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Horitzontals: 1. Potser sigui el més habitual dels processos de conservació
de la llet, mireu què us dic. 2. Determinació de la secció transversal dels taulons i
llistons normalitzats en el comerç de la fusta. Massa francès o abric natural o artificial en una costa on atraquen els vaixells, depèn de com ess miri. 3. Als extrems del
radar. Es posaria per primera vegada un vestit, o aixecaria el teló, a la inversa manera. Fa sonar l’efecte recte sempre més excel·lent. 4. Arriba d’orient aquella localitat
de l’Anoia famosa per un disbauxat mercat. Mitja copa, només. Fer anar la barca
amb la força dels braços. 5. Riu que travessa Rússia i el Kazakhstan , i que forma

El tapat, destapa’l!

Com es diu l’escola on vares aprendre a llegir i
escriure?
Escuela Nacional de Rumillo.
A quina edat vares venir a Girona?
En complir 21 anys.
I a Sant Gregori?
Als 24 anys.

Què t’hi va portar?
L’amor. Em vaig casar amb una noia de l’entorn.

On es viu millor: a Sant Gregori capital o als pobles?
Al poble, per això ens hi vàrem traslladar.

Tens correu electrònic?
Si, ara és gairebé imprescindible.

Creus que encara s’envien cartes escrites a mà que
expliquen coses?
Molt poquetes; jo encara escric a la família, i per
algun altre tema.

Per quin motiu has escrit més cartes?
Fa poc vaig fer una partida per correu. Va durar
gairebé de 2 anys; a cada carta fèiem una jugada.
El meu contrincant estava a París i jo aquí.
Tu reps molta correspondència?
Poca, alguna factura.

Problema d’escacs
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1. Dxg7+ Txg7 2.
Txc8+ Tg8 3. Txg8
mat.
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Plantejament:
Juguen blanques i
fan mat en 3.

Fills, filles?
Filla.

Ha seguit les teves passes en alguna activitat?
Sí; no professionalment, però sí en els hobbies.

Només és esport el que comporta activitat física?
No, l’esport mental també existeix.

La ment necessita entrenar per donar bon rendiment?
Molt!

Ara que pots comparar, quina és la situació ideal?
Actiu laboralment, tu actiu i la parella treballant, o
els dos jubilats?
Els dos jubilats, sens dubte.

Solució dels mots encreuats

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

josep
Nogué
Sureda
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Verticals. 1. També s’hi pot comprar crema d’afaitar, xampú i gel de dutxa, entre moltes altres coses. 2. Naip força valuós. Abaixant veles o banderes. 3. El teatre
de Milà més musical. La gallina de l’embarbussament era, a més d’això, pica, pellarica, camatorta i becarica. 4. Si sou de Sant Gregori i coneixeu la seva estructura
municipal, aquest topònim no us resultarà gens estrany. Dolça companya del mató.
5. S’enfila Thomas M’Dallonses, historiador escocès (1772-1835). I també s’enfila
el mariner que té el seu lloc de treball a la proa de l’embarcació. 6. Aquest déu primordial de la mitologia grega va donar nom al penúltim planeta del Sistema Solar.
Molta aigua si baixa, unes quantes flors si puja. Obre i tanca el terrat. 7. Sentiment
inveterat d’odi, malvolença. Entra i surt del gulag. 8. Ho és qualsevol ciència o
doctrina d’abast factual i normatiu destinada a explicar els fenòmens socials. 9. A
València pot ser, del dret, penat. Penja-robes. Aquí va en direcció contrària un cotxe
que cobra per dur passatgers. 10. La zitzània en té dues, com aquesta. Escollirem.
11. De baix a dalt és una borrasca associada a núvols foscos i densos, amb corrents
ascendents d’aire molt forts. Xifra romana. 12. El Camí Vell de Núria passa pel seu
pont. Llarg període de temps que va cap amunt. 13. Jo, però només quan sóc a Itàlia.
Conjunt de peces de metall que constitueixen el parament d’una cuina. Imperatiu
militar. 14.- El seu centre és el lloc des d’on els generals dirigeixen la guerra.
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part tradicional de la frontera entre Europa i Àsia. Aquesta bona senyora sembla
que no hagi parat de tenir fills. 6. Cavaller francès o britànic. Municipi de Navarra,
a la comarca de Norte de Aralar. Capgirada, sol arribar després de la tempestat. 7.
El Transversal o, si voleu, C-25, va de Cervera a Riudellots de la Selva. Aixecaré
un monument en totes dues direccions. Nota musical personalitzada a la romana. 8.
Veremo, si més no. Si ens tanquen la dels calés, malament rai. Fa sonar l’òbol rodó
molt groc. 9. No gens segur, la veritat. Germà bíblic de Sem i de Jafet. A frec. 10.
Ga. En Tom, per exemple. Purs, simples.
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Mots encreuats
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ón moments clau pel futur de Catalunya i evidentment per
a tots els seus municipis, pobles i ciutats. Hem viscut jornades que cal tenir molt presents i recordar cada vegada
que convingui per no oblidar com hem arribat fins aquí i
a on volem arribar.
Jornades com cada 11 de setembre, aquest any 2015 també, gràcies
a la tasca de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural,
o com la jornada del 9 de novembre de 2014, del qual precisament
molt aviat farà un any de la seva celebració. Recordem la històrica jornada del 9 de novembre a Sant Gregori quan vam obrir ben d’hora les portes de la Biblioteca Miquel Martí i Pol
i ràpidament es van formar les primeres cues per expressar l’opinió sobre el futur polític de
Catalunya. Aquell dia, un país va fer valer el seu dret a decidir, amb una participació de més
de 2.344.000 persones i amb un percentatge que es decantava per l’opció del Sí/Sí amb un
80,98%. I ara per això, per haver posat unes urnes on tothom podia expressar la seva posició
lliurement, han imputat al president Artur Mas i altres membres del govern: per posar unes
urnes que són una de les eines essencials de la democràcia.
Fa pocs dies, segurament hem viscut una de les campanyes electorals més intenses i especials, el pas del temps ens farà adonar de la magnitud de les circumstàncies viscudes. No
només per la transcendència del moment, la gran participació n’és una prova, sinó també
per la gran possibilitat que s’obre amb un Parlament de Catalunya majoritàriament independentista.
Les eleccions del passat 27 de setembre han estat unes de les eleccions amb la participació
més elevada de tots els temps, reflex d’un ampli i destacat interès social. A Sant Gregori,
per exemple, hi va haver un 86,15% de participació, una xifra realment alta com en molts
altres municipis catalans; cosa que cal recalcar i felicitar. Unes eleccions on tots i totes vam
sortir a expressar democràticament i cívicament el nostre dret a vot. I amb aquest resultat
és moment de gestionar en els propers mesos aquest aspecte i molts altres que segueixen
en curs a Catalunya.
És obvi que no podem oblidar totes aquestes jornades ni deixar de pensar en les que vindran, però l’activitat municipal segueix endavant, per això des dels ajuntaments hem de seguir treballant per gestionar el dia a dia de tots els serveis, obres i àrees municipals pensant
en totes les persones.
						

Joaquim Roca Ventura

Alcalde de Sant Gregori

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 pr esentació de textos és pr eferible en formatMS-Word o
OpenOffice, en text pla (només negretes i cursives), sense marcs, ni taules, ni wordart,
ni imatges incrustades. Les imatges convé presentar-les a part, amb un nom d’arxiu
indicatiu del que són i on van. Convé que tinguin bona resolució.
u Els articles s’han d’enviar a: revista@santgregori.cat t
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ajuntaments
Sant Gregori..................................... 972 42 83 00
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Dissabte, de 9 a 13 (excepte festius i agost)
Fax................................................... 972 42 90 79
Correu: ajuntament@santgregori.cat
Web: www.santgregori.cat
Canet d’Adri..................................... 972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 19
Sant Martí de Llémena..................... 972 44 30 34
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Sant Aniol de Finestres.................... 972 44 31 11
Dilluns 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
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EMERGÈNCIES
Ambulància..................................................... 112
Bombers.......................................................... 112
Mossos d’esquadra.......................................... 112
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Altres serveis
Incidències enllumenat..................... 972 20 20 78
Incidències clavagueram.................. 972 20 20 78
FECSA - ENHER (avaries).............. 902 53 65 36
Servei d’aigües................................. 972 20 20 78
Gas Girona (avaries i urgències)...... 900 75 07 50
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...seràs a la vall per SEMPRE

Desconec part de la teva vida; només sé que has estat una persona molt estimada, un bon home,
un bon espòs, un bon avi però sobretot un bon pare.
Em diuen de tu els millors elogis i que eres un home excepcional.
Només aquests darrers anys vares entrar en el meu cercle d’amistats i haig de dir: quin greu no
haver-te conegut abans!
Vaig tenir la sort de fer coneixença amb una persona d’ulls petits però una mirada gran, que va
tenir per bandera la humilitat i amb una apreciació, una sensibilitat i una gran inquietud pel món
que li va tocar viure.
Per això, ara que estem orfes de tu, ens afoga saber que no et veurem més, que mai més sentirem la teva veu i el teu respir, ni els teus discrets i savis consells. Fa molts anys, quan us vàreu
instal·lar al poble per primera vegada, les coses eren ben diferents. Amant de la natura, ho vares
transmetre als teus...: caminades per la vall, el barri vell tenia vida, el riu tenia vida, els boscos
parlaven..., llocs plens d’emocions perdurables. Allò sí que va ser una veritable escola pels teus
fills.
La gent bona no sorgeix del no res!! Enyorarem tants «t’estimo» que ja no et podrem dir; tants
«petons» que no et podrem fer... i tants «bon dia Joan» que ja no...
vuit/vuit
Carta a Joan Sobrerroca

ARA FA 75 ANYS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 08/12/1940

S’acorda l’habilitació d’un crèdit de 300 pessetes per al pagament del lloguer anual de
la casa consistorial, jutjat i altres dependències.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29/12/1940

S’aprova el pressupost ordinari amb una quantitat de 44.354 pessetes amb 97 cèntims.
Es ratifica el padró de famílies pobres de la beneficència municipal i s’exposa al públic.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 05/01/1941

Es dóna coneixement del nomenament per part del Sr. Delegat d’Hisenda de la practicant municipal de Sant Gregori en data 24 de desembre amb un sou anual de 1.050
pessetes, de conformitat amb el Reglament de Practicants de juny de 1935.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 05/01/1941

Es dóna coneixement del nomenament per part del Sr. Delegat d’Hisenda del metge
titular del municipi de Sant Gregori que també donarà servei al municipi de Sant Martí
de Llémena i Canet d’Adri en data 13 de gener d’enguany amb un sou anual de 3.000
pessetes.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16/02/1941

El secretari interventor dóna compte de la liquidació del pressupost ordinari de l’any
1940. Els ingressos percebuts han estat de 47.166,18 pessetes. Els pagaments efectuats,
de 40.982,27 pessetes. Els crèdits pendents de cobrament en data 31 de desembre 1940
tenen un import de 22.046,27 pessetes i les obligacions pendents de cobrament un import de 7.226,89 pessetes. Per tant, el sobrant en data 31 de desembre de 1940 és de
21.003,29 pessetes.
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L’última barretina del pastor
Potser la il·lusió que des d’on siguis podràs
llegir aquestes lletres és el que m’empeny a
escriure’t.
Que bell recordar-te!! Te m’afigures enmig
dels camps d’userda, allà amb les teves ovelles i els xais; el teu bastó i l’atent gos d’atura.
I també assegut al marge foradat pels nius
dels abellerols. Allà veies passar les hores
contemplant serè aquest paisatge tan nostre...: llunyans rierols i espessos alzinars.
Deixa’m dir que ha valgut molt la pena haver-te conegut, haver xerrat amb tu vora el
foc i sota la figuera i haver trobat en tu un
home extraordinàriament savi.
Mentre les cortines voleiaven lleugeres i
blanques com fantasmes, amb aquella brisa
que ve de les muntanyes, veies passar la vida
i la partença dels més estimats...

Sovint t’agradava anar al poble. Solies comprar, esmorzar i la feies petar amb els amics i
coneguts, i... apa! Quan havies fet el recorregut, cap a Cal Ferrer falta gent!
Qui no t’havia vist amb la barretina que portaves tant orgullós...?
I així has volgut marxar...: amb la barretina
posada.
Ara ja ets una brillant estrella que vigila cel
enllà el murmuri del riu i l’ombra de la vesprada.
Avui s’ha post el sol sota un cel color d’ambre
i has marxat per rescatar de l’oblit tants instants viscuts al final del temps.
Viurem per enyorar-te!
					
					
28 d’agost de 2015

Eleccions al Parlament de Catalunya 27 de setembre de 2015
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Mesa Sant Gregori - nucli
Electors:
Votants:
Vots nuls:
UNIÓ
JxSí
PSC-PSOE
PACMA
PP
C’S
CUP
CATSIQUEESPOT
RECORTES-CERO
-ELS VERDS
PIRATA
GANEMOS
Vots en blanc:

1-AiB
1.713
1.509
6
20
1.071
37
3
20
118
195
35

%
88,09
0,39
1,32
70,97
2,45
0,19
1,32
7,81
12,92
2,31

1
0
1
2

C

I

Mesa Sant Gregori
disseminat Ginestar,
Constantins i Domenys

O

NS

Mesa Cartellà,
Sant Medir i Taialà

2-A
607
473
1
13
318
21
0
15
18
73
11

%
77,92
0,21
2,74
67,23
4,43
3,17
3,80
15,43
2,32

2-B
280
258
3
0
205
6
0
5
12
23
1

%
92,14
1,07
73,21
2,14
1,78
4,28
8,21
0,35

Totals
2.600
2.240
10
33
1.594
64
3
40
148
291
47

%
86,15
0,44
1,47
71,16
2,85
0,13
1,78
6,60
12,99
2,09

0,06

0

-

0

-

1

0,04

0,06
0,13

0
0
3

0,63

0
0
3

1,07

0
1
8

0,04
0,35
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Del 30 de juny de 2015 al 30 de setembre de 2015

NAIXEMENTS
•E
 MMA SERRANO i SERRAT, filla de Joaquim i Eva, que
resideixen a Constantins, nascuda el dia 28 de juliol de 2015.
• ELNA RIURÓ i PELLICER, filla de Guerau i Maria Helena,
que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 1 d’agost de
2015.
• MARTINA REIXACH i ÁLVAREZ, filla de Jordi i Meritxell,
que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 11 d’agost de
2015.
• JANA LÁZARO i SALVADOR, filla d’Eloy i Anna, que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 13 d’agost de 2015.
• MARC DE RIBOT i RUSCALLEDA, fill d’Antoni i Cristina,
que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 24 d’agost de
2015.

