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El tapat, destapa’l!

Fills, filles?
Per ara sóc tieta.
Els nens: petits o grans?
Entre setmana petits. El cap de setmana, ben grans.
A quants llocs de treball diferents has estat?
Mentre estudiava vaig treballar a un lloc, però des
que vaig acabar els estudis he combinat dues vocacions.

Aficions?
El bàsquet i, una vegada a l’any, teatre.
T’agrada la festa?
Molt! Sobretot les festes majors! Tant, que fa molts
anys que sóc d’una comissió que no és del meu poble.
Has fet dieta per perdre pes alguna vegada?
No, mai. I, en contra del que pot semblar, habitualment menjo molt.

Problema d’escacs
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1. h4 gxh4+ 2.
Rxh4 Rf6 3.
Rh5, i el blanc
aconsegueix
coronar el peó. Si
1 ... Rf6 2. h5, i
el blanc acabarà
menjant el peó
de g5.
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Plantejament:
Juguen les blanques
i guanyen.

Quin és el teu color preferit?
Rosa i lila.
Les properes vacances, a...
Si tot va bé, combinaré Cadis amb la Costa Brava.
Una pel·lícula:
Qualsevol menys les de por.
Un llibre:
Un cel de plom, de la Neus Català.
Un ocell:
Un de marró, petitet, amb el cap blau pissarra i les
ales i cua ratllades, molt corrent a Catalunya.

Solució dels mots encreuats

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

XEVI
Cazorla
Girones

14

Germans, germanes?
Dos germans grans.

Companys o companyes de treball: amb qui et relaciones millor?
M’entenc bé amb tothom. Amb les “nenes” tenim
molt bon rotllo.
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Tota la vida a Sant Gregori?
Sí, tota la vida. Vaig néixer a pagès i després ens
vàrem traslladar al nucli.
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Horitzontals: 1. Per on es movien els antifranquistes durant el franquisme.
2. Vint-i-cinc cèntims d’abans. Aquesta noia va néixer a Eslavònia. Punt al seu
punt. 3. Andrés, un dels grans jugadors del Barça. Conjunció copulativa. Capgirada unitat monetària de Sud-àfrica. 4. Una localitat prou coneguda, en dues
paraules. A mi, t’ho miris com t’ho miris. 5. Entra i surt del terrat. Llargària del
buc d’una embarcació. Arriba d’orient la que tanca l’alfabet grec. 6. Capgirat
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Verticals. 1. El nom de la ciutat d’Oslo quan encara no es deia Oslo. 2. Turner cap avall, d’un esfínter concret cap amunt. Alimenten i eduquen. 3. Designar
els futbolistes que han de jugar el partit. Anoteu en absolut silenci. 4. Punt també
al seu punt. Tens existència. Nom d’home. Fa sonar l’inici implícit. 5. Destriar,
separar. 6. Deturaré el curs de la sang, pararé l’hemorràgia. 7. Autèntics de baix
a dalt. Fa sonar la caspa blanca al cap. Peus anglesos abreujats i invertits. 8. La
teva. L’arcàngel que va anunciar l’embaràs de la verge Maria. 9. Sigla de l’Institut
Valencià d’Investigacions Odontològiques. Fa sonar el pessebre. El capgirat nom
francès d’Er, localitat dels Pirineus Orientals, a l’Alta Cerdanya. 10. Negació.
Divinitat solar de l’antic Egípte. Em foto de lloros, pobre de mi. 11. Baixesa,
deshonor, abjecció. 12. Cap avall, en el mateix grau; cap amunt, nascut. Cap
avall, ‘per tant’ en llatí; cap amunt, ésser malvat de molts contes infantils. Fa
sonar l’honor. 13. Fa sonar la falsa alarma. Va columna amunt el teatre del carrer
de l’Hospital de Barcelona que recorda un famós actor de teatre romàntic (18131868). Metall força cobejat. 14. Intolerància d’un organisme a les temperatures
elevades.
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adverbi de lloc. I, ja que hi som, un altre. Xai o nom de consonant o avantatge.
Invertida fleca. 7. Posar en perill, jugar-se alguna cosa sense la seguretat de guanyar. Pot ser un llegum o un bolet de capell carnós, olor de fruita i comestible. 8.
Uneix negacions. Fa servir. Del dret, Daixonses Kvantrishvili, destacat capo de
la màfia georgiana (1948-1994). Consonant aprovatòria. 9. La divisa japonesa.
Vas sanguini o via de comunicació, vostè mateix. Demana confirmació. 10. Substància que s’aplica sobre les lents per disminuir la reflexió de la llum incident i
augmentar la quantitat de llum tramesa.
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a som més de 3.550 habitants al municipi de Sant Gregori: la
xifra més alta, de moment (després de la segregació d’una part
del municipi a Girona l’any 1974). El municipi creix. Amb mesura, però creix. Som un municipi extens, de 50 km2, amb set
pobles i moltes masies i cases escampades per tot el territori. Som
un municipi que creix, i això és un símptoma positiu: les persones
escullen Sant Gregori per venir o per quedar-se, i això és bo. A part
d’estar ben comunicats i trobar-nos en un entorn natural únic, també
conservem la identitat d’un poble amb la seva història, amb els seus
equipaments, els serveis que corresponen, amb una àmplia activitat
municipal i amb un extens teixit d’entitats i associacions ben arrelades al municipi, trets
característics dels quals totes les persones que hi vivim podem gaudir i sentir-nos orgullosos.
Si ens centrem en els equipaments municipals, veiem que en tenim d’esportius, socials, juvenils, culturals i educatius. Precisament aquests últims, la Llar d’Infants, l’Escola i l’Institut,
són també equipaments de referència per als municipis de tota la Vall de Llémena. I és en
aquests que es nota més el creixement. I quan aquest creixement de població es consolida,
aquests equipaments també han de créixer, o n’han de sorgir de nous, com el nou Institut, que
molt aviat ja farà els tres cursos, des del seu inici.
I els altres equipaments, els esportius, els socials, els juvenils o els culturals, s’han de seguir
ampliant, millorant i fent-hi manteniment per tenir-los en bones condicions, ja que són moltes
les persones que hi passen cada setmana.
Pel que fa a activitats, en tenim mostres durant tot l’any, de gener a desembre. És estrany
trobar un cap de setmana o una setmana sense activitats programades al municipi. Som actius
i ho seguirem essent. Ara, a l’estiu, amb les Festes Majors, les nits a la fresca, les nits joves,
les activitats a la piscina i el teatre amb el FITAG, no pararem. I aquí la participació és clau
per seguir programant com fins ara. Una bona participació anima a seguir en aquesta línia,
activa i de qualitat.
I quant a entitats, n’he parlat en diverses ocasions i no em cansaré de fer-ho perquè cal seguir
recordant l’esforç i la implicació de moltes persones que voluntàriament hi dediquen llargues
estones per fer que avancin. Tenim un teixit associatiu exemplar i excepcional que des de fa
anys mou i es mou pel municipi de Sant Gregori. Això també és una bona senyal: senyal que
hi ha ganes de fer coses, i senyal que es troba, quan correspon, el suport necessari per fer-les.
Seguim creixent, i ho fem sobre unes bases sòlides, ben arrelades, amb entitats implicades i
amb un sentiment de poble que hem de tenir tots i totes molt present.
Des d’aquí, vull desitjar-vos un bon estiu i unes bones Festes Majors a tots els poble del
municipi!
Joaquim Roca Ventura

						

Alcalde de Sant Gregori
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Amb la col·laboració de:

Envia’ns fotos per la portada del 7en1
El consell de redacció de la revista municipal 7en1 elaborarà un arxiu amb diferents
imatges del municipi que poden ser escollides com a portada de la revista 7en1.
Envia’ns les fotos a: revista@santgregori.cat (resolució mínima 5MB).

NORMES DE COL·LABORACIÓ
Els diversos materials (cartes, articles, treballs) que es lliurin perquè siguin publicats s’hauran de presentar a doble espai i identificant-ne l’autor, que podrà usar
pseudònim si així ho explicita. La presentació de textos és preferible en formatMSWord o OpenOffice, en text pla (només negretes i cursives), sense marcs, ni taules,
ni wordart, ni imatges incrustades. Les imatges convé presentar-les a part, amb un
nom d’arxiu indicatiu del que són i on van. Convé que tinguin bona resolució.
u Els articles s’han d’enviar a: revista@santgregori.cat t
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Canet d’Adri..................................... 972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 19
Sant Martí de Llémena..................... 972 44 30 34
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Sant Aniol de Finestres.................... 972 44 31 11
Dilluns a dijous de 9 a 13 i de 16 a 19
Divendres de 9 a 13
RECURSOS MUNICIPALS

Casal d’avis...................................... 972 42 86 66
Espai jove Cal Bolet......................... 972 42 90 72
Radio Sant Gregori (107,9).............. 972 42 88 49
Biblioteca “Miquel Martí i Pol”....... 972 42 90 05
Escola “Agustí Gifre”...................... 972 42 81 82
Llar d’infants “Els Escarlets”........... 972 42 84 34
Institut Vall de Llémena..972 65 66 91 / 676 714 182
Parròquies
Sant Gregori..................................... 972 42 81 56
Sant Esteve de Llémena................... 972 44 30 51
Constantins....................................... 972 42 08 07
Serveis Assistencials
Consorci Transport Sanitari............. 972 41 00 10
Consultori mèdic Sant Gregori........ 972 42 99 28
Telèfon:........................................................ 061
CAP Taialà (Dr. J. Vilaplana)........ 972 22 76 35
....................................................... 972 22 76 36
Serveis socials al consultori............. 972 42 99 28
Assistent social.....................dimecres de 10 a 14
Farmàcia........................................... 972 42 98 01
EMERGÈNCIES
Ambulància..................................................... 112
Bombers.......................................................... 112
Mossos d’esquadra.......................................... 112
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ajuntaments
Sant Gregori..................................... 972 42 83 00
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Dissabte, de 9 a 13 (excepte festius i agost)
Fax 972 42 90 79
Correu: ajuntament@santgregori.cat
Web: www.santgregori.cat
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Altres serveis
Incidències enllumenat..................... 972 20 20 78
Incidències clavagueram.................. 972 20 20 78
FECSA - ENHER (avaries).............. 902 53 65 36
Servei d’aigües................................. 972 20 20 78
Gas Girona (avaries i urgències)...... 900 75 07 50

ARA FA 75 ANYS
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL14/12/1941

S’aprova definitivament el pressupost municipal amb un import de 45.246 pessetes i 72
cèntims.
S’aprova una suplementació de crèdit amb un import de 2.570 pessetes per tal de fer
front al pagament de les feines realitzades pel secretari de la corporació que no havien
estat pagades.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8/2/1942

S’informa que el metge titular del districte ha comunicat a l’Ajuntament la necessitat
d’ingressar un veí del poble a l’hospital civil. Atenent que aquest està inclòs en el padró
de beneficència, l’Ajuntament s’hauria de fer càrrec de les despeses d’aquest ingrés.
S’acorda fer-se càrrec d’aquestes despeses.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8/3/1942

S’aprova la liquidació del pressupost municipal de l’any 1941 amb les següents xifres:
52.743 pessetes i 13 cèntims d’ingressos realitzats, 42.177 pessetes i 78 cèntims de pagaments efectuats, 10.565 pessetes i 35 cèntims existents a la caixa en data 31 de desembre. L’import de 22.424 pessetes amb 44 cèntims com a crèdits pendents de cobrament,
8.956 pessetes amb 61 cèntims com a obligacions pendents de pagament i com a sobrant
24.036 pessetes i 18 cèntims.

Reunió amb les entitats del municipi
El dia 12 de maig, des de l’Ajuntament de Sant Gregori es van convocar totes les entitats del municipi –culturals, esportives, socials, juvenils, educatives...– a la trobada
anual. A la reunió hi van assistir representants i membres de més de 20 entitats. Entre
els temes a tractar es va explicar el procediment per demanar les subvencions que atorga l’Ajuntament, es van entregar els documents per actualitzar les dades de les entitats,
es van explicar els canals de comunicació municipals que tenen a disposició per difondre les seves activitats i, com a novetat d’aquest any 2016, es va informar que a partir
d’ara tenen a la seva disposició, a càrrec de l’Ajuntament, una assessoria que les pot
guiar, informar i tramitar-los documentació (impost de societats) per tal que estiguin
ben cobertes legalment en la gestió de les seves activitats.
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Activitat municipal

Nova coberta a la pista esportiva de la plaça Rafael Masó, que s’utilitza principalment com
a pati de l’Institut i de l’Escola, i que també servirà per a entitats municipals i activitats del
municipi.
El cost total de l’obra i estructura ha estat de 53.646,56 euros, i s’hi han afegit 14.000 euros
més per col·locar un material millor per a la coberta (opaca grisa, de més qualitat que la prevista inicialment), canals i pavimentació d’una part de la pista, que era de terra.

