosita viatja durant les vacances, sobretot acompanyada de la seva néta. Han fet nou creuers per tots els mars imaginables. És una bona manera de descansar. Aquesta passió pels viatges la
comparteixen tota la família. La Pilar i en Josep són uns apassionats
viatgers que aprofiten tot el temps lliure per fer magnífics viatges.
Amb el canvi d’ubicació del restaurant, la taula de la cuina no
s’ha perdut, tot i que ja no és aquella gran taula de Can Xifra vell.
Aquesta entrevista la fem al seu entorn... i que sigui per molts anys!
Carme Gubau
Pep Collelldemont

3 generacions
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CONSORCI SANT GREGORI
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Jornada «Com afrontem i tractem el dolor
en les persones amb discapacitat intel·lectual»
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El dia 12 de juny, el Consorci Sant Gregori,
en col·laboració amb la Fundació Grünenthal,
vam organitzar una jornada a l’auditori de la
nostra entitat.
El títol de la jornada definia molt específicament la temàtica: «Com afrontem i tractem
el dolor en les persones amb discapacitat
intel·lectual».
Sabem que el dolor afecta un percentatge important de la població, i que augmenta a partir
dels 45 anys. En el col·lectiu de persones amb
discapacitat intel·lectual, la detecció del dolor
a vegades és difícil, i les escales de valoració
subjectiva del dolor que s’utilitzen habitualment no són valides. Necessitem eines més
específiques i és fonamental l’observació de
les conductes que poden fer pensar que la
persona té dolor. En aquesta jornada es varen
exposar diferents instruments que ens perme-

ten detectar i avaluar el dolor d’una manera
objectiva en les persones que presenten problemes de comunicació i cognitius.
La inauguració de la Jornada va anar a càrrec de la Sra. Dolors Rusinés, presidenta del
Consell de Govern del Consorci Sant Gregori
i secretària general del Departament de Benestar i Família; la Dra. Sara Rodríguez, directora d’Atenció Primària ICS/IAS de Girona; el Dr. Jordi Miró, membre de la Fundació
Grünenthal, i la Sra. Anna Solés, gerent del
Consorci Sant Gregori.
A continuació, el Sr. Toni Bardera va exposar la conferència amb el títol «Superar
l’adversitat: la personalitat resistent».
La segona part de la Jornada va constar de
diverses comunicacions i experiències que
varen presentar un grup de professionals experts; la Sra. Dolors Batista, el Dr. Ramon

Novell, la Sra. Rosa Baeza, Dr. Josep Puig,
Sra. Roser Creus i la Sra. Pilar Puigdevall. El
Dr. Albert Molins va presentar la conferència
final, sobre «Dolor: la visió del neuròleg». La
Sra. Anna Casals, responsable de Relacions
Humanes del Consorci, va posar el comiat la
Jornada.
Hi varen assistir unes 140 persones, entre
professionals de l’àmbit sociosanitari, metges, infermers i infermeres, psicòlegs, personal d’atenció directa, fisioterapeutes, treballadors socials i mestres, entre d’altres.
Es va compartir un espai de reflexió entorn
al dolor en les persones que s’atenen al Consorci i a altres serveis. Els nous coneixements
varen aportar una visió més àmplia i contrastada, que ens ajudaran a millorar l’abordatge
del dolor i la qualitat de vida de les persones
que atenem.
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ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

Petits artistes
Chillida ens ha introduït dins dels seus espais de blancs i negres.
Henri Russeau i Gauguin ens han deixat viure els seus paisatges exòtics plens de colors
secundaris.
Paul Klee ens ha mostrat com treballar els
colors freds i els colors càlids.
Matisse ens ha portat la primavera a l’escola

decorant les nostres finestres amb els seus
motius vegetals de colors complementaris.
Finalment, el nostre gran mestre del color,
Josef Albers, ens ha acompanyat en la nostra experiència de trobar nous tons de color
i contrastar-los des del punt de vista compositiu.
Ha estat divertit i ens ho hem passat molt bé.
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Aquest curs escolar 2014-2015 els nostres
petits artistes han fet un llarg viatge a través
del color.
De la mà d’un gran mestre de la pintura com
Miró, hem conegut els colors bàsics i la simbologia mironiana.
Mondrian ens ha permès entrar dins el seu
món geomètric rectilini de colors primaris.
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ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

59 alumnes de P5 de visiten la Farinera

Dins el marc de l’aprenentatge dels diferents oficis, els alumnes de P5 del
col·legi van anar a visitar com es treballa en un diari. Van veure quina és
la feina del periodista i quin és el procés perquè cada matí la publicació
arribi a totes les llibreries, establiments i cases particulars. A part, aprofi-

tant que el Punt Avui estava ubicat a La Farinera Teixidor, que és un edifici
construït pel mateix arquitecte que va fer l’escola de Sant Gregori, Rafel
Masó, també es va aprofitar per ensenyar-los a apreciar en què es caracteritza l’art modernista i la seva importància en el nostre patrimoni històric.

LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”

El joc de qualitat

SET EN U juliol 2015

El joc de qualitat és una de les principals maneres que té l’infant per
assolir el seu desenvolupament natural i perfecte. Però què entenem
per joc de qualitat? Com podem distingir-lo? Abans que cap altra
cosa, el joc de qualitat és una acció lliure. «El joc dirigit no és joc»
(Huizinga).
El joc de qualitat és el joc que crea l’infant seguint estrictament la
seva necessitat de desenvolupament. És una acció que li proporciona
plaer, que es duu a terme de forma espontània, lúdica i sense cap preocupació pel resultat final. Justament la manca d’objectius concrets,
de resultats avaluables, fa del joc l’eina bàsica de descobriment, exploració i coneixement dels infants. Per a ells, jugar és viure. Jugar és
aprendre. Jugar és la feina principal i més important de la seva vida.
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Per acabar podem tenir presents algunes claus per promoure i acompanyar el joc de qualitat. El respecte per l’infant en la seva integritat
inclou un respecte real per les seves necessitats, per la seva llibertat,
per la seva creativitat incansable. El requisit per acompanyar és creure
en el petit que acompanyem, tenir confiança en el seu camí personal i
en la seva singularitat.
Per tot això, els adults podem començar preguntant-nos en quantes
ocasions tractem els infants com si fossin fang que podem modelar
com volem, en comptes de fer-ho com qui té cura d’una llavor i es
meravella del seu desenvolupament. Podem connectar amb l’infant
que vàrem ser i rescatar la vivència de quan jugàvem, jugàvem i jugàvem... només per ser feliços i, justament per això, apreníem a viure.
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INSTITUT NOU DE SANT GREGORI

El treball de síntesi

finalment vam anar a visitar l’Atòmium, vam descansar en un parc que
hi havia al costat i vam tornar cap a l’hotel. Vam sopar, vam seguir fent
el treball i ens en vam anar a «dormir». El tercer dia ens vam despertar
a les 4.00 del matí per anar a l’aeroport i vam arribar destrossats a casa.
M’ha agradat aquesta experiència perquè mai havia fet una cosa igual.
Jo repetiria aquesta experiència cada any, i recomanaria als altres cursos
que fessin aquest viatge. A mi personalment m’ha encantat.
Relat final 1r curs
La Júlia R. ha escrit aquest relat on explica de manera molt entenedora
com treballem en grup a l’institut.
«Hiper»activitat
Durant aquest primer curs d’ESO, entre les coses que més em van sorprendre —que van ser moltes, destacaria els canvis de llocs, de classes,
desdoblaments i grups. En moltes assignatures hem adoptat una forma
de treballar diferent de l’habitual, almenys de la que havíem viscut fins
ara, reduint les classes. Aquest sistema es va aplicar sobretot a l’anglès,
laboratori, tecnologia i optatives: és més fàcil treballar, concentrar-se,
aprendre i estudiar, i les activitats planificades es realitzen més ràpidament. A vegades, fins i tot barregem alumnes, i això permet interactuar
amb altres companys i companyes, una manera diferent i entretinguda
de fer classes de tot tipus.
Durant el tercer trimestre, ens vam centrar molt a formar grups de treball i acostumar-se a treballar amb altres persones que potser mai no
ens havíem fixat com treballaven, què podien aportar de nou, la seva
manera de ser...
Perquè fos més divertit, movíem les taules i cadires de manera ordenada, sense fer gaire soroll, amb un màxim de temps, i amb un cosa
molt important a tenir en compte: que la col·locació de la gent respecte
als altres no molesti ningú, que la gent es pugui desplaçar per l’aula
tranquil·lament i que tothom tingui la pissarra visible, que no s’hagi de
girar o hagi de demanar a algú que s’aparti...
El que m’ha sorprès més per part dels meus companys i companyes,
i també de mi mateixa, ha estat el dinamisme i la naturalitat amb què
treballàvem plegats. Una nova rutina a la qual va ser fàcil adaptar-se.
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El treball de síntesi és un conjunt d’activitats fetes en equip per treballar les diferents matèries resolent qüestions i problemes relacionats
amb la vida pràctica. Així posem en pràctica continguts que hem après
durant el curs d’una manera ben diferent. Aquest any a l’institut hem
treballat el tema de la Unió Europea, i els alumnes van haver de resoldre quatre missions: exposar de manera didàctica i divertida què és
la UE i les seves característiques principals; fer un àlbum de fotos de
Brussel·les; dissenyar un itinerari d’un dia per una capital europea; i
construir un joc sobre la UE. A continuació podreu llegir el relat que
han fet dos alumnes, en Dani C. i l’Íker P.
Al final d’aquest curs, els dies 3, 4 i 5 de juny, tot l’institut vam fer un
viatge a Brussel·les, cosa que mai m’hauria imaginat que faria, i menys
amb un institut acabat de fer. Aquest viatge el vam fer per poder completar el treball de síntesi. El dia que havíem d’agafar el vol, vam haver
de despertar-nos a les 3.30 de la matinada. Quan vam agafar el bus per
anar cap a l’aeroport encara estava adormit! Tenia una mica de por de
l’avió, però no per l’altura, sinó per les orelles, perquè l’última vegada
que vaig pujar a l’avió vaig estar una setmana amb mal d’orelles. Un
cop a Brussel·les vam fer dos grups i vam pujar a l’autobús. Un grup
va anar al Parlament i l’altre vam anar a l’hotel a deixar les maletes
de tothom, i tot seguit vam anar cap al Parlament caminant durant una
hora. Al Parlament Europeu ens va rebre una noia que treballava allà i
ens va explicar una mica què era la UE. Després va vindre en Ramon
Tremosa, que és un dels eurodiputats, i ens va explicar què feia en la
seva feina. Després de la xerrada vam dinar i vam anar a fer un joc de
rol que consistia a defensar una idea i explicar-la perquè la votessin els
altres partits. Finalment vam tornar cap a l’hotel, vam sopar en el bufet
lliure, vam fer el treball i vam anar a dormir. El dia següent vam anar a
visitar els llocs importants de la ciutat amb un mapa, i havíem de fer fotos originals en les quals sortíssim nosaltres. Vam anar a visitar el Manneken Pis, que és una font d’un nen orinant. També vam anar a veure
una plaça molt famosa que es diu Grand Place, i la catedral. Quan vam
acabar, vam anar a dinar a un restaurant on jo vaig triar el bocata típic de
Brussel·les, que és de patates fregides, i estava boníssim. Després ens
van deixar anar sols de compres, una cosa que em va estranyar molt. I ja
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Ens hem fet la foto!
Sí. Els qui han fet la seva Primera Comunió aquest any, i que han participat assíduament en la catequesi d’aquest curs 2014-2015 que ara
acaba, s’han fet la foto. Per la seva constància, la seva valentia, el seu
coratge i alegria, felicitats!
I gràcies als pares pel seu testimoni. Sí. La vida és més bonica, més
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amable, més solidària si hi donem cabuda a Déu. Jesús és el nostre
amic, i fa camí amb nosaltres. Només cal que compartim els seus valors.

Enhorabona, pares! I a les dues Berta, els dos Alex, en Juanjo, en Marc, en Rubèn, en Lluc i la Marina: endavant!
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Havaneres al Casal Sant Grau

REBOST DEL LLÉMENA

Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, des del Casal Sant Grau es
va organitzar una cantada d’havaneres al Centre Cívic.

Moment en què la Junta del Casal Sant Grau fa la donació d’un
part dels diners de la loteria de Nadal als responsables del Rebost
del Llémena.
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Homenatge a la gent gran
actuació de la coral de sant gregori

L’església en el moment de l’actuació de la Coral.

persones de més de 90 anys

La Dolors Morell i en Llorenç Font varen ser les persones més gran presents a l’acte.
A la fotografia, acompanyats de altres persones que passen dels 90 anys: Mercè Mascarell, Josep Frigolé, Rosa Cornellà i Palmira Roca,
juntament amb l’hereu i la pubilla, en Josep Nadal, tinent d’alcalde i delegat de la Gent Gran, i l’alcalde, Joaquim Roca.