MATRIMONIS
• JESÚS MORA i LOPEZ amb INMACULADA BUSTA i CABRERA, de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau de
Sant Gregori el dia 4 de juliol de 2015.
• LLUÍS BOSCH i JIMENO amb ROSA HERRERA ALIAS,
tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau de
Sant Gregori el dia 25 de juliol de 2015.
• JUAN JORGE SERRET i ÁLVAREZ amb NATALIA TORÀ
i CARANDELL, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al
Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 8 d’agost de 2015.
• ALBERT ARMENGOL i TRIAS amb MIREIA VALENTÍN
i PERELLÓ, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat
de Pau de Sant Gregori el dia 13 d’agost de 2015.
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• CRISTOBAL PERAMO i NÚÑEZ amb ADRIANA MERCADO i BAREAS, tots dos d’Andújar, es varen casar al Jutjat
de Pau de Sant Gregori el dia 14 d’agost de 2015.
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• JULIÁN LÓPEZ i GOMEZ amb MARIA BELÉN SOLÍS i
MIGUEZ, tots dos de Girona, es varen casar a l’església de
Sant Gregori el dia 5 de setembre de 2015.
• XAVIER FRANCO i DIAZ, de Barcelona, amb LAURA
BOADA i PIBERNAT, de Ginestar, es varen casar a l’església
de Sant Gregori el dia 19 de setembre de 2015.
• IVAN ZAMORA i RAMÍREZ amb ISABEL CRISTINA PIEDRAHITA i MEDINA, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 26 de setembre de
2015.
• GABRIEL TRIAS i ESPARRAGUERA amb GEMMA
MASSANET i ROMERU, tots dos de Sant Gregori, es varen
casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 26 de setembre
de 2015.

Defuncions
• PATRICIA GARRIDO i SEGOVIA, de 83 anys, residia a Sant
Gregori, va morir el primer de juliol de 2015. Fou enterrada
en el cementiri de Sant Gregori.
• ÀNGELA PUJADAS i NOGUÉ, de 85 anys, residia a Sant
Gregori, on va morir el dia 7 de juliol de 2015. Fou incinerada
en el tanatori de Girona.
• JOAN SOBRERROCA i SOLER, de 85 anys, vivia a Sant
Gregori, on va morir el dia 8 de juliol de 2015. Fou incinerat
en el tanatori de Salt.
• MARIA BURBAIL i EQUIOGA, de 67 anys, residia a Sant
Gregori, va morir a Girona el dia 31 de juliol de 2015.
• JOAQUIMA BULLICH i ESPUÑA, de 88 anys, residia a
Sant Gregori, va morir a l’Hospital Josep Trueta de Girona el
dia 7 d’agost de 2015. Fou enterrada en el cementiri de Sant
Gregori.

• JUAN ARNAU i OLIVERAS, de Girona, amb OLGA PUIG
i BOSCH, de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau de
Sant Gregori el dia 22 d’agost de 2015.

• DOMINGO ARMENGOL i FABRELLAS, de 83 anys,
va morir a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona el dia 28
d’agost de 2015. Fou enterrat en el cementiri de Sant Gregori.

• JORDI CASADEVALL i PUJADAS amb MÒNICA TREMOLS i BRUNS, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al
Jutjat de Pau de Sant Gregori, el dia 10 de setembre de 2015.

• ENCARNACIÓ GUBAU i ROQUETA, de 89 anys, residia a
Sant Gregori, va morir a Banyoles el dia 14 de setembre. Fou
enterrada en el cementiri de Sant Gregori.
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Activitat municipal

Durant aquest estiu s’ha procedit a l’obra de tancament de la plaça Rafael Masó. L’horari de tancament està regulat de 9.45 a 14 h per a ús com a
pati pels alumnes de l’Institut Vall de Llémena. A primera hora del matí, per entrar a l’Escola Agustí Gifre i a partir de les 14 h ja es pot accedir
a la plaça com fins ara.
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Quim Roca, alcalde de Sant Gregori, va ser
nomenat com a nou president del Consorci del Ter durant l’Assemblea General de
l’entitat celebrada el passat 30 de setembre a
Gurb (Osona). D’aquesta manera pren el relleu de Jordi Munell, alcalde de Ripoll. Així
mateix, es renova gran part del consell de govern de l’entitat després d’una reconeguda i
important tasca en els darrers anys.
El Consorci del Ter és una entitat formada per
60 ajuntaments i 5 consells comarcals amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, la
Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana
de l’Aigua, la Generalitat de Catalunya i diferents empreses que treballen conjuntament en
diversos projectes de conservació de la conca
del Ter i de Freser.
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Quim Roca, nou president
del Consorci del Ter
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Toni Ruscalleda, una vida en català
Ara està jubilat. I, pel que sembla, encara està intentant adaptar-se a la nova vida. Això acostuma a passar als que han fruït
de veritat amb la seva feina. I en Toni és un d’aquests. De jove
va optar pel català i, fins i tot, li va encomanar a la seva dona.
Cal anar en compte, doncs, quan parlem amb ell, tot i que no és
d’aquells que et retreuen els errors. La veritat és que és un luxe
haver pogut dedicar tota una vida al servei de la nostra llengua.
I sobretot en èpoques en les que tot just es començava a acceptar la nostra llengua com a la més important per als catalans.
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En Toni no és d’aquells que han nascut i viscut tota la vida a Sant
Gregori. No. Però cal reconèixer que quan va venir a viure amb la
família a les Cases Noves, tot seguit es va identificar amb el poble
i ha acabat essent una peça fonamental en la vida social de Sant
Gregori. Moltes activitats que avui són plenament vives tenen amb
ell un inici indiscutible.
Va estudiar de petit amb els «hermanos» de Cassà de la Selva, població on va néixer amb altres vuit germans. Una família nombrosa
d’aquelles que no abunden. «Quan vaig acabar els estudis primaris
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En Toni als 18 anys.

-ens diu-, em van portar al col·legi del Collell. Precisament vaig
deixar el col·legi quan hi va entrar de director en Jaume Reixach.
El meu pare volia que estudiés medicina, però jo no ho veia clar. I
vaig anar a estudiar Enginyeria Tècnica amb Processos Químics, a
l’Escola Industrial de Terrassa».
Era un món que en Toni no veia clar i no s’hi va identificar mai. I de
moment decideix fer la mili, suposem que per anar passant temps,
i va passar tot el servei militar a Saragossa, al campament. Quan
va deixar els militars, continuava sense saber ben bé cap a on tirar.
I mentre acabava el projecte de final de carrera, feia teatre per a la
mainada. «Podem dir que la meva vida va canviar quan un vespre
vaig anar a sopar a Barcelona a casa d’un amic de Cassà. Em va dir:
“Per què no fas de professor de català?” A mi les llengües sempre
m’han agradat i ja volia estudiar idiomes abans d’anar a estudiar
a Terrassa. Però el meu pare em deia que primer havia de fer una
carrera».
En Toni havia trobat el camí. Òmnium Cultural va prendre la iniciativa del català i va començar a preparar professors. En Toni va
fer el curs, amb treball de vuit hores cada dia. S’ho va agafar a la

Any 1981.
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valenta, llegia tot el que podia i més. Les classes es feien a Barcelona, al CIC. Primeres classes del nou professor a Esplugues de
Llobregat, a l’institut Joanot Martorell i, més endavant, a l’escola
pública Joan Maragall de Barcelona. Ja es començava a guanyar la
vida i va decidir millorar els seus estudis entrant a la universitat.
No tenia el preuniversitari i, per tant, va haver de fer l’examen per
a majors de 25 anys. L’aprova i entra a fer Filologia Catalana a la
Universitat Autònoma de Barcelona. El segon i tercer el va poder
fer al Col·legi Universitari de Girona, però per al quart i cinquè va
haver d’anar a Bellaterra. Feia classes de català al Col·legi Verd de
Girona i a la tarda agafava el cotxe i cap a la universitat que hi falta
gent. Mentrestant ja s’havien conegut amb la Pil, amb qui es casa
el 1975 pel civil. «Ara això ja no és cap problema -ens diu-, però
llavors era molt complicat. Ningú no sabia què s’havia de fer. Però
el que sí demanaven era que anessis a veure el teu rector i renunciessis a la teva fe».
En Toni feia classes de reciclatge per a mestres i també va fer classes per adults. Això el va satisfer de ple. Reconeix que ensenyar a
mainada no era pas el que més li agradava.
En Toni i la Pil vivien en un pis a la Rambla de Girona, que més
que un pis d’un matrimoni semblava un alberg. Sempre hi havia
lloc per a aquell que es trobava perdut per Girona. Però quan van
tenir la primera filla, la Eneida, van decidir buscar un lloc on poguessin viure amb més qualitat i van trobar la casa del barri de
les Cases Noves de Sant Gregori, on encara hi viuen. Més tard va
néixer l’Orianna.
Però en Toni encara havia de trobar la seva feina definitiva. Un dia
es troba amb en Salvador Sunyer, alcalde de Salt, i fan tractes. Li
donen la feina de corrector i dinamitzador del servei de català a
Salt. I allà s’hi va jubilar. De feina no n’hi faltava, es tractava de
normalitzar la llengua, però això el satisfeia. Tot i que en algun
moment també va tenir problemes, com ens deia ell. Un dia va rebre
una trucada, que li digué concisament: «Te vamos a rajar». Però no
va passar res.
Mentrestant, a Sant Gregori, en Toni i la Pil s’anaven implicant en
el poble. Van crear un grup, Roba estesa, que tenia com objectiu
dinamitzar i recuperar festes que s’havien perdut. Van organitzar
la primera quina de Sant Gregori, amb espectacle inclòs, van posar
en marxa el carnestoltes, van formar part Del grup d’ iniciadors de
l’Ateneu de la Vall del Llémena, van crear el grup de dinamització
infantil Desperta ferro, van crear, sempre amb altres companys, el
Club de Tennis Taula amb jugadors federats, on encara hi juga, diu
ell mateix.
Viatjar ha estat una altra afició d’en Toni. I sempre ha procurat
treure’n profit humà i cultural de les seves activitats. Un estiu va
anar a fer la verema a França, un altre estiu el va passar a Anglaterra.
Darrerament va estudiar gestió emocional.
Hem d’anar acabant. Podríem fer un llibre, ja que és una persona
que no para, és vital. Ningú diria que està jubilat, però els anys hi
són. Estem segurs que encara li queden moltes coses per fer. I les
farà, perquè té vitalitat per tot i més.
Pep Collelldemont
Carme Gubau
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Any 1988.

Any 1990.

En Toni jugant amb les seves filles.

Any 2004.
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CONSORCI SANT GREGORI

La tardor en el Consorci Sant Gregori

Endarrere van quedant els dies extremadament calorosos que hem
viscut aquest estiu. Comença la tardor i tornem a tenir la impressió
que iniciem un nou cicle: retorn esgraonat de les vacances del personal, inici de l’escola, la residència d’adults i infantil que, malgrat
romandre obertes a l’estiu, retornen a la normalitat quotidiana i a la
dinàmica d’activitats terapèutiques diàries.
Per molta gent la tardor és sensació de foscor, de pèrdua de plenitud , d’aquell punt en què la naturalesa agonitza... Però no és el cas
dels que vivim en aquest racó privilegiat de Sant Gregori. Des d’aquí
contemplem com els colors ocres i grocs dels arbres van guanyant
sobre el verd, molt lentament, fins a veure convertit aquest paisatge
en tardoral.
Comencem a treballar amb energia per afrontar els nous reptes que
ens plantegem mantenint com a eix central de la nostra feina els valors que ens defineixen: esperit d’equip, innovació, esforç, exigèn-

cia, constància, responsabilitat, coherència, il·lusió, professionalitat
i compromís, per tal de garantir la qualitat de vida de les persones
ateses, potenciant les seves capacitats a partir d’una atenció integral
que permeti el desenvolupament del seu projecte de vida des de la
vessant bio-psicosocial i treballant amb eficiència i eficàcia per a donar l’atenció que requereixen les persones ateses.
Esmentem algunes de les activitats transversals de l’entitat i que
s’estan treballant aquesta tardor: inici projecte de voluntariat, gestió documental, continuïtat dels esmorzars solidaris en favor de
la marató de TV3, pla de millores socials, any de seguiment del
certificat de gestió de la norma UNE-EN ISO 9001/2008, convenis
de col·laboració per pràctiques d’estudiants amb diferents universitats i entitats i organització de la III Caminada Solidària en motiu de la celebració del 3D (Dia Internacional de la persona amb
discapacitat).