Instal·lació de LED als semàfors de l’avinguda de Girona entre carrer Montseny i carrer Bruguera
L’acció suposa un estalvi energètic previst
de 13.800 quilowatts per any. La tecnologia
LED també ofereix un increment de la lluminositat que permet millorar la seguretat i
la visibilitat dels vehicles i vianants. També
s’han instal·lat dispositius de compte enrere
per creuar els passos de vianants d’aquests
punts i als semàfors que no en disposaven
fins ara a l’avinguda Girona. La inversió ha
tingut un cost de 22.385 euros.

Canvi dels focus de la rotonda d’entrada i
sortida del poble de Sant Gregori amb tecnologia MicroLED, més lluminosos, amb
una vida de 50.000 hores, i que permetran
estalviar fins a un 70 % d’energia elèctrica. A
més, aconseguiran una reducció de fins a un
75 % en emissions de CO2.
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A partir de l’11 de juny s’ha iniciat oficialment la temporada de piscina per a aquest
any 2016, i l’equipament municipal s’ha
renovat de portes endins amb l’adquisició
de noves bombes i nous filtres (preparats
fer funcionar amb sistema salí). També s’ha
renovat completament la cuina del bar de la
piscina i la seva instal·lació elèctrica. La piscina estarà oberta fins l’11 de setembre.
Podeu trobar tota la informació d’abonaments
a www.santgregori.cat.
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Prolongació del carrer de Baix amb el carrer Dolors Pastells. Aquesta acció ha permès millorar la mobilitat entre els carrers Jacint Verdaguer, carrer Pau Casals i carrer Dolors Pastells, dels quals s’han
modificat alguns sentits de la circulació. El cost de l’obra ha estat de
156.580,12 euros.
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Arranjament, amb canalització d’aigües pluvials, pavimentació amb
formigó, mur de contenció i tanca de fusta, d’un camí públic que dóna
accés a tres cases de la zona del mal pas entre l’Argelaguet i Constantins. El camí s’havia deteriorat per les pluges, i això podia acabar
impedint l’accés a aquests masos.

Horts Socials
Els horts socials ubicats al carrer Pagesos de Sant Gregori són una iniciativa de
l’Ajuntament amb la participació del Consorci de Benestar Social del Gironès.
El projecte està basat en l’aprenentatge
i l’experiència de les tasques en un hort,
l’autoconsum com a eix principal i la cohesió social.
Inicialment s’han previst uns quants d’aquests

horts per a persones del municipi amb accés
a través del Consorci de Benestar Social i,
posteriorment, s’ha obert una nova convocatòria també per a persones empadronades al
municipi.
En aquesta nova convocatòria «Poder ocupar
un hort» us podeu adreçar a l’Ajuntament o accedir a la web municipal www.santgregori.cat,
a l’apartat «horts socials».

Premis Literaris
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La participació en el certamen literari Premi
Sant Gregori d’enguany va ser la següent:
Secció local
Categoria infantil: entre els 16 semifinalis-

6

tes, el treball guanyador va ser el redactat
per Laia Martinoy, de l’escola Agustí Gifre,
amb el títol “La reunió de muntanyes”.
Categoria adults: s’hi varen presentar qua-

Els guanyadors, amb alguns membres del jurat i l’alcalde durant la proclamació dels
premis, que va tenir lloc el divendres 3 de juny.

tre treballs, i va resultar-ne guanyador Lluís
Pradas amb l’obra “La franja del temps”.
Secció general
Categoria juvenil: hi hagué tres participants, i l’obra guanyadora va ser “Amors
prohibits”, redactada per Mariona Planas.
En la categoria de poesia, de les onze obres
presentades, va resultar seleccionada «Esglais a trenc d’alba», del jove autor Ferran
Antequera, de Benissanó (València).
I en la categoria de prosa, amb una participació de 26 obres, es va decidir premiar
“Amén”, presentada per Susanna Batalla,
de Barcelona.
També es va decidir que la menció especial
per a l’apartat de temàtica femenina fos per a
l’obra presentada a la categoria juvenil “Dotze somriures”, redactada per Patricia Moros.
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Del 17 de març de 2016 al 20 de juny de 2016

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

•P
 AU COTILLAS i MASSAGUER, fill de Joan i Anna, que
resideixen a Sant Medir, nascut el dia 1 d’abril.

• DAVID AIGUAVIVA i PUJALS amb CRISTINA IGLESIAS i COBO, tots dos de Sant Gregori. Es varen casar al
Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 23 d’abril de 2016.

• ELNA HUISMAN i RUEDA, filla de Johannes i Marta, que
resideixen al carrer Cal Baster, de Sant Gregori, nascuda el
dia 7 d’abril.
• OTGER BLANCO i ESTEBA, fill d’Àlex i Elena, que resideixen al carrer Pau Casals, de Sant Gregori, nascut el dia
11 d’abril.
• KILIAN RODRÍGUEZ i MANTAS, fill d’Àlex i Marta, que
resideixen a Sant Gregori, nascut el 16 d’abril de 2016.
• JOAN BALL-LLOSERA i PRIETO, fill de Joaquim i Maria
Rosa, que resideixen al carrer de Baix, de Sant Gregori, nascut el dia 28 d’abril.
• MARC ESTÉVEZ i MORALES, fill de Manuel i Mireia,
que resideixen a les Cases Noves de Sant Gregori, nascut el
dia 3 de maig.
• EROS ESTÉVEZ i MORALES, fill de Manuel i Mireia, que
resideixen a les Cases Noves de Sant Gregori, nascut el dia
3 de maig.
• PAU PLANAS i RIBAS, fill de Carles i Emma, que resideixen a les cases Noves de Sant Gregori, nascut el dia 16 de
maig.
• ADRIANA VILÀ i FORNELLS, filla de Pau i Cristina, que
resideixen al carrer Guillem Galzeran. de Sant Gregori, nascuda el dia 31 de maig.
• GRAU RUBIO i CROUS, fill de Manuel i d’Iris, que resideixen al carrer Joan Margarit de Requesens, de Sant Gregori, nascut el dia 1 de juny.
• PEP BIARNES BRUNSÓ, fill de Ramon i M. Sònia, que
resideixen al carrer Torrent Vidal, va néixer el 16 de juny.
• LIA LOPES SALA, filla d’Àlex i Lídia, que resideixen al
carrer de Lluís Companys, de Sant Gregori, va néixer el dia
18 de juny.

• JORDI FORMATGER i MASFERRER, de Girona, amb
MARIA ÀNGELA CARBONELL i MAÑÉ, de Sant Gregori. Es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 23
d’abril de 2016.
• ALBERT CALLÍS RICART amb CLARA MARTÍN AURICH, tots dos de Sant Gregori. Es varen casar al Jutjat de
Sant Gregori el dia 30 d’abril de 2016.
• MANUEL SÁNCHEZ CARMONA, de Sant Gregori, amb
STEFANIA-ANDREA CHITIBOI, de Girona. Es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 21 de maig de
2016.
• DAVID MORENO i QUINTILLA amb NOEMÍ CEPAS PÉREZ, tots dos de Sant Medir. Es varen casar a l’església de
Sant Gregori el dia 28 de maig de 2016.
• ROC PRAT i VICENS amb MARGARIDA PARAROLS
VIDAL, tots dos de Sant Gregori, Es varen casar al Jutjat de
Pau de Sant Gregori el dia 18 de juny de 2016.

Defuncions
• ANA MARIA ALEÑA FUGUERAS, de 67 anys, i que residia a Sant Gregori, va morir a Sant Gregori el dia 12 d’abril
de 2016. Fou enterrada al cementiri de Montcal.
• SALVADOR BOSCH i DALMAU, de 91 anys, que residia a
Sant Gregori, va morir el dia 25 d’abril de 2016.
• JOSEP FERRER i VIÑOLAS, de 88 anys, que residia a
Taialà, va morir a Sant Gregori el dia 27 d’abril de 2016.
Fou enterrat al cementiri de Taialà.
• DIANA GONZÁLEZ i PEÑA, de 32 anys, que residia a Sant
Gregori, va morir a la Clínica Girona el dia 8 de maig de
2016. Fou enterrada al cementiri de Sant Gregori.
• MARC BATLLE i BURCH, de 34 anys, que residia a Sant
Gregori, va morir a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona
el dia 15 de juny de 2016. Fou enterrat al cementiri de Sant
Gregori.

SET EN U juliol 2016
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Avança el projecte del nou enllumenat LED
L’Ajuntament de Sant Gregori, com a
signatari del Pacte d’Alcaldes (principal
moviment europeu en què participen les
autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts
d’energia renovables al seu territori), té
el propòsit, com molts pobles i ciutats de
l’àmbit europeu, de complir l’objectiu de
la Unió Europea de reduir en un 20 % les
emissions de CO2 abans de 2020.
Per tal d’assolir aquest objectiu l’Ajuntament de Sant Gregori va redactar el Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES),
en el qual es va identificar un conjunt d’actuacions en matèria d’eficiència energètica i
d’energies renovables.
Per això, i en els propers mesos, l’enllumenat
actual de molts punts del municipi canviarà a
tecnologia LED. Actualment la majoria dels
fanals de l’enllumenat públic funcionen amb
vapor de sodi.
En aquesta actuació se substituiran 710 punts
de llum del nucli urbà de Sant Gregori i polígon industrial de La Joeria per tecnologia
LED, per aconseguir un estalvi de més del
80 % en el consum energètic. Aquest estalvi
es reforçarà amb la instal·lació d’un sistema de telegestió per al control dels quadres
d’enllumenat públic.
Per a aquest concurs públic, en el qual han
participat 11 empreses, s’ha comptat amb
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el suport tècnic i jurídic de la Diputació de
Girona, a través del Projecte Beenergi, amb
l’objectiu d’aconseguir unes millors condicions en la contractació pel fer que es tracta
d’una matèria innovadora.
L’assoliment dels objectius del Pacte d’Alcaldes no depèn únicament dels ens municipals sinó també en gran mesura de la
conscienciació i actuació de tothom en l’àmbit públic i privat. És per això que des de
l’Ajuntament volem difondre i promocionar
aquests tipus d’iniciatives per optimitzar
l’eficiència energètica amb mesures de sostenibilitat ambiental, com el canvi a tecnologia LED en els domicilis, especialment pel
seu bon rendiment i rendibilitat.

Les dades:
Cost subministrament 710 punts de
llum LED, instal·lació i posada en
marxa del servei: 226.270 €
Preu servei Telegestió: 6.655 €
Percentatge d’estalvi garantit a
l’actuació: 87,30 %
Percentatge d’estalvi cedit a
l’Ajuntament: 100 %
Total d’anys de garantia obra: 10
anys.
Temps d’execució: 4 mesos
Millores:
a) 21 punts llum LED per instal·lar al
pavelló municipal (pista).
b) 5 punts de llum solar a instal·lar en
diferents punts de municipi.
c) Canvi de cable muntant de 710
punts de llum.
d) Drivers Xitanium per a 710 punts
de llum per optimitzar la telegestió.
Finançament:
Crèdit a interès 0 % a 10 anys del
Fons Nacional d’Eficiència Energètica
IDAE del Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme.

Model de llumenera LED als nous fanals
que es preveuen instal·lar a Sant Gregori.
A l’avinguda de Girona s’adaptarà una llumenera LED als mateixos fanals.

C

T

I

U

O

B

E

R

T

SET EN U juliol 2016

S’acosten les vacances d’estiu, i de ben segur que algú de vosaltres té
planejat un “viatget”. Doncs això és el que hem pensat des del ZOOM,
i per això, durant tot aquest mes de juny a la biblioteca Miquel Martí i
Pol s’ha pogut veure l’exposició “Tot viatjant”, un seguit de fotografies
de ciutats del món. Així que, si encara no sabíeu on anar de vacances,
aquí probablement hi heu trobat molts llocs interessants!
Però aquest estiu encara tenim feina a fer. Recordeu que, com cada any,
el divendres de la Festa Major de Sant Gregori sabrem els guanyadors
del Concurs Fotogràfic d’aquest any, que ha estat dedicat al color blau.
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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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Súper Gironès, el nou
superheroi del reciclatge,
va visitar Sant Gregori
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La deixalleria mòbil,
a tots els pobles
del municipi
La deixalleria mòbil és un servei que es gestiona a través del
Consell Comarcal del Gironès i que l’Ajuntament de Sant
Gregori, des de finals de l’any 2015, ha començat a fer arribar
als diferents pobles del municipi (Taialà, Domeny, Cartellà i
Sant Medir).
Aquest 2016 s’ha continuat amb Ginestar (14 de maig) i Constantins (11 de juny), on els veïns i veïnes hi han pogut portar
diferents aparells i materials per reciclar (mobles, olis, pintures, petits electrodomèstics, piles, metalls, fustes, matalassos,
rodes, etc...).