L’Hereu i la Pubilla varen tallar el pastís del XXVIII homenatge a la
Gent Gran.

espectacle

Un moment de l’actuació de Nanu Ferrari.
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l’hereu i la pubilla
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Activitats Espai Jove d’abril a maig
danceweek setmana santa

taller de cuina mascarpone
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TARDES FUTBOLET
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CB SANT GREGORI

Enhorabona a l’Agrupació Esportiva
Sant Gregori
catalana a la segona catalana. En el cas del
bàsquet, l’ascens de categoria, també de la
tercera catalana a la segona, s’ha produït per
la renúncia del campió de la competició, el
Grifeu de Llançà, a pujar de categoria. Però
aquest ascens, encara que no s’hagi aconseguit directament a la pista, és un gran obsequi
per a un equip que ha treballat molt durant
tota la temporada, que s’ha esforçat molt i
que ha fet una gran pinya. Per altra banda, diu
molt de la categoria esportiva i humana dels
integrants de l’equip sènior masculí i del seu
entrenador que hagin estat escollits ells i no
un altre equip per poder pujar de categoria,
quan aquesta plaça a la segona catalana tenia
molts pretendents.
Moltes felicitats, doncs, tant a la gent del futbol com a la gent del bàsquet. Tant de bo que

Més bàsquet
Durant tres dies, del 2 al 4 d’abril, Sant
Gregori va ser una de les seus del torneig Costa Brava Girona Bàsquet, amb
diferents equips de base, de la categoria
mini masculí, com Valladolid, CB Canarias, Escola Arvydas Sabonis, Granollers,

Boscos de Ciutadella, Minguella o Gran
Canaria.
En aquestes jornades de bàsquet al pavelló
d’esports municipal es va comptar amb la
col·laboració del Club Bàsquet Sant Gregori.

els èxits d’aquest any, que no són els únics
en ambdós clubs, es repeteixin en les temporades a venir, i que per molts anys puguem
no solament seguir col·laborant sinó festejant
nous èxits.

Marxa Popular
a Sant Gregori
El diumenge 19 d’abril es va celebrar la
27a Marxa Popular a Sant Gregori.
Aquest any la pluja va acompanyar durant tota la jornada i la participació va
ser més reduïda de l’habitual, tot i això,
més de 120 participants no es van perdre el recorregut popular de 10 km. per
l’entorn de Sant Gregori. Moltes gràcies
a les persones i les empreses que han
col·laborat en aquesta edició.

SET EN U juliol 2015

El Club de Bàsquet Sant Gregori organitza,
des de fa anys, durant els dies de Nadal, la
quina, juntament amb l’Agrupació Esportiva Sant Gregori. A banda dels beneficis que
ambdues entitats n’obtenen, és una molt bona
manera d’estrènyer uns lligams entre dues
entitats germanes que al llarg de la temporada
no troben, per l’activitat mateixa que porten a
terme, gaire ocasions de trobar-se.
Ara, a final de temporada i una vegada acabades les activitats, també és una ocasió molt
bona per tornar a compartir alguna cosa amb
l’Agrupació. Aquest final de temporada compartim el goig i l’alegria d’haver assolit –tant
l’equip sènior masculí com el primer equip
de l’Agrupació– l’ascens de categoria. Els del
futbol s’ho han guanyat a pols després d’una
gran temporada, i han fet el salt de la tercera
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AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI

Balanç de temporada
L’Agrupació Esportiva Sant Gregori finalitza
una temporada per recordar, amb l’ascens anhelat del primer equip a Segona Catalana després d’una gran temporada, que s’ha complicat
en el tram final. Però s’ha aconseguit l’objectiu
després de ser els millors segons classificats
dels tres grups de Tercera Catalana, utilitzant
molts jugadors de la base del club.
Tanmateix, i en l’aspecte competitiu, cal destacar que el Juvenil A ha salvat la categoria de
Primera Divisió en una molt bona temporada,
ja que ha lluitat amb equips de molta més entitat i tradició en el món del futbol gironí.
Quant a activitats de l’últim tram de la temporada, cal esmentar la pantalla gegant ubicada
a l’antic camp de futbol de terra, amb què
es va poder gaudir de la final de la Copa del
Rei, amb gran afluència de públic del poble,
i la posterior Festa Flaix, que va reunir cap a
un miler de persones. L’organització estava

formada per jugadors, pares i col·laboradors
de l’entitat, juntament amb l’Ajuntament de
Sant Gregori.
Finalment, cal esmentar el clàssic torneig de
Futbol Base Memorial Climent Frigolé, que,

com sempre, ha estat un èxit de participació
i, sobretot, d’il·lusió.
Per a l’any vinent, esperem gaudir de la nova
categoria del primer equip i del bon futbol
dels nens i nenes de l’Agrupació.

SET EN U juliol 2015

Ivo Viñas, muntanya i esport
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Vaig néixer a Girona, el 9 de maig de
1995. Quan vaig complir els sis mesos
de vida, els meus pares i jo vam vindre a
viure a Sant Gregori. Des de llavors visc
aquí, al carrer Joan Maragall.
Els meus pares han sigut sempre molt
aficionats a la muntanya i a la natura. De
fet, els meus primers cims els he fet dins
d’una motxilla porta-nadons, carregat a
l’esquena dels meus pares. A mesura que
m’he anat fent gran he anat aficionantme més a totes les activitats possibles en
muntanya.
Vaig començar a esquiar amb quatre anys,
amb els meus pares, i els dos hiverns següents em van apuntar a classes d’esquí
alpí. Amb el temps he combinat la muntanya i l’esquí, de manera que em vaig començar a aficionar a l’esquí de muntanya,
contagiat per la meva mare.
Actualment formo part de la Molina CE
en l’especialitat d’esquí de muntanya, una
nova iniciativa que es va crear l’any pas-

sat amb la finalitat de formar joves esportistes dins l’àmbit de l’esquí de muntanya
amb temes no només esportius, sinó també de seguretat. Aquest projecte s’ha dut
a terme amb la col·laboració de la Mireia
Miró (campiona del món d’esquí de muntanya) com a formadora i tècnica del club.
He debutat aquest any al món de la compe-

tició, en la qual he aconseguit el meu primer
triomf en cursa per parelles del Bassiero
5115, juntament amb David Romero, guanyadors de la cursa en la nostra categoria.
Els meus projectes per a la temporada vinent són continuar progressant en l’àmbit
de la competició i seguir gaudint de la
muntanya i l’esport.
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CLUB CICLISTA SANT GREGORI - EL LLÉMENA

II Sant Grau Xtrem run

Benvolguts veïns,
Aquest any ha de ser el de la consolidació
del club i de les activitats que organitza, començant per la II Sant Grau Xtrem run, que

vàrem organitzar el 7 de juny, amb 270 participants en els tres circuits disponibles, i la
realització de la Mini Sant Xtrem run per a
nens a partir de cinc anys, que va aplegar una
trentena de petits entusiastes.

També recuperem la Social de carretera que
es duia a terme per la festa major, i que es
farà el proper 18 de juliol.
Per al proper 20 de setembre hi ha previst fer
la Copa Catalana d’Enduro BTT, conjuntament amb el CC Fornells, a la zona de Sant
Grau.
I encara ens faltaria la II Sant Grau Xtrem
BTT, de la qual encara no ens han atorgat
data per a la seva realització.
Ja veieu que no parem! Tot per tal de fomentar la pràctica esportiva a la Vall de Llémena i donar a conèixer el lloc privilegiat on
vivim!
A tots aquells que gaudeixin de la pràctica
esportiva a Sant Gregori, us invitem a adherir-vos a nosaltres o a seguir-nos! Us podeu
posar en contacte amb nosaltres per correu
electrònic a ccsantgregori@hotmail.com, o
busqueu-nos al Facebook per «CC Sant Gregori».
Salut i pedals!
CC Sant Gregori i El Llémena

CLUB D’ESCACS SANT GREGORI

Des del club d’escacs Sant Gregori volem
destacar el bon paper que han fet els nostres jugadors en els diferents tornejos en què
han participat, amb especial èmfasi al bon
moment de joc d’en Dani Alcantarilla. Al
campionat de Catalunya sub-12, en Dani va
quedar en dissetena posició, empatat a punts
(6 punts de 9 possibles) amb el novè classificat. Cal destacar que aquest any en Dani
era sub-12 de primer any, cosa que ens fa esperar que l’any vinent encara ho faci millor
que aquest (que ho ha fet molt bé!).
Seguint amb els èxits d’en Dani, va quedar
tercer classificat en el torneig Calculín, que
es juga a Llinars del Vallès, amb 7 punts de
9 possibles, empatat a punts amb el segon

classificat. També va quedar segon al torneig
infantil de Peralada.
D’altra banda, el club d’escacs Sant Gregori
va organitzar, conjuntament amb la delegació de Girona de la Federació Catalana d’Escacs, un torneig dins del circuit d’actius,
que va ser guanyat, com l’any passat, pel
jugador de Figueres Emili Colls. La Laura
Garcia va quedar en sisena posició, amb 5,5
punts (de 9), i empatada a punts amb el quart
classificat, i es va endur el premi del seu
tram d’ELO. L’Enric Notario va fer un gran
torneig, jugant amb els set primers jugadors
del rànquing inicial, i fent 5 punts, que li van
donar la vuitena posició, així com el premi
al millor classificat del seu tram d’ELO.

SET EN U juliol 2015

Un bon moment pel Club d’Escacs
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PATINATGE ARTÍSTIC SANT GREGORI

El PA St. Gregori,
un Club amb molta activitat
Aquests últims mesos, el club PA St. Gregori ha tingut molta activitat, i ens hem mogut per tota la geografia gironina.
Aprofitant que hi havia la segona jornada de la Lliga Territorial de
Patinatge Artístic nivell B i C, organitzada pel Consell Comarcal,
al municipi d’Alp (la Cerdanya), vam fer una sortida amb autocar
tot junts: les patinadores que es presentaven a les proves, amb les
seves famílies, les entrenadores i altres patinadores i patinadors que
van venir a donar suport a les seves companyes. A la tarda, quan
es van acabar les proves, vam anar a patinar sobre gel a la pista de
Puigcerdà.
Ens vam presentar a la primera convocatòria de les proves federades
de la categoria Preliminar a St. Feliu de Guíxols. Vam anar a Anglès
a les proves federades de la categoria Iniciació C; a Porqueres a les
proves federades de la categoria Iniciació B; a Bescanó, a la segona
convocatòria de les proves federades de Preliminar; a Fornells, a
un trofeu federat amb les categories Preliminar, Iniciació C, B, A
i Certificat. Ens van convidar al Festival de final de temporada de
Salt. Vam anar també al festival de Quart. Hem anat també a Santa
Cristina d’Aro a proves federades de la categoria Iniciació C. Vam
assistir al Festival de Sils; a Fontcoberta, al Campionat de Preliminar, i, per acabar, al Festival de Riells i Viabrea.

SET EN U juliol 2015

Per a l’11 de juliol estem preparant el Festival de final de temporada
del PA St. Gregori, que es farà a les 18.30 h al pavelló de Canet
d’Adri, on, a part dels balls dels nostres grups de patinadors i patinadores, també es podrà veure l’actuació d’altres clubs convidats.
Hi haurà servei de bar, sortejos de molts premis, la possibilitat de
quedar-se a sopar després del festival i moltes sorpreses més. Us
convidem a tots que vingueu a gaudir de l’espectacle.
El dia 20 de juliol, amb motiu de la Festa Major de Sant Gregori, es
repetiran els balls del festival de l’11 de juliol, però només del nostre club. Això serà a la plaça Miquel Martí i Pol, a la tarda. L’hora
exacta es publicarà al programa de festes del poble.
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A aquestes alçades, que ja s’està acabant la temporada 2014-2015,
només ens resta donar les gràcies a totes les famílies de les nostres
patinadores per la confiança, i tot el suport i comprensió envers
aquest esport, el patinatge artístic. Hem d’agrair enormement la feina de la Junta per tot l’esforç —sense vosaltres no seria possible
que aquest club tirés endavant—, i sobretot volem donar gràcies a
totes les patinadores i patinadors que formen part del PA St. Gregori. Estem molt contentes de l’esforç que heu fet durant tota aquesta
temporada. Aquest club és gran gràcies a vosaltres. Gràcies, gràcies
i gràcies! I bon estiu!
Imma Oliva, Gemma Vilches i Emma Ribas

Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
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Resum d’acords del Ple i acords
de la Junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE
Sessió extraordinària del dia 7 d’abril 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, aproven el Pla Econòmic Financer, 20152016, de l’Ajuntament de Sant Gregori.

Els reunits per unanimitat acorden l’aprovació dels models per a la
presentació de la declaració d’interessos conformada pel model de
registre d’interessos, de béns, d’activitats i d’incompatibilitats.
Els reunits per unanimitat acorden aprovar la modificació de les normes que regulen la preinscripció i la matriculació d’alumnes a la
llar d’infants municipal Els Escarlets, del municipi de Sant Gregori.
Els reunits per unanimitat aproven la moció institucional en suport
de l’esport català.
Sessió extraordinària del dia 13 de juny de 2015

Sessió extraordinària del dia 25 d’abril 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 i Jaume Peix i Brunsó.
Es porta a terme el sorteig dels membres de les meses electorals per a
les eleccions municipals que se celebraran el dia 24 de maig.

Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Josep M. Serra i Noguer, Anton Suñer i Serrat, Eduard Pujadas i de Palol,
Àfrica Masó i Sumsi, Lídia Vidal i Juventench, Enric Forés i
Reverté, Cristina Ribas Casademont, Oriol Pellicer i Sabrià i
Paula Martos i Garcia.
S’efectua la constitució de la Corporació amb la presa de possessió
dels càrrecs de regidors i regidores de l’Ajuntament, i es procedeix a
elegir com a alcalde el Sr. Joaquim Roca i Ventura.

Sessió extraordinària del dia 4 de maig 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 acorden aprovar l’expedient 4/2015, de
modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2015, i la modificació del Pla Financer de les Inversions.

SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local de 23 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’adjudiquen els treballs de subministrament i col·locació d’una tanca a la banda oest al camp de futbol municipal de Sant Gregori a
l’empresa Tanques Metàl·liques Mir.
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S’accepta la subvenció concedida en espècie per a la contractació
d’espectacles de l’Espai La Pineda de Sant Gregori per les obres a
realitzar fins al 15 de març de 2015 (Cinc contes diferents i Dones
com jo) per import de 2.509,99 €.

S’aprova el pressupost presentat per l’empresa Ranking la Tienda del
Deporte SL per a l’adquisició d’un marcador per al camp de futbol
municipal.

S’aprova el pressupost presentat per l’empresa SIMOP per al subministrament de dues bombes per ser instal·lades en els airejadors dels
equips de la depuradora del polígon industrial de Sant Gregori.

PROPOSTES URGENTS

S’aprova el plec de clàusules administratives per a la licitació del
manteniment de la carretera de Constantins i per la seva convocatòria.
S’acorda contactar amb la Diputació de Girona i acollir-se a la convocatòria per a actuacions del programa «Del Pla a l’Acció» 2015, dins
les següents línies:
Línia 1: Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals en municipis de menys de 20.000 habitants.
Línia 3: Execució d’accions planificades al PALS/PAES amb destinació a l’acció de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic municipal i equipaments municipals.
S’aproven les bases de contractació per a la perllongació del carrer de
Baix i per a la seva convocatòria.
S’adjudiquen els treballs d’aplicació de l’eficiència i estalvi energètic
a l’enllumenat públic de tres sectors del terme municipal a l’empresa
Enllumenats Costa Brava SL.
Junta de Govern Local de 7 d’abril de 2015

S’aprova el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Sant Gregori i la societat The Seagull Sportive SL per a l’organització
del Torneig Costa Brava Bàsquet.
Junta de Govern Local de 20 d’abril de 2015
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Josep Nadal i Colomer.
S’adjudiquen els treballs de manteniment de la carretera de Constantins, al terme municipal de Sant Gregori, a l’empresa Excavacions
Trias.
S’accepta la subvenció concedida per la Diputació de Girona dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural convocatòria 2014 amb un
import total de 37.946,00 € amb destinació a:
• Despeses corrents: enllumenat públic.
• Despeses culturals.
S’aprova el pressupost presentat per l’empresa DV Serveis Tècnics
SL per a la redacció del Pla de Prevenció d’Incendis Municipal del
municipi de Sant Gregori.

S’aprova el pressupost d’Excavacions Pere Font per realitzar els treballs de restauració de la font de can Perris.

S’aproven les bases reguladores dels ajuts, per concurrència no
competitiva, a infants i joves entre 3 i 18 anys per a la pràctica
esportiva, tant pel que fa a programes esportius municipals de caire
anual com de les entitats esportives incloses en el Programa Municipal Esportiu.

S’aprova el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Sant Gregori i Humana – Fundació Pueblo para Pueblo, per al foment
del reciclatge i el comportament sostenible.

S’aprova el contracte menor amb el diari ARA (Edició de premsa periòdica Ara SL), per publicar els anuncis relatius als acords que per
llei correspongui publicar en premsa periòdica per a un any.

S’aprova el pressupost presentat per l’empresa Enllumenats Costa
Brava SL per a l’adquisició i instal·lació d’un dispositiu semafòric per
a persones invidents.

S’aprova el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per a
l’organització del festival EMERGENT anualitat 2015.

Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat,
Sra. Concepció Torrado i Oliva i Josep Nadal i Colomer.
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Junta de Govern Local de 4 de maig 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 que regeixen el projecte de Brigada Jove 2015
desenvolupat dins del Pla Local de Joventut del municipi.
S’atorga al Sr. Joel Casellas i al Sr. Marc Costa, en representació del
Llémena Team, la quantitat de 200,00 euros per sufragar en part les
despeses de logística, preparació i participació en el raid solidari Unidesert 2015.
S’atorga al Club Bàsquet Sant Gregori la quantitat de 2.500,00 euros
per sufragar en part les despeses de realització de les diferents activitats del Club de Bàsquet al municipi de Sant Gregori que es portaran
a terme durant tot l’any.
S’atorga a Càritas Sant Gregori la quantitat de 1.000,00 euros per sufragar en part les despeses del servei d’aliments per a persones en risc
d’exclusió social que s’oferirà durant tot l’any al municipi de Sant
Gregori.
S’accepta la subvenció concedida en espècie per a la contractació
d’espectacles de l’Espai La Pineda de Sant Gregori per a l’obra El
crèdit, del 15 de març al 30 d’abril de 2015, per import de 2.178,36 €.
S’accepten les següents subvencions concedides per part de Dipsalut
a l’empara del Catàleg de serveis de Dipsalut 2015:
• Pt01: Gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de la
legionel·losi: pavelló i vestidors camp de futbol i BTT
• Pt02: Gestió i control d’instal·lacions de baix risc de transmissió de
legionel·losi a l’escola i llar d’infants
S’aprova el calendari establert pel Departament d’Ensenyament i que
regularà el període de preinscripció de la llar d’infants Els Escarlets
de Sant Gregori curs 2015/2016.
S’aprova el projecte d’activitats 2015 desenvolupat en l’àmbit del Pla
Local de Joventut del municipi de Sant Gregori.

S’aprova el pressupost presentat per l’empresa CRISTIAN GODO
LUQUE per l’adquisició d’un ordinador de torre amb processador
Intel Core i5-4440 i memòria RAM 8 GB per a les oficines municipals.
S’aprova el pressupost presentat per l’empresa GIROCOPI SL (REPROGIR) per a l’adquisició d’un ordinador amb processador Intel
Core i3-4160 i memòria RAM 4 GB per a les oficines municipals.
PROPOSTES URGENTS
S’adjudica la contractació de l’obra de millores de la carretera de Sant
Medir al terme municipal de Sant Gregori a l’empresa Transports
Reixach SA.
Junta de Govern Local de 18 de maig 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 text del conveni entre la Fundació Casa de Cultura de la
Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant Gregori per al desenvolupament del projecte FITAG als municipis (2015) de la demarcació
de Girona.
Junta de Govern Local de 1 de juny 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 conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Gironès que regularà l’impuls de la xarxa de garantia juvenil al Gironès.
Junta de Govern Local de 10 de juny 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 darrera acta de la sessió de la Junta de Govern de la legislatura 2011-2015.
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Junts Fem Més! set pobles, un municipi
Des del grup municipal de Convergència i Unió a Sant Gregori
creiem oportú publicar en aquest primer número de la revista
7en1, després de les darreres eleccions municipals, el discurs de
l’alcalde, Quim Roca Ventura, el dia de la presa de possessió, el
13 de juny de 2015, a la sala de plens de l’Ajuntament de Sant
Gregori.
En primer lloc, vull donar gràcies a totes les persones que ens han
fet confiança i ens han donat suport, no sols el 24 de maig amb la
força del seu vot, sinó també abans i després de la campanya. Un
aval de la feina feta fins ara, una feina que no hem d’oblidar, i que
en gran part ens ha fet arribar fins aquí. Però també, per altra banda,
una mostra que les nostres propostes han estat ben considerades.
També vull felicitar els nous regidors i regidores que a partir d’avui
s’incorporen al Consistori.
Em cal agrair també el compromís i la dedicació dels regidors i
regidores –tant de l’equip de govern com d’altres formacions– que
ja no integren aquest nou mandat. A tots ens pertoca reconèixer
la seva tasca. I no em vull descuidar de donar les gràcies a totes
les persones del grup municipal de Convergència i Unió, que han
treballat de valent per a aquesta campanya. Sense ells, tampoc no
seria aquí.
Avui és un dia important per al municipi. És el punt de partida
d’una nova etapa. Un nou cicle de quatre anys que ha de contribuir
a fer avançar el municipi de Sant Gregori i cadascun dels seus set
pobles: fent els canvis que corresponguin però enfortint tot allò que
ja funciona, i que funciona bé.
Avui pren possessió i es forma un govern proper a les persones i
preparat per complir amb les accions i projectes que hem presentat
al municipi a través del nostre programa electoral, un programa que
ara esdevé el nostre full de ruta per als propers quatre anys.

Hem de tenir present que som la força més votada, amb 1.029 vots,
però això no ens farà mirar ningú amb superioritat. Nosaltres també
tenim presents la resta de formacions del Consistori, i les escoltarem.
Tenim un programa extens, i assumim la responsabilitat i compromís de complir-lo. I el complirem amb seny, amb transparència, honestedat, buscant la participació i la màxima cohesió social. Fem política local, i això només s’aconsegueix com
sabem fer-ho, amb treball i dedicació, i escoltant les persones.
Volem fer política per a tothom i acostar-la a tothom. Estem
compromesos amb el municipi i amb Catalunya.
I per això, no defallirem en defensar, des de l’àmbit municipal, el
procés cap a l’estat propi català. Estem segurs que aquest és el camí
per assolir unes condicions millors en tots els sentits. Ara és el moment dels valents, de fer passos endavant i caminar cap al 27 de
setembre des dels ajuntaments.
Avui assumeixo el càrrec, tal com vaig fer el juny de 2008 com a
regidor, o el juliol de 2013 com a alcalde, només amb una única
diferència: amb una mica més d’experiència, però amb la mateixa
responsabilitat, il·lusió, humilitat i moltes ganes de treballar, sempre, per a les persones del municipi de Sant Gregori, com he fet i
hem demostrat, fins ara, juntament amb tot l’equip del grup que
encapçalo.
Nosaltres estem preparats i comencem a treballar per a aquests quatre anys. I comptem amb moltes persones, i també amb totes les que
s’hi vulguin sumar.
Moltes gràcies.
QUIM ROCA VENTURA