ESCOLA AGUSTÍ GIFRE
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Hem fet rècord
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Amb l’arribada del mes de setembre, la
normalitat torna a la vida de la gent. Per
a la gran majoria s’han acabat les vacances. És temps de marcar-se nous objectius
i bons propòsits. Fins i tot de començar
alguna col·lecció de les que anuncien per
televisió. O és que algú no s’havia plantejat mai el perquè d’aquest bombardeig de
fascicles tan bon punt s’acaba l’estiu? Però
bé, el que marca la tornada a la normalitat

és l’inici del curs escolar. El petits, i no tan
petits de la casa, tornen a l’escola. Alguns
per primera vegada, els altres ja en són reincidents habituals de cada any. Aquest fet
és viscut de manera diferent segons el punt
de vista personal. Uns ho valoren amb satisfacció, ja que estaven cansats de no tenir un horari organitzat. D’altres, amb por
i desconfiança, veuen tota la feina que els
espera. Com sempre, els qui ho viuen amb

més intensitat són els nens i nenes de P3.
Per a ells ha estat un període molt llarg de
desconnexió, més si pensem el que signifiquen un o dos mesos en un infant de tres
anys. Un espai nou. Una senyoreta desconeguda. Uns pares que ja no estan al seu
costat en molts moments... Vaja, una situació molt arriscada i complexa. Si a tot això
hi afegim la gran quantitat de nens i nenes
amb qui compartiran l’escola, fa que la si-
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LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”

La il·lusió d’un nou curs
A finals del curs passat tot l’equip educatiu vàrem fer un curs de formació entorn
l’organització de l’espai i els materials a la
nostra llar. En finalitzar-lo varen sorgir un
munt de canvis i millores que podríem portar
a terme al llarg d’aquest curs, basats en la
importància de l’estètica en els materials, en
els espais de joc i aprenentatge.
Alguns d’aquests canvis els hem pogut portar
a terme abans de començar el curs i ja estem
gaudint d’ells. D’altres els anirem fent mica
en mica, ja que cal dedicar-hi temps i reflexió
abans de prendre qualsevol decisió definitiva.
Els canvis i millores han estat pensats per tal
d’unificar la llar, posant-nos d’acord en una
mateixa pintura per les aules, igualant tots
aquells espais que són comuns a les classes
(lloc per posar les sabates, mateixos sistemes
de funcionament...) i parets més netes per tal
de propiciar una estètica més simple que cedeixi protagonisme a l’infant.
D’altres han estat pensats en millorar la qualitat d’un dels punts importants dins el nostre projecte educatiu, l’autonomia, per tal
d’aconseguir que els infants puguin accedir
als materials lliurament i així satisfer la necessitat interna d’exploració, descobriment i
aprenentatge.
Aquest és l’inici d’un llarg camí! Durant
aquest curs continuarem treballant-hi!

nes, els patis se’ns han fet petits i hem perdut aules. Com a conseqüència, hem hagut
de desplaçar mestres i alumnes a uns espais
pensats per a una altra finalitat educativa.
És per això que l’escola s’ha fragmentat i
cada vegada és més necessari redistribuir
els recursos per poder atendre millor les
necessitats reals dels alumnes. La part positiva és que la Vall creix i això sempre és
un bon símptoma de bona salut, i els qui hi
vénen a viure és per la qualitat de vida que
hi poden trobar.
Malgrat tot, l’optimisme i les ganes de
fer les coses bé fan que aquest nou repte
ens doni forces per anar treballant, conjuntament amb la Mancomunitat i tota la

comunitat educativa, per trobar solucions
a aquesta manca d’espais. Uns espais molt
necessaris per poder ensenyar i educar als
petits ciutadans de la nostra Vall. Esperem
que molt aviat puguem trobar una bona
solució per tornar a tenir una escola de la
«talla» que necessitem.
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tuació sigui com una història d’aventures.
Aquest curs, tot i haver començat amb total normalitat, hem assolit un rècord. Qui
ho havia de dir, hem arribat als cinc-cents
alumnes, més concretament, cinc-cents u.
Això té, com sempre, coses negatives i
alhora positives, depenent de si es veu el
got mig buit o mig ple. Entre les negatives
podríem destacar el fet que a hores d’ara
ens sentim com quan ens posem una camisa i uns pantalons dues o tres «talles» més
petites, ens hem engreixat i tot ens va estret. Aquesta sensació és la que experimentem els qui des de fa anys som a l’escola
i hem vist, curs rere altre, com el nombre
d’alumnes creixia. Amb tants de nens i ne-
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INSTITUT NOU DE SANT GREGORI

Projectes Internacionals a l’Institut

Encetem aquest nou curs 2015-16 amb un
fort impuls cap a la realització de trobades
internacionals amb dos importants projectes
que permetran als nostres alumnes entrar en
contacte amb estudiants de Viena (Àustria)
i Alphen aan Den Rijn (Holanda) i utilitzar
com a llengua vehicular l’anglès.
El nostre Institut Vall de Llémena i l’In fer

Krim, de Viena, hem presentat un projecte
pedagògic conjunt que ha estat reconegut per
la UE amb una beca Erasmus +, que permet
que els docents dels dos centres es trobin per
intercanviar coneixements i experiències i per
realitzar activitats conjuntes amb els alumnes.
Aquest mes d’octubre, tres professors del centre han estat sis dies treballant amb el profes-

sorat i els alumnes de l’Institut In fer Krim
de Viena. La rebuda va ser molt càlida i hi ha
molt d’interès i il·lusió a desplegar aquest projecte comú entorn del portafolis dels alumnes.
Durant la primavera, seran els professors
vienesos qui vindran a Sant Gregori per culminar la tasca d’aquest curs i preparar futures col·laboracions i trobades.
Per altra banda, aquest inici de curs hem rebut la visita de dues professores de l’institut
holandès Scala College (Alphen aan Den
Rijn). Van venir expressament per conèixer
els nostres alumnes, comprovar el seu nivell
d’anglès i valorar la possibilitat de realitzar
activitats conjuntes durant el curs i organitzar un intercanvi. Van tornar a Holanda molt
satisfetes dels resultats i a Scala College estan decidits a començar el projecte amb els
alumnes de 2n d’ESO del nostre institut al
voltant del coneixement de les dues cultures
i els tòpics.

SET EN U octubre 2015

Moments compartits entre joves i grans
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El projecte «MOMENTS COMPARTITS»,
realitzat entre la Residència Les Oliveres i
l’Institut Vall de Llémena, pretén aprofitar
les sinergies i aprenentatges que es poden generar en posar en contacte dos col·lectius tan
allunyats i tan propers en alguns aspectes: els
joves adolescents i la gent gran. Mitjançant
trobades trimestrals portades a terme entre
ambdós centres (institut i residència) cerquem generar una relació empàtica entre
l’alumnat i la gent gran, amb la finalitat de
donar valor a la relació, la comunicació i el
creixement personal.
El dilluns 21 de setembre un grup d’alumnes
de 2n d’ESO van ser els responsables
d’iniciar el projecte. Coincidint amb el dia
internacional de l’Alzheimer, aquesta primera trobada va consistir en apropar els nois i
noies al coneixement d’aquest trastorn i sensibilitzar-los a través d’una exposició-xerrada duta a terme per Eva Reina, responsable
de la residència. En acabat, els alumnes van
compartir una bona estona amb els «avis»
del centre jugant a diferents jocs de taula.

La valoració de l’experiència és molt positiva, tant pels residents de Les Oliveres com
pels nostres alumnes, que a part de conèixer
una mica més aquesta malaltia, van saber estar, col·laborar, aprendre i compartir el seu
temps amb la gent gran.
Volem destacar el gran valor educatiu que
té per als nostres joves poder participar en
aquestes trobades i l’agraïment mostrat per
tots els usuaris de la residència.
Volem compartir amb vosaltres el vídeo de

l’activitat: http://youtu.be/wWpuu_oe1V0. La
complicitat entre joves i grans, l’empatia i la comunicació queden reflectides a les imatges.
Aprofitem per recordar-vos que podeu trobar
tota la informació sobre les activitats i projectes que duem a terme a l’institut al nostre
web: http://www.inslavall.cat.
Si sou usuaris de Twitter, us animem a seguir-nos a través de l’adreça @inslavall i a
ajudar-nos a donar difusió a aquelles notícies
del centre que considereu interessants.
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Casal Sant Grau
Del 31 d’agost al 7 de setembre, un grup de 40 persones vinculat
al Casal Sant Grau va viatjar a les Repúbliques Bàltiques: Estònia,
Letònia, Lituània i Hèlsinki i va visitar les capitals: Vilnius, Riga i

Tallin, els parcs naturals de Gauja i Lahemaa, els castells de Trakai,
Turaida, i molts altres indrets sorprenents que han deixat als viatgers
un magnífic record.

Castell de Trakai a Lituània.

Vista de Tallin (Estònia).

A la muntanya de les creus.

Palau de Rundale (Letònia).
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El grup davant una al·legoria a Sivelius ( Helsinki)
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L’estiu jove!!!

Un any més (i ja van 10!) hem realitzat el projecte Estiu x joves.
Un projecte pensat perquè els joves del municipi puguin gaudir durant l’època de vacances d’un munt
de propostes diferents per les tardes i nits d’estiu.
Hi ha propostes d’oci com sortides i activitats a l’Espai Jove Cal Bolet; vam realitzar una sortida a Water-World i a la platja; vam fer un
circuit d’orientació pel centre de Girona; vam participar d’un repte
d’enginy a Escapis... Propostes diferents, divertides i interessants on
molts joves s‘hi van afegir.
Enguany, com a novetat, també vam tenir el repte de les 5 setmanes
en què cada setmana s’havia de realitzar una proposta diferent. En
finalitzar la setmana entre tots els participants es feia un petit sorteig.
I al capvespre, vam realitzar diferents propostes: veure una pel·lícula
a la nit menjant crispetes i pizzes; jugar al Sing-Star en pantalla gegant o jugar a jocs de taula amb Ludus Mundi i de rol a la Plaça del
Poble amb el veí de Sant Gregori Quim Ball-llosera, tot acompanyant
d’uns bons sandvitxos!!
També s’han realitzat diferents sessions dinamitzades a la piscina,
vam comptar amb una sessió de Ioga a càrrec de la Mercè Ribera, una
d’estiraments i postura per la Carme Hernàndez i una de Zumba a
càrrec de Plagesport i Kat Huici.

Com cada estiu vam realitzar la nit de l’Esport, enguany la realitzàvem
al pavelló per les previsions de pluja i, amb més participació que mai,
vam poder comptar amb els joves més veterans i també amb els més
petits, que just per primera vegada podien participar en les diferents
activitats proposades.
En l’àmbit laboral hem continuat apostant pel projecte Brigada Jove,
un projecte que permet que 7 joves del municipi s’incorporin durant
un mes en diferents espais municipals, realitzant tasques de suport.
També vam poder gaudir d’una sessió de Coaching amb la Dolors
Navarro, sessió motivadora i d’autoconeixement que va permetre els
joves parar un moment i reflexionar sobre el seu futur!!
En l’àmbit de la formació enguany iniciàvem les activitats d’estiu
amb una sortida a la casa de colònies de Granollers de Rocacorba,
on els més joves van poder realitzar el curs de Premonitors amb la
Fundació Catalana de l’Esplai, un curset que ha continuat durant tot
el juliol amb els joves participants realitzant tasques de suport als monitors/es del casal d’estiu de l’Ajuntament de Sant Gregori.

Brigada Jove
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Tens entre 16 i 29 anys?
Estàs buscant feina?
No estàs estudiant?
Apunta’t a La Garantia Juvenil
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Durant 12 mesos l’Ajuntament de
Sant Gregori comptarà amb una
orientadora laboral, ubicada a Cal Bolet, que els dilluns en horari de 16-19
h. realitzarà atencions personalitzades
per tal que els joves que es trobin en
situació d’atur puguin trobar una oferta formativa, una feina …

+ info: garantiajuvenil@girones.
cat i/o joventut@santgregori.cat

Ja tenim Hereu i Pubilla
de Sant Gregori 2015
Un any més, dins els actes de la Festa Major de Sant Gregori, va tenir lloc
l’elecció de la Pubilla i de l’Hereu de
Sant Gregori, dos joves del municipi
que ens representaran en diferents actes
institucionals arreu de Catalunya i que
també participaran en diferents esdeveniments organitzats al municipi.
Són la Sònia Torrent Ramió i en Jordi
Turón Sureda, ambdós de Sant Gregori.

Guanyador repte primera setmana

Projecte premonitors

Sortida Escapis

Sortida Water-World

Nit cinema jove

Nit de ioga a la piscina

Nit de ioga

Nit de jocs

Nit de jocs

Nit esport

Nit de zumba

Nit d’estiraments
SET EN U octubre 2015

Sessió coaching
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LA LLÉMENA ESPORTIVA

Segueix l’actualitat esportiva
de Sant Gregori a la Llémena Esportiva
Aquest nou portal creat pel jove periodista especialitzat en esports,
Sergi Casademont, recull entrevistes, reportatges, cròniques i notícies
entorn l’activitat esportiva al municipi de Sant Gregori i al conjunt de
la Vall de Llémena.
Qualsevol entitat esportiva o esportista de la Vall de Llémena pot fer
arribar informació a:
llemenaesportiva@gmail.com

Al mateix web també es pot trobar el calendari de partits i activitats
esportives de cada cap de setmana a Sant Gregori. Així mateix, La
Llémena Esportiva disposa de presència a diferents xarxes socials
com Facebook, Twitter o Instagram (@llemenaesportiva) amb més de
1.500 seguidors entre tots els perfils per seguir l’actualitat esportiva
setmana a setmana.
https://llemenaesportiva.wordpress.com

Raid Vall de Llémena

Guillem Sanz Casadevall
guanya el Campionat
d’Espanya d’enduro

SET EN U octubre 2015

Nova edició de la prova multiesportiva d’esports d’aventura a la Vall
de Llémena amb una vintena d’equips formats per dos o tres components que van practicar esports d’aventura durant tota la jornada.
El dissabte 19 de setembre, amb sortida de la zona de la Pineda de Sant Gregori, els corredors van haver de transcorre orientant-se pels municipis de Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena
i el mateix Sant Gregori amb bicicleta i a peu, un exigent recorregut combinat amb proves de trekking aquàtic a les Gorgues de
Canet, espeleologia a les coves de Boratuna, una prova aquàtica
al riu Ter i una orientació específica a Sant Gregori.
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El passat 4 d’octubre es va celebrar a O Porriño (Galícia)
el Campionat d’Espanya d’enduro (ciclisme) amb un traçat
de 40 km i un desnivell de 1.800 metres. Entre els corredors hi participava Guillem Sanz, esportista de Sant Gregori,
que va obtenir la primera posició en la seva categoria, sub23.
La jornada va estar marcada per unes condicions meteorològiques extremes amb fortes pluges i ratxes de vent de fins a 100
km/h, fet que va plantejar l’anul·lació de la prova en alguns
trams. Aquest fet reforça més la victòria de Sanz (CC Gavarres
Bike), que es segueix consolidant en aquesta disciplina com un
dels millors corredors de l’especialitat.
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CLUB CICLISTA SANT GREGORI - EL LLÉMENA

Activitats del Club

Benvolguts veïns,
Des de l’últim número del 7 en 1 que anem
treballant en les activitats del club.
L’ultima ha estat la recuperació de la «Social
de carretera» que es realitzava per la festa
major de Sant Gregori.
La data va ser el 18 de juliol i la prova va
comptar amb 77 ciclistes que van dur a terme
6 voltes al circuit que els teníem preparat.
El circuit passava per Sant Gregori, Cartellà i
Sant Medir abans de tornar a passar pel centre del poble.
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 gaudiu de l’esport a Sant
Gregori, us convidem a adherir-vos a nosaltres o a seguir-nos!! Us podeu posar en
contacte amb nosaltres per email a ccsantgregori@hotmail.com o ens podeu buscar al
Facebook per C.C. Sant Gregori!
Salut i pedals!!
CC Sant Gregori i El Llémena