Properes dates de la deixalleria mòbil:

Taialà i Domeny: 8 d’octubre
(davant del Centre Social)
Sant Medir: 12 de novembre
(al costat de l’àrea de contenidors)
Horari: de 9.30 a 13.30 h
I la deixalleria de Sant Gregori està oberta cada setmana:
dilluns i dimecres de 15 a 19 h i divendres i dissabte de 9
a 13 i de 15 a 19 h

SET EN U juliol 2016

El diumenge 24 d’abril, al mercat municipal, en Súper Gironès
va estar explicant com reciclar i reutilitzar millor els residus
domèstics. Aquesta és una campanya del Consell Comarcal del
Gironès que s’ha portat a terme, entre abril i maig, a tots els
municipis de la comarca on es realitza la recollida de selectiva
des de l’àrea de Medi Ambient comarcal, entre els quals hi ha
Sant Gregori.
Sant Gregori ha estat un dels municipis on hi ha hagut més
participació a través de les diferents accions de la campanya:
l’enquesta online, concurs de fotografies, dinamitzadors a peu
de carrer i en la visita d’en Súper Gironès. L’objectiu és millorar
els índexs de reciclatge de selectiva i reduir els residus impropis
als contenidors.

Cartellà: 10 de setembre
(al costat de l’església)
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Remei Mirambell Roqueta
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Fa onze anys vàrem parlar a bastament amb la Remei: en aquell
moment deixava la direcció de l’escola Agustí Gifre per continuar-hi com a mestra. Avui ens hi hem tornat a asseure perquè,
amb 60 anys, la Remei es jubila, travessa una porta i deixa endarrere 37 anys dedicats a l’ensenyament.
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Diu que vol deixar pas a la gent més jove. Ha tingut l’oportunitat de
jubilar-se, i ho fa, tot i que reconeix que no li hauria pas desagradat
canviar la tasca actual per una de més lleugera, ja que els alumnes
–la seva aula ha estat la de cicle inicial, de mainada entre 6 i 8 anys–
són molt absorbents, i necessiten molta dedicació.
La Remei està molt bé. És una persona optimista, positiva i dinàmica, que encomana alegria. No se la veu ni cansada ni desmotivada
malgrat els 37 anys que porta exercint de mestra.
La seva vocació no va ser casual: ve d’una família de mestres. La
seva germana també n’és, el seu germà és professor d’Institut i el seu
pare, el Sr. Mirambell, va ser catedràtic de l’Institut, va fer classes a

la Normal, també va estar a la Universitat i actualment, amb 94 anys
i una autonomia molt envejable, és el cronista de la ciutat de Girona.
Quan la Remei va acabar la carrera –va fer magisteri en l’especialitat
de filologia francesa, tot i que mai no ha fet classes de francès– el
seu primer destí va ser Sant Hilari. L’any següent va anar a l’Escala i
després varen venir tres anys, ja amb plaça definitiva, a Santa Maria
de Palautordera. El següent canvi ja va ser durant el curs 1983-1984
per venir a Sant Gregori. Va residir set anys al poble mateix.
Durant aquests 37 anys ha viscut una gran evolució en tots els àmbits: les instal·lacions escolars han passat de tenir un sol edifici amb
una gran esplanada al darrere –ni el pavelló no estava construït– a
l’actual complex escolar amb tres cossos d’edificis, que ja queden
petits. Els sistemes d’ensenyament per descomptat que han canviat
profundament, i no parlem dels hàbits, costums i valors de la societat.
Durant tot aquest temps la Remei no només s’ha anat adaptant seguint el ritme que les circumstàncies imposaven, sinó que ha ajudat

La Remei Mirambell, actualment

Amb l’Estrella i la Montse, les dues nenes de primera fila, amb brusa groga; i la Mariona i la Mar, les filles de la Remei i en Salvador

Amb la classe a primers dels anys noranta, promoció dels nascuts
l’any 1983

Amb la classe que aquest curs 2015-2016 ha fet primer a l’Institut
de Sant Gregori
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a millorar el concepte global de docència, tant des de la seva tasca
de mestra com des dels càrrecs de directora i de cap d’estudis, que
també ha exercit. Se la veu satisfeta quan explica que el mètode ha
canviat en positiu: “Abans el mestre era aquella persona que ho sabia tot, i els alumnes aprenien. Ara els alumnes aprenen i el mestre
és qui els acompanya en l’aprenentatge”. Quan intento que assenyali
aspectes no positius d’aquesta evolució, remarca que no es pot confondre la protecció a l’infant amb la no educació.
Gairebé s’emociona quan parla de moments màgics que ha viscut a
l’escola, i recorda un fet que vertaderament la devia impactar, perquè ja l’havia explicat en una altra entrevista: un nen de la seva classe tenia molta dificultat per aprendre. Ella li dedicava molta atenció, i va haver-hi un moment en què tots dos varen descobrir que ja
sabia llegir. Es varen mirar, i la mestra recordarà sempre la mirada
del nen en aquell instant. També explica les grans complicitats que
s’estableixen amb alguns pares d’alumnes que tenen dificultats. Comenta que si algun dia havia arribat a l’escola encaparrada per algun
problema no resolt i veia les carones, gairebé sempre alegres, dels
infants fent fila per entrar a l’aula, rebia una càrrega de positivisme
que li feia deixar aparcades les preocupacions.
Com a anècdota, explica la definició d’enciam que va fer una nena
en una classe de castellà: “Aquella cosa verde que se amanece”.

És una apassionada de la natura, passió que comparteix amb tota
la seva família. El seu marit és enginyer tècnic agrícola, i les seves
filles, la Mariona i la Mar, són ambientòloga una i l’altra geògrafa.
Explica amb orgull que des de l’àrea de coneixement del medi ha
lluitat molt perquè els alumnes coneguin l’entorn, organitzant excursions a Sant Grau, Biert, Bustins... excursions durant les quals
feia descobrir als alumnes la riquesa de la Vall tant en geografia
física, fauna i flora com en geografia humana: els pobles i els seus
habitants. Deixa escrits i preparats aquests itineraris per a anys successius.
No és per casualitat que l’acte de comiat que li varen organitzar a
l’escola Agustí Gifre –en el qual també s’acomiadava el grup de 6è,
amb els 502 alumnes que hi ha hagut aquest curs– estigués carregat
d’emotivitat, tota vegada que la Remei és una de les persones de
l’equip docent que durant més anys hi ha exercit.

De colònies al Montseny

D’excursió al Gra de Fajol amb la colla d’amics

Amb en Salvador, la seva parella d’excursió per Euskadi

Foto de família (marit, filles i gendres)

En l’escrit de comiat adreçat als seus companys d’escola la Remei
diu: “No voldria tancar una porta, sinó obrir una finestra; no
vull dir adéu sinó: aquí em teniu per si us puc ser útil”.
Pep Collelldemont
Carme Gubau

SET EN U juliol 2016
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LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”

Anem d’excursió!

Arribades aquestes dates, els nostres infants s’han fet grans, i és hora
que descobreixin món. Per això contemplem dins el nostre projecte
educatiu una primera sortida fora del nostre entorn habitual. Aquest
curs hem anat fins a Corçà (Baix Empordà) a visitar la casa de colònies L’Ocell.
Les primeres emocions han començat amb l’arribada de l’autocar a
la llar. Per a alguns era el primer cop que hi pujaven; els acomiada-

ments de les famílies; la il·lusió del viatge amenitzat amb cançons
i l’arribada a la granja amb ganes de viure un munt d’experiències.
Quines cares de sorpresa en veure tants animals! Varem poder raspallar el cavall, donar de menjar als xais, veure nedar les tortugues
i observar els ous de les oques, tocar els conills, contemplar la cua
dels paons i fins i tot muntar en un poni!
Que bé que ens ho vàrem passar!

CONSORCI SANT GREGORI

SET EN U juliol 2016

De l’escola inclusiva
al sistema inclusiu
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Durant aquest curs escolar 2015-2016, el
Departament d’Ensenyament ha publicat el
document “De l’escola inclusiva al sistema
inclusiu”, en el qual es fa ressò de la normativa i del marc conceptual del Departament en relació amb l’atenció educativa en
el marc d’un sistema inclusiu.
Aquest document comença per un breu recorregut històric sobre les diferents lleis que
han anat sorgint referents a la inclusió de
tots els alumnes a l’escola ordinària. Seguidament explica què és una escola per a
tothom i exposa del dret de tots els alumnes
a l’educació.
És interessant per a la nostra escola l’apartat
referent a les mesures i els suports que existeixen per fer front al repte de la inclusió. Hi
ha una breu descripció d’aquets serveis, des
de les USEE fins als mateixos centres d’EEE.
En els següents apartats es dóna informa-

ció sobre la família i l’escola, i les eines de
compromís i col·laboració. Hi destaquen recursos interesants com la web http://familiaiescola.gencat.cat/ca/
També es fa menció dels itineraris personalitzats i de quina resposta educativa cal
donar als nostres alumnes en l’etapa postobligatòria. S’hi tracta, alhora, un dels
punts clau del document: els criteris per a
l’escolarització.
Per acabar, el document explica la importància del treball en xarxa i inclou un llistat
d’ítems per fer una autovaloració de cada
centre sobre el tema de la inclusió.
“UNA ESCOLA PER A TOTHOM, UN
PROJECTE PER A CADASCÚ”
Malgrat la gran importància d’aquest document, les propostes plantejades no es podran dur a terme perquè no s’han aprovat els
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
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ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

Els nens i nenes de segon coneixem la Vall
A la nostra escola, quan fem Cicle Inicial
i estudiem l’assignatura de Medi, no fem
servir llibres. A primer, per exemple, estudiem el nostre cos, la vida al camp, el comerç… I quan fem segon ens dediquem tot
el curs a conèixer el nostre entorn, el lloc
on molts hem nascut i on vivim, la Vall de
Llémena.
Aprenem els seus municipis i pobles, les
seves muntanyes i rius, els animals i les
plantes que hi podem trobar… Però no ho
fem només asseguts a dins de l’aula sinó
que també sortim de l’escola per estar en

contacte amb la natura i respirar l’aire pur
de la nostra Vall.
Durant el curs hem fet tres sortides relacionades amb aquest tema: primer vam anar fins
a Sant Aniol de Finestres per veure la zona
on neix el riu Llémena, i vam anar seguint el
seu curs per Sant Esteve, Sant Martí...
La segona sortida va ser fins a Adri per anar
a veure el volcà del Puig d’Adri i passejar
pels seus voltants.
I finalment vam anar un matí tot caminant
fins a l’aiguabarreig on s’ajunten les aigües
del Llémena amb les del Ter.

Ah! I no oblidem que per dijous gras vam pujar a una muntanya prou coneguda d’aquesta
zona: Sant Grau.
En aquestes excursions, a part dels nostres
mestres, sempre ens ha acompanyat la Remei, que en sap un niu, de coses de la Vall,
i que trobarem a faltar a partir del curs que
ve.
Ens ha agradat molt aprendre coses mentre
gaudíem d’aquestes sortides. I és que trepitjar el nostre entorn ens fa conèixer, respectar i estar orgullosos de la nostra estimada
Vall de Llémena.

Durant aquest segon semestre del curs, l’AMPA de l’Escola Agustí Gifre ha participat en diverses activitats que han tingut lloc a
l’escola o a la Vall. Les famílies de sisè curs van participar en els
tallers infantils de l’Escola de Remences a la Festa Remença. S’ha
organitzat com cada any una cloenda del curs amb tallers, xocolatada i un sopar de final de curs, per acomiadar els alumnes de sisè.
Es va organitzar conjuntament amb la Biblioteca i l’Ajuntament
de Sant Gregori una xerrada a càrrec de Joan Bover amb el títol
“Llegir per Créixer”. I també, com cada curs, l’AMPA s’ha ocupat
d’organitzar els tallers de juny durant la jornada continuada de les
dues darreres setmanes del mes de juny. Us animem a ser socis
de l’AMPA i a participar activament en totes les seves activitats o
proposar-ne de noves.