Alcalde de Sant Gregori
Més informació a: www.ciusantgregori.cat
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Fem bategar Sant Gregori!
Primer de tot voldríem donar les gràcies a tots aquells veïns que ens han
estat oferint el seu suport durant tots els actes que vam organitzar durant
la campanya electoral, com l’acte de presentació de la campanya, el
central i el dedicat a l’educació. Sobretot, us agraïm totes les idees que
ens vau fer arribar, i, ara, el suport que ens donareu per seguir impulsant
aquest projecte engrescador i de canvi que nosaltres creiem que tant
convé al poble. També volem posar de manifest que aquesta ha estat la
vegada que hem aconseguit més participació en els actes.
A més d’això, també volem donar les gràcies a totes les entitats del
poble que ens varen voler rebre per dialogar sobre les propostes que ens
podien fer arribar i aquelles que nosaltres podíem aportar.
Dit això, volem felicitar el grup de Convergència i Unió pels resultats
que han obtingut, encara que hagin perdut un lleu suport ciutadà traduït en un regidor menys. Han tornat a revalidar el suport de més de la
meitat dels que van anar a votar i han aconseguit la majoria absoluta de
regidors. En el ple de constitució, per respectar aquesta majoria, vam
entendre que no tenia sentit votar pel nostre cap de llista en l’elecció
d’alcalde, així que vam decidir abstenir-nos.
Tot i això, volem recordar al grup guanyador que hi ha 1.585 persones
que han decidit votar d’altres opcions o no han anat a votar, enfront dels
1.029 vots que va aconseguir CiU. A partir de l’evidència que la majoria
de la població no ha confiat en la llista guanyadora, demanem a l’equip
de govern que governi per a tots els veïns de Sant Gregori.
ERC de Sant Gregori hem igualat els regidors que hem obtingut en totes
les eleccions en les quals s’ha presentat la nostra llista –2003, 2007 i
2011– però hem aconseguit un ascens en nombre de vots respecte als
darrers comicis: 120 sufragis més. Malgrat això, no són els resultats que
esperàvem i teníem com a objectiu.
Arran d’això, com esperem que hàgiu vist en la carta d’en Josep Vidal,
que us vam enviar a les vostres cases, el nostre company i cap de llista
explicava que renunciava a la seva acta de regidor. En substitució seva,
la Cristina Ribas entrà a ser regidora i l’Enric Forés passà a ser el nostre
portaveu. Ells i tot el grup, tot i no poder assolir allò que esperàvem,
continuarem amb la mateixa força, il·lusió i amb més energies renovades treballant des de l’oposició per poder realitzar el màxim de propostes a les quals ens vam comprometre.
ERC de Sant Gregori volem ser una eina a l’abast de tota la població
del poble. Volem evitar que sigui un grup d’amics. Aquesta és una eina
amb vocació d’ajudar tots aquells veïns que ho necessiteu. Els nostres
regidors i els membres de la candidatura estan al servei de tots vosaltres. A més, estem impulsant un seguit de delegats que es trobaran en
els pobles del nostre municipi i a les principals àrees del municipi. Això
permetrà que ens tingueu més a mà per poder sol·licitar tot allò que vulgueu i per seguir d’una manera més propera tota l’actualitat del poble.
Com ja hem apuntat, continuarem compromesos amb els principals
punts que us havíem transmès al nostre programa electoral.
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Continuarem compromesos amb l’educació: creiem en un poble que
aposta per la cohesió social i estima les seves escoles. Per això impulsarem que l’Ajuntament tingui un paper més actiu en la planificació
educativa i tingui en compte tots els agents implicats.
En especial volem vetllar perquè el Departament d’Ensenyament es
comprometi en la construcció de l’Institut en el terreny on està previst,
perquè en l’actual emplaçament molt aviat quedarà petit.
Continuarem compromesos amb la cultura: volem reforçar els valors que l’acompanyen i volem potenciar que sigui fàcil accedir-hi, per
a tothom. Volem impulsar totes les iniciatives de caràcter cultural de
tots els pobles del municipi, de les entitats i persones. Som del parer que
si algú del poble té una idea sobre noves iniciatives culturals no ha de
dubtar a posar-se en contacte amb nosaltres, perquè pretenem que en la
construcció de les activitats culturals del poble estigueu implicats tots
aquells que ho vulgueu.
Continuarem compromesos amb l’esport: estarem al costat de les
entitats i esportistes de Sant Gregori i seguirem compromesos amb la
millora de les instal·lacions esportives per donar cabuda i servei al conjunt de la població.
Continuarem compromesos amb el comerç i l’emprenedoria:
promourem des de l’oposició que es doni suport a l’emprenedoria de
tothom qui pugui presentar un projecte interessant per al poble, especialment entre aquells més joves. També volem estar al costat dels comerciants del municipi. Escoltarem els seus neguits i vetllarem perquè
el govern municipal garanteixi el seu bon funcionament i els promogui.
Continuarem compromesos amb l’entorn on s’enllaci el nucli urbà
amb l’entorn natural. També treballarem perquè es potenciï la relació
amb els diferents ajuntaments de la Vall per prestar un millor servei de
transport públic que pugui facilitar la mobilitat dels veïns, i puguem
reduir l’impacte mediambiental de l’ús abusiu dels vehicles particulars.
Continuarem compromesos amb Catalunya impulsant-ne la llengua
i la cultura. També treballarem des del nostre poble perquè el 27 de
Setembre, en el Parlament de Catalunya, hi hagi una majoria independentista que pugui iniciar un procés constituent.
D’aquesta manera els tres grups municipals ens hem compromès a tenir
penjades en el balcó de l’Ajuntament una bandera estelada, una senyera
i una bandera del poble fins com a mínim el 27 de setembre.
Per estar amb contacte amb nosaltres no dubteu a utilitzar les xarxes
socials, visitar la nostra web o utilitzar el correu electrònic.
Que passeu un bon estiu. Us desitgem a tots unes molt bones festes
majors.
www.esquerrasantgregori.cat
esquerrasantgregori@gmail.com

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
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Som la veu del carrer a l’Ajuntament
Avui encetem amb força i il·lusió aquesta secció i, abans de res, des
de l’assemblea de la CUP de Sant Gregori volem agrair el suport dels
344 veïns que ens varen fer confiança, el 24 de maig, en les eleccions
municipals a Catalunya i que ens han permès entrar a l’Ajuntament
amb un total de dos regidors.
Com sabeu, aquesta era la primera vegada que ens presentàvem al
nostre poble, i considerem que els resultats han estat molt positius, la
qual cosa ens encoratja a seguir treballant tant a l’Ajuntament —convençuts que amb la vostra col·laboració la política municipal pot ser
diferent—, com des de fora del Consistori, a peu de carrer, mantenint
l’acció política popular i defensant les lluites dels diferents moviments col·lectius socials, polítics i culturals: entre tots, tot.
El dissabte dia 13 de juny es va dur a terme el ple extraordinari de
constitució de les noves corporacions locals. La Paula i l’Oriol, els
nostres dos regidors, van prendre possessió de la seva acta amb la
següent fórmula:
«Sotmès/a únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de Sant
Gregori, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social a Sant Gregori i als Països Catalans, i
per això acato, per imperatiu legal, la normativa vigent».
Una vegada acabat el ple, del qual cal destacar que tots els nous

regidors van prendre possessió del càrrec defensant el procés
d’autodeterminació de manera unànime, es va fer un piscolabis de
celebració obert a tots els assistents, i que va ser pagat, a petició de la
CUP, pels diferents partits polítics amb representació a l’Ajuntament.
Uns dies més tard, el 22 de juny, es va fer el ple extraordinari del
cartipàs, en què es defineixen les mesures organitzatives i de funcionament de la corporació municipal. La CUP de Sant Gregori va
rebutjar el model plantejat, ja que no compartim els fonaments de la
proposta organitzativa de CiU, i per aquest motiu vam votar en contra
de la majoria d’acords que es van presentar, amb les seves respectives
justificacions.
En vàrem assenyalar la insuficient periodicitat (bimensual) dels
plens, les retribucions opaques en funció de les assistències a les 29
comissions actuals —11 més que en la passada legislatura— i les
excessives delegacions de funcions pròpies del ple, que allunyen els
grups de l’oposició de la participació, i en conseqüència debiliten la
qualitat democràtica.
A banda d’això, ens congratulem pel darrer acord pres aquests primers dies al nou Consistori, que ha estat, a iniciativa de la CUP, hissar l’estelada al balcó de l’Ajuntament. Hi onejarà almenys fins a les
eleccions plebiscitàries del 27 de setembre, les quals han de marcar
l’inici del procés constituent del nou estat.
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Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA SANT GREGORI

Gimnàstica Artística Sant Gregori; temporada 2014-15
de BAT, hem participat a les diferents competicions de la Lliga Territorial de Gimnàstica
Artística que organitzen els diferents Consells
Esportius de la província de Girona. Aquest
any les competicions s’han celebrat a Ripoll,
Porqueres, Salt i, com a novetat, vam participar
en la Final de la Lliga Territorial dins els Jocs
Emporion, realitzats a Blanes.
Una vegada més, totes elles han fet un gran esforç participant i entrenant cada dia per superar-se en cada competició, fins al punt que les
classificacions finals han estat un èxit. Les entrenadores volem agrair la constància i l’esforç
de les nenes i noies, i també dels pares i mares
que han assistit als diferents esdeveniments.
També desitgem agrair l’esforç dels pares que
ens han ajudat, tant en l’organització dels vestuaris com en el make up durant la cloenda de
Fi de Curs i de la present festa de Sant Gregori.
Les entrenadores estem molt orgulloses de la
feina realitzada durant tota la temporada, i ara
és el moment de felicitar-vos; moltes gràcies a
totes les gimnastes per fer de la gimnàstica un
esport cohesionat dins el poble i aconseguir entre tots i totes millorar el nivell i el rendiment
d’aquest esport tan precís. Com cada curs, les
entrenadores us animem un any més a continuar
estimant la gimnàstica artística i a promocionar-la arreu de la Vall del Llémena!

Classificacions finals Lliga Territorial Gimnàstica
Artística, Jocs Emporion:
Nivell Benjamí:
Per equips:
3r classificat: St. Gregori 1; Alba Viñas Tarrades,
Mar Garmendia Gasca, Ariadna Carmona Pérez,
Afra Jiménez Reixach.
Nivell Aleví:
Individual:
1a classificada: Elisabeth Pujol Llach
2a classificada: Diana Soles Carbó

Per equips:
1r classificat: St. Gregori 1; Elisabeth Pujol Llach,
Diana Soles Carbó, Anna Taberner Noguer i Elisa
Roch Serfass
Nivell Infantil:
Individual:
1a classificada: Irene Costa Muñoz
2a classificada: Júlia Roch Serfass
4a classificada: Lídia pasqual Baños

Per equips:
Primeres classificades: St. Gregori 1; Irene Costa
Muñoz, Júlia Roch Serfass, Lídia pasqual Baños i
Maria Yang Saurina Soler
Categoria Cadet:
Individual:
3a classificada: Neus Feixes Boschdemont

Per equips:
Primeres classificades. St Gregori 1: Neus Feixes,
Fiona Moreno i Júlia Güell
Categoria Juvenil:
1a classificada: Maria Tarrés Gómez
2a classificada: Sara Feixas Boschdemont

SET EN U juliol 2015

Un any més, una temporada més i un munt
de noves sensacions i experiències per explicar!! S’ha acabat el curs escolar 2014-2015, i
l’Escola Esportiva de Sant Gregori ha treballat
de valent participant en diferents exhibicions
organitzades en el municipi de Sant Gregori.
Només a dos mesos de començar el curs vam
fer una petita exhibició de gimnàstica artística
dins la VIII edició de la Fira del Pa i la Xocolata, organitzada al pavelló esportiu de Sant
Gregori. El dia 13 de juny, a l’Espai la Pineda,
vam finalitzar la temporada amb la Cloenda de
Fi de Curs, durant la qual l’Escola Esportiva de
Gimnàstica Artística va representar El Llibre de
la Selva. En aquesta representació s’ha fusionat
la dansa interpretativa tot jugant amb la gimnàstica artística com a element bàsic i essencial.
Aquest any hem tingut com a invitada especial
la ballarina Núria Beltran, que ens va fer una
demostració d’un estil anomenat popping. És
un tipus de ball que requereix molt de control
del cos i combina moviments fluids amb contraccions musculars.
Per acabar de rematar l’estiu, el proper 21 de
juliol participarem en la Festa Major del poble
fent una última exhibició de ball i acrobàcies de
gimnàstica artística.
Durant el curs 2014-2015 totes les gimnastes
a partir de 3r d’EGB fins a les més grans, 1r
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El nedador extrem Miquel Suñer
completa la travessia de Robben Island

SET EN U juliol 2015

Ha trigat dues hores i quatre minuts a arribar al continent africà, i és el primer espanyol que ho aconsegueix

22

Miquel Suñer, el nedador gironí especialista en
travessies a mar obert sense neoprè, ha aconseguit creuar nedant, el 25 de març passat, els
7,5 quilòmetres que separen la famosa illa de
Robben Island i de Blouberg, a Ciutat del Cap
(Sud-àfrica). El nedador, que va trigar dues hores i quatre minuts, es converteix en el primer
atleta estatal que completa aquesta mítica travessia, de gran bellesa paisatgística i complexitat tècnica, sobretot per la baixa temperatura
de l’aigua, que en aquesta ocasió no superava
els 13,5 ºC.
El repte de Suñer va començar a les 08.22 h
del matí (hora catalana), a Robben Island, i va
acabar a les 10.26 h (hora catalana) a la localitat
de Blouberg, de Ciutat del Cap (Sud-àfrica). Va
nedar en aigües a una temperatura mitjana de
13,5 ºC, tot i que en els darrers dos quilòmetres
de la ruta, a causa d’un corrent d’aigua freda, la
temperatura va baixar a 12,5 ºC.
Durant les dues hores que va durar la prova,
el nedador no va poder tocar en cap moment
l’embarcació que l’acompanyava, i només es
va permetre l’avituallament en tres ocasions per
mantenir la correcta hidratació del cos i evitar
hipotèrmies, ja que nedava sense neoprè. El català va trobar la mar en calma, i el fet d’assolir
el repte a les primeres hores del matí va evitar
que el nedador es trobés amb els vents més forts
que bufen prop de la costa sud-africana.
Des de Blouberg, i ja amb la travessia completada, Miquel Suñer es va mostrar molt emocionat pel «significat simbòlic de la travessia, que
aquí anomenen Freedom Swim (en referència
a la presó que va acollir l’illa durant segles i

on Nelson Mandela va passar més de 18 anys
detingut) i per l’atracció que sento per aquest
continent, i en concret per Ciutat del Cap».
A més, el nedador català va aconseguir la gesta
en solitari, ja que en aquesta ocasió el va afrontar sense el seu equip de confiança. «Ha estat
un repte dins un repte perquè logísticament
i en l’aspecte organitzatiu m’ho he fet tot sol
aquesta vegada. Les condicions marítimes eren
perfectes per aconseguir-ho, tot i que la baixa
temperatura de l’aigua en el darrer tram de la
travessia, uns 12,5 graus, ha fet que els últims
dos quilòmetres hagin estat molt extrems».
Suñer s’ha mostrat molt satisfet de la travessia, i ha destacat que l’experiència li ha permès
compartir, fins i tot, una estona amb un parell de
foques i acompanyar d’un grup de dofins.
Durant tot el recorregut, el nedador ha estat
acompanyat per una barca de suport amb un
jutge que ha certificat la prova per part de la
CLDSA (Cape Town Long Distance Swimming
Association) i personal tècnic que ha controlat
el seu rendiment.
Suñer insisteix que es tracta «d’una de les nedades més pintoresques i extremes del món amb
l’horitzó de la Ciutat del Cap i l’espectacular
Table Mountain, considerada una de les set meravelles naturals del món, presidint tot el recorregut».
El primer contacte de Suñer amb Ciutat del
Cap va ser el desembre de 2012 quan, després d’aconseguir la Triple Corona –un dels
guardons més importants de la natació a mar
obert– s’hi va instal·lar a descansar però també
a entrenar. Des d’aleshores Suñer es va quedar
meravellat per una de les comunitats de nedadors d’aigües obertes més extremes del món.
Allà va conèixer Theodore Yach, el nedador
sud-africà amb més travessies de Robben Island al seu currículum (unes 85 travessies).