Activitats esportives 2015/16
Ajudes per a esportistes
de Sant Gregori

Set esportistes individuals del municipi de Sant Gregori que
competeixen a nivell estatal o superior rebran una subvenció de
la Diputació de Girona concedida a l’Ajuntament de Sant Gregori. Una subvenció per import total de 2.482,10€ dins el Programa
A4 de l’exercici 2015 a repartir entre els diferents esportistes:
IVO VIÑAS BORREGO - Esquí de muntanya
GUILLEM SANZ CASADEVALL - BTT Enduro i Descens
LLUC FAJULA CADENA - Hípica, doma clàssica
ROGER ARTIGAS I ROURA – Freestyle (Esquí)
CLÀUDIA VALÈNCIA DÍEZ - Gimnàstica artística
JANA LIBEI GUARDIOLA DISPÉS - Gimnàstica artística
AIDA VALÈNCIA DÍEZ - Gimnàstica artística

SET EN U octubre 2015

Un any més s’ha editat el llibret de les activitats esportives que
es poden practicar al municipi de Sant Gregori al llarg de la temporada. Aquest llibret es troba disponible a la pàgina web municipal: www.santgregori.cat i recull més de 25 activitats diferents.
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PATINATGE ARTÍSTIC SANT GREGORI

El PA St. Gregori,
carregant piles per la nova temporada

SET EN U octubre 2015

El setembre ja ha arribat, deixem l’estiu enrere i tornem tots a les nostres activitats habituals. El PA St. Gregori, després de tancar
les portes a l’agost, les torna a obrir amb
molta força i amb moltes ganes. Les patinadores i patinadors, des del dia 2 de setembre, ja tornen a entrenar amb il·lusió després
d’un mes sense poder-se calçar els patins, i
la veritat és que en tenien moltes ganes. És
molt agradable veure la il·lusió que els fa
tornar a patinar, tornar a coincidir amb els
companys i tornar a veure les entrenadores.
En fi, que tant patinadors com entrenadores
han carregat piles i han començat a entrenar
amb moltes ganes i empenta per poder fer el
1r esdeveniment després de les vacances: el
festivalet que vam fer a la Festa Major de Canet d’Adri, el 27 de setembre a les 18:00 h.
Mirant una mica enrere, veiem que el mes
de juliol no vam estar només a la piscina
i prenen el sol, sinó que durant el mes de
juliol el club va fer molta feina. Per exemple, organitzar el VIII festival d’estiu, que
es va celebrar el dia 11 a les 19:00 h al pa-
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velló d’esports de Canet d’Adri, on hi van
assistir 7 clubs de la província de Girona i
on vam poder gaudir d’un bon espectacle de
patinatge artístic on no hi va faltar de res:
individuals, parelles, quartets i grupals. Més
endavant, fins i tot, per la festa Major del
poble, a la plaça Miquel Marti Pol, en vam
fer un petit tastet.
El 18 de juliol, el grup de mitjanes es va
desplaçar fins a Riells i Viabrea per participar en el seu festival de patinatge. Allà van
sortir a interpretar «Feliços anys 20». Moltes gràcies a Athlètic Club Riells i Viabrea
per convidar-nos-hi.
El 19 de juliol, l’A.E Fornells ens convida
al seu festival de patinatge, on hi participem
amb els números «Feliços Anys 20» i «Bollywood», números grupals de les mitjanes
i grans del club.
El dia 25 de juliol, la Patricia Vivas i l’Elisa
Gòmez tenien la competició d’Iniciació A,
que es feia a Sta. Coloma de Farners. Les
dues patinadores ho van fer molt bé, no es
van deixar vèncer pels nervis i van aprovar

amb comoditat la prova. Moltes felicitats,
noies, i a seguir treballant per anar l’any que
ve a Certificat!
I sense parar, el dia 26 de juliol, les més
grans del club, amb el seu número de festival «Bollywood», van anar a representar-lo
al festival de patinatge que organitzava el
club P.A Tordera. Els hi va quedar ben lluït
i van ser molt aplaudides.
Com podeu veure, el PA St. Gregori no para
mai, sempre anem amunt i avall participant
i competint per tota la província de Girona i
fins hi tot de Barcelona.
A finals de juliol també vam fer portes
obertes durant 4 dies de 17:00 h a 18:00
h, a l’espai La Pineda, per a tots els nens
i nenes que volien saber si els agradava el
patinatge. Vam tenir molt d’èxit i ja podem
dir que, gràcies a les portes obertes, aquest
any ens han començat 10 patinadors/es noves que des d’aquí els volem donar la més
gran benvinguda.
PA SANT Gregori

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

Butlletí d’informació Municipal Núm. 49 - 3r trimestre de 2015

Resum d’acords del Ple i acords
de la Junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE
Sessió extraordinària del dia 22 de juny de 2015
Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Josep Ma. Serra i Noguer, Anton Sunyer i Serrat, Eduard Grabulosa Bosch, Àfrica Masó i
Sumsi, Lidia Vidal i Juventench, Enric Forés i Reverté, Cristina Ribas
Casademont, Oriol Pellicer i Sabrià i Paula Martos i Garcia.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i dels
membres del Grup d’ERC-AM i el vot en contra dels membres del Grup de la
CUP–PA, acorden celebrar les sessions ordinàries de ple el segon dilluns dels
mesos parells a dos quarts de nou del vespre.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i dels
membres del Grup d’ERC-AM i el vot en contra dels membres del Grup de
la CUP–PA, acorden crear la Junta de Govern Local i establir que se celebri
els dilluns amb periodicitat de cada 15 dies a tres quarts de vuit del vespre.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i el vot
en contra dels membres del Grup d’ERC-AM i del Grup de la CUP–PA,
acorden crear les comissions informatives permanents: la Comissió Informativa d’Infraestructures, la Comissió Informativa del mercat municipal, la
Comissió Informativa de nomenclàtor, la Comissió Informativa de promoció
d’habitatges socials, la Comissió de seguiment de l’ordenança de convivència ciutadana, la Comissió de coordinació d’àrees i la Comissió de regidors
amb delegació, així com es designa els seus membres.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i dels
membres del Grup d’ERC-AM i l’abstenció dels membres del Grup de la
CUP–PA, acorden determinar la composició de la comissió especial de
comptes.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i dels
membres del Grup d’ERC-AM i el vot en contra dels membres del Grup de la
CUP–PA, acorden nomenar els representants de l’Ajuntament de Sant Gregori
a l’Assemblea General de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a
l’Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Assemblea
General del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient, al Consorci del Ter,
a l’Agrupació de Defensa Forestal, a l’Assemblea General del Consorci Localret,
a l’Assemblea General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
l’Assemblea de la Mancomunitat de municipis de La Vall de Llémena, al consell

de redacció de la revista 7en1, al Consell de Ràdio Sant Gregori, al Consell Esportiu municipal, al Consell Escolar del Centre Agustí Gifre, de la Llar d’Infants els
Escarlets, del Consorci Sant Gregori, i de Joan Riu i Els Roures, a la Corporació
a l’Associació Sant Grau de la gent Gran de Sant Gregori, al Consell Rector de
l’Escola de Música del Gironès i nomenar coordinadora de Programació Cultural,
coordinadors de seguretat i protecció civil i coordinadors de la brigada municipal.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i dels
membres del Grup d’ERC-AM i el vot en contra dels membres del Grup de la
CUP–PA, acorden delegar diverses atribucions a l’alcalde i delegar diverses
atribucions a la Junta de Govern Local.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i dels
membres del Grup d’ERC-AM i el vot en contra dels membres del Grup de
la CUP–PA, acorden establir que el Sr. Joaquim Roca Ventura, alcalde de la
corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial i s’estableix la seva
retribució. S’estableixen els regim de retribucions en règim d’indemnització
per assistències als òrgans col·legiats. S’estableixen les retribucions màximes.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i dels
membres del Grup d’ERC-AM i l’abstenció dels membres del Grup de la
CUP–PA, acorden nomenar el tresorer de l’Ajuntament de Sant Gregori.
Es dóna coneixement de les resolucions d’alcaldia a través de les quals es nomenen els membres de la Junta de Govern Local, es nomenen el primer, segon i
tercer tinent d’alcalde, s’efectuen algunes delegacions d’atribucions, es posa en
coneixement la constitució dels grups polítics comarcals i els seus portaveus.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i el vot
en contra dels membres del Grup d’ERC-AM i dels membres del Grup de la
CUP–PA, acorden la creació dels òrgans municipals voluntaris que integrarà
la xarxa de Delegats Locals als diferents pobles del municipi allunyats del
nucli urbà de Sant Gregori. S’estableixen les seves tasques i es nomenen les
persones que realitzaran aquesta tasca a Cartellà, Sant Medir, Taialà i Domeny, Ginestar i Constantins.
Sessió ordinària del dia 13 de juliol de 2015
Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Josep Ma. Serra i Noguer, Anton Sunyer i Serrat, Eduard Grabulosa Bosch, Àfrica Masó i
Sumsi, Lidia Vidal i Juventench, Enric Forés i Reverté, Cristina Ribas
Casademont, Oriol Pellicer i Sabrià i Paula Martos i Garcia.
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Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i dels
membres del Grup d’ERC-AM i l’abstenció dels membres del Grup de la
CUP–PA, acorden la ratificació de l’acord pres pel Consell General del Consorci de Comunicació Local, sobre la dissolució i liquidació d’aquest ens.
Els reunits, per unanimitat, acorden determinar les festes locals en tot el municipi de Sant Gregori per a l’any 2016, que seran el dia 18 de juliol i el dia
29 d’octubre.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar inicialment el plànol de delimitació de Sant Gregori, segons el que estableix la Llei 5/2003. S’estableix que
els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades
determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei
5/2003 a complir les determinacions respecte la prevenció d’incendis. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei
5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva
del plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i els vots
en contra dels membres del Grup d’ERC-AM i dels membres del Grup de la
CUP–PA, acorden aprovar l’expedient 5/2015, de modificació de crèdits del
Pressupost Municipal de 2015, que inclou els crèdits en augment per habilitació de crèdits i suplements de crèdits i l’origen dels fons per nous o majors
ingressos, per baixa de despeses i per aplicació del romanent de tresoreria.
S’aprova també la modificació del Pla Financer de les Inversions.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic supramunicipal que preveu la construcció d’una passarel·la sobre el riu
Ter entre els municipis de Bescanó i Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden que l’Ajuntament de Sant Gregori acordi
iniciar els tràmits per a liquidar els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya.

Per unanimitat es va aprovar una moció de suport a l’acollida de població
refugiada víctima dels conﬂictes armats a la Mediterrània.
També per unanimitat s’acorda ampliar l’ordenança d’ajudes pel transport de
viatgers, en el sentit de fer extensiva l’ajuda a persones discapacitades a les
quals no els és possible ser actius laboralment.
S’aprova una modificació de crèdit per tal de poder finançar la construcció
d’un mur d’escullera i adequació de la desembocadura del Torrent Vidal per
import de 45.000’00 €. Amortització anticipada parcial d’un crèdit subscrit
amb Bànkia per import de 120.000’00 €. Inversions a la via pública per import
de 15.000’00 €.
Per unanimitat acorden acollir-se a la convocatòria de subvencions de
l’Instituto para la Diversiﬁcación y el Ahorro de la Energía (IDAE), del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, pel projecte «Actuació per l’aplicació
de l’eficiència i l’estalvi energètic a l’enllumenat públic municipal» per import
de 310.564’78€. Aquesta subvenció és en forma de crèdit sense interessos.
A proposta de d’ERC, per unanimitat, s’acorda requerir als titulars de la
finca propera a la població on hi havia hagut vivers i que resta en situació
d’abandonament per tal que es procedeixi a la seva neteja.
També es demanarà l’augment en la freqüència i recorregut de les rutes de
transport de viatgers.
S’estudiarà la manera de retransmetre els plens per mitjà de la ràdio.
SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local de 22 de juny de 2015
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i la Sra.
Àfrica Masó i Sumsi i el Sr. Josep Nadal i Colomer.

Els reunits, per unanimitat, acorden elaborar un Reglament Orgànic Municipal
(ROM) de l’Ajuntament de Sant Gregori, que es creï per a la seva elaboració una
comissió amb representació de tots els grups municipals i que finalment s’aprovi
a través d’un procés de participació ciutadana.

Es porta a terme la constitució de la Junta de Govern Local, es determina
el règim de sessions i es dóna coneixement de les atribucions delegades per
l’alcaldia i el Ple municipal.