SET EN U juliol 2016

Participació de l’AMPA en diverses activitats

13

A

N

E

M

A

L

’

E

S

C

O

L

A

INSTITUT VALL DE LLÉMENA

Viatge a Holanda.
La segona part de l’intercanvi
Ens vam trobar tots davant de l’Institut a les
sis en punt. Tothom hi va ser a l’hora. Ningú
no volia esperar més per a aquell viatge que
feia tant de temps que esperàvem. Tot i que
la majoria aquella nit no havíem aclucat els
ulls pels nervis i l’emoció, no es veia cap
cara llarga ni de mala lluna. Tots mostràvem
el nostre millor somriure enganxat als llavis.
Després d’acomiadar-nos dels pares i familiars que havien tingut el detall de llevarse a les cinc de la matinada per acompanyar-nos, vam anar pujant amb l’ai al cor
cap a l’autocar, però també amb l’emoció
i l’alegria d’un nen a la nit de Reis. Per
a molts era el primer cop que viatjaven a
l’estranger, lluny de casa, amb una família,
uns costums i un poble diferents. La novetat

sempre és intrigant i commovedora.
En arribar a l’institut d’Alphen aan den
Rijn, els companys holandesos ja feia estona que ens esperaven, impacients però feliços. Ara els tocava a ells ser els amfitrions
de la nostra estada allà, potser la feina amb
més responsabilitat de totes.
Tot van ser abraçades i petons. Tots estàvem
tan contents de tornar-nos a veure... Durant
la seva estada a Sant Gregori s’havien fet
molt bones amistats que costava mantenir
a tantes milles de distància però que tot i
així s’havien mantingut fermes fins l’últim
moment. Després de fer alguna activitat a
l’escola, ens van venir a buscar el que serien
els nostres pares durant aquella setmana per
anar cap a casa.

L’endemà tots estàvem emocionats i contents per com havíem passat la nit a casa
d’aquells –podríem dir-ne– “desconeguts”.
Potser sí que se sentien alguns comentaris
com “el llit era molt incòmode” o “uf! no
els entenc de res quan parlen!”, o “el menjar
no era d’allò que se’n diu bo, eh?...”. Però
en el fons tots estàvem agraïts i satisfets per
com havíem estat tractats i ben cuidats.
En general... potser ens pensàvem que
tothom seria una mica més hostil, però per
contra van ser tots molt amables i acollidors.
Potser els costums, maneres de fer, tradicions, etc. no són tan diferents entre països.
En el fons, tots vivim al mateix món!
Per Mariona Planas, 2n ESO
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Alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Vall de Llémena, guanyadors
del concurs de vídeos d’experiments X(p)rimenta 2016
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Els nostres alumnes tenen un gran interès
per la ciència, i han après a aplicar el
mètode científic amb rigor. A més a més
són molt bons comunicadors i tenen un

notable domini dels recursos audiovisuals.
Tot plegat ens va animar a presentar-nos
al concurs de vídeos d’experiments X(p)
rimenta, organitzat conjuntament per Recerca en Acció, portal de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i per
l’Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC).
El vídeo sobre l’experiment «La densitat
de l’aigua calenta i freda», realitzat pels

nostres alumnes de 1r d’ESO Cesc Coromines, Genís Pujiula, Paula José, Mar
Riasol i Aleix Rigat, ha estat guardonat
amb el primer premi de Secundària del
concurs, que en aquesta edició ha rebut
187 vídeos.
Si voleu veure’ls en acció i saber més
sobre la densitat de l’aigua, aquí teniu
l’enllaç:

https://youtu.be/gJJd_MbyKcw
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Primeres Comunions 2016
El diumenge 5 de juny han fet la seva primera comunió a Sant Gregori l’Asha, la Gal·la, la Paula, la Sara, l’Aleix, l’Arnau, en Domènec i en Pau. Durant dos anys han vingut a catequesi i han participat
com cap altre grup de les misses d’infants, alegrant-nos amb els seus
cants, les guitarres i fins i tot amb una bateria. Avui ha estat un dia
formidable per a ells i per als seus pares, que durant aquests dos anys
no solament han fet costat als seus fills sinó que han donat suport a la
tasca de les catequistes. Hem acabat la celebració amb un fort aplaudiment, perquè tots estaven contents: els nens, els pares i tots els
familiars i amics convidats. Hem acabat dient un «gràcies» ben fort,
perquè la vida és bonica i bé es mereix que en siguem conscients per
viure ben feliços. Felicitats!

Homenatge a la Gent Gran

A la imatge, les persones de més de 90 anys que eren presents a l’homenatge. D’esquerra a dreta: Marino Llinàs, Maria Vilardell, Maria Pérez, Llorens Font, de 92 anys; Dolors Morell, que enguany en complirà 96 (en Llorenç i la Lola són les dues persones més grans
presents a l’homenatge); Mercè Mascarell, Francisco Roca, Palmira Roca, Rosa Cornellà, Anna Sayols, Rosa Puig i Lluïsa Grabulosa,
acompanyats per Joaquim Roca, alcalde, i Josep Nadal, tinent d’alcalde, situats als dos extrems del grup

SET EN U juliol 2016

Com cada 1 de maig, l’Ajuntament de Sant Gregori va celebrar la
diada d’homenatge a la gent gran del municipi. L’acte va consistir
en una missa, amb acompanyament de la Coral Sant Gregori, un
dinar a l’Espai la Pineda i un concert i ball amb l’Orquestra de la
Principal de la Bisbal.
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I ara... una pel·lícula
Dissabte 21 de maig, 10 del matí: diàleg que es podria haver sentit a
qualsevol plaça o carrer del poble:
Hi aniràs, aquesta tarda?
—A on?
—A la Pineda, a veure la pel·lícula?
—Quina pel·lícula?
—La que han fet els avis del Casal. Em sembla que es diu Història
d’una dona...
—Ah, sí! Ja vaig sentir-ho que ho deien... però no ho sé... no hi he
pas pensat més...
—T’hi havies d’haver apuntat! Ja hi ha més de 200 persones que
tenen tiquet. Després hi haurà pica-pica.
—Pica-pica? Ostres, quin greu no haver-me’n recordat! Bueno... ja
m’ho explicaràs...
Diàleg que es podia sentir el diumenge 22 de maig, al mercat, o
sortint de la botiga o...

SET EN U juliol 2016

Vares veure la pel·lícula, ahir?
—I tant! Quina passada, que bé que ho feien tots!
—I l’argument! Vaig trobar quer la Pepita ho va encertar de ple! I a
més ho explicava molt bé!
—Dona, és clar! Si ho havia escrit ella!
—Què vols dir? No era un text que li varen donar els que filmaven?
—No, ella és l’autora del text!
—Caram, aquesta dona... Ja ho deien ja, que en sabia molt, d’escriure
—Tot el que s’hi explicava era ben real. Mira, jo conec una família...
—I tots els actors varen estar fantàstics, tan ben caracteritzats. Semblaven gent d’abans de veritat.
—Oh! És que una mica d’abans ja ho són.
—Per això precisament té més mèrit. Són gent gran que han tingut
la valentia d’embolicar-se en un projecte dels que no es feien pas
abans. Fa 50 anys, una mica de teatre i encara gràcies... Té molt de
mèrit el que han fet!
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Arriba el despistat d’ahir:
—De què esteu parlant? Va estar bé el pica-pica ahir?
—Pica-pica? Qui se’n recorda, ara, del pica-pica! Parlem de la
pel·lícula, dels actors i de les actrius, del guió... de les escenes, del
casament, del ball...
—Què dius... què dius? Però així era una pel·lícula de veritat? Amb
argument i tot?
—Sí! Mira que ets papau! És la història d’una noia que els seu pare
la fa casar amb un noi i ella no n’està pas enamorada, però que tenia
diners i...
—Ui! Així la cosa anava de debò?
—I tant que sí! I tots els actors dels casal varen fer un paperàs!
—I no hi va haver pica-pica?
—Sí, és clar que n’hi va haver, però això rai... Tothom estava tan
content que només hi havia paraules per parlar del film!
—Me’n vaig, ara tinc una mica de pressa... Ah! I si la volgués veure... com ho podria fer ara?
—Vés al casal, em sembla que et vendran un DVD i així te la podràs mirar a casa tantes vegades com vulguis, però... el pica-pica te
l’hauràs de posar tu! He, he!
El despistat se’n va. Continua el diàleg:
—Trobo que varen saber trobar racons molt bonics per rodar les
escenes.
—És que al municipi tenim petits tresors que a vegades no hem ni
descobert. Cal que vinguin ulls de fora per fer-nos-en adonar.
—Ah sí, perquè aquests joves que rodaven ho varen saber fer molt
be.
—Saps què et dic? Que si en fan una altra jo miraré si m’hi volen.
Adéu!
—Adéu! (en veu baixa): ara li sap greu... ja dic jo, sempre s’ha de
ser decidit i no tenir por ni vergonya del que diran. Ella primer els
criticava i ara té enveja. Jo... si no fos que havia d’estar pels néts...

Música, joves, estiu... non stop
Una de les coses que hem fet aquests últims mesos a Cal Bolet ha estat rodar un
videoclip. Amb la col·laboració d’alguns
joves que hi han volgut participar, hem treballat de valent per portar a terme el projecte. La cançó escollida per a aquest vídeo es
diu “Alos”, i és una creació pròpia de la jove
cantant Rocío Maronna, que d’altra banda és
una integrant de la formació musical Combo
Cal Bolet. Vàrem enregistrar aquesta cançó
al Buc d’Assaig del nostre espai jove gràcies
al nou material de so de què disposem: una
targeta de so multipista. Amb l’ajuda del dinamitzador hem enregistrat l’àudio que després hem utilitzat per rodar el videoclip. En
podreu veure el resultat publicat pròximament a les nostres xarxes socials, ja que ara
ens trobem en fase d’edició.
Aquesta iniciativa neix de la ferma convicció d’ajudar i donar tot el suport possible a
aquells joves creatius que visiten el nostre
espai jove, sigui quin sigui el seu talent. A
més de la Rocío, també hem ajudat els rapers Younes & Romanci Wolf a enregistrar
els seus temes. Des d’aquí, volem convidar
tothom qui ho vulgui a visitar el nostre Buc
d’Assaig i a conèixer aquests i més serveis
que oferim als usuaris. A Cal Bolet valorem
enormement que els nostres joves generin
cultura, i estem decidits a ajudar-los en tot
allò que estigui a les nostres mans. Podeu escoltar alguna de les gravacions al nostre lloc

web, que també hem estrenat recentment.
Per altra banda, encarem aquest estiu amb
moltes ganes, ja que hem preparat una programació plena d’opcions divertides i estiuenques: tardes i nits fresques, sortides,
circ, màgia, esport... l’Estiu X Joves 2016 ja
és a punt! Alguna d’aquestes propostes han
estat generades pels joves mateixos, a través
de la Subhasta d’Idees Joves que vàrem fer
el mes d’abril passat amb l’objectiu que el
contingut de les activitats de Cal Bolet sigui
cosa de tots.
Si vols saber quines són i com participar-hi
vine’ns a veure o informa-te’n a la nostra
pàgina web, www.calbolet.wordpress.com.
Bon estiu a tothom!

subasta d’idees

videoclips

NIT JOVE

La Nit Jove el 15 de maig amb els grups de
música Xakras (a la foto), el grup Tortellinis
i el grup de Combo de Cal Bolet.

ASSOCIACIÓ DE JOVES EL QUARANTA-DOS

L’associació de joves El quaranta-dos vam
realitzar un taller per a nens i nenes relacionat amb sant Jordi. Aquesta activitat es va
dur a terme el dia 17 d’abril a la plaça de la
Sardana aprofitant l’ambient del mercat de
Sant Gregori.
Des de l’entitat, a més, juntament amb la
Direcció General de Joventut, ja estem preparant el camp de treball que muntarem al
poble durant la primera quinzena d’agost
amb joves d’arreu de Catalunya.