Des de la primera travessia realitzada amb èxit,
el 1909, per Henry Hooper, la de Robben Island
és cobejada per nedadors extrems d’arreu del
món, captivats pel repte físic que la prova suposa i pel gran simbolisme històric que envolta
l’illa.
Sobre l’illa de Robben
Robben Island és una illa situada a 12 km de
la costa de Ciutat del Cap, a Sud-àfrica. El seu
nom en holandès significa «l’illa de les foques». Pràcticament rodona, d’un quilòmetre
de diàmetre i de superfície plana, s’eleva pocs
metres sobre el nivell del mar, i té una extensió
de poc més de 5 km quadrats.
Des dels finals del segle XVII, l’illa de Robben
va ser utilitzada per aïllar certs grups de persones, la majoria presoners, primer de colònies
holandeses i després leprosos. Més tard, durant
el règim de l’apartheid, va servir de presó política per als opositors negres al règim. Nelson
Mandela hi va passar quasi 18 anys detingut.
Actualment, i amb la presó clausurada, Robben
Island, declarada Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO, s’ha convertit en un símbol
de llibertat per als sud-africans i és una de les
destinacions turístiques més populars de Ciutat
del Cap.

Sobre Miquel Suñer
Nascut a Girona, el 13 de febrer de 1977. Vinculat a la natació des dels set anys a través
de les competicions i del waterpolo al Club
GEiEG de Girona.
El 2008 s’inicia en la natació en aigües obertes
amb la travessia a l’estret de Gibraltar en la disciplina més purista: en solitari i sense neoprè.
L’any 2009 s’estrena en les travessies de llarga
distància amb la del canal de Menorca, i des
de llavors ha assolit reptes de prestigi internacional:
• 2008: estret de Gibraltar – 3 h i 32 min (17
km a 18 ºC)
• 2009: canal de Menorca – 12 h i 19 min (40
km a 25 ºC). Es va convertir en el 5è nedador
del món que va assolir aquest repte.
• 2010: canal de la Mànega – 11 h i 54 min
(50 km a 16 ºC). Considerat l’Everest per als
nedadors de llarga distància per la dificultat de
nedar amb corrents forts i per la temperatura
de l’aigua. Suñer va ser el 10è nedador estatal
a assolir-ho.
• 2011: volta a l’illa de Manhattan – 7 h i 38
min (55 km a 18 ºC). Primer català a participar-hi.
• 2012: canal de Catalina – 8 h 11 min, 4t millor registre de la història. 53è nedador al món
i primer català a aconseguir la Triple Crown
Open Water Swimming.
• 2013: Roses – Port de la Selva – 8 h 50 min.
Primer nedador que va aconseguir fer la travessia.
• 2013: Tenerife – La Gomera – 8h 44 min.
Segon nedador a aconseguir completar aquesta nedada.
• 2015: Robben Island – Ciutat del Cap – 2
h 4 min. Primer nedador estatal que supera
aquest repte.
Suñer és ambaixador de la Costa Brava, ideòleg
i impulsor del projecte Vies Braves, i actualment treballa a l’empresa Endesa.
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Balanç de la temporada d’esquí
de Roger Artigas i Jofre Soler
Ha estat una bona temporada per a en Roger Artigas, primer perquè no s’ha fet mal
i no ha patit lesions i, segon, perquè s’ha
incorporat a l’equip de tecnificació de la
Federació Catalana d’Esports d’Hivern
(FCEH) i ha obtingut els resultats següents:
• 1r classificat de la I Copa d’Espanya
d’Esquí Freestyle.
• Campió absolut de Catalunya d’Esquí
Freestyle.
Aquesta temporada, en Jofre Soler, també
esquiador de Freestyle de Sant Gregori, va
competir als campionats de Catalunya fets

a la Molina el dia 8 de març. Ell i en Roger
van pujar al podi com a 2n (Roger) i 3r
(Jofre) classificats.

Roger Artigas i Jofre Soler amb les medalles obtingudes.

Lliurament dels premis de la Copa d’Espanya a Sierra Nevada el 12/abril/2015

Campió absolut de Catalunya al Museu
Olímpic de Barcelona el 3/juny/2015.

Lauren Gracia, tercer als Campionats
de Catalunya d’atletisme
El dia 7 de juny es van disputar a Gavà
(Barcelona) els campionats de Catalunya
veterans d’atletisme aire lliure (temporada
estival).
Lauren Gracia (GEiEG), veí de Sant Gregori, va competir a la prova dels relleus
4x100 metres llisos, en la qual va fer la
tercera posta (màster 35), i el resultat va
ser l’assoliment del subcampionat de Catalunya, amb una marca de 47,90 segons.
Aquesta marca ha col·locat el GEiEG a la
cinquena posició del rànquing estatal en
categoria màster.
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS
SANT GREGORI - VALL DE LLÉMENA

Parlem amb...
Laura Moreno – El Cafè d’en Quel
veient que a Sant Gregori faltava un lloc de
trobada més familiar, especialment per a mares i nens, se’m va acudir el projecte d’obrir
una cafeteria a sota de casa. I és així com avui
jo porto el Cafè d’en Quel i en Jaume treballa
en el sector de la construcció.
I com van ser els inicis d’un sector en el
qual no havies treballat mai?
Doncs prou bé. Sempre que comences un negoci els primers anys són complicats. Però en
el meu cas va anar molt bé, ja que em vaig
enfocar en un nínxol de mercat que en aquell
moment no disposava d’aquest tipus d’oferta
i fidelitzant un públic que ens va acollir des
del primer moment.

Sense tenir cap experiència en el sector de
l’hostaleria, la Laura, una gregoriana amb
arrels gironines, es va atrevir a obrir El
Cafè d’en Quel ara fa vuit anys. Avui viu
feliç amb el seu marit, en Jaume, que és
empresari de la construcció, i amb el seu
fill Miquel, que té l’honor de donar nom al
negoci de la seva mare.
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Aquesta gregoriana des de ja fa 10 anys, nasqué l’any 1978 a la veïna ciutat de Girona.
Actualment viu a Sant Gregori amb la seva
parella, en Jaume, i el seu menut, de nou
anys, en Miquel, que té l’honor de donar nom
al negoci de la casa. La Laura mai no hauria
pensat que es posaria al capdavant d’un negoci com un bar, atès que no en tenia cap experiència. Tanmateix, es mostra satisfeta de la
decisió presa i viu el seu dia a dia al municipi
combinant el seu negoci amb la seva passió
per l’esport i l’amor per la família.
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Laura, d’on ve la idea d’obrir una cafeteria a Sant Gregori?
Va ser una idea de parella, sorgida i pensada
amb el meu marit, en Jaume. Per una banda,
ens va arribar l’oportunitat d’aprofitar el local de la planta baixa de l’edifici on vivim, i

Què valores més de la teva feina?
Sense cap mena de dubte, el tracte proper
amb el client. El fet de poder conèixer els teus
clients més enllà de la freda relació que es pot
tenir en altres negocis compensa la dedicació i la falta de temps de lleure que implica
el món de l’hostaleria. El balanç final és, per
tant, molt positiu i satisfactori.
Com aconsegueixes conciliar la vida familiar amb la laboral?
A vegades no és tan senzill com m’agradaria,
sobretot en moments que tenim molta feina,
com en partits de futbol, reserves de berenars o aniversaris. Tanmateix, faig el que
m’agrada, i sempre hi ha un moment per als
teus.
I quins productes del Cafè d’en Quel ens
recomanes?
Doncs la veritat és que el que acostuma a
tenir més demanda al matí són els entrepans
variats acompanyats de cafè, infusions, te
i sucs. Cap al migdia destaquen les nostres
pizzes i l’assortiment d’entrepans freds i calents. A les tardes i, especialment en èpoques
de fred, s’acostuma a demanar molt la nostra
xocolata desfeta.
Quina és l’època de l’any que hi ha més
clientela? Quin perfil de client tens?

Doncs, a diferència de bona part del sector,
en el nostre cas la millor època és durant els
mesos d’hivern. Quan comença el bon temps,
i especialment a l’estiu, la gent acostuma a
aprofitar per anar a la platja o a la piscina.
Respecte al perfil de clients, la veritat és que
ve gent de totes les edats, des de joves que
vénen a prendre alguna cosa fins a gent gran,
passant per parelles adultes i famílies. Procurem que tothom se senti ben acollit i com a
casa.
Com aconsegueixes diferenciar-te d’altres
establiments?
Al principi va ser prou senzill, en detectar
que calia un lloc familiar on les mares amb
nens poguessin anar a fer el toc. I en aquest
sentit vaig començar oferint productes com
infusions diverses o combinats diferents, com
les tisanes. Tanmateix, això és una oferta que
s’ha estès molt en altres negocis i, per tant,
cada vegada resulta més complicat diferenciar-se en base al producte. Actualment miro
d’oferir varietat d’entrepans amb pans de diversos cereals, olives, nous o focaccia. Però
sóc conscient que un element molt important
en un negoci com aquest és el factor humà, i
que per tant no hi ha millor element diferenciador que la teva personalitat i la satisfacció
del client envers el tracte que li dones.
Què fas quan no ets a Can Quel?
Primer de tot, passar temps amb la família i
descansar. I després m’agrada fer esport! És
una bona manera de cremar toxines i desconnectar: surts renovada.
A l’estiu canvieu l’horari, oi?
Sí, en temporada d’hivern tenim obert tot el
dia, però a l’estiu tothom és a la piscina, així
que obrim de 8 a 3 i de 7 a 10. El dia de festa és el diumenge, tot i que si hi ha partit de
futbol obrim.
Laura
El Cafè d’en Quel
C/ Montseny 6, Sant Gregori
972429578
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Segar i Batre
a Sant Gregori

Revetlla de Sant Joan Des dels Sardanistes de la Vall de Llémena es va organitzar el clàssic i sempre esperat sopar de la revetlla de Sant Joan. Enguany sota cobert, al pavelló municipal,
per la pluja de la mateixa tarda. Tot seguit del sopar, la festa va
continuar amb ball a càrrec del Duet de Banyoles.

El dia 20 de juny es va celebrar la primera part de la Festa del
Segar i el Batre, amb el segar, i l’11 de juliol amb el batre.
Organitzat pels Amics del Segar i el Batre de Sant Gregori.
Aquestes tasques, tan clàssiques dins el món de la pagesia, actualment s’han modernitzat molt. Anys enrere es portaven a terme a molts punts del municipi de Sant Gregori amb la segadora
o la màquina de batre, que cada any es tornen a fer funcionar
per ensenyar com es feien les feines del camp en altres temps.

Concurs Literari
de Coca-Cola
Els alumnes participants havien de cursar segon d’ESO, i prèviament cada nen de cada classe va haver de fer una redacció. Després la seva professora la va corregir i valorar. Dels seleccionats,
en el cas del IES Carles Rahola només podien anar-hi 10 alumnes,
dels quals Roger Noguer i Genís Domingo, de Sant Gregori, van
poder participar en el concurs de la Coca-Cola, que es feia el dia
18 d’abril a la Universitat Politècnica. Els altres estudiants foren Enric Bagué, que participava a través de l’escola La Salle, i
l’Albert Cuña, del Vedruna de Girona, també estudiants de Sant
Gregori.
Altres alumnes que van participar són de Llorà, com Anna Costa, i
altres de Fontajau o Taialà.
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MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA

Can Heras acull la VI Festa Remença
de la Vall de Llémena

SET EN U juliol 2015

La Festa Remença ens sorprèn cada any amb
la descoberta de racons inimaginables ben a
prop de casa nostra i alhora colpidors per la
seva bellesa. És així com enguany, en la seva
sisena edició, celebrada a Canet d’Adri, la festa remença ens ha tornat a sorprendre, convocant-nos a tots en un marc únic i incomparable
com el de Can Heras.
Amb orígens remences, Can Heras és un gran
mas rural de la Vall de Llémena que data del
1274, i que al llarg dels segles ha incorporat
noves construccions que li han donat la seva
fisonomia actual de palauet rural, amb la major
part de l’edifici construït entre els segles XVI
i XIX. Un dels trets característics d’aquest
mas, i que li ha donat el nom, és la seva pertinença durant quasi set-cents anys a la mateixa
nissaga familiar, el llinatge dels Heras (des del
1350 fins al 2008, quan va ser adquirit pels
actuals propietaris). Gràcies a la col·laboració
i suport dels amos actuals, el diumenge 31 de
maig la Mancomunitat de la Vall de Llémena
i totes les associacions i persones voluntàries
que hi col·laboren van poder celebrar la Festa
Remença en aquest entorn.
Si bé els actes principals de la festa es van celebrar el diumenge, el programa d’actes es va
iniciar el dijous 28 amb la conferència «Els
sabers de les dones medievals», a càrrec de
la Dra. Teresa M. Vinyoles i organitzada per
l’Ateneu de la Vall de Llémena. El programa
va continuar divendres amb l’organització,
per primer cop, de la caminada nocturna «Nit
de remences», en la qual van participar més
d’un centenar de persones que van acompanyar els cavallers del centre eqüestre l’Escut
per portar la forca remença des de Canet fins a
la masia de Can Heras.
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Ja el diumenge, a l’entorn natural del mas,
s’hi van organitzar la majoria d’activitats de
la festa. Així, vam comptar amb el mercat
d’artesans, ja celebrat en l’anterior edició,
i l’escola de remences, un espai infantil dinamitzat per l’Espai Jove Cal Bolet, l’AFA
de l’Institut Vall de Llémena i l’AMPA de
l’escola Agustí Gifre, on els més petits van
assolir el seu títol de pagesos remences un cop
superades diverses proves i activitats rurals.
Els ramaders de la Vall de Llémena van tornar
a ser-hi presents, amb la II Mostra ramadera de
la Vall, un espai per descobrir les varietats de
races que tenim al nostre territori, així com les
granges existents. Aquest espai va ser un dels
principals atractius per als més petits, que també van poder gaudir de passejades amb ponis i
van participar en diversos tallers infantils.
Música popular, cercavila de Festinamus i
contes medievals van omplir les activitats del
matí, que va començar amb la II Trobada de
Sant Antoni, organitzada pel Centre Eqüestre
l’Escut de Sant Gregori i els Llampecs del
Llémena. Mossèn Enric va acompanyar-nos
durant la celebració de Sant Antoni amb la
benedicció dels cavalls participants.
Cal destacar diversos tallers impartits per artesanes i associacions de la Vall de Llémena,
que van tenir molt d’èxit: el taller de melmelades de l’Associació de Dones, el taller
d’ungüents naturals de Rosa Boyero (Múrgula), el taller d’elaboració de feltre –a càrrec
d’Aurora Morales–, el taller de ceràmica i
l’animació circense de David González i els
seus alumnes.
Dins del pati interior de Can Heras es va
instal·lar la secció gastronòmica de la Festa,
on durant el matí es va celebrar la segona edi-
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ció de tastets llemenencs a càrrec dels restaurants de la Vall de Llémena, i que va ser tot
un èxit.
Els espais interiors de Can Heras van acollir
durant tot el dia la representació Ànimes remences, un recorregut teatral que va permetre
descobrir algunes de les estances de la planta
baixa de Can Heras. Aquesta va ser una de
les activitats amb més èxit de la festa, i va
haver de penjar el cartell de «complet» en
les 11 representacions que es van realitzar, al
matí i la tarda. L’obra, dirigida per Marta Parramon, i amb el suport dramaturg de Rafael
Nieto i Miquel Bohigas, va comptar amb la
participació de 38 actors amateurs de la Vall
de Llémena i amb la Coral Sant Gregori. Tots
ells s’hi van deixar la pell. Cal agrair especialment la col·laboració del Casal Sant Grau
de Sant Gregori i totes les senyores que van
confeccionar el vestuari de la festa remença,
així com agrair la gran tasca de perruqueria a
càrrec de Quim Perruquer, de Sant Gregori,
Carme Mora i Imma Noguer.
Els actes de la tarda van ser protagonitzats
per les danses tradicionals de l’Associació
Sardanistes Vall de Llémena i l’Escola Agustí Gifre, i van ser dirigits per la professora
Maria Teresa Micaló. Com ja va essent tradició, la Festa Remença va finalitzar amb la
celebració dels grans jocs rurals de la Vall de
Llémena. El triomf va ser per als jugadors del
municipi de Sant Martí de Llémena, guanyadors també de la primera edició. La narració
del poema de la mort de Pere Joan Sala, i el
relleu de la forca remença entre els alcaldes
de Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena, el
qual acollirà la setena edició de la festa remença a les Serres, van posar punt i final a
una festa participada per més de 150 persones
de tota la vall. A totes elles, els volem agrair
àmpliament la seva col·laboració, atès que
la seva implicació ha fet com cada any que
aquesta festa de la vall, de tots, sigui possible:
Propietaris de Can Heras i els seus masovers
(Albert i Narcís); Ateneu de la Vall de Llémena; Associació de Sardanistes del Llémena i dansaires de la vall; nens i nenes de 3r
i 6è de l’Escola Agustí Gifre; Maria Teresa
Micaló com a professora de ball; cosidores
del casal Sant Grau de la gent gran; Cia. de
música medieval Festinamus; Escampillem;
Associació de Dones de la Vall; Coral Sant
Gregori; Centre eqüestre l’Escut; els Llampecs del Llémena; Associació de joves el
quaranta-dos; Espai Jove Cal Bolet; Pesse-
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bre de Granollers de Rocacorba; Comissió
de festes de Canet d’Adri; Sant Gregori; Sant
Aniol de Finestres; Sant Martí de Llémena;
actors i actrius de l’obra Ànimes remences
i la seva directora, Marta Parramon; Quim
Perruquer; Carme Mora; Imma Noguer; Andreu Espígul Corominas (gegant); Rosa Girgas i Baldiri Serrallonga Noell (capgrossos);
Marta Carreras (gravat de la forca remença);
Pere Trias (vídeo); Narcís Carreras (so); Miquel Bohigas i Rafael Nieto (suport teatral);
brigades dels Ajuntaments de la Vall; Aigua
de Sant Aniol; restaurants de la Vall de Llémena i de la Cuina de les Carboneres; mostra ramadera a càrrec de Joaquim Pujolràs;
Josep Maria Arnau; Josep Maria Quintana;
Xavier de can Murtret; Joaquima Bosacoma;
Can Pere Puig SC; Josep Font; Lluís Ramió;
tallers artesanals a càrrec de Provi Casals;
l’AMPA Escola Agustí Gifre; AFA Institut;
Aurora Morales; Rosa Boyero; Núria Pòrtulas; Àngel Nierga (fotografia); Àngel Culubret; jugadors dels jocs remences; David
González (animació circense); Embotits Valent; Aigua Sant Aniol; Pastisseria Noguera;
Pastisseria Tràfech; Pernils Llémena; Embotits Pagès.
Senyalització d’Espais Naturals Protegits a
la Vall de Llémena
Darrerament, la Mancomunitat de la Vall de
Llémena ha finalitzat els treballs de senyalització direccional i interpretativa de les rutes
del Volcà de la Banya del Boc, a Sant Martí
de Llémena, i del tram del camí ral entre Llorà
i Sant Esteve de Llémena, així com també la
col·locació d’un cartell panoràmic a Rocacorba.
Aquest projecte s’emmarca en el programa
d’incentius del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, al qual la Mancomunitat
de la Vall de Llémena es va presentar a finals del 2014 amb el projecte «Adequació i
senyalització d’espais d’ús públic a la Vall de
Llémena». El projecte, amb un pressupost de
27.624,30 euros, ha estat finançat per la Generalitat de Catalunya, la Mancomunitat de
la Vall de Llémena i els Ajuntaments de Sant
Martí de Llémena, Sant Aniol de Finestres i
Canet d’Adri.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Canet d’Adri
ha impulsat, també, la recuperació d’un itinerari circular al voltant del Puig d’Adri, juntament amb la seva senyalització direccional i
divulgativa.
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Premi Literari
El dia 21 de maig va tenir lloc la proclamació dels guanyadors
del XXVIII Certamen literari premi Sant Gregori en les diferents categories.

Activitat
Dones de la Vall
Aquest segon trimestre la nostra Associació ha portat a terme un seguit
d’activitats de les quals hem gaudit tot
compartint-les, i també ens hem enriquit
personalment.
- El mes d’abril va tenir lloc el taller «La
màgia de l’agraïment», que ens va ensenyar a descobrir les nostres potencialitats.
- A mig maig va tenir lloc l’assemblea general de l’entitat, que
va anar acompanyada d’un esplèndid sopar amb cantada de
cançons de taverna a càrrec del grup Si no fos.
- També vàrem participar a la festa Remença, amb una parada en
la qual elaboràrem i venguérem melmelades, i deixant que els
més menuts participessin fent diversos tallers. El dia va ser molt
intens i productiu.
- El 10 de juny, en Josep Bosch i la Pilar Sala, entusiastes viatgers, ens varen explicar secrets i emocions del continent africà.
- Finalment, per tancar el trimestre, el dia 27 de juny a la Pineda
va tenir lloc un taller de melmelades, en el qual unes quantes
voluntàries vàrem treballar de valent elaborant la fruita, que ens
va permetre fer uns 100 pots de melmelada que posarem a la
venda amb finalitats solidàries.

Secció Local
Categoria infantil: varen participar-hi 180 obres, i es va premiar la que portava per títol Somnis a la Vall del Llémena, presentada amb el pseudònim «una enamorada de St. Gregori».
Autora: Nora Grabulosa Solà, alumna de l’escola Agustí Gifre
També es va decidir donar un accèssit a l’obra De Z a N, presentada per Cesc Compte, de l’Institut de Sant Gregori
Categoria adults: hi varen prendre part vuit obres. Es va proclamar guanyadora Herois invisibles, presentada per «Paul Braveheart», pseudònim que correspon a Pol Bordoy Gironès.
Secció General
Categoria juvenil: amb nou participants, va ser-ne guanyadora
l’obra Tears in Heaven, que va escriure «Ballirona», una noia
que en realitat es diu Júlia Torras i que resideix a Taradell.
Categoria poesia: en aquesta categoria, la guanyadora, entre
les 10 obres presentades, va ser No gaire lluny de mi, sota el
pseudònim «Roser», i que correspon a Glòria Calafell, de Barcelona.
Categoria adults prosa: d’entre les 12 obres que hi varen concursar, la seleccionada va ser La història del soldat Maties, presentada amb el pseudònim «Groc», la identitat del qual correspon a Jordi Portals Casanovas, de Barcelona.
Menció especial dones: la menció especial feta per l’Associació
de Dones va ser per al recull de poesia Mans de dona, presentada per «Mr. De P.», pseudònim de M. Rosa Dacs Peitiví, de
Banyoles.

Les obres premiades es poden trobar a la web:
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www.santgregori.cat [apartat de cultura]
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A la fotografia, algunes de les voluntàries del taller de melmelades, i uns quants pots dels elaborats per les dones.

Els guanyadors amb alguns membres del jurat.
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L’excursió a Cartellà

Sortim de l’equipament esportiu de Sant
Gregori per un petit corriol que s’enfila fins
a la masia de can Serra, i hi visitarem la imponent alzina surera, un Quercus ilex, amb
seguretat la més gran de la contrada. Fa 4,50
m de soca, 16 metres d’alçada fins la capçada, i aquesta fa més de 21 metres. Desgraciadament, aquest arbre està malalt. La seva
malaltia és culpa de l’aigua àcida i contaminada que li arriba d’un antic abocador de runes de la construcció.
Deixem la masia passant per la part del darrere, i continuarem a la dreta per un camí en
direcció a Cartellà fins que canvia en sentit
descendent fins a la masia de cal Francès.
Primer creuarem el torrent del Garrabia fins
albirar la masia. A l’esquerra veurem un pou,
del qual es diu que serveix de cau a una gran
serp de set metres.
Arran de la cassa continua el corriol. El seguirem uns sis minuts i ens portarà a la carretera vella de Sant Gregori a Cartellà. A la
dreta, seguirem un camí rural que comença
al pla i que ens conduirà a la masia de mas
Obert.
Abans podrem contemplar l’altra meravella
de la contrada, l’alzina més difícil de veure,
una gran alzina que no és alzina i un roure
que no és un roure, sinó que és una unió de
les dues espècies. És una alzina (surolí) amb
el nom de Quercus ilex - Quercus suber, les
seves mides són 4,20 de perímetre de soca, i
20 metres d’alçada fins a la capçada, que fa
uns 18 metres.
Retrobem el camí que surt de la benzinera
en direcció a Cartellà, passem el mas Obert,
deixem a l’esquerra la carretera antiga, el pas
per mas anomenat Xemins, i el puig de Gàrrep. En arribar al mas Suro, el camí surt a
l’esquerra i ens conduirà a una altra alzina
prou interessant. Al mateix indret, a la dreta comença una carretera rural ben fressada
que en 20 minuts en portarà primer vora el
Castell, a la carretera nova que mena a can
Xifre, a Cartellà.