Sessió ordinària del dia 29 d’agost de 2015

Junta de Govern Local de 29 de juny de 2015

Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Anton Sunyer i Serrat,
Eduard Grabulosa Bosch, Àfrica Masó i Sumsi, Lidia Vidal i Juventench,
Cristina Ribas Casademont i Paula Martos i Garcia.
Es porta a terme el sorteig per determinar la composició de les meses electorals
per les eleccions autonòmiques que es realitzaran el 27 de setembre d’enguany.
Sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2015
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Josep Ma. Serra i
Noguer, Anton Sunyer i Serrat, Eduard Grabulosa Bosch, Àfrica Masó i Sumsi,
Lidia Vidal i Juventench, Enric Forés i Reverté, Cristina Ribas Casademont,
Oriol Pellicer i Sabrià i Paula Martos i Garcia.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i l’abstenció
dels membres del Grup d’ERC-AM i dels membres del Grup de la CUP–PA,
acorden: aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Sant Gregori corresponent a l’exercici econòmic de 2014, integrat per:
- ESTAT I COMPTES ANUALS DE L’AJUNTAMENT.
- ESTAT I COMPTES ANUALS DE LA SOCIETAT «SERVEIS MUNICIPALS DE SANT GREGORI, SA».
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Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i la Sra.
Àfrica Masó i Sumsi i el Sr. Josep Nadal i Colomer.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar una subvenció de 550,00 € a
l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí per sufragar en part les despeses del viatge d’avió i els trasllats a l’aeroport d’un infant acollit al poble
de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’AMPA CEE Font de l’Abella
una subvenció de 400,00 € per sufragar en part el cost d’un casal d’estiu d’un
infant del municipi de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar una subvenció de 100,00 € a un
grup de joves de Sant Gregori per tal de sufragar el cost de participació en el
Torneig de Futbol 7 que es portarà a terme al municipi.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida per part
de Dipsalut a l’empara del Catàleg de serveis de 2015 dins les campanyes del
programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’expedient de Brigada Jove desenvolupat dins el Pla Local de Joventut del municipi i resolen acceptar la selecció de diversos joves.
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Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar les següents subvencions concedides per part de la Diputació de Girona: una per import de 2.700’00 € com Ajuntament adherit a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE)
2015 amb destí a la línia de mercat de treball: cursos i tallers de formació ocupacional, a la línia sector comercial: campanya de promoció i animació comercial i a la línia teixit productiu: dinamització sector turístic local. Acceptar una
altra subvenció per import de 2.086’85 € a l’empara de la convocatòria d’accés
a les noves tecnologies 2015 amb destí a l’adquisició de material informàtic per
les oficines municipals. La tercera amb un import de 1.403’00 € a l’empara de
la convocatòria per al suport del programa d’activitat fisicoesportiva a municipis de menys de 5000 habitants (subprograma A.3), exercici 2015. I l’última
amb un import de 1.000’00 € a l’empara de la convocatòria per a l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal any 2015.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a DipSalut i acollir-se per
l’anualitat 2015 a les convocatòries relatives al programa Pt10 d’actuacions
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes i al programa Pm07 per a la
realització d’activitats de promoció de la salut.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el padró de contribuents en concepte de parades ambulants del mercat municipal de Sant Gregori exercici
2015 i sotmetre’l a informació pública.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el padró de contribuents en concepte de recollida d’escombraries i clavegueram relatiu al primer semestre del
2015 i sotmetre’l a informació pública.
Els reunits acorden aprovar la memòria valorada pels treballs de condicionament de cobert municipal a Sant Gregori per a usos múltiples, redactada per
l’arquitecte Sr. Jordi Vidal i Mir. Acorden també adreçar-se a la Diputació de
Girona i acollir-se a la convocatòria del PEIS anualitat 2015 pel condicionament del cobert municipal a Sant Gregori per a usos múltiples.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada pels treballs
de tancament de la Plaça Rafael Masó de Sant Gregori. Acorden també aprovar l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva contractació.
PROPOSTES URGENTS
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar diverses sol·licituds per a poder
posar una parada de fira/atracció del 17 al 20 de juliol de 2015 al municipi de
Sant Gregori en motiu de la festa Major.
Junta de Govern Local de 13 de juliol de 2015
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i la Sra.
Àfrica Masó i Sumsi i el Sr. Josep Nadal i Colomer.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Club Ciclista Sant Gregori i Llémena la quantitat de 300,00 € per sufragar en part les despeses d’organització
de la cursa de muntanya 2A Sant Grau Extrem Run.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Club Patinatge Artístic Sant
Gregori la quantitat de 300,00 € per sufragar en part les despeses que comporten l’assistència a les proves dels infants.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a laComissió de Festes de Cartellà
la quantitat de 215,00 € per sufragar en part les despeses d’organització de la
Festa del Roser.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida a la cam-

panya de subvencions per a actuacions en matèria forestal – línia 1, any 2015
de la Diputació de Girona amb destí a sufragar la despesa de la sega de marges
en 8,3 km, amb un import de 673’19 € i a l’actualització del Pla de Prevenció
d’incendis forestals amb un ajut de 1.635’66 €.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar inicialment el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la licitació per a la contractació
del servei de neteja de diferents dependències municipals de Sant Gregori:
escola Agustí Gifre, llar d’infants Els Escarlets, biblioteca municipal i oficines
municipals i sotmetre’l a informació pública.
Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2015
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i la Sra.
Àfrica Masó i Sumsi i el Sr. Josep Nadal i Colomer.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Club Tennis Sant Gregori la
quantitat de 500,00 € per sufragar en part les despeses del foment del tennis
per a la població de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a un grup de joves de Sant Gregori
la quantitat de 100,00 € per sufragar en part les despeses de participació del
torneig de futbol 7 que es portarà a terme el diumenge de la festa major de
Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a la Comissió de Festes de
Sant Gregori la quantitat de 3.200’00 € per sufragar en part les despeses
d’organització de la Festa Major de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Club Ciclista Sant Gregori i Llémena la quantitat de 245’00 € per sufragar en part les despeses d’organització
de la Cursa social de bicicleta de carretera.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Sant Gregori i l’entitat Salsa Jove que regula l’ús de la
piscina municipal de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar les obres de tancament de la
Plaça Rafael Masó de Sant Gregori a l’empresa a Transports Reixach SA.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de prolongació i urbanització del tram del carrer de baix, entre els carrers Jacint Verdaguer i Dolors
Pastells del nucli urbà de Sant Gregori, a l’empresa a Excavacions Trias.
Junta de Govern Local de 18 d’agost de 2015
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i la Sra.
Àfrica Masó i Sumsi i el Sr. Josep Nadal i Colomer.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Associació de Sardanistes de la
Vall del Llémena la quantitat de 400’00 € per sufragar en part les despeses de
la festa de Tardor a l’Espai La Pineda de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Agrupació Esportiva Sant Gregori la quantitat de 9.228’00 € per sufragar en part les despeses del foment del
futbol per a la població de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Agrupació de defensa forestal
Muntanyes del Llémena la quantitat de 600’00 € per sufragar en part les despeses de prevenció d’incendis del territori de la Vall de Llémena.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a la Comissió de Festes de Cartellà
la quantitat de 440’00 € per sufragar en part les despeses d’organització de la
festa major de l’any 2015.
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Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a la Diputació de Girona i acollir-se a la convocatòria de la subvenció per a les despeses de funcionament
de les llars d’infants de titularitat municipal curs 2014/2015 amb destí a la llar
d’infants Els Escarlets.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el plec de clàusules administratives i la convocatòria de l’obra de condicionament d’un cobert de titularitat
municipal.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost per la reforma del
cementiri de Sant Gregori. S’aprova l’expedient de contractació.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se al Consejo Superior de Deportes i acollir-se a la convocatòria per actuacions en institucions de titularitat
municipal on es realitzin activitats de foment del futbol no professional amb
destí a les grades del camp de futbol municipal de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida per la
Diputació de Girona dins el Programa A4 d’ajuts als esportistes gironins
d’esports individuals que participen en competicions esportives de nivell estatal o superior amb un import total de 2.482’10€ amb destí a diferents esportistes.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida dins la
línia 1 de la campanya del Pla a l’Acció exercici 2015, per import de 1.382’00
€ per al programa de comptabilitat energètica.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida per a projectes d’acció social exercici 2015, per import de 3.250’00 € per al projecte
«Sant Gregori, formació per a la inserció».
Junta de Govern Local de 31 d’agost de 2015
Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i la Sra.
Àfrica Masó i Sumsi i el Sr. Josep Nadal i Colomer.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar el contracte del servei de neteja de l’escola Agustí Gifre, llar d’infants Els Escarlets, oficines municipals i
biblioteca Miquel Martí i Pol de Sant Gregori a l’empresa ICD – Empresa de
Serveis.

cobert municipal a Sant Gregori.
També es va acordar: aprovar els criteris i el model normalitzat de sol·licitud
que regiran l’atorgament d’ajudes per a la formació ocupacional a Sant Gregori per part de l’Ajuntament.
Així mateix es va acordar: desestimar la petició formulada per Orange, per la
modificació de les condicions del contracte signat entre France Telecom España S.A. i l’Ajuntament de Sant Gregori el 8 d’octubre de 2010, per no haver-se
justificat els motius de la revisió.
També es va acordar: nomenar el Sr. Gerard Cañigueral Olivé com a monitor juvenil de l’espai municipal Cal Bolet amb caràcter temporal per cobrir
l’excedència per atenció d’un infant menor de 3 anys fins al 31 de desembre
de 2015.
Per unanimitat es va acordar l’adjudicació de l’obra de reforma de la coberta del cementiri municipal de Sant Gregori a l’empresa a TRANSPORTS
REIXACH SA pel preu de 6.554’68€
Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2015
Assistents: Joaquim Roca Ventura , Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó
Sumsi, Anton Sunyer i Serrat
Els reunits, per unanimitat, varen acordar: aprovar una aportació econòmica
al projecte Life Env. Connecter de 10.000 €, la qual es farà efectiva durant
l’execució d’aquest projecte entre els anys 2016 i 2022, condicionant aquesta
aportació a la concessió de la subvenció de la proposta LIVE ENV CONNECETER.
També es va acordar aprovar el pressupost valorat per l’adequació de la cruïlla
de l’Avinguda Girona amb carrer Pagesos de Sant Gregori amb la formació
d’un gual, redactat per l’arquitecte municipal, Sr. Jordi Vidal i Mir per import
de 3.521’50 €, el plec de clàusules que han de regir la contractació i obrir la
convocatòria per a la seva adjudicació.
Així mateix es va acordar: aprovar el text del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Gregori i la Fundació ELNA per organitzar i coordinar
el voluntariat de la biblioteca municipal Miquel Martí i Pol.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Club d’escacs Sant Gregori la
quantitat de 500’00 € per sufragar en part les despeses del club en la realització de classes, campionats i tornejos d’escacs.

Un altre acord va ser el d’encomanar als serveis tècnics del Consell Comarcal la redacció del pla d’autoprotecció de la Plaça Rafael Masó, de titularitat
municipal, com a espai acollidor de la Fira del Pla i Xocolata de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Associació d’amics del Pessebre de Can Roseta la quantitat de 440’00 € per sufragar en part les despeses
d’elaboració de monuments catalans i manteniment del pessebre en suro de
Can Roseta.

Igualment es va acordar: abonar als treballadors públics de l’Ajuntament de
Sant Gregori l’import equivalent als 48 dies o al 26,23% dels imports deixats
de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del
mes de desembre de 2012.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni de col·laboració
entre el Club de Bàsquet Sant Gregori i l’Ajuntament de Sant Gregori per la
utilització de la sala de musculació del pavelló municipal de manera gratuïta
per part dels jugadors inscrits majors de 18 anys.

En un altre punt es va acordar atorgar a un jove del poble la quantitat de 120’00
€ per sufragar en part les despeses de realització del projecte Joves i Esport
que pretén promoure l’esport d’hivern en el municipi de Sant Gregori (la despesa s’haurà de justificar adequadament) i a l’Associació de Veïns de Taialà la
quantitat de 440’00 € per sufragar en part les despeses d’organització de la
festa major de Taialà.

Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2015
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó
Sumsi, Anton Sunyer i Serrat
Els reunits, per unanimitat, acorden: acceptar la subvenció de 15.869’46 €
concedida per la Diputació de Girona dins el Pla Especial d’Inversions Sostenibles – PEIS convocatòria 2015 amb destí a les obres de condicionament d’un
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També es va acordar adjudicar l’obra de condicionament d’un cobert municipal a la zona de la riera del Llémena de Sant Gregori a l’empresa a PRUNELLVILA CONSTRUCCIONS SL pel preu de 13.800’00 €.
Finalment es va acordar encomanar als serveis tècnics del Consell Comarcal la
redacció del pla bàsic d’acollida de refugiats sirians.
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Seguim treballant
Durant aquests mesos d’estiu l’activitat municipal ha seguit i des de
l’equip de govern s’ha treballat intensament en diverses accions:
En mobilitat a la via pública s’ha previst una
partida de 100.000 euros, provinents del romanent de tresoreria de 2014, per adaptar diferents
passos de vianants i diferents punts de la via
pública del nucli urbà de Sant Gregori on cal
millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants, ja sigui per a persones amb mobilitat reduïda, cadires de rodes, cotxets, persones grans
i tothom en general. Aquest era un dels punts prioritaris marcats en
el programa electoral i en el qual tenim previst seguir treballant.
Relacionat també amb la mobilitat s’han iniciat les obres de prolongació del carrer de Baix fins al carrer Dolors Pastells. Així mateix,
al carrer Jacint Verdaguer s’ha portat a terme una millora per garantir l’estacionament de vehicles i mantenir les voreres accessibles
pels vianants.
Quant als equipaments educatius, abans
d’iniciar el curs s’han portat a terme accions de manteniment a la Llar d’Infants
i a l’Escola Agustí Gifre i, durant aquest
estiu, s’han acabat tres aules més a la segona planta de l’edifici de l’Institut Vall
de Llémena, executades pel Departament
d’Ensenyament. Quan estiguin totes les plantes de l’edifici completes hi haurà 12 aules (3 de les quals està
previst que es puguin separar amb una paret mòbil), més 4 sales per a professors o per altres usos lectius i la sala d’actes de
la Biblioteca Miquel Martí i Pol, a disposició de l’Institut.
Paral·lelament a aquestes obres s’ha adaptat la plaça Rafael Masó
com a espai de pati durant la jornada lectiva de l’Institut. S’ha
previst tancar la plaça de 9:45 h a 14:00 h. per tal de poder-la
mantenir oberta al matí i a la tarda per l’horari de l’Escola Agustí Gifre i per les activitats al Pavelló Municipal d’Esports.

La desembocadura torrent Vidal amb la riera de Llémena, una zona de passeig malmesa
constantment per la pluja. El seu arranjament
definitiu s’ha previst per aquesta tardor, evitant que es descalci el camí amb un mur de
contenció (obra valorada en 45.000 euros).
Seguint aquest punt es contemplen properes
accions de millora de l’entorn natural seguint
el marge de l’espai ﬂuvial de la Llémena com a zona de passeig
de moltes persones, d’entrada des de la Pineda a les Bigues.
Lligat a la zona de passeig també hi ha previst arranjar l’espai cobert que hi ha a la zona de les Bigues (actualment en molt mal estat
i que va passar a ser municipal el passat any 2014). La previsió és
arranjar-lo i deixar-lo a disposició d’entitats municipals i/o per activitats d’àmbit escolar de descoberta de l’entorn de la riera.
A part d’aquests punts hem treballat en molts altres àmbits, dels
quals us seguirem informant o que també podeu seguir a la nostra
pàgina web: www.ciusantgregori.cat
GRUP MUNICIPAL

CiU Sant Gregori

Des d’aquí, donar les gràcies a
totes les persones que heu confiat en la candidatura de Junts Pel
Sí al municipi de Sant Gregori en
les eleccions catalanes del 27 de
setembre de 2015. Uns resultats
extraordinaris per a uns moments
excepcionals! Seguim treballant
per Catalunya!
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Deixem pas a la il·lusió
Benvolguts veïns i veïnes de Sant Gregori, en aquest espai ens agradaria parlar de dos temes: les eleccions del 27 de setembre i l’aprovació
en el ple de tres grans propostes que us poden beneficiar molt positivament.
Eleccions plebiscitàries del 27 de setembre
En primer lloc voldríem felicitar-vos pel gran interès que vau mostrar
en les eleccions del passat 27 de setembre i que es traduí amb una
participació de 86,15% del cens i també per la victòria contundent
que vau donar a les candidatures independentistes amb el 84,53% dels
vots.
Estem molt satisfets perquè l’independentisme guanyà en diputats
però també en vots; aquesta última afirmació ha estat força discutida
perquè molts han posat al mateix sac candidatures com Unió Democràtica o Catalunya Sí que es Pot en el bàndol del no, cosa que ells
mateixos han desmentit.
Per tant, creiem que tenim un mandat clar favorable a la independència que ens permetrà deslligar-nos d’aquest estat que no ens deixa
exercir el dret d’autodeterminació, imputa als nostres dirigents per
posar les urnes, comet la tupinada d’impedir votar als nostres ciutadans en molts països de l’estranger o perd els vots emesos. També
estem farts que no ens respectin la nostra cultura i tradicions o que
ens maltractin fiscalment (aportant ingressos insuficients a la Generalitat o invertint d’una manera insuficient en el nostre territori, quan es
dediquen a construir trens d’alta velocitat per tot l’Estat que són molt
deficitaris per a les seves arques).
Honestament creiem que aquesta és l’oportunitat per poder fer un País
Nou, perquè el podem començar a construir a partir dels errors comesos i tenint molt present la realitat del nostre territori. El nou Estat
ens permetrà prendre les decisions per nosaltres mateixos, cosa que
fa que tinguem una possibilitat més gran que aquestes siguin encertades. Necessitem l’Estat urgentment per ajudar a les persones més
necessitades, víctimes d’aquestes lleis injustes imposades per aquells
més poderosos que sembla que cada vegada tinguin un poder més
desproporcionat.
En segon lloc us voldríem presentar les 3 principals aportacions que
el nostre grup ha fet al ple municipal i que han estat aprovades pel
aquest.
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Augment de la freqüència horària i canvi de recorregut autobús
El grup municipal d’ERC a Sant Gregori va presentar
una moció a l’ajuntament que instava a augmentar la
freqüència horària al matí; el bus passaria cada mitja
hora i, a la tarda, passaria cada hora fins a les 20:30.
A més es va proposar que l’autobús es pogués desviar i passar per la
carretera de Taialà per facilitar l’accés al Cap Doctor Joan Vilaplana,
molt freqüentat per la gent de Sant Gregori.
L’equip de govern, però, va decidir estudiar la viabilitat d’aquesta mesura abans d’implementar-la.
Nosaltres creiem que és millor donar el servei als veïns, encara que
de principi pugui semblar infrautilitzat. Amb un temps prudencial,
n’estem segurs que es cobriran les places ofertes.
Seguir els plens per Ràdio Sant Gregori o per streaming al web
Vam presentar una moció on
proposàvem que els plens de
l’ajuntament es poguessin seguir per
Ràdio Sant Gregori o per streaming
a través del web. Creiem que això permetrà un millor seguiment per
part dels ciutadans de l’activitat política del municipi i així assegurar
una major transparència.
La proposta va ser acceptada per tots els grups però es farà una anàlisi
dels costos.
Requeriment de neteja d’una ﬁnca viver
Vam proposar una moció on instàvem al propietari d’una finca viver situada al camí ral, sota Can Malcasat, amb materials abandonats, a netejar
el terreny. D’aquesta manera evitarem més prejudicis pel medi ambient;
sobretot, amb els materials de plàstic que cauen al torrent del Gàrrep.
La mesura va ser acceptada pel ple municipal.
www.esquerrasantgregori.cat
esquerrasantgregori@gmail.com

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
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Anaven lents perquè anaven lluny
Han passat ja uns mesos des que vam entrar a l’Ajuntament. Han
estat uns mesos d’habituar-nos a les nostres noves responsabilitats
i pensem que aquest espai ens serà molt útil per rendir comptes de
la nostra feina.
Les primeres propostes que vàrem dur al ple de l’Ajuntament van ser
les següents: la creació d’un Reglament Orgànic Municipal(ROM),
que ha de servir entre d’altres coses per regular la participació ciutadana, aspecte transversal en el nostre programa electoral, i demanar la liquidació dels impostos municipals a l’Agència Tributària de
Catalunya.
Aquestes dues propostes varen ser entrades i aprovades via moció
i, a hores d’ara, estan en fase d’estudi per part de l’equip de govern.
Una altra proposta que va tenir el suport dels altres grups municipals
va ser la col·locació de l’estelada a la façana de l’Ajuntament, acord
que demanarem que es prorrogui fins a la declaració definitiva de la
República.
En la línia de millorar la transparència, vam donar suport a la proposta d’ERC de transmetre els plens a través de la ràdio municipal,
i també vam coincidir amb la seva proposta de millorar el servei de
transport públic entre Sant Gregori i Girona.
Vam participar en converses entre l’Ajuntament i els pares afectats
per buscar una solució al servei d’acollida de l’escola a les tardes,

que finalment s’ha solucionat de manera provisional. El nostre grup
demanarà al ple de l’Ajuntament que es busqui una solució que passi
per la municipalització i l’abaratiment del servei.
Des de la CUP vam mostrar la nostra solidaritat amb Artur Mas i
amb les dues conselleres de la Generalitat imputades per haver fet
possible la celebració del procés participatiu del 9N, per la qual cosa
vam proposar que els treballadors municipals poguessin treballar el
12 d’octubre i canviar la festivitat pel dia 15 del mateix mes per tal
de poder prendre part a les mobilitzacions contra aquest nou atac a
les institucions catalanes.
Esperem, i així ho vam demanar, que per l’any vinent i mentre duri
la desconnexió amb Espanya, els treballadors municipals puguin escollir treballar els festius estatals a canvi de dies assenyalats però no
festius com per exemple Sant Jordi, tal i com fan altres ajuntaments
del país.
Pel que fa a les percepcions econòmiques dels dos regidors per les
seves tasques, l’Oriol i la Paula han ingressat un total de 452,50
euros, que han estat donats íntegrament al partit.
No volem deixar passar l’oportunitat de valorar les passades eleccions plebiscitàries i constituents del 27S: el resultat global només
es pot llegir com una victòria clara del Sí sobre el No, la qual cosa
ens permet seguir endavant amb el full de ruta.
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Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA SANT GREGORI

Comencem nou curs i, amb ell, noves
il·lusions i nous reptes. El dia 1 de setembre
vàrem començar la nova temporada de gimnàstica artística esportiva i volem donem la
benvinguda a totes les nenes i noies que ja
s’han incorporat i animem a totes les que
hi estigueu interessades a afegir-vos-hi per
practicar aquest esport tant complet.
Començar l’1 de setembre ens facilita fer
una bona pretemporada per tornar a tenir
la forma física adient al més ràpid possible.
No oblidem que les nostres gimnastes ja han
assolit un molt bon nivell esportiu i mantenir-lo no és fàcil. Estem convençudes que
treballant amb ganes i esforç podrem repetir
els èxits de la temporada anterior.
És estimulant la satisfacció personal d’anar
aprenent moviments tant de dansa com de
gimnàstica i coordinar-los després amb els
diferents ritmes musicals per fer els balls.
La primera mostra la tindrem aviat, amb
la Fira del Pa i la Xocolata. Després, ja
començarem les competicions de la Lliga
Territorial per les nenes que hi vulguin participar.
Enguany, volem incorporar els exercicis en
el mini-tramp i els trampolins per treballar
la coordinació espacial d’una manera molt
més lúdica. Així mateix, farem un tractament especial del Gym-Jazz per a totes
aquelles nenes que els agrada ballar, tenint
en compte que dins la gimnàstica la dansa
és fonamental. Durant les nostres classes fomentem molt el treball en equip potenciant
les relacions personals d’unes vers les altres, i és amb la dansa que aconseguim que
les nenes de diferents edats i nivells s’ho
passin bé alhora que aprenen.
Amb el suport de l’Ajuntament tindrem més
material esportiu que ens facilitarà treballar
millor i amb més seguretat.
Ara toca seguir esforçant-nos i voldríem
comptar amb vosaltres i acollir tots els suggeriments que vulgueu aportar. Ho podeu
fer dins el grup tancat de Facebook: Gimnàstica artística Sant Gregori.
Esperem seguint-nos fent mereixedors de la
vostre confiança. Gràcies a tots!!
Atentament,
Les entrenadores

SET EN U octubre 2015

Gimnàstica Artística Sant Gregori; temporada 2014-15
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CLUB D’ESCACS SANT GREGORI

Un bon moment pel Club d’Escacs
El mes de juliol, el club d’escacs Sant Gregori va organitzar el X torneig Ajuntament
de Sant Gregori a la piscina municipal, que
té molt bona acceptació entre la comunitat
escaquística. Aquest any hi va haver una participació de 57 jugadors, set dels quals eren
mestres catalans i un mestre Fide. El torneig
va ser molt renyit i hi va haver un empat a la
primera posició amb 7 punts de 9 possibles
però, finalment, va guanyar per desempat el
mestre Fide Carles Salgado, de Platja d’Aro,
seguit dels mestres catalans Rafael Busquets
i Jordi Triadú, tots dos d’Olot. La Laura
Garcia va quedar 11a, amb 6 punts, i es va
emportar el premi femení. En Miquel Àngel
Bordas va quedar 17è, amb 5.5 punts, i es va
endur el premi al millor del seu tram Elo. I
l’Enric Notario va quedar 20è, amb 5 punts,
i va guanyar el premi al millor local. També
hi van participar en Rafael Garcia (22è, amb
5 punts), Miquel Farré (33è, 4.5 punts), Pere
Bordas (34è, 4 punts), Antoni Foix (40è, 4
punts), Bernat Pont (48è, 3 punts) i Francesc
Fàbrega (52è, 2 punts).

En les mateixes dates es va disputar la categoria sub-12 del campionat d’Espanya, on va
participar en Daniel Alcantarilla, que va fer
un gran campionat i va acabar amb 3.5 punts.
El mes d’agost es va jugar el XVI Obert internacional de Figueres, on hi van participar
dos jugadors de Sant Gregori. L’Antoni Foix
jugava al grup B, on va quedar en 44a posició, amb 3.5 punts. En Dani Alcantarilla

jugava el torneig sub-12, on va fer una gran
actuació i va acabar segon amb 6.5 punts de
8 possibles, només perdent amb el campió i
cedint unes taules amb el tercer classificat.
La resta de resultats van ser tot victòries.
Aquesta tardor, el club d’escacs Sant Gregori
serà seu de 3 rondes del campionat territorial d’escacs que es jugaran al centre cívic els
dies 15, 22 i 29 de novembre.

AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI

SET EN U octubre 2015

Inici de temporada
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L’agrupació Esportiva Sant Gregori inicia
una nova temporada amb el primer equip
a Segona Catalana, on comparteix competició amb altres entitats històriques i amb
currículum extens a categories superiors
com el Banyoles, Guíxols, Blanes, etc.
El començament ha estat prometedor, ja
que s’han sumat sis dels nou punts en joc.
L’objectiu d’aquest any no és altre que
mantenir la categoria.
El segon equip amateur continua amb la
política de recaptar els jugadors de futbol
base que es vulguin formar per poder competir posteriorment al primer equip.
Dels equips base, 18 en total, destaquem la
fornada de petitons (2010-2011) que han

començat amb molta il·lusió i asseguren el
futur de l’Entitat.
Aquesta temporada, la Junta Directiva,
encapçalada per l’Albert Casadevall i en

Narcís Font, té previst reforçar el Vincle de
l’Agrupació amb el seus Socis mitjançant
diverses accions que s’aniran anunciant durant la temporada.
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Exposició de Treballs de costura,
ganxet i Patchwork per la Festa Major:
Durant la festa major també té lloc una
petita mostra dels treballs que es realitzen
durant tot l’any per part de diferents grups.

El grup de costura , el grup de Patchwork,
el de puntes de coixí i el grup de mitja i
ganxet.

Aurora Morales.

Patchwork.

Puntes de coixí.
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Grup de labors.
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Fitag: XV Festival Internacional
de Teatre Amateur de Girona

Arribava a Sant Gregori, per primera vegada, al teatre de l’Espai la
Pineda, que figurava en el circuit Fitag amb la companyia Associació Embruiart de Mallorca (Andratx) i l’obra 80’S OMBRES DE
DE DONA.

Festival Emergent:

SET EN U octubre 2015

El 4 de juliol arribaven a Sant Gregori Camut Band (claquépercussió), Tom Hagan (música), Shakti Olaizola (contorsionisme), Mali Vanili (música-humor), Manolo Alcántara (teatre-circ) i els coneguts Teràpia de Shock en el pla musical. En
David Julià i el seu foto-sketch ens resumia la nit en imatges.
Un festival itinerant que intenta donar a conèixer figures emergents amb la combinació d’artistes consagrats, alhora que ens
apropa gèneres en moltes ocasions desconeguts o que el públic
no ha pogut gaudir mai en directe d’ells i que fan que la nit sigui
molt animada i entretinguda.
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La Cia. local Increixendo va actuar d’amfirtiona i va acompanyar
en tot moment la Companyia Mallorquina en la seva estada a Sant
Gregori. L’obra va tenir una molt bona acollida entre el públic del
municipi i també en els assidus a aquesta mostra.

Exposició de Crisades
per la Festa Major

Crisades ens presentava una mostra dels treballs que realitzen.
Són la Conce, la Dolors i la M. Teresa, qui es defineixen com a
unes enamorades del «fet a mà»: «Ens agrada transformar, barrejar, pintar i combinar materials com la fusta i el vidre amb papers
i pintures, aprofitant les tendències actuals. Donar un toc personalitzat a cada peça acabada, cosa que la fa única i exclusiva».
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Nits fresques 2015
Un any més vam poder gaudir de les diferents nits a la fresca, que es preparen des de
l’Ajuntament de Sant Gregori amb l’objectiu
de fer més entretingudes les nits d’estiu.
Vam poder comptar amb una nit de Sardanes
i una de Balls en línia, ambdues organitzades
amb la col·laboració de l’Associació de Sardanistes de la Vall de Llémena.
Dues nits en què es pot ballar tant sardanes
com balls en línia. Per la nit de sardanes ens
va acompanyar la Cobla «Els Rossinyolets»,
de Castelló d’Empúries.

I la nit de Dansa i Balls en línia va estar encapçalada un any més per la Teresa Miqueló,
que amb la seva energia i alegria fa ballar a
tothom.
Una de les nits més concorregudes i esperades és la Nit d’Esdansa, en què el Festival
de Dansa de Les Preses es trasllada a Sant
Gregori amb alguna de les companyies que
hi actuen.
Aquest agost vam poder gaudir de la Companyia Camagua de Cuba i de la Companyia
Li Gay Farandoulaire de França. Compan-

yies que amb les seves danses i vestuaris ens
van fer passar una bona estona.
I durant dues nits també la piscina de Sant
Gregori s’obre per tal de passar una mica
més bé aquelles nits d’estiu caloroses i poder
realitzar un bany nocturn sota les estrelles.
I per cloure les nits fresques: la nit de tast,
que s’organitza amb la col·laboració de diferents establiments del municipi i de la Vall
del Llémena, que preparen diferents tastets
per tal que la gent del municipi les pugui degustar.

Balls en línia.

Nits de tast.

Nits de sardanes.
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Nits de dansa.
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L’ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA

Temporada amb balanç positiu
«Setembre. Sembla que aquests dies lluminosos no s’acabaran
mai. La ciutat, gairebé deserta a l’agost, s’omple altra vegada.
Es repobla. Els restaurants i les botigues tornen a obrir. La gent
torna del camp, de la platja, de viatges per carreteres congestionades. L’estació està molt concorreguda. Hi ha nens, gossos, famílies amb maletes velles lligades amb corretges. M’hi obro pas.
És com si circulés per un túnel. Per fi emergeixo a la lluïssor del
quai, sota un sostre de plafons de vidre que sembla que amplifiqui
la claror».
Joc i distracció. James Salter
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Per fi hem retrobat la tardor i tornem al club de lectura com cada setembre de cada any. Fem la llista de les lectures que ens acompanyaran
en les llargues i fredes tardes d’hivern, ens emocionaran a la primavera i ens tornaran a deixar enmig de l’estiu amb la impressió que som
una mica més savis. O almenys una mica més llegits. Com els plafons
de vidre de Salter, la lectura ens amplificarà la claror.
Aquest any ens farem amics de Patrick Modiano llegint Dora Bruder,
descobrirem La dona d’en Martin Guerre de Janet Lewis, transitarem
per la frontera amb Joan Benesiu i els seus Gegants de gel. A partir de
gener gaudirem del teatre amb Maria Rosa d’Àngel Guimerà, recuperarem un clàssic com El cinquè en joc de Robertson Davies, plorarem
amb Karl Ove Knausgard i La mort del pare, i viatjarem per la part
més fosca de la història d’Europa a través de K.L. Reich de Joaquim
Amat-Piniella. També ens reconciliarem amb Josep Pla, passejant per
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El carrer estret, ens aterrirem amb Els nois de Toni Sala i ens estremirem llegint, dient i escoltant la poesia de Montserrat Abelló.
Tot això sense sortir de Sant Gregori. Com a molt anirem fins a Cartellà, però la majoria passarà a la Biblioteca Miquel Martí i Pol sota la
direcció de l’Ateneu de la Vall de Llémena.
I per fer-ho encara més interessant ens visitarà un munt de gent amb
qui podrem parlar de com la lectura ens fa sentir més vius. Eugènia
Broggi, editora de l’Altra Editorial, que vindrà a parlar de Knausgard
i la seva obra La meva lluita, el primer volum de la qual és la terrible
i impactant: «La mort del pare». També coneixerem Joan Benesiu,
que viatjarà des de Beneixama per explicar-nos com va escriure Gegants de gel i perquè els seus personatges acumulen tanta vida. Per
descobrir Josep Pla vindrà Xavier Pla, director de la càtedra Josep Pla
de la Universitat de Girona, que ens descobrirà aquest pagès empordanès, un dels papers que el genial escriptor va interpretar al llarg de
la seva vida. De Pla a Pla. Toni Sala ens ajudarà a pair la desolació que
t’envaeix en llegir Els nois sabent abans de començar que hi ha dos
germans de no més de 20 anys morts en accident de trànsit, i finalment
Mirna Vilasís i Xavi Múrcia posaran música a la vitalitat poètica de
Montserrat Abelló. I a més anirem al TNC, veurem alguna pel·lícula
i visitarem la Fundació Josep Pla de Palafrugell, des d’on farem una
de les rutes programades al voltant de l’obra planiana. Per començar
amb força vam convidar la Laura Borràs, directora de la Institució de
les Lletres Catalanes, que el dia 2 d’octubre va inaugurar el club de
lectura i ens va parlar de la vigència dels clàssics en l’era digital. Un
autèntic luxe. Si us interessa participar en el nostre club de lectura
podeu apuntar-vos-hi a la Biblioteca.

Integrants del club de lectura amb la directora de la Institució de les lletres catalanes, Laura Borràs, el dia de la inauguració.
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Dia del Soci
del Casal Sant Grau
El diumenge 4 d’octubre el Casal Sant Grau va organitzar el
dinar del Dia del Soci. Una jornada on es reuneixen la majoria
dels socis de l’entitat. La vetllada va acabar amb ball a càrrec de
Narcís Carreras.
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Participem
al Fitag de Girona
Aquest any, després d’estrenar Infideliti a la Pineda, vam portar
l’obra al FITAG de Girona i, com a obra seleccionada per la
Campanya de Teatre Amateur 2015 de la Casa de Cultura de
Girona, la representarem també a les següents poblacions:
– 18 de setembre a la Cate de Figueres;
– 10 d’octubre a Anglès;
– 1 de novembre a Vidreres;
– 20 de novembre a Corçà.
A la Pineda hi tornem el 31 d’octubre, dins la primera Mostra de
Teatre Amateur de Sant Gregori (TEAM 2015).

SET EN U octubre 2015
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS
SANT GREGORI - VALL DE LLÉMENA

Formació en al·lèrgies i intoleràncies
en establiments de l’associació de comerciants

SET EN U octubre 2015

El passat dia 3 d’agost l’empresa Giroformació, amb el suport de l’Associació de
comerciants i l’Ajuntament, va organitzar un curs d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries al centre cívic de Sant Gregori,
destinat a aquells establiments que treballen amb l’alimentació. L’objectiu és que
restaurants, bars i establiments que tenen
aliments puguin informar adequadament als seus clients de les intoleràncies o
al·lèrgies dels seus productes. Prop d’una
quinzena de professionals van participar
en aquest curs.
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TERCER CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
Enguany, l’Associació de comerciants i empresaris Sant Gregori – Vall de Llémena ha
participat novament en el programa d’actes
de la Festa Major i ha organitzat el tercer
concurs de dibuix infantil de Sant Gregori.
Durant el dissabte de la Festa Major, els nens
i nenes de Sant Gregori van poder demostrar
les seves habilitats artístiques realitzant dibuixos sobre com s’imaginen Sant Gregori en
el futur i creant eslògans originals completant
la frase «Quant sigui gran, Sant Gregori…».
Tots els participants entre 6 i 12 anys van
poder optar a les tres categories infantils del
concurs, dotades cadascuna d’elles amb tres
premis: el primer premi va consistir en un
monopatí yamba; el segon premi va ser un
rellotge i un plat volador; i el tercer premi,
material de dibuix. Tots els participants van
obtenir un obsequi.
El dilluns de la Festa Major, durant els actes
de la tarda, es va procedir a l’entrega de pre-

mis. Els dibuixos guanyadors van correspondre als següents nens i nenes:
Categoria 1 (d’11 a 12 anys):
• Primer premi: Marc Pujol
• Segon premi: Joan Vidal
• Tercer premi: Jana Grabulosa
Categoria 2 (de 8 a 10 anys):
• Primer premi: Aniol Coll
• Segon premi: Laia Ballester
• Tercer premi: Álex Barinotto
Categoria 3 (de 6 a 7 anys):
• Primer premi: Àlex Barinotto
• Segon premi: Jana Bornera
• Tercer premi: Laia Ballester

FIRA DEL PA I LA XOCOLATA: 15 DE
NOVEMBRE
L’Associació de comerciants Sant GregoriVall de Llémena ja comença a escalfar l’olla
per la xocolata. Sí, el temps passa volant i el
15 de novembre arriba la 9a edició de la Fira
del pa i la xocolata de Sant Gregori, coincidint també amb la Mostra d’Espectacles familiars i de petit format (MEG) del municipi
i que celebra el seu desè aniversari.
El programa d’activitats ja està tancat i, com
cada any, arriba ple d’activitats lúdiques,
tallers i espectacles. Continuarem amb una
oferta variada de tallers infantils, jocs tradi-

cionals i animació. I pels adults hi haurà novetats com un maridatge de vins i xocolata, o
un show cooking per aprendre a fer varietat
de pa sense gluten, a càrrec de l’empresa Celiadicto y Bye bye blat.
Enguany tornarem a comptar amb la presència del cuiner Pol Cabanes, de l’empresa
Girona Cook i que farà un taller infantil de
figures de xocolata; amb en Toni, de la Pastisseria Noguera, amb qui farem quadres de
xocolata; i amb en Miquel Costabella i les
seves piruletes.
Evidentment la xocolata i el pa no hi faltaran.
Ja teniu la data, així que només cal marcar-la
ben gran al calendari i no oblidar-vos que el
15 de novembre teniu una cita a Sant Gregori!!

JA PODEU COMPRAR LA LOTERIA
DELS COMERCIANTS!
La loteria que quasi sempre toca ja està a la
vostra disposició a la majoria d’establiments
associats. Enguany el número de la sort és:
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Coral Sant Gregori

Festa Major Sant Gregori, 19 de juliol

Trobada de Corals a Sarrià de Ter, 3 de juliol

Festa Major Cartellà, 3 d’agost

Festa Major Granollers Rocacorba 15 d’agost

Santa Afra Festa Major Ginestar, 9 d’agost

Acte Institucional Diada Nacional de Catalunya
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El passat 18 de setembre ens deixava
la nostra companya M. Assumpció
Cassany Masó i volem, des d’aquestes
pàgines, retre-li el nostre petit homenatge.
L’Assumpció va començar a cantar
amb la coral des de pràcticament els
nostres inicis. Cantava de contralt, tenia facilitat per la música, l’estimava i
era una de les seves passions.
Després d’un parèntesi, es va tornar a
reincorporar a la nostra coral i hi va
cantar fins que les forces li ho varen
permetre. Malgrat tot, sempre que podia ens seguia als concerts i, fins i tot,
ens va poder acompanyar al dinar que
vàrem fer després de la celebració del
Dia de la Música a Sant Gregori, el
passat 21 de juny.
L’Assumpció va ser una persona molt
compromesa amb la coral. S’ha de
dir que tot i la malaltia, per poc que
pogués no faltava als assajos i als
concerts, sempre amb una actitud positiva, ferma i valenta, plantant cara
i no doblegant-se davant l’adversitat.
A les persones que hem tingut la sort
de compartir estones amb ella, ens ha
donat una lliçó de coratge i lluita davant les dures proves que la vida et
posa pel camí.
Estimada Assumpció, des del teu estel
estem segurs que ens enviaràs aquesta
energia de la que parlaves, energia que
ens ajudarà a seguir endavant pels camins de la vida i de la música.
Sempre estaràs amb nosaltres. D.E.P.
Sant Gregori, 21 de setembre de 2015

Assumpció

SET EN U octubre 2015
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Aulina de Can Serra
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A la part dreta:
23 pins pinyoners, 130 aulines, 8 aulines sureres, 4 roures, a més
d’altres plantes. Avellanoses bordes, oliveres i altres sense determinar.
A la part esquerra, la més gran:
110 pins pinyoners, 240 aulines comunes, 12 aulines sureres, 8 roures,
a més d’altres arbres a prop del Torrent Vidal.
A la part més alta, l’aulina que dóna nom a l’espai, una alzina comuna
de grans dimensions i que és el punt més vistós.
És interessant tenir en compte també una mostra d’arbustos de menor
importància com els aurons, algun roure africà, un bosquet de gallerans i altres. Aquesta petita mostra de natura està en perill, força mal
cuidada, i només espera la seva fi en un lloc proper al poble. Es troba
en zona urbana, una zona urbanitzable i corren rumors que per comunicar la part de l’escola i la part del cap sanitari passarien dos ponts
i es crearia una nova urbanització. Defensant la memòria col·lectiva,
defensant un parc natural dins la zona urbana i defensant la natura
exposo als ciutadans la necessitat que un parc així quedi per gaudir
de tots nosaltres.

Parlar de l’Aulina, un lloc molt conegut del nostre poble i alhora
també un gran desconegut, em permet alliberar un munt de records
d’infantesa, records que d’una altra manera foren difícils d’expressar.
Tota una generació (i més d’una) recordaran les sortides de classe;
d’altres, les excursions a buscar pinyons, pinetells o altres bolets,
l’arbre de nadal amb ginebrons i molsa... Qui no recorda el camp de
futbol de Can Quim i la seva família. Moments inesborrables, històries viscudes, les llargues trobades per organitzar la festa major, el
comiat dels quintos, els amics Padrosa, Noguer, Campasol, Clot, Garriga, Cornejo, els dos Canadell, en Planaguma, en Replans, en Lluís
Pujades i tants i tants altres que és impossible esmentar-los a tots.
Un senzill record pels més grans, l’Enric, en Juan, el barber, el sastre,
els dos ferrers, en Josep, i tota la resta que no puc enumerar.
Quants tindrem a la memòria present en Quimet carreter, en Juan de
Cartellà, uns homes que gestionaven un petit negoci de llenyes que
durant molts anys utilitzaren uns terrenys dins el bosquet.
El bosc de l’Aulina de can Serra no és només això (un petit bosc), sinó
que és molt més: és un micro univers vegetal que conté molts arbres
interessants que em permeto exposar-vos.
El bosc es divideix per un camí que comença al pavelló municipal i
que, en direcció a can Serra, forma dues parts ven diferenciades.

LA BUSCA

Sortida Can Serra.

Davant de la granja.

Davant la Biblioteca.

Durant la jornada electoral del 27 de setembre Ràdio Sant Gregori amb en Narcís
Carreras i en Pere Trias es va fer en directe un seguiment de l'escrutini i resultats a
Sant Gregori i a la Vall de Llémena.
Podeu consultar la programació regular de Ràdio St. Gregori a la web de
l’Ajuntament, www.santgregori.cat.

Sortida cal Baster.

R

A

P

A

R

L

E

M

D

’

A

R

A

Festa major Sant Gregori
Els dies 17, 18, 19 i 20 de juliol es va celebrar la Festa Major de Sant Gregori, organitzada per la Comissió de Festes de Sant
Gregori i amb la col·laboració de moltes
entitats i l’Ajuntament. Tot seguit, un resum
d’algunes imatges dels més de 30 actes i activitats que es van portar a terme durant els
quatre dies de festa.