Aquest camp, amb la col·laboració del Consorci del Ter i amb el suport de l’Ajuntament
de Sant Gregori i l’Ajuntament de Bescanó, es desenvoluparà a la zona de l’Illa de
la Pilastra, on durant els matins es faran
tasques de manteniment i de recuperació
de l’espai natural protegit d’aquest indret.
A les tardes i a les nits es combinaran activitats lúdiques i educatives, xerrades, tallers i excursions per la Vall del Llémena i
el seu entorn.
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Taller per Sant Jordi
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RAID AVENTURA X-PERIENCE - VALL DE LLÉMENA

El Raid Vall de Llémena
entra dins l’Open de Raids de la FEEC
El dissabte 21 de maig va disputar-se la cinquena edició del Raid Aventura X-Perience
– Vall de Llémena, enguany englobat en el
calendari de l’Open de Raids d’Aventura de la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Amb sortida i arribada a la població de
Sant Gregori (Girona), una vintena d’equips
van ser presents a la prova, amb una duració
de sis hores. Havien de disputar una distància
propera als 50 quilòmetres en les modalitats
de BTT, cursa a peu, orientació específica i
proves especials d’espeleologia i descens de
barrancs.
Just després del tret de sortida, els equips
Zona 7 Entrenaments (David Tarrés i Albert
Vilana) i Aventura X-Perience (Isabel Gelada
i Joan Planas) ja formaven un grupet capdavanter que progressava en cursa seguint al

minut els horaris establerts per l’organització. Al final de la primera secció de BTT, amb
arribada a Llorà i l’ascens a l’ermita de Sant
Grau, els dos equips estaven separats només
per cinc minuts, i avantatjaven en gairebé 20
la resta d’equips.
Seguidament, va disputar-se una secció de
trekking circular a Llorà, que incloïa les
proves especials d’espeleologia i descens de
barrancs, i exigia una gran habilitat d’orientació per la dificultat del terreny. Els Zona 7
Entrenaments aprofitaven la seva perícia per
ampliar fins als 15 minuts l’avantatge amb
Aventura X-Perience, mentre que la porta horària al final de la secció ja descartava la resta
d’equips per poder completar la prova amb
totes les balises proposades.
Ja de tornada amb la BTT, la secció 3 va ser

un recorregut molt refrescant seguint el curs
de la riera que dóna nom a la Vall de Llémena. Mentre l’equip Zona 7 Entrenaments la
completava sense més problemes, els Aventura X-Perience patien un error d’orientació
que els feia perdre molt de temps i tota possibilitat de poder completar totes les balises,
fent que els equips Komando Fisiovilassar 2
(Julio Lizaranzu i Jose Fernández), Hakunamatata Trangoworld (Pol Font i Joan Riba)
passessin a formar part d’una bonica lluita
per les posicions de podi a falta de la darrera secció d’orientació específica en el mapa
permanent d’orientació de l’aiguabarreig
Llémena – Ter, a la mateixa localitat de Sant
Gregori.
Complint els pronòstics, l’equip Zona 7 Entrenaments, de David Tarrés i Albert Vilana,
es va endur la victòria amb un temps de 6
hores i 13 minuts, en ser l’únic equip capaç
de completar el recorregut sencer amb totes
les balises. La segona posició va decantar-se
finalment per l’equip Hakunamatata Trangoworld, de Pol Font i Joan Riba, mentre que
el tercer graó del podi va ser per a l’equip
Komando Fisiovilassar 2, de Julio Lizaranzu
i Jose Fernández.

Marxa Popular a Sant Gregori
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El 17 d’abril, l’Ajuntament de Sant Gregori va organitzar la 28a Marxa Popular
a Sant Gregori, que va comptar amb una
participació de més de 200 persones. És
un esdeveniment esportiu de caire no competitiu que promou l’esport com a hàbit
saludable. Moltes gràcies a totes les persones que, un any més, hi van participar i
col·laborar.
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AMÉN

2

Feia massa calor per ser la darreria de setembre, i un núvol blanc, estès sobre els seus caps, proposava un xàfec.
Van arribar al teatre a corre-cuita. Un rètol hi anunciava
La Ventafocs. La xiscladissa de nens i nenes feia del vestíbul aquella
mena d’espai límbic en el qual només compta la satisfacció dels menuts, mentre els grans, abnegats, posposen les seves tasques encara
una mica més: acabar el projecte, estendre dues rentadores, cuinar
per a tota la setmana. I ho fan, malgrat tot, perquè és en les mirades dels petits, curulles d’espurna i d’il·lusió, on els cors paternals
s’eixamplen i les vides s’omplen de sentit.
La Cèlia va mirar la Magalí, que contemplava, embadalida, el cartell
de l’avantsala. Magalí, preciosa meva. Van passar a la sala. En Biel
va localitzar tres seients al bell mig de la platea. La Cèlia va deixar
la jaqueta al respatller i, en aixecar el cap, va veure aquella nuca,
seguida d’un cos d’home gran que vestia camisa, pantalons de pana
i sabates de vell i que, dempeus i d’esquena, regirava una bossa. Els
ulls de la Cèlia es van deturar de nou en el clatell, aquell clatell que
tants cops havia vist davant d’una pissarra i que ara, trenta anys després, havia reconegut de forma inequívoca. I una angúnia li va pujar
per l’estómac fins glaçar-li el gest. Hòstia.
Abans d’asseure’s amb la pesantor de qui encasta al seient un pes
mort, l’home es va girar i la Cèlia li va poder veure la cara. I un
nom li va venir a la boca, de molt antic, des de les catacumbes de
la memòria dels budells, com una glopada de bilis: padre Anselmo.
Cap rastre de la sotana, ni de l’alçacoll. L’acompanyaven una dona i
una nena una mica més petita que la Magalí. Va asseure’s la nena a
la falda i, mentre aixecava rítmicament els talons per fer-la saltironar, li va cantar una cançó: “Per a la Carlota no n’hi haurààà!” I va
esclafir en una riallada que a la Cèlia li va semblar grollera i bruta, i
que sufocava la rialla fresca de la petita.
—Mama, tens aigua?
—Sí, carinyo, és a la bossa que du el papa. Biel, pots donar aigua a
la Magalí?
Hom diria: “Una parella d’avis amb la seva néta”. D’on sortia aquella família sobtada?
—Mama, està a punt de començar.
—Sí, Magalí. Ja m’assec.
Es van apagar els llums del pati de butaques i només van quedar els
focus de l’escenari per mostrar una Ventafocs ensopida, amb molt
de coloret a les galtes, que asseguda en una cadireta cosia la vora
d’unes estovalles que havia agafat d’una gran pila de roba.
—Mama, aquesta és la Ventafocs?
—Sí, amor.
—Com es diu?
—Ventafocs.
—No, jo dic el seu nom de veritat.
—No el sé, el seu nom de veritat. Va, estigues atenta, que després em
preguntaràs què ha passat.
Els ulls de la Cèlia ja s’havien fet a la fosca i es va girar per mirar-

lo. Encara tenia la nena al damunt i l’abraçava com faria un avi bo
i tendre. Els anys li havien emplenat les galtes i només li quedava
una clariana de cabells blancs, però ella encara hi veia el mateix
malparit.
Tot d’una va entrar la madrastra:
—Vols espavilar, gandula?! Has vist la cuina? Sembla una cort de
porcs! —cleca al cap de la Ventafocs.
Els ulls eren els mateixos. Li va semblar tornar-lo a veure treure el
rosari del calaix, en un ritual que indicava el principi d’un altre dia
fatídic.
—Com goses fer una pregunta tan estúpida? En aquesta santa escola
no haurien d’haver permès mai que hi entrés el gènere feble. Si com
a mínim tinguéssiu el do de la modèstia i la discreció! Apreneu que
l’única cosa que podeu fer per servir Déu és obeir i callar.
L’estava mirant? Potser s’havia adonat que algú l’observava, potser
l’havia reconeguda. Se li va encongir l’estómac una mica més.
—Però què t’has cregut, bordegassa? Que viuràs aquí de gorra? Cus
més de pressa i no em miris als ulls quan et parlo, sents?
—Si no el mirava als ulls, padre Anselmo.
—M’estàs replicant?
—No, padre —clatellot.
—La dona és una burra tossuda, un cuc terrible en el cor de la humanitat. Filla de la mentida, sentinella de l’infern. Ella va expulsar
Adam del Paradís! Petita llavor del mal…, entens la teva culpa?
—Sí, madrastra.
No, no l’havia vist mirar-lo; estava bocabadat, semblava que gaudia
de la representació.
La Cèlia es va fregar les mans. Sentia el fred sorgir dels ossos, pujar
fins a la pell i eriçar-li el pèl. Es va posar la jaqueta.
—No et vaig dir que t’estiguessis callada, Cèlia Marès? Vols que et
piqui els dits? Em sembla que sí que ho vols. T’espero després de la
classe al meu despatx.
—Cèlia, no pares de moure’t i de girar-te. Què tens?
—Res, Biel, ja paro.
Encara podia veure les seves galtes enceses i com la ira li multiplicava la força cada vegada que tornava a aixecar el braç:
—Què? Fa mal? Els dits rectes i junts! Et queden ganes de replicar-me, encara? Què és tot aquest mullader? T’has pixat a sobre…?
Quin fàstic! Vés-te’n i no et treguis les calces. Aniràs tot el dia mullada. Que tots ensumin la ferum que desprens.
Sentia les galtes fredes i una gota de suor li lliscava front avall. Com
si se n’adonés, la Magalí li va agafar la mà sense apartar la vista de
l’escenari. La tenia calenta, i els seus ditets tendres la van tornar al
present. Un grapat de llàgrimes indisciplinades va mullar-li el rostre.
—Al ball vols anar, tu? Ha, ha, ha! Quines ocurrències! La truja al
ball? Què són aquestes ínfules de gran senyora? Qui t’has cregut que
ets? No veus que les dones no tenen el sentiment ni la intel·ligència
de la música, com tampoc no tenen el de la poesia ni el de les arts
plàstiques? Reflexioneu-hi: mai el sexe femení no ha pogut produir

Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
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Resum d’acords del Ple i acords
de la Junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE
Sessió ordinària del dia 9 de maig de 2016
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer,
Àfrica Masó i Sumsi, Anton Sunyer i Serrat, Lídia Vidal i
Juventench, Eduard Grabulosa i Bosch, Josep M. Serra i Noguer,
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 del Grup d’ERC-AM i del Grup de la CUP-PA, acorden
aprovar l’expedient 2/2016, de modificació de crèdits del Pressupost
Municipal de 2016.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i
del Grup d’ERC-AM i l’abstenció del Grup de la CUP-PA, acorden
aprovar provisionalment la creació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per a la prestació del Casalet a la llar d’infants Els Escarlets.

Els reunits acorden per unanimitat destinar l’import de 11.974,16 €
al projecte per al proveïment d’aigua segura, sanejament i higiene a
la comunitat de Wawa Bar de Puerto Cabezas – Bilwi a Nicaragua;
destinar 500,00 € a la campanya d’emergència en resposta als efectes
del terratrèmol a l’Equador: fase de reconstrucció; destinar 1.000,00
€ a diverses tasques d’ajuda i atenció als refugiats en trànsit a Europa
i a víctimes de conflictes armats a l’àrea mediterrània.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar la moció per a la reformulació dels serveis funeraris.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar la moció de suport als
ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i per haver proclamat el dret a decidir.
Sessió extraordinària del dia 30 de maig de 2015
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer,
Àfrica Masó i Sumsi, Anton Sunyer i Serrat, Lídia Vidal i
Juventench, Eduard Grabulosa i Bosch, Josep M. Serra i Noguer,
Enric Forés i Reverté, Cristina Ribas Casademont, Oriol Pellicer
i Sabrià i Paula Martos i Garcia.

Els reunits acorden per unanimitat aprovar les accions a dur a terme
per a la igualtat d’oportunitats de les persones celíaques.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar la moció de suport a la
conca del Ter per a la recuperació del cabal ecològic i per a la reducció del transvasament.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU,
l’abstenció del Grup de la CUP-PA i el vot en contra del Grup d’ERCAM, acorden aprovar un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per al funcionament d’una oficina d’habitatge a Sant Gregori amb
presència d’un tècnic comarcal un mínim de dos dies al mes.
Els reunits aproven per unanimitat demanar a la Diputació de Girona
acollir-se a l’assistència tècnica del Pla de Serveis en matèria de prevenció d’incendis del Servei de Medi Ambient prevista en les línies:
a) 2 per a l’obtenció de dades cadastrals.
b) 4 coordinació de la sessió informativa amb els veïns.

Es procedeix a realitzar el sorteig per determinar la composició de les
meses electorals del dia 26 de juny de 2016.

SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local de 29 de març de 2016
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar inicialment els nous plecs
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació de l’obra de subministrament de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic exterior municipal, amb un contracte amb garantia d’estalvi.
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Els reunits acorden per unanimitat aprovar el pressupost per a
l’adequació dels guals del carrer Argelaguet amb el carrer Rocacorba
i carrer de Baix de Sant Gregori. S’aprova inicialment el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la seva contractació,
i s’obre la seva convocatòria.
Els reunits acorden per unanimitat validar la proposta educativa presentada per part del Consell Comarcal del Gironès en el marc de la
campanya de millora de la recollida selectiva Súper Gironès.
Els reunits acorden per unanimitat autoritzar a l’empresa Planificació i
Gestió Esportiva SL la utilització del camp de futbol municipal de Sant
Gregori per a l’organització del torneig d’estiu de Futbol 7, que es farà
del dia 30 de maig al dia 17 de juliol de 2016.
Els reunits acorden per unanimitat adjudicar a Somer Gestoria-Assessoria SL el servei d’assessorament per a la presentació de l’impost de
societats a les entitats de Sant Gregori que vulguin fer ús d’aquest servei d’acord amb l’oferta presentada.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar el pressupost per a la construcció d’un bar al camp de futbol – 2a fase, redactada per l’arquitecte
Jordi Vidal i Mir, amb un import de 47.792,33 € IVA no inclòs; i aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que han
de regir la contractació de l’obra de construcció d’un bar al camp de
futbol-2a fase i aprovar l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva contractació seguint el procediment negociat sense
publicitat.
Els reunits aproven per unanimitat el calendari 2016 del servei comarcal de deixalleria mòbil, amb les següents dates: dissabte dia 14
de maig a Ginestar, dissabte dia 10 de juny a Constantins, dissabte dia
10 de setembre a Cartellà, dissabte dia 8 d’octubre a Taialà/Domeny i
dissabte dia 12 de novembre a Sant Medir.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar la convocatòria per al subministrament i col·locació de panells per a la insonorització del gimnàs
del pavelló.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar inicialment el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació
i la instal·lació de dos panells publicitaris a Sant Gregori. Aproven
l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva contractació, en considerar-se un contracte menor.
Junta de Govern Local de 11 d’abril de 2016
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits accepten la següent subvenció concedida per la Diputació
de Girona per import de 3.000,00 € com a Ajuntament adherit a la
Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2016 amb
destinació a:
• Línia de mercat de treball: cursos i tallers de formació ocupacional.
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• Línia sector comercial: Photoshop al comerç.
• Línia teixit productiu: dinamització sector turístic local.
Els reunits aproven per unanimitat el conveni marc de col·laboració
entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de
Sant Gregori per desenvolupar conjuntament els projectes “Espai laboral” i “Rellevància del Consorci”.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar el calendari establert per
part del Departament d’Ensenyament que regularà el període de preinscripció de la llar d’infants Els Escarlets de Sant Gregori per al curs
2016-2017, amb les següents dates
• Presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig de 2016
• Publicació de les llistes baremades: 23 de maig de 2016
• Termini per presentar reclamacions: 24 al 26 de maig de 2016
• Publicació de les llistes d’admesos: 3 de juny de 2016
• Període de matriculació: del 6 al 10 de juny de 2016
• Jornada de portes obertes: 4 de maig, de 19.00 a 20.30 h
Acorden el dia 26 de maig a les 18 h com a dia i hora del sorteig públic
establert a les normes de preinscripció i matriculació d’alumnes a la
llar d’infants municipal Els Escarlets.
Els reunits acorden adreçar-se a Dipsalut i acollir-se als següents programes de salut del Catàleg 2016:
• Pt05.- Programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús
públic per a la piscina de la casa de colònies Can Bellvitge.
• Pt06.- Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines
d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.
Els reunits acorden per unanimitat abonar als treballadors públics
de l’Ajuntament de Sant Gregori l’import equivalent als 91 dies o el
49,73% dels imports no percebuts com a conseqüència de la supressió
de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
Junta de Govern Local de 25 d’abril de 2016
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits acorden per unanimitat adjudicar els serveis d’un professor
d’informàtica i utilització de mòbils per a adults al Sr. Jordi Guerrero
i Martín, segons oferta presentada de 25 euros/hora. S’adjudiquen el
serveis d’un professor d’informàtica i utilització de mòbils per a gent
gran a la Consultoria de Formació per a l’empresa Girona segons oferta presentada de 25 euros/hora.
Els reunits accepten per unanimitat la subvenció concedida per la Diputació de Girona dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla convocatòria 2016, amb un import de 1.450,00 €, amb destinació a sufragar el 50 % de la despesa per a la contractació de la Cobla Costa Brava.
Els reunits aproven per unanimitat el pressupost presentat per l’empresa Transports Reixach per a l’adequació de la vorera de la plaça
Catalunya del municipi de Sant Gregori.
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Els reunits acorden per unanimitat adjudicar dues parcel·les d’horts
socials.
Els reunits accepten per unanimitat la subvenció concedida per la Diputació de Girona dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
convocatòria 2016, amb un import total de 46.138,00 €, amb destinació a:
• Despeses corrents: enllumenat públic per valor de 39.217,30 € (exp.
AC/13052)
• Despeses culturals: 6.920,70 € (exp. EC/26687)
Els reunits acorden per unanimitat adjudicar el servei de casal d’estiu
municipal de Sant Gregori a l’empresa Tot Oci Lleure i Esport SL.
Els reunits acorden per unanimitat nomenar la Sra. Maria del Mar Casa
Oller com a auxiliar administrativa de la biblioteca municipal de Sant
Gregori, amb caràcter temporal a jornada parcial.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar el pressupost presentat per
l’empresa Transports Reixach per a l’adequació dels passos a nivell del
carrer Argelaguet amb els carrers Rocacorba i el carrer de Baix de Sant
Gregori, d’acord amb les millores presentades.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar el pressupost presentat per
l’empresa Espai Integral de Piscines per a l’adquisició de dos filtres,
els treballs de desmuntar i retirar els existents, el subministrament i
muntatge d’un comptador d’aigua recirculada, subministrament i muntatge de tres bombes dosificadores de membrana per clor líquid, subministrament i muntatge de tres bombes dosificadores per pH i una
bomba trifàsica de 5,5 CV, amb destinació a les instal·lacions de la
piscina municipal.
Els reunits acorden per unanimitat declarar deserta, per falta d’ofertes
econòmiques, l’obra de construcció d’un bar al camp de futbol – 2a
fase. Es procedeix a iniciar un nou expedient de contractació i obrir
nova convocatòria mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Aproven el nou pressupost per a la construcció d’un bar al camp de futbol – 2a fase, redactat per l’arquitecte Jordi Vidal i Mir, amb un import
de 45.855,32 € IVA no inclòs i el plec de clàusules administratives
particulars corresponent.

Els reunits acorden per unanimitat acceptar la renúncia presentada
per la Sra. Maria del Mar Casa Oller relativa a la plaça d’auxiliar administratiu de la biblioteca municipal de Sant Gregori, amb caràcter
temporal a jornada parcial, i nomenar la Sra. Roser Font Planas com a
auxiliar administrativa de la biblioteca municipal de Sant Gregori, amb
caràcter temporal a jornada parcial.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar inicialment el projecte
d’execució de la urbanització d’un carrer del sector Can Planes de Sant
Gregori.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar el pressupost presentat per
l’empresa Gresely i Farré SL per al subministrament i la instal·lació de
dos panells publicitaris al nucli de Sant Gregori.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar les bases i la convocatòria
per a la cessió d’ús d’espais per a horts socials a particulars.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar el pressupost presentat per
Tecnitex, que inclou: una parka alta visibilitat, un pantaló d’alta visibilitat, un pantaló folrat d’alta visibilitat, una caçadora d’alta visibilitat,
un polo bicolor màniga curta d’alta visibilitat, un polo bicolor màniga
llarga d’alta visibilitat i diferents estampacions del logo i el nom de
l’Ajuntament de Sant Gregori, el brodat de l’escut i el brodat del nom
de l’Ajuntament.
Els reunits donen conformitat per unanimitat a la proposta presentada per part del Consell Comarcal del Gironès per a l’elaboració de
l’inventari de camins d’ús públic i de titularitat municipal amb un import per a l’Ajuntament de Sant Gregori de 13.0006,66 € IVA inclòs,
i encarregar al Consell Comarcal del Gironès la contractació, coordinació i elaboració de l’inventari de camins d’ús públic i de titularitat
municipal del municipi de Sant Gregori.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar la memòria valorada per a
la formació d’aparcament i plaça a la zona de la Pineda del municipi de
Sant Gregori, redactada pels serveis tècnics municipals amb un pressupost de 124.392,00 euros (IVA no inclòs), i presentar una sol·licitud
a la Diputació de Girona per tal d’obtenir una ajuda exclosa de concurrència pública per a la realització de l’esmentada actuació.

PROPOSTES URGENTS

Junta de Govern Local de 9 de maig de 2016
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits aproven per unanimitat el conveni de gestió de la xarxa
de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Sant Gregori entre Dipsalut i
l’Ajuntament de Sant Gregori.
Els reunits acorden per unanimitat adreçar-se a la Diputació de Girona
i acollir-se a la convocatòria per facilitar l’accés a les noves tecnologies: adquisició de material informàtic per a les dependències municipals per import de 1.737,30 €.

Els reunits acorden per unanimitat resoldre en el sentit que no és possible procedir a l’empadronament de diverses persones interessades.
Junta de Govern Local de 23 de maig de 2016
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar el conveni entre la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant
Gregori per al desenvolupament del projecte FITAG als municipis
2016 de la demarcació de Girona.
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Els reunits acorden per unanimitat adjudicar al Sr. David Olivares
Martínez una parada de dos metres quadrats, en el mercat municipal
de Sant Gregori, amb aplicació dels beneficis previstos vigents per als
productors del municipi.
Els reunits acorden per unanimitat contractar el servei de ticketing a
l’empresa Codetickets SL perquè l’Ajuntament de Sant Gregori, amb
cessió d’ús, pugui autogestionar tot el procés de venda d’entrades amb
el software Codetickets.
Els reunits adjudiquen per unanimitat a l’empresa Prunell Vila Construccions l’obra de construcció de la segona fase de construcció d’un
bar al camp de futbol municipal de Sant Gregori.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació de l’obra de climatització d’una part de la llar d’infants i el gimnàs del pavelló al
municipi de Sant Gregori. S’aprova l’expedient de contractació i obrir
convocatòria per a la seva contractació mitjançant un expedient urgent
negociat amb publicitat.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de l’obra d’aïllament
acústic del gimnàs del pavelló al municipi de Sant Gregori. Aproven
l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva contractació mitjançant un expedient urgent negociat amb publicitat.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar l’oferta presentada per
l’empresa Prunell-Vila Construccions, i s’adjudica l’actualització del
bar de la piscina i de la zona esportiva de Sant Gregori.
Junta de Govern Local de 6 de juny de 2016

Els reunits acorden per unanimitat aprovar el pressupost per a
l’adequació del camí lateral a la riera Llémena en un tram de 500 metres com a part de l’itinerari saludable de Sant Gregori per import de
14.645,00€ IVA no inclòs. Acorden aprovar inicialment el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació
de l’obra d’adequació del camí lateral a la riera Llémena en un tram
de 500 metres com a part de l’itinerari saludable de Sant Gregori, i
s’aprova l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva
contractació, negociat sense publicitat, demanant pressupost a tres empreses del sector.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar el pressupost per a
l’adequació dels passos de vianants del carrer de la Bruguera amb el
carrer Rocacorba de Sant Gregori per import de 10.239,18€ IVA no
inclòs, i s’aprova inicialment el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de l’obra d’adequació dels
passos de vianants del carrer de la Bruguera amb el carrer Rocacorba
de Sant Gregori, així com l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva contractació negociat sense publicitat, demanant
pressupost a tres empreses del sector.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar l’expedient de contractació per al manteniment de la carretera de Constantins, i s’acorda obrir
convocatòria per a la seva contractació per contracte menor demanant
pressupost a tres empreses del sector.

PROPOSTES URGENTS

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer,
Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits adjudiquen per unanimitat a l’empresa Enllumenats Costa
Brava SL la realització de l’obra per al subministrament de tecnologia
per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior del municipi de Sant Gregori mitjançant un contracte amb garantia
d’estalvis d’una microempresa de serveis energètics de conformitat
amb la seva oferta.
Els reunits acorden per unanimitat adherir-se a la compra agregada
comarcal de papereres de reciclatge dins dels equipaments municipals,
que durà a terme el Consell Comarcal del Gironès
Els reunits acorden per unanimitat encarregar al Consell Comarcal del
Gironès la contractació, coordinació i elaboració de l’inventari de camins d’ús públic i de titularitat municipal per un cost aproximat de
13.006,66 euros.
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Els reunits acorden per unanimitat aprovar el conveni entre La Principal de la Bisbal i l’Ajuntament de Sant Gregori per a l’autorització
de la utilització d’una sala de l’espai la Pineda per a la realització
d’assajos.

Els reunits acorden per unanimitat aprovar el pressupost de l’empresa
Transports Reixach SA per a la realització de les tasques de repàs
de l’arrebossat lateral esquerre en els punts deteriorats, el repàs de
l’arrebossat lateral dret de la façana, d’uns 23 metres quadrats, i el
repàs interior del cementiri en els laterals dels nínxols deteriorats.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar el pressupost del Grup Èxit
per a la realització de les tasques de pintar els elements de l’àrea de
jocs infantils de la plaça de la Barroca, de Sant Gregori.
Els reunits acorden per unanimitat aprovar el pressupost presentat per
l’empresa Transports Reixach per a l’adequació de la illeta ubicada
entre l’avinguda Girona i el carrer Jacint Verdaguer, de Sant Gregori.
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Propers projectes a Sant Gregori
En els darrers mesos, l’equip de govern de CiU ha seguit portant a terme accions per al municipi de Sant Gregori. Algunes ja s’han enllestit,
i altres estan en procés. Seguidament en fem un recull,

Canvi de fanals dels carrers
al municipi

El projecte de canvi d’enllumenat LED al municipi és un dels projectes més prioritaris i importants d’aquesta legislatura per part de
l’equip de govern. En aquests moments el procediment segueix endavant, i s’ha adjudicat la feina a l’empresa amb el millor projecte
i valoració del concurs públic, en el qual han participat 11 empreses
Aquest mes de juny s’han iniciat les obres, per part del Departaespecialitzades en enllumenat. Aquesta acció inclou el canvi de làmment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de la darpades de vapor de sodi a LED –en total, 710 punts de llum (fanals)
rera fase de l’edifici que acull l’Institut Vall de Llémena. En
de tot el municipi–, i com a millores destacades s’ha establert el canvi
total es completaran les 12 aules previstes més les quatre aua LED de tots els focus del pavelló municipal i l’adquisició de cinc
les auxiliars, els serveis corresponents i l’ascensor.
fanals solars. Aquesta acció comportarà un estalvi en
Paral·lelament, durant aquest curs, l’equip de govern de Converenergia elèctrica de més del 80 % del consum
gència i Unió ha estat treballant i planificant amb el Departament
actual per a l’Ajuntament, i s’aconseguirà
d’Ensenyament una ampliació de més aules a l’Escola Agustí
més eficiència energètica. En els propers
Gifre de cara al curs 2017-2018.
Més de 100 propostes
mesos es procedirà a la instal·lació del nou
Així mateix, es preveuen definir els
per al municipi per part de
enllumenat, que permetrà encendre tots
projectes elaborats a través de la
l’equip de govern de CiU a
45
propostes
els fanals del municipi on es porta a terme
Comissió de Patis (formada per
la Junta de Govern en el
per
al
municipi
l’acció. El cost previst és d’uns 230.000
representants de l’AMPA, Esque portem de 2016
per
part
de
l’equip
de
euros,
que estan finançats amb un pla de
cola i Ajuntament) per millorar
govern
de
CiU
al
Ple
finançament
a interès zero amb un retorn
els patis de l’Escola Agustí Gientre
22/06/2015
i
màxim
de
10
anys.
fre.
09/06/2016

Centres d’Ensenyament:
Institut i Escola

Activitats del grup municipal de Convergència a Sant Gregori
Ens sumem a la campanya Let’s Clean up Europe 2016
		
Com vam fer el maig de 2015, des del grup municipal de Convergència a Sant Gregori vam tornar a participar en la campanya
per al medi ambient a escala europea Let’s Clean Up Europe.
En aquesta acció vam recollir i reciclar 50 kg de deixalles a
l’entorn natural de la zona de la Pilastra (municipi de Sant
Gregori). Convé seguir treballant per conscienciar tothom en el
respecte al medi ambient.
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Nova pàgina web
		
Des del grup municipal de Convergència hem renovat la web
www.ciusantgregori.cat, on es poden trobar les últimes accions
assolides, i notícies del grup municipal o de l’equip de govern a
l’Ajuntament de Sant Gregori.
La pàgina web és una bona eina per seguir els principals projectes que desenvolupen els nostres regidors i regidores a
l’Ajuntament.
També ens podeu seguir al Twitter, al Facebook o a Instagram.
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Un any a l’Ajuntament: fem balanç!
Ja fa un any que va començar la nova legislatura, i per als nous regidors d’ERC està essent una experiència molt positiva i gratificant.
Ara és moment de fer balanç:
Què hem fet?
1. Aconseguir que es requereixi al propietari d’una finca viver
que retiri elements abandonats i contaminants.
2. Demanar que s’augmenti la freqüència del bus amb una
nova ruta fins al CAP de Taialà.
3. Aconseguir que es retransmetin els plens municipals per
Ràdio Sant Gregori.
4. Demanar més fons per a la biblioteca municipal i que
s’oficialitzi un document per a les donacions de fons.
5. Demanar que es doni suport a les persones majors de 55
anys desocupades.
6. Demanar que s’insti el Govern de la Generalitat a seguir
impulsant polítiques de suport a les persones en situació
d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
7. Demanar que se cedeixi un espai per als joves com a local
social i lúdic per afavorir la cohesió social i l’oci al municipi.
8. Demanar que el procés d’adjudicació de subvencions a entitats municipals sigui més transparent i participatiu.
9. Aconseguir que es declari el rei Felip VI persona non grata
al municipi.
10. Demanar que s’arrangi el terra del pati de l’escola.
11. Participar en totes les obertures de pliques, meses de contractació i reunions de comissions a les quals ens convoquen.

6

Què fem i què volem seguir fent?
El grup d’ERC continuem amb la il·lusió i energia del primer dia.
Com sempre, estem predisposats a rebre i a escoltar les vostres opinions i inquietuds, i ens movem per intentar trobar-hi respostes.
Volem seguir encarant cada Ple amb motivació, i continuarem organitzant jornades de debat intens, entre els membres i amics del nostre
grup, sobre el temes que s’hi tractaran. Us animem a participar-hi!
Volem seguir treballant per al poble amb rigor i dedicant-hi el temps
que us mereixeu, malgrat el poc marge que se’ns dóna i que hem
denunciat tantes vegades.
Volem seguir rebent les vostres propostes, queixes i suggeriments
per millorar la tasca que ens heu encomanat i, especialment, per
aconseguir el poble que tots anhelem.
BONA FESTA MAJOR!
Grup d’ERC de Sant Gregori
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En aquest 7 en 1 voldríem fer una valoració general de la feina feta en
aquest primer any, en què hem pogut posar un peu a l’Ajuntament i, a
continuació, centrar-nos en les diferents tasques que hem dut a terme
en aquests últims tres mesos.

Mocions al darrer Ple

El primer adjectiu que ens ve a la ment a l’hora de valorar la tasca feta
és que ha estat un any intens. Ha estat un any en el qual ens hem hagut
d’adaptar i formar com més ràpid millor per tal de poder treballar per i
amb el poble de Sant Gregori. Hem treballat sempre en assemblea, de
manera que els nostres regidors no actuen de manera individual sinó
de forma consensuada a partir de les idees de totes i de tots. Al llarg
d’aquest primer any, ens estem centrant a poder anar complint, a través
de propostes via mocions a l’Ajuntament, allò a què ens havíem compromès al nostre programa electoral, el qual és la nostra guia. Creiem
que la nostra feina ja ha deixat petja, i és per aquest motiu que valorem
molt positivament la nostra tasca a l’Ajuntament fins al dia d’avui.
D’altra banda, per a nosaltres la transparència és essencial,
i per aquest motiu, tal com ens havíem compromès, presentem l’estat de comptes dels dos regidors d’aquest primer any
del nostre grup municipal. La Paula i l’Oriol han percebut, en
concepte d’indemnitzacions per les assistències als plens i a les
comissions, un total de 5.022 € entre el 24 d’agost de 2015 i el 3
de juny de 2016. Desglossadament, la Paula ha percebut 1.494,50 €
de l’Ajuntament; i l’Oriol, 1.182,75 € de l’Ajuntament i 2.344,75€ del
Consell Comarcal. Ara bé, també complint el nostre compromís durant
la campanya, i respectant la nostra manera de veure i fer la política, la
Paula i l’Oriol no han cobrat cap de les percepcions detallades. Actualment, aquests diners són en un compte de la CUP, i els reinvertirem
íntegrament en un projecte per al municipi que tenim plantejat decidir
de manera participativa.
A continuació, ens agradaria destacar les tasques realitzades en aquest
segon trimestre de l’any.

En el Ple celebrat el dia 9 de maig vam presentar tres mocions. En la
primera moció, i seguint amb el nostre ferm compromís per un estat
lliure i plenament democràtic, es va aprovar que el nostre Consistori
declarés el seu suport als ajuntaments requerits i a les persones encausades per ordre de l’Audiència Nacional espanyola amb motiu de
l’aprovació de la moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament
de Catalunya.
D’altra banda, tal com vam apuntar a l’anterior 7
en 1, vam presentar una moció per retirar els retrats dels alcaldes franquistes de la sala de plens de
l’Ajuntament, seguint amb la idea d’esborrar el rastre franquista del nostre municipi.
ERC es va abstenir i l’equip de govern va votar en
contra d’aquesta moció al·legant que aquestes fotografies no enalteixen càrrecs franquistes. Des de la nostra assemblea
pensem que mantenir els retrats dels alcaldes de la dictadura –de la
qual eren els representants– a la sala de plens del nostre Ajuntament és
una falta absoluta de respecte a les persones que van patir represàlies.
En cap cas es poden equiparar aquests mandats als exercits en democràcia, ni facilitar la normalització del període de l’horror franquista.
Lamentem que la proposta no hagi tingut el suport necessari per part
de l’equip de govern.
Finalment, conjuntament amb altres municipis com Girona, Salt, Celrà
i Bordils, es va presentar una moció per a la reformulació dels serveis
funeraris. A Girona, i també al nostre municipi, només una empresa
disposa d’autorització per a la prestació de serveis funeraris, fet que
genera i agreuja una situació de monopoli i limita el dret a escollir tant
l’empresa funerària com els serveis concrets que es volen contractar,
així com el seu preu. Aquesta moció va ser aprovada amb el vot a favor
dels tres partits, que van apostar també per la prestació pública dels
serveis esmentats.

El divendres 6 de maig, des de la nostra assemblea,
vam organitzar una xerrada a càrrec de les organitzacions ASL-EREC i refuGIs, que han estat treballant
intensament al camp de refugiats d’Idomeni; i GironaAcull, que tenen el seu àmbit d’acció en el nostre
territori. Els voluntaris i voluntàries d’aquestes organitzacions ens van explicar les seves vivències des del mateix camp, i
ens van descriure les males condicions en què sobreviuen les refugiades.
D’altra banda, des de la nostra assemblea feia temps que estàvem treballant la possibilitat d’ajudar les refugiades a Grècia, i per això vam
proposar a l’Ajuntament fer una donació.
Finalment, es va aprovar fer un donatiu de 1.000 €, des del Fons de
Cooperació Catalana, a l’organització de bombers ASL-EREC.

Finalment, des de la CUP Sant Gregori també volem celebrar l’arribada de la Festa Major
del nostre municipi i desitjar que totes i tots en
gaudeixin al màxim. D’altra banda, volem remarcar la importància que ha suposat el precedent de l’any passat gràcies al qual han desaparegut els favoritismes dels quals gaudien els regidors i regidores en
obtenir tiquets del sopar de germanor de forma gratuïta. Esperem que
sigui una Festa Major popular i respectuosa, on tothom tingui cabuda.
Gràcies al suport que ens heu fet arribar al llarg d’aquest primer any.
De nou, voldríem aprofitar per animar-vos a assistir a les nostres assemblees i a seguir-nos o contactar amb nosaltres a través de les xarxes
socials.

Primer any a l’Ajuntament

Crisi de les refugiades

Festa Major
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Premis literaris de Sant Gregori

—Que què vull? De debò no se’n recorda, de mi? Perquè jo sí que
me’n recordo, de vostè, padre Anselmo.
El capellà la va mirar amb una intensitat tal que a la Cèlia se li va fer
palès que, efectivament, la recordava.
—Vull que em demani perdó.
L’ancià va romandre mut, i va desviar novament la mirada cap als
vàters. Dona i néta n’estaven sortint.
—Com va poder ser tan malvat i tan cruel? Només era una criatura,
una nena una mica més gran que la seva néta…
Les cames eixarrancades i la pell blanca, brillant de suor, li conferien un aspecte de ninot de cera quasi tètric.