Llegenda del castell de Cartellà
Eren temps de ràtzies i lluites entre sarraïns i
cristians en terres gironines. Els cavallers cristians, de tornada a Girona, foren atacats per
un gran estol de guerrers sarraïns. En perdre
la lluita els cristians, un d’ells, un noble cavaller, va fugir cap al castell de Cartellà. El seu
cavall, gran i poderós, va saltar el fossat amb
tanta empenta que arribà a l’altra banda. Els
cavalls àrabs, més petits, no saltaren prou, i el
cavaller en sortí sa i estalvi. En vista d’aquell
miracle, l’emperador Carlemany va concedir
al noble en recompensa la divisa «Ave Maria
gratia plena dominus tecum», la qual figura a
l’escut nobiliari dels senyors de Cartellà. El
cavaller erigí en aquell lloc la capella dedicada a la mare de Déu de l’Esperança.
Nosaltres seguirem el camí fins a l’alzina del
mas Carrera, gran i bonica. Allí passarem,
via un corriol força interessant, per la casa
pairal dels Carrera. Finalment, passarem per
la carretera nova, el grup de cases de la Vileta i la església parroquial. El temple està
dedicat des de sempre a sant Feliu, anomenat
l’Africà, gran màrtir de Girona. L’actual edifici probablement prové d’un temple romà.
Trobarem a la antiga rectoria –la seu de
l’Ateneu– l’aulina de Sant Gregori i, més
enllà, les antigues escoles nacionals, ara en
desús. I allà posarem punt i final a la sortida.
Cap a casa, i fins a una altra!
Una curiositat de Cartellà
Els primers anys del segle XVII van ser difícils
per a les terres gironines. Quadrilles de bandolers atemorien les bones gents. N’hi va haver
a les Guilleries, al Montseny, a l’Empordà, al
Gironès, a la Garrotxa... és a dir, a tot arreu. El
bandoler més famós de l’època fou Joan Sala
«Serrallonga». Procedia de les Guilleries. Era
veí de Sant Hilari, però també corria per altres
terres. Al voltant de l’any 1630 tenia família a
Cartellà. Sembla probable que li organitzessin
una festa amb motiu d’una visita familiar per
la festa major. En aquesta uns quants minyons
dansaires abillats amb vestits de l’època –pantalons de pana, espardenyes i potser disparant
a l’aire els seus trabucs– ballaren la dansa que
ja coneixien de les Guilleries. Així fou com
a Cartellà, durant anys, es ballà per la festa
major el ball d’en Serrallonga.
LA BUSCA

El pou de la serp.
L’alzina de can Serra.
El camí que mena al mas.
El castell de Cartellà.
La plaça de l’església de Cartellà.
L’alzina de mas Obert.
L’alzina de can Carrera.

SET EN U juliol 2015

A la part dreta del pla de Domeny, mirant
cap a Rocacorba, a la part plana del municipi de Sant Gregori, trobem el nucli de
Cartellà, un disseminat de cases de pagès
que és l’objectiu de la caminada.
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Música per a nadons
Taller de música en família
Tots sabem o intuïm que la música pot ser bona per al desenvolupament dels infants. Les investigacions dutes a terme al llarg de la
història ens aporten sorprenents dades de com la música pot incidir
de manera molt positiva en l’educació i desenvolupament dels infants, ja des del naixement o fins i tot abans de néixer (la primera
informació que el nadó rep des del ventre de la mare és auditiva, i és
en aquest moment quan inicia la primera comunicació amb el món
exterior). Per tant, la música té un paper clau en el creixement dels
infants que no es pot desaprofitar!
La música és ritme i moviment, i això afavoreix el desenvolupament motriu (agilitat, coordinació, lateralitat, equilibri, domini del
cos...); la música és escoltar, i potencia l’atenció, la concentració
i la memòria; la música també són cançons i noves paraules que
afavoreixen el desenvolupament del llenguatge; la música és creativitat i afavoreix la imaginació; la música és sensibilitat i ajuda
a l’expressió d’emocions; la música és comunicació; la música és
compartir i treballar en equip; la música és benestar...
Ja veiem la gran quantitat de beneficis que pot aportar la música als
infants, però si a tot això hi sumem que els nadons visquin i experimentin la música acompanyats dels seus pares, els beneficis es multipliquen! Fer música en família, cantar, integrar el joc musical a la
vida quotidiana, etc., ofereix la possibilitat d’apropar-nos i comunicar-nos amb ells d’una manera única i que ens pot ajudar a educar-los
i a enfortir el vincle emocional. A les sessions de música en família
comencem sempre amb la mateixa melodia: és la música d’acollida,
que va sonant mentre les famílies arriben i es preparen per començar.
I un cop preparats... ens saludem amb una cançó de benvinguda!
Les sessions sempre segueixen una estructura similar, on alternem
cançons de moixaina, jocs de falda, audicions amb instruments mu-

sicals o altres materials que produeixen so o que ens ajuden a seguir
el ritme i el moviment de la música, petites danses, etc. Finalment,
donem per acabada la sessió amb la cançó de dir adéu!
El nen/a juga amb la música, experimenta i descobreix nous sons,
escolta noves cançons... i els pares i mares també juguen i aprenen noves eines i recursos musicals per utilitzar a casa sempre que
vulguin, per calmar l’infant, per cridar la seva atenció, per facilitar
algunes rutines (bolquers, menjar, bany, canvis d’activitat...), per
passar una bona estona junts, etc.
És evident, doncs, que la música té un gran poder sobre nosaltres
des del punt de vista físic, mental i emocional, i encara més sobre
els infants, ja que és un llenguatge que entenen intuïtivament. Només hem de veure com els infants reaccionen davant la música,
com es mouen, com s’emocionen, com escolten i com en gaudeixen! És fascinant!
Eneida Ruscalleda

Mestra de música

Aplec de Calders

SET EN U juliol 2015

El dia 22 de març es va celebrar l’aplec de Calders amb una missa,
amb mossèn Martirià Brugada, que va omplir l’ermita de Calders,
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a Constantins. Tot seguit hi va haver un piscolabis per a tots els
assistents.
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Activitat de la Coral Sant Gregori
dia de la mÚsica
a
ori
g
e
r
g
sant
a 13 hores

Diumenge 21

de juny d’11

A la Plaça de la Sardana

Dia de la musica 21 de juny.

Festa de la gent gran de Sant Gregori.

Actuacions:
Grup de teatre Increixendo – petons i espots
Glòria Aymerich - violi
Carlos Pérez González – cantautor d’Holguin, Cuba
Enric Angelats – guitarra
Happy Jazz Band – Escola de música Sant Gregori
Ramon Mitjaneta – cantautor català
Coral Sant Gregori – músiques del món
Organitza

Col·labora

Dia de la música.

Dinar coral a can Xifra

Roser de Sant Medir.

Remences 2015

El grup de teatre Els Rovellats de Cartellà, va recuperar l’obra “Fuita” de Jordi
Galceran, per representar-la a la Pineda el
dia 23 de maig a benefici dels alumnes de
6é. de l’escola Agustí Gifre.

SET EN U juliol 2015

Grup de teatre
Els Rovellats
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Eleccions Plebiscitàries
Com sabreu tots els que ens llegiu, aquest proper 27-S hi ha
convocades les eleccions plebiscitàries en què a Catalunya votarem legalment allò que l’Estat Espanyol s’ha obstinat a negarnos, la independència de Catalunya.
Encara no sabem exactament com s’articularà el ventall polític que podrem triar, però el que sabem és que ara és l’hora
de la llibertat nacional, que ens haurà de permetre ser un país
normal en què tots puguem participar en política –en els afers
de la polis en sentit ampli, en allò que és de tots i concerneix
tothom– sense la distorsió permanent d’haver de reclamar el reconeixement del nostre fet nacional. El dret de decidir totes les
coses per millorar aquest país, per ser més solidaris amb la tota
la nostra gent i per decidir com i en quina mesura som solidaris
amb totes les altres nacions del món.
Des de l’ANC – Sant Gregori per la Independència volem contribuir a fer sentir alta i clara la veu del poble. Més encara que
el 9-N, volem que aquest 27-S qui no va ser-hi aquell dia voti,
i que en fer-ho no el mogui només el sentiment, sinó també la
raó i els arguments del futur en llibertat i respecte en la nova
República Catalana que construirem entre tots.
Si voleu trobar-nos:
-A la plaça del Mercat de Sant Gregori els diumenges al matí
a partir de mitjan juliol, i a la Festa Major de Sant Gregori, per
preguntar-nos allò que vulgueu i per informar-vos si ho creieu
convenient.

SET EN U juliol 2015

Ens farem sentir i veure l’11-S:
- El dia 11 de setembre, noliejarem quatre autobusos des de Sant
Gregori a la manifestació de l’avinguda Meridiana de Barcelona. Podreu anar a comprar els bitllets d’autobús a l’Ajuntament
de Sant Gregori a partir de mitjan juliol.
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Us animem a treballar per construir aquesta República Catalana
que ens mereixem:
- Adherint-vos a la campanya Ara és l’Hora (www.araeslhora.
cat)
- Ajudant els vostres amics, parents i coneguts que són fora del
país a votar el 27-S (http://votexterior.assemblea.cat)
- Fent-vos socis, simpatitzants i col·laboradors de l’Assemblea
Nacional Catalana (https://assemblea.cat)
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Activitat teatral
de Increixendo
Quan surti aquest número ja farà
dies que haurem celebrat la VI
Festa Remença, en la qual, com
cada any, el nostre grup ha participat activament. El mes de
juny vam estrenar el primer Cicle de Teatre Breu Literari a la
Biblioteca Miquel Martí i Pol,
amb l’escenificació de dos contes
breus de Mercè Rodoreda, que
vàrem titular Serventes. Esperem
poder donar continuïtat a aquest
cicle amb altres propostes que ja
anunciarem més endavant.
Aquest mes de juliol presentem infidelitI a la Pineda. És un nou
muntatge del grup, a partir d’uns textos de la dramaturga Juana Escabías. Del drama a la comèdia àcida, infidelitI aplega un
seguit de personatges i situacions protagonitzades per dones de
diferents edats i condicions que han enganyat els seus homes. Situacions que giren al voltant d’un escriptor que ha fet de la infidelitat el relat de la seva vida. L’obra és una sàtira burlesca amb
pinzellades surrealistes que dirigeix la seva ironia a posar en evidència la hipocresia i l’estupidesa d’algunes relacions personals,
socials i culturals.
Si no l’heu pogut veure a la Pineda, no patiu, que ja hi tornarem
cap a finals d’any. A més, a l’agost presentarem l’obra al FITAG
(Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona), on també
us esperem.
Com ja deveu saber, enguany el FITAG arribarà també a Sant
Gregori, i la gent d’IncreiXendo serem amfitrions d’un grup de
les Illes que presentarà el seu espectacle a la Pineda. Ens hi acompanyareu?
I com que també hem estat seleccionats per la Campanya de Teatre
Amateur de la Diputació de Girona, encara tindreu l’oportunitat
de venir-nos a veure a d’altres teatres de les comarques gironines.
A la nostra pàgina web us mantindrem informats del calendari
d’actuacions.
Per seguir la nostra activitat:
increixendo.wix.com/teatre
www.facebook.com/IncreiXendo
I també:
www.fitag.cat/2015
www.campanyadeteatre.cat/2015
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Dia Internacional del Ioga

Mercè Ribera

Una estona per al descans i l’esmorzar.

Taller de ioga en parella (Sol Ballana).

Taller de massatge (Núria Bonadona).

Taller de mandales (M. Àngels Cassany).

Taller d’ iniciació al ioga (Mercè Ribera).

SET EN U juliol 2015

El ioga és una filosofia mil·lenària que cada cop va guanyant més
adeptes, fruit dels beneficis que es deriven de la seva pràctica.
Aquest any, la UNESCO ha decidit, per ressaltar-ne la importància,
dedicar un dia (el 21 de juny) a la seva celebració internacional. Per
aquest motiu, des de l’activitat de Ioga a Sant Gregori hem decidit
impulsar i compartir el seu coneixement i pràctica amb tothom.
S’han programat –a més a més dels tallers de ioga– Ioga Iniciació i
taller de respiració (Mercè Ribera), ioga en família i ioga en parella
(Sol Ballana), tècniques afins, com el taller de mandales (M. Àngels
Cassany) i el taller de massatge (Núria Bonadona). Totes aquestes activitats es desenvolupen a Sant Gregori (el ioga, a l’espai La Pineda),
i la resta són iniciatives particulars.
Hem comptat, per portar a terme aquesta iniciativa, amb el meravellós
suport de l’Ajuntament de Sant Gregori i dels supermercats Valvi,
Montserrat, Autoservei can Boix, fruiteria Canadell, pastisseria Noguera i el restaurant Can Xifra.
La celebració va ser un èxit, tal com podeu veure en les imatges!
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Dia Internacional de la Música
El diumenge 21 de juny a la plaça de la Sardana de Sant Gregori es va celebrar el dia
Internacional de la Música amb l’actuació de
diferents grups i músics convidats. Organitzat per la Coral Sant Gregori amb el suport
de l’Ajuntament.

Grup de teatre Increixendo.

El cantautor Carlos Pérez González.

Enric Angelats.

La Happy Jazz Band de l’Escola de Música de Sant Gregori.

SET EN U juliol 2015

Glòria Vila Aymerich.
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Coral de Sant Gregori.
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L’Àrea de Promoció Econòmica participa del programa
«Salut i Crisi», de la Diputació de Girona
Des del mes de maig d’aquest any, l’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Sant Gregori i la Vall de Llémena estan desenvolupant –juntament amb altres municipis del Gironès i sota la
coordinació de les Àrees de Benestar Social i Promoció Econòmica– el projecte Taula de Foment del Treball en Xarxa del Gironès.
Aquesta iniciativa s’emmarca en el programa «Salut i Crisi», que
promou l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (DIPSALUT), i que neix com a resposta a l’impacte de la
crisi econòmica en la salut de les persones, amb l’objectiu de promoure estratègies d’innovació social per millorar la governança de
les polítiques públiques.
Amb motiu del desenvolupament d’aquest programa neix l’Espai
Laboral en l’àmbit de la comarca del Gironès, un espai de trobada
que permeti incentivar l’ocupació a la zona, i especialment dirigit
al suport als col·lectius més vulnerables.
És així com els municipis que formen part del programa comparteixen els serveis de dos tècnics itinerants durant un període de
sis mesos. En el cas de Sant Gregori, els dimarts comptem amb el
servei de la Raquel Alonso, que té com a objectiu visitar les empreses de la Vall de Llémena per establir relacions de col·laboració

i conèixer necessitats que puguin tenir els diversos sectors, tant en
àmbits laborals com formatius. L’Eva Vilà ens acompanya els dimecres al matí, desenvolupant una tasca d’orientació laboral i confeccionant itineraris d’inserció laboral per a aquelles persones que
estan buscant feina. Per poder participar del servei d’orientació
laboral, els dimecres, cal contactar directament amb l’Ajuntament
de Sant Gregori al tel. 972428300 per concertar cita.