SET EN U octubre 2015
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Festa major de Ginestar

La Festa Major de Cartellà es va celebrar els dies 31 de juliol, 1 i 2
d’agost

El dies 5, 7, 8 i 9 d’agost es va celebrar la Festa Major de Ginestar.
Aquest any degut al temps es va traslladar el sopar popular a l’Espai
la Pineda.

Els dies 18, 19 i 20 de setembre es va celebrar la Festa Major de Taialà. Aquest any el temps ens va acompanyar, i totes les activitats van
tenir una gran participació; tant el concurs de coques de divendres
com la marxa Quim Camps i el tir d’aixada de dissabte i la meravellosa exposició de flors de diumenge.

SET EN U octubre 2015
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Festa major de Cartellà

Festa major de Taialà
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Festa major de Constantins

Festa major de Sant Medir

El dia 13 de setembre es va celebrar la Festa Major del poble de Constantins amb missa a l’església de Sant Vicenç i tot seguit dinar popular i ball a l’Espai la Pineda.

El passat 11 d’octubre es va celebrar la Festa Major de Sant Medir
amb missa i concert de la Coral Sant Gregori. Al migdia amb un dinar
popular i ball a les Escoles de Cartellà.

MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA

El passat mes de juny, la Mancomunitat de la Vall de Llémena va finalitzar l’execució del projecte de senyalització i adequació d’ús públic a
la Vall de Llémena dels espais naturals protegits següents: Volcà de la
Banya del Boc, Muntanyes de Rocacorba i Riera de Llémena.
L’actuació s’ha promogut en el marc de la convocatòria d’ajuts Ordre
AAM/167/2014, de 26 de maig, per al finançament d’actuacions en els
espais naturals protegits de Catalunya del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per als anys 2014 i
2015, que ha finançat el 70% del projecte.
Concretament, les actuacions realitzades han consistit en la senyalització informativa i interpretativa a les Muntanyes de Rocacorba, la
ruta del volcà Banya del Boc i actuacions de millora i senyalística al
Camí de Llémena amb l’objectiu d’ordenar els usos públics de l’espai
natural i posar en valor aquests espais per afavorir el turisme de natural
i contribuir a la dinamització del territori.

El projecte, executat per l’empresa adjudicatària (Geosilva), ha comprès tant la instal·lació de senyalització d’orientació i de seguiment,
com cartelleres informatives i interpretatives de l’entorn d’aquests espais naturals.
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La Mancomunitat promou la senyalització
d’itineraris en els espais naturals
protegits de la Vall de Llémena
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Biblioteca Miquel Martí i Pol
«Llegir és una orgia del cervell. Els llibres no ens fan millors ni pitjors, però sense ells
no podem aprendre res. Llegir et pot canviar la vida.» Carmen Balcells

(agent literària agost 1930- setembre 2015)
http://catorze.naciodigital.cat/noticia/1446/carmen/balcells/llegir/orgia/cervell

Activitats passades
El dilluns 6 de juliol vàrem inaugurar
l’exposició dels dibuixos de l’Auca de la
Catedral, organitzada pels Amics de la
UNESCO de Girona. També s’hi va exposar
la maqueta de la Catedral de Girona de Moisés Auguet.

Al llarg del mes de setembre hem tingut una
preciosa exposició de fotografies organitzada per El Zoom. Aquest any dedicat al color
vermell.

Trobareu informació més detallada de totes
les activitats relacionades amb la biblioteca
al nostre blog.

El dimecres 16 de juliol vàrem assistir a
la tertúlia literària d’«Ànima», de Wajdi
Mouawad a l’Ateneu de Cartellà. Genial!

http://bibliotecadesantgregori.
blogspot.com/

El 13 de setembre es va celebrar la II Fira
del Llibre Prohibit a Llagostera. La nostra
biblioteca hi va col·laborar exposant part del
seu fons que, en un moment o altre, ha estat
prohibit.
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El dijous vàrem començar la Festa Major de
Sant Gregori amb piscicontes al costat de
les piscines municipals. Sota els pins vàrem
gaudir de les narracions d’en David de Vadecontes.
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de l’Aula Musical de Girona i de l’Escola de
Música del Gironès: els germans Barceló a
la guitarra i la Martina al piano. Val a dir que
tots plegats ho vàrem fer molt i molt bé.

El divendres 18 de setembre vàrem tenir la
primera sessió de contes infantils de la nova
temporada. En Xavier, de la Cia la Perduda,
amb el joc de la seva veu ens va explicar uns
quants contes. Abans, però, vàrem tenir un
preludi musical a càrrec d’alguns alumnes

PRÒXIMES ACTIVITATS
Exposicions:
• Octubre.- Exposició d’escultures de Jordi
Esteban Fuentes.
• Novembre.- Exposició fotogràfica de paisatges de la Vall organitzada per Marta Carreras.
Exposició BiblioArt, quaderns molt especials realitzats per artistes de diferents
àmbits.
• Desembre.- Exposició fotogràfica sobre la
Fira del Pa i la Xocolata. Organitzada per
El Zoom.
• Gener.- Exposició col·lectiva de vitralls.
Alumnes d’Olga Sala.
Club de Lectura:
Començarem el proper divendres 2 d’octubre
amb la companyia de la Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
La proposta de lectura és:
• DORA BRUDER, Patrick Modiano (Nobel
2014). 21 d’octubre.
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 A DONA DE MARTIN GUERRE , Janet
Lewis. 18 de novembre.
• GEGANTS DE GEL, Joan Benesiu. 16 de
desembre.
• MARIA ROSA, Àngel Guimerà. 20 de gener.
• EL QUINTO EN DISCORDIA , Robertson Davies (Premi Llibreter 2007).
24 de febrer.
• LA MORT DEL PARE, Karl Ove Knausgard.   16 de març.
• K.L. REICH, Joaquim Amat- Piniella. 20
d’abril.
• EL CARRER ESTRET, Josep Pla. 18 de
maig.
• ELS NOIS, Toni Sala. 15 de juny.
• DES D’ON T ORNAR A ESTIMAR, Joan
Margarit. 20 de juliol.
Infantils:
•S
 etembre.- divendres 18, contes infantils
amb Xavier Fàbregas.
• Octubre.- divendres 9, contes infantils amb
Vadecontes.
• Novembre.- divendres 6, contes infantils
amb Sessi Sitjà.
divendres 20, contes amb Joan de Boher.
dimarts 25, demostració de jocs de sobretaula amb Via Lúdica. Caldrà inscripció
prèvia.
• Desembre.- dimarts 1, tornarem a tenir Via
Lúdica. Caldrà inscripció prèvia.
dijous 3 i divendres 4, tallers infantils de
decoració nadalenca. Caldrà inscripció prèvia. Preu 1€ per infant preinscrit.
De la resta d’activitats, com per exemple el
projecte BiblioArt, us n’anirem informant a
mesura que es vagin acostant les dates.

NOVETATS
Per a adults
• El Camí dels perfums / Cristina Caboni;
traducció de Mercè Ubach (N CAB).
• Córrer sense por / Giuseppe Catozzella;
traducció d’Anna Casassas (N CAT).
• La Hermandad / Marcos Chicot (N CHI) .
• El Mundo azul: ama tu caos / Albert Espinosa (N ESP) .
• La Reina del azúcar / Dolores García
Ruiz (N GAR).
• El Hombre de la máscara de espejos / Vicente Garrido i Nieves Abarca (N GAR).
• La Banda de Berlín: germans de sang /
Ernst Haffner; traducció de Ramon Farrés (N HAF).
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 uando amar demasiado es depender:
aprende a superar la dependencia emocional / Silvia Congost ; pròleg de Domènec Luengo (AUTOAJUDA CON).
Infantils
• El Pollito valiente / adaptació i
il·lustracions de Robert Byrd; versió castellana de Susana Tornero (I2 JUV) .
• En Bernat i el pirata Barba-Rossa / Xavier Castanyer i Angelet; dibuixos: Pol
Cunyat (I2 PUB).
• Tinta / Paula Fdez. de Bobadilla; ilustraciones de Ximena Maier (I2 SOP).
• 47 trossets / Cristina Sánchez-Andrade;
il·lustracions: Raúl Nieto Guridi (I2
TUC).
• Los Niños cantores / Elena Alonso Frayle;
il·lustracions: Adolfo Serra (I3 ALA).
• Desde una estrella distante / Agustín Fernández Paz; il·lustracions de David Pintor; traducció d’Isabel Soto (I3 SOP).
juvenils
• Els Bessons congelats / Andreu Martín,
Jaume Ribera (JN MAR).
• El Polizón del Ulises / Ana María Matute
(JN MAT).
• Diari del tot verídic d’un indi a mitja
jornada / Sherman Alexie; traduït per
Yannick Garcia; il·lustracions d’Ellen
Forney (JN ALE).
• El Sueño de Berlín / Ana Alonso i Javier
Pelegrín (JN ALO).
Notes
Aquest any celebrem el centenari del naixement de les Biblioteques de Catalunya i, amb
la col·laboració d’un munt de persones i amb
el suport de l’Ajuntament, la Generalitat i
la Diputació de Girona, des de la Biblioteca
estem portant a terme el projecte BiblioArt.
Amb aquest projecte volem acostar l’obra de
gairebé cinquanta artistes als lectors de les
biblioteques mitjançant uns llibres d’artista
preciosos que, al llarg del mes de novembre, trobareu exposats a la nostra Biblioteca.
Aquesta exposició serà itinerant per a d’altres
Biblioteques catalanes perquè tothom en pugui gaudir!
La inauguració serà el 6 de novembre a les
19:30 h. Us hi esperem!!!
En aquesta pàgina web en trobareu més informació:

www.projectebiblioart.com

D

’

A

R

A

Jerusalem:

un retrat de família

Que el conflicte (per no dir guerra) entre
Israel i Palestina ha durat moltes dècades, és un fet. I no té pinta que la seva fi
sigui pròxima. Però també és un fet que
no ha passat desapercebut pel món del
còmic amb la publicació de Jerusalem,
a càrrec del dibuixant Nick Bertozzi i
Boaz Yakin, guionista de l’obra i també
de pel·lícules de Hollywood com Ahora me ves o El Príncipe de Persia. Dos
autors que ens narren com dos germans,
Izak i Yakov, s’enfronten durant anys
per mantenir-se un per sobre de l’altre,
fins el punt que Yakov arriba a esclavitzar Izak (econòmicament i moralment).
Ens trobem davant d’un guió molt ben
lligat que ens transporta a un conflicte
molt real, on hi ha moments de tendresa, odi, sorpresa, indignació, tristesa i,
sobretot, ràbia. És un retrat cru amb poques concessions al sentimentalisme i
més centrat en el sanguinari naixement
de l’actual Israel. No és una crònica sobre herois, sinó que posa èmfasi en les
reaccions intrafamiliars en els dos costats de la guerra.
Pel que fa a Nick Bertozzi, a través d’un
traç senzill i efectiu, ens transmet a la
perfecció els gestos, moviments dels
personatges i mirades que ho diuen tot.
Adrià Besalú Marquès
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Experiència de pràctiques a la Biblioteca
Em vaig apuntar al projecte de brigada jove
per l’oportunitat de guanyar experiència
laboral durant l’estiu, i la veritat és que la
meva estada a la biblioteca no m’ha decebut.
Vaig pensar que la feina a la biblioteca era
la que més s’adaptava a la meva manera de
ser i a allò que m’agrada i, realment, m’hi he
trobat molt còmode, no només per l’espai on
em trobava, sinó també per les tasques que
he anat realitzant durant aquest passat juliol.
El primer dia la Marisa em va explicar
el funcionament de la biblioteca: com
s’organitzaven els llibres, els diferents espais, etc. És cert que al principi tenia por
de no recordar-ho tot i de confondre’m en
alguna tasca, però amb el temps ja em vaig
acostumar. A més, els dimarts i dijous em
quedava unes hores sola mentre la Marisa
baixava a la piscina, així que el segon dia ja
em vaig haver d’espavilar, la qual cosa crec
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que em va servir bastant per perdre la por a
equivocar-me.
La veritat és que em va sorprendre que hi
hagués tantes feines diferents per fer a la
biblioteca. Sí que m’havia imaginat que
hauria d’ordenar llibres i tramitar els préstecs i devolucions, però no hi havia ni un
sol moment en què no hi hagués res a fer.
Durant els dies que vaig estar allà vaig fer
alguns cartells, preparava els llibres nous
que arribaven perquè es poguessin entrar a
la biblioteca i mirava també quins es podien donar de baixa, entre altres coses.
Penso que treballar a la biblioteca ha estat
una experiència bastant enriquidora, m’ha
ajudat a familiaritzar-me amb un món que
fins aleshores només coneixia d’una manera més superficial i a veure tot el que comporta treballar-hi.

Laura Riera Ventura
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Guanyadors del xxii concurs Fotogràfic
de la Festa Major de Sant Gregori 2015
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Com ja és tradició, el divendres de la Festa Major de Sant Gregori es
varen lliurar els premis a les fotografies guanyadores del XXII concurs
fotogràfic que organitza El ZOOM-Amics de la fotografia de la Vall de
Llémena per la Festa Major.
Enguany, amb el tema «Els colors de la Vall de Llémena: El VERMELL», es varen premiar:
Premi d’honor al conjunt de 3 fotografies presentades per JAUME
RIBAS MASSACHS, de Sant Gregori.
1r. Premi: a l’obra titulada Silueta de Sant Grau. Autora: FINA RIBAS
ADMETLLA, de Sant Gregori.
2n. Premi: a l’obra titulada Iguals. Autor: JOSEP MONZÓ i QUER,
de Sant Gregori.

XXIII Concurs Fotogràfic
FESTA MAJOR SANT GREGORI 2016
Us anunciem el tema del proper concurs:

ELS COLORS DE LA VALL DE LLÉMENA: ELS BLAUS
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Primers concerts del Festival de Tardor

Música i paraules de Cristina Cervià i Quim Solà. 10 de setembre
a Cartellà.

Quartet Arion. 20 de setembre a Sant Medir.

11 de setembre

SET EN U octubre 2015
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AGENDA D’ACTIVITATS
DE JULIOL
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2015
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www.santgregori.cat Tota la informació i notícies del municipi a la web butlletí - e Rep l’agenda setmanal al teu correu.


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



Segueix l’Ajuntament de Sant Gregori minut a minut