—Demani’m perdó, padre.
El vell es va balancejar lleugerament endavant i endarrere, com
l’última inèrcia d’un saltamartí abans d’aturar-se, i va abaixar el cap.
—L’odio tant… No podia desaprofitar l’ocasió de transmetre-li tot
el fàstic que em fa.
Aleshores, en un gest perfectament teatral, el padre Anselmo es va
agafar el pit amb totes dues mans i va caure de genolls davant la
Cèlia, en el que a ella li va semblar el retaule sublim d’un acte pur
de perdó. Van ser uns segons lents com dies, i de les profunditats
de l’ànima de la noia sorgiren les primeres notes d’una lacrimosa
farcida de culpa i de misericòrdia que embolcallaven aquella imatge
que, per bé o per mal, mai més no havia d’oblidar:
Lacrimosa dies illa / Qua resurget ex favilla / Judicandus homo reus.
Pie Jesu Domine / Dona eis requiem
Aaaaameeeeennn.
Tot allò, per al padre Anselmo, havia estat l’acció inclement d’un
puny invisible i despietat que li retorçava el cor amb escreix. Encara
va romandre uns segons agenollat, mirant la Cèlia amb els ulls desorbitats, fins que va caure, de costat, a terra.
—Anselm!
La seva senyora va córrer cap on ell era estès, tot avançant-se a la
néta. Un crit de pànic, esgarrifós i desesperat:
—Anselm!
Es va ajupir i, amb tendresa i cura, com si temés que l’ànima del seu
marit s’acabés d’esmicolar, li va posar una mà sota el cap i l’altra al
pit. Va acostar la cara, sufocada per l’ànsia, a la d’ell, i va sentir que
es desfeia entre els seus braços com un ciri encès en un canelobre.
Llavors va alçar un instant el cap i va clavar els ulls en la Cèlia, que
romania palplantada, la mirada fixa en aquelles mans grans i calloses
que tot just havien perdut el que els quedava de força.
—Qui ets tu?
La Cèlia va fer dues passes discretes enrere mentre s’arronsava
d’espatlles, negant amb el cap, i es va fondre entre la gent que mirava d’abandonar el recinte.
Quan va sortir del teatre va sentir la brisa tardorenca acaronar-li les
galtes. Va sospirar, incapaç d’assimilar el que acabava de succeir. La
Magalí va córrer cap a ella i se li va llançar als braços. El Biel va
seguir-li les passes.
—Cèlia, què ha passat allà a dins?
Això és el que m’agradaria saber.
—Un infart, em sembla.
—Mama, la plaça és plena de bassals! Has vist quin xàfec ha caigut
mentre érem al teatre?
La Cèlia va mirar el color rogenc de la terra molla.
—I tant! Ja ho pots ben dir…
—Mama, tu creus que la Ventafocs va perdonar mai la madrastra?
La Cèlia va agafar la petita mà molsuda de la seva filla, i tots tres
van començar a caminar. La Magalí, sense esperar resposta, va pronunciar un tinc gana amb totes les lletres. Tens gana? Si només són
les… Va mirar el rellotge. Eren les dotze del migdia. Només les
dotze. En un gest extemporani, la Cèlia Marès va abaixar la mirada
i es va observar els peus; va constatar que duia totes dues sabates, i
va alçar el cap, definitivament AMÉN.
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una obra completa i original, sigui en l’àmbit que sigui. Com deia
l’amic Schopenhauer, les dones són criatures d’idees curtes i cabells
llargs. Ho has entès, Cèlia Marès?
La Cèlia es començava a marejar. Va sortir la carrossa. Sentia les
temples bategar intensament mentre sonaven els primers acords de
piano que anunciaven el ball.
—Mare, i si s’oblida que a les dotze se n’ha d’anar?...
Va sentir una estrebada a la màniga:
—Mare!
—Magalí, perdona, digues.
—I si s’oblida que a les dotze se n’ha d’anar?
—No se n’oblidarà perquè sentirà les campanades.
La representació s’estava acabant i la sabata esdevenia la peça més
anhelada del trencaclosques de la vida de la —fins aleshores i vés a
saber després— malaurada Ventafocs, i s’encaixava amb ànsia al seu
peu delicat. A continuació venien les festes i celebracions i tots els
personatges ballaven agafats de les mans, incloses la madrastra i les
seves filles, de nassos grossos i berrugosos.
La Cèlia s’havia quedat amb una sensació d’estómac remogut molt
desagradable. Es van encendre els llums de platea i els espectadors
van deixar de ser-ho. Alguns badallaven, d’altres marxaven més o
menys entumits. Ell era al costat de la porta que donava al vestíbul,
amb la seva néta i la muller, que va agafar la nena de la mà i totes
dues van enfilar cap als lavabos. Es va quedar sol. Havia de ser ara,
o mai.
—Biel, queda’t amb la Magalí, si et plau. Ens busquem a la sortida.
—On vas?
El va interceptar al vestíbul i s’hi va plantar al davant. Se li va assecar la boca, es va veure incapaç. I va sentir una veu, que era la seva:
—Padre Anselmo.
—S’equivoca. No sóc capellà, jo.
—No ho és, però ho va ser.
—Em sembla que es confon.
—Em sembla que no.
L’home va mirar, neguitós, cap a la porta dels lavabos.
—Qui és vostè?
Cèlia Marès, per què t’hi escarrasses, si no en trauràs res…?
—No em reconeix, padre? Sóc la Cèlia Marès.
Se’n seguí un silenci llarg, com un Avemaria, abans que ell preguntés:
—I què vol de mi?
Oblidar-te per sempre més, voldria.
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LA REUNIÓ DE MUNTANYES

4

Conten els vells que, fa molts anys, quan les muntanyes podien parlar i les flors podien pensar, a Catalunya, justament a la província de
Girona, en una vall anomenada la Vall del Llémena, va passar una
cosa inesperada: «la reunió de muntanyes». Aquest esdeveniment
va succeir perquè no s’entenien, i es barallaven sempre: «—Ai, que
aquest tros de terra és meu! —Ai, que jo sóc més alta i em mereixo
més!». Totes aquestes discussions havien ocorregut ja feia anys. En
aquell temps s’enfrontaven pels arbres, pels arbustos, i també per les
herbes i els bolets. Es discutien perquè volien coses que no tenien.
És a dir, si tenien vegetació, volien roca i, si tenien roca, volien bolets. Per això es van reunir. Després de parlar, parlar, parlar i parlar
van decidir que cadascuna tindria una mica de tot. Per exemple, Sant
Roc només estava fet de roca, i entre totes li van donar una mica de
vegetació. En resum, ja havia passat un cas semblant feia anys, però
el que us vull explicar és la reunió que van fer per decidir sobre els
terrenys.
Aquesta vegada, quan es van reunir, era un dia assolellat. Els ocells
xiulaven cançonetes, el vent feia moure els arbres, i les flors, boniques com cada dia de primavera, lluïen els seus colors i les seves
olors.
La trobada va començar així: primer va arribar el Rocacorba, que
era el president d’AMVLL (Associació de Muntanyes de la Vall del
Llémena). Tot seguit va arribar el més alt i fatxenda de la vall, el
Puigsallança. Després, van arribar els més baixos de l’associació, els
bessons Sant Grau i Sant Roc.
Quan ja hi era tothom, van seure, i el president va donar inici a la
reunió. Primer van parlar els bessons.
—No hi ha dret. A mi, que sóc el més baix, mai em teniu en compte!
Tinc poca altura i per això sóc petitó. M’agradaria tenir alguna plana
per on mirar i pensar que sóc el més alt del món— va protestar Sant
Grau.
—Bé, tampoc no et facis el ressentit, que jo sóc el segon més baixet,
i tampoc no em fan gaire cas!— li va contestar indignat Sant Roc.
—Silenci a la sala! Voleu parar? Que no veieu que discutint no arribareu enlloc? Hem de conversar en comptes de barallar-nos com uns
beneits!— va ordenar el Rocacorba.
Tot seguit el Puigsallança va parlar:
—Doncs, jo, proposo una idea; em concediu tota la Vall del Llémena, i tots contents!
—Com a president de la reunió, senyor Puigsallança, li aconsello
que no pensi només en vostè. Aquí tothom ha d’estar d’acord amb
el que decidim.
—Doncs no sé pas per què no hi esteu d’acord, amb la meva brillantíssima idea. Tothom hi estaria bé. Per part meva, es faria realitat
el meu somni: ser el rei de la Vall del Llémena. I, per part vostra...

ja ho sé! Podríeu contemplar cada dia de les vostres vides la meva
bellesa— va exclamar el Puigsallança.
—No li ho tornaré a repetir, senyor Puigsallança. Si torna a fer un
comentari com aquest, l’envio directament al bosc tenebrós!
El bosc tenebrós era un bosc amb uns arbres sense fulles, on hi havia
bruixes, trolls i altres éssers monstruosos. Quan una muntanya anava
al bosc tenebrós, era com anar a l’infern, i havia de vigilar a tothora
perquè no li passés res.
Per això, quan en Puigsallança va sentir «bosc tenebrós» va callar de
cop i no va dir res més en tota la reunió.
Després que cada muntanya proposés, critiqués, es barallés i cridés,
a en Rocacorba se li va acudir la solució a totes aquelles paraules i
crits. Repartirien la Vall del Llémena en quatre trossos. Cada tros per
a una muntanya i així tots estarien contents. Van repartir les terres i
van decidir que es tornarien a reunir al cap de dos dies per concretar
i definir els nous canvis. I durant aquells dos dies havien de pensar
un nom per al seu terreny.
L’endemà al matí, quan Sant Roc es va despertar, el primer que va
veure va ser un arc de Sant Martí, i va pensar que si no estigués a la
Vall de Llémena no podria veure un arc de Sant Martí com aquell. I
just en aquell moment, li va venir al cap el nom que posaria a la seva
terra: «Sant Martí de Llémena».
A la tarda, un jove pelegrí va pujar la muntanya de Rocacorba. Justament quan era a dalt de tot va notar un rau-rau a la panxa. Va treure
una llesca de pa que havia comprat aquell matí al forn de pa de can
Canet i un pot de melmelada que a l’etiqueta posava «Adri». Va
untar el pa amb la melmelada i va començar a menjar. En Rocacorba
va sentir l’olor i va pensar que aquella era la millor combinació de
gustos que havia flairat mai, i se li va acudir el nom perfecte per al
seu trosset de terra: «Canet d’Adri».
Al matí següent, la muntanya de Sant Grau es va despertar amb un
pessigolleig al coll. Eren les ovelles del pastor Gregori, que sempre
el despertaven amb pessigolles. Ell era una muntanya alegre, tot gràcies al pastor Gregori. Per això, en honor seu, va decidir que el seu
tros de terra es diria «Sant Gregori».
L’endemà, el dia de l’acord, tots tenien el nom pensat. Fins i tot en
Puigsallança, que havia rebut la inspiració a partir d’un somni. En
despertar-se ho va veure clar. No recordava el somni però sí un nom:
«Sant Aniol de Finestres». Sonava bé, tenia cos i feia patxoca.
La trobada va anar d’allò més bé. La concòrdia havia arribat a la Vall.
Gràcies a aquesta bona entesa, els nostres pobles tenen aquest nom.
I mitja vall diu que sí, i l’altra mitja vall diu que no, i aneu a saber
qui té la raó. I si el conte t’ha agradat dóna’l per ben escoltat.
La Néta de cal Mut.
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AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI

Cloenda de temporada
L’Agrupació clou la temporada 2015-2016
amb un gust amarg per la pèrdua de categoria del primer equip de l’entitat, que la
proper temporada retornarà a Tercera Catalana. Ha estat un any molt dur, amb rivals de
molt nivell i amb l’handicap de tenir lesions
i altres factors negatius en moments determinats claus de la competició.
Ara comença un nou projecte amb l’objectiu
de recuperar la categoria com més aviat millor, prioritzant, com sempre, formar una
plantilla competitiva amb la base de la casa.
Pel que fa al futbol formatiu, s’ha mantingut
la categoria de Primera Divisió del Juvenil
A, important per nodrir el primer equip en
un futur immediat.
Cal destacar, com cada any, la IX Edició del
Memorial Climent Frigolé, que va aplegar

durant tot