Festival de Primavera
Els Sardanistes de la Vall de Llémena van organitzar el Festival de Primavera a l’Espai la Pineda, amb sardanes i ball.

SET EN U juliol 2015
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Biblioteca Miquel Martí i Pol
«...llegir, comunicació íntima entre el lector i el llibre; porta dels somnis...»
Pàg. 103, El metge de l’ambaixador, de Josep Pellicer i Pons

Activitats passades
El divendres 13 de març vàrem tenir la presentació del llibre El metge de l’ambaixador,
de Josep Pellicer i Pons. La presentació va
anar a càrrec de Jaume Peix, i val a dir que
va ser molt interessant.

El divendres 20 de març vàrem tenir una sessió de contes infantils amb en Quim de Vadecontes i un preludi musical amb Anna M.
Hinojosa, de l’escola Goodlife, i Afra Peix,
de l’escola de Música de Sant Gregori. Ambdues varen tocar el piano.

SET EN U juliol 2015

El divendres 10 d’abril, tot just tornant de la
Setmana Santa, vàrem inaugurar l’exposició
pictòrica de JUMA. Va estar exposada al
llarg de tot el mes d’abril.
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Durant el mes de maig vàrem tenir l’exposició
fotogràfica de l’Àngel Vidal Roqueta amb la
temàtica «Fonts de Sant Gregori».

El dijous 16 i divendres 17 vàrem tenir el taller infantil de Primavera amb Taller Nimbe,
Nuri Negre i Roser Arimany. Els treballs varen estar decorant la part infantil de la nostra
biblioteca al llarg del mes d’abril. Va quedar
molt «xula»!!!

També el dijous, però al vespre, ens va visitar en Vicens Pagès al Club DeLectura. Va
ser una tertúlia molt interessant.

El dimarts 28 d’abril, i dins de les jornades
de la setmana cultural de l’escola, la biblioteca va organitzar una xerrada sobre esport i
jocs amb en Toni Ruscalleda. Val a dir que
tothom s’ho va passar molt bé!

El divendres 8 de maig vàrem tenir una sessió de contes molt animada amb la Cassandra
Lungo, de la Cia. La Minúscula, que ens va
explicar contes primaverals. També vàrem
tenir un preludi musical molt lluït, al piano, a
càrrec de les alumnes Paula Lladós, Anna M.
Hinojosa, Jana Baranera i Laia Buixeda, de
l’escola Goodlife de Sant Gregori.

L’Ariadna López, de l’IES Carles Rahola,
ens ha muntat un aparador ben «xulo» sobre
els Remences.
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El dissabtes 30 de maig i 6 de juny, alguns
dels alumnes de The Language Center ens
varen animar amb cançons, descripcions i
petites obres de teatre... i tot en anglès!!!

El dilluns 1 de juny vàrem tenir la inauguració de les obres pictòriques de les alumnes
de la Mercè Soler a la biblioteca, i qui va
voler les va poder gaudir al llarg de tota una
setmana.
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I finalment també cal parlar de l’exposició
que hem tingut enguany en relació amb la
setmana de l’estalvi energètic «50/50».
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I finalment, vàrem acabar les activitats del
mes de juny amb el I Cicle de Teatre Breu
d’IncreiXendo. En aquesta primera trobada
vàrem poder gaudir de Serventes. Esperem
amb impaciència les seves noves obres!

El dimecres 3 de juny ens vàrem trobar amb
el Club DeLectura per comentar l’obra de
teatre de Narcís Comadira L’hort de les oliveres.
Trobareu informació més detallada de totes
les activitats relacionades amb la biblioteca
al nostre blog.

http://bibliotecadesantgregori.
blogspot.com/

I el dimecres 17 de juny vàrem comentar “El
carrer Franklin” de Lluïsa Cunillé

Continuant parlant d’exposicions, el mes de
juny també vàrem tenir la d’Insomni. Mitjançant el traç i el llapis ens ha ofert una
mirada diferent del nostre voltant.
El divendres 5 de juny vàrem tenir una nova
sessió de contes infantils, a càrrec de la Cia.
La Sal. En aquesta ocasió ens varen acompanyar força alumnes de l’escola Goodlife
en el preludi i la Berta Señe, de l’escola de
Música de Sant Gregori. Val a dir que tant
nens com grans s’ho varen passar molt bé.

PRÒXIMES ACTIVITATS
Exposicions:
• Setembre.- Exposició de fotografies Festa
Major organitzada per ElZoom.
• Octubre.- Exposició variada de Jordi Esteban Fuentes.
• Novembre.- Exposició fotogràfica de paisatges de la Vall, organitzada per Marta Carreras.
Club de Lectura:
En aquests moments encara no sabem quins
seran els títols del proper «curs». El dia serà
com enguany: els dimecres a les 20.30 h.
Infantils:
• Setembre.- Divendres 18, contes infantils
amb Xavier Fàbregas.
• Octubre.- Divendres 9, contes infantils amb
Vadecontes.
• Novembre.- Divendres 6, contes infantils
amb Sessi Sitjà, i el divendres 20, contes
amb Joan de Boher.
De la resta d’activitats, com per exemple
la continuació del I Cicle breu de Teatre
d’IncreiXendo, us anirem informant a mesura
que es vagin acostant.

SET EN U juliol 2015
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NOVETATS
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Per a adults
•R
 einventarse: tu segunda oportunidad /
Mario Alonso Puig (AUTOAJUDA ALO)
• L’art de morir serenament / Albert Parareda
Franquesa (122 PAR) (CL)
• L’hort del segon origen: l’horticultura del
futur amb arrels al passat / Jordi Puig i
Roca; pròleg de Carles Porta; il·lustracions
de Laura Gómez (635 PUI)
• Fofuchas: simpáticas muchecas de foam:
con patrones para realizar 14 proyectos /
Gudrun Schmitt (745 SCH)
• Ja t’ho faràs / [continguts: Rafel Vives]
(745 VIV)
• Bélgica y Luxemburgo / [Mark Elliott, Helena Smith] (EUR BEL)
• Un millón de gotas / Víctor del Árbol (N
ARB)
• Número Zero / Umberto Eco; traducció
d’Anna Casassas Figueras (N ECO)
• El gran inquisidor / Miquel Fañanàs (N
FAÑ)
• El cuc de seda / Robert Galbraith; traducció
de Laia Font i Mateu (N GAL)
• La noia del tren / Paula Hawkins; traducció
d’Imma Falcó (N HAW)
• El ratpenat / Jo Nesbo; traducció de Meritxell Salvany (N NES)
• Hombres buenos / Arturo Pérez-Reverte (N
PER)
• Volver a Canfranc / Rosario Raro (N RAR)
• Alguien como tú / Sara Rattaro; traducción
de Elena del Amo (N RAT)
• El Ermitaño / Thomas Rydahl; traducción
de Lisa Pram (N RYD)
• Tóxico / Charles Burns (C BUR) (AME)
• La Colmena / Charles Burns; [Rocío de la
Maya, traducción] (C BUR) (AME)
• Jerusalén : un retrato de familia / Boaz Yakin y Nick Bertozzi; basado en una historia de Boaz Yakin y Moni Yakin (C YAK)
(AME)
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Infantils
•R
 oro Rugits / David Bedford i Mandy Stanley (I1 MIA)
• Princesa Belinda i la seva mascota / Pam
Calvert; il·lustrat per Tuesday Mourning
(I2 MIA)
• 75 consejos para sobrevivir en el colegio:
manual patentado por mí misma para hacerte la vida más fácil / María Frisa (I3
ALF)
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• La botiga de mascotes extraordinàries /
Rubèn Montañá; il·lustracions de Marta
Montañá (I3 BAR)
• La niña de los caracoles / Mónica Rodríguez; ilustrado por Juan Ramón Alonso (I3
EVE)

D

’

A

R

A

El cartell adjunt l’ha fet el Sr. Miquel Bohigas, i explica molt bé l’essència del projecte!

Juvenils
•L
 a casa de les acàcies / Mercè Canela. (JN
CAN)
• Ciudad de las almas perdidas / Cassandra
Clare; traducción de Patricia Nunes (JN
CLA)
• Un fill / Alejandro Palomas (JN PAL)
Notes
Un nou projecte: el «passallibres». A partir de converses entre usuaris i amb l’ajuda
d’aquests, a l’entrada de la Biblioteca trobareu un espai per a vosaltres. Un lloc on podreu deixar llibres i o agafar-ne d’altres que
us interessin més!

Blacksad Amarillo:
Una road movie animal
L’obra que ens ocupa ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Còmic de 2014. Els
autors espanyols Juan Díaz Canales i Juanjo Guarnido, establerts a França des de l’any
2000, ens presenten el cinquè volum de l’exitosa sèrie centrada en el gat detectiu antropomòrfic Blacksad. En aquest cas els artistes rendeixen homenatge a les pel·lícules de
persecucions i en què el detectiu felí es veurà obligat a recórrer les polsoses carreteres del
sud dels Estats Units per localitzar i capturar un assassí.
Amarillo no és només el nom de la ciutat on neix el conflicte central de la història, sinó que
també representa el color de la covardia i de la manca de coratge; un element que defineix
el personatge que es convertirà en veritable protagonista del còmic i que realitzarà un viatge tant físic com emocional. No hi faltaran els clixés típics de les novel·les de sèrie negra,
com per exemple la senyora amb passat fosc, l’artista turmentat i, fins i tot, els policies que
només obeeixen la llei del diner.
Una de les múltiples virtuts del guió de Díaz Canales és el ritme i l’agilitat injectats en una
història que arranca amb acció des de la primera pàgina i et manté enganxat i frisant per
saber com se’n sortirà Blacksad dels calvaris on es posa.
Adrià Besalú Marquès.
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Experiència de pràctiques a la Biblioteca

Al llarg de 180 hores hem tingut l’Ariadna
López Vilalta, de l’IES Carles Rahola,
fent pràctiques. Ha estat una bona experiència i ella ens en fa cinc cèntims...

La meva experiència de pràctiques a la
Biblioteca Miquel Martí i Pol
Recordo el primer dia que en Joan em va presentar la Marisa, la que seria la meva tutora
a les pràctiques, i la biblioteca, una setmana abans de començar. Estava feta un sac de
nervis, però, això sí: la Marisa, amb la seva
simpatia, em va relaxar bastant. La biblioteca
em va encantar, la trobava molt cultural, que
ho és, i molt acollidora, que també.
El dia 16 de març va ser quan vaig començar. La Marisa em deia les tasques per
fer i jo anava fent, i així ha estat durant
aquests tres mesos. Ella m’anava ensenyant
tot el que hi havia, els programes de la biblioteca, l’ordre en què estaven els llibres
que jo hauria de col·locar, etc. Unes quatre
hores ben entretingudes.
Després d’un mes, jo ja sabia més o
menys bastantes coses però cada dia me
n’ensenyava alguna de nova perquè jo sabés
més i aprengués més. Durant aquests dies
també anava coneixent la gent habitual que

venia, i dues noies molt simpàtiques: la Mireia, que treballava allà també, i la Maria,
que venia a ajudar la Marisa perquè sempre
hi ha estat amb ella, etc.
Mentrestant, els dies passaven jo anava
guanyant confiança en mi mateixa, en la gent
i en la Marisa. M’anava traient la por de sobre que tenia a l’atenció al públic, a parlar
per telèfon i fer les coses pel meu compte.
Durant aquests mesos he fet un munt de feina però sempre amb ganes: he ordenat llibres, he fet cartells, he preparat un aparador,
que per cert va quedar molt bé! He repartit
els cartells, ajudat a preparar exposicions,
folrar, etiquetar i més feines relacionades
amb els llibres... Sí que hi ha hagut dies que
tenia ganes d’acabar aquelles quatre hores,
però ja és normal.
Al cap i a la fi, han estat uns tres mesos molt
bons. Jo em pensava que se’m faria molt
llarg, però tot el contrari: ha estat un vist i no
vist. He rigut, he après, he conegut grans persones... No podria haver anat a millor lloc.

Obra de teatre El crèdit, a l’Espai la Pineda
Aforament màxim per veure Jordi Bosch i Jordi Boixaderas amb
l’obra El crèdit, el mes de març passat, a l’Espai la Pineda de Sant

Gregori. Una obra d’èxit, de Jordi Galceran, que ja ha recorregut
diferents municipis de Catalunya.
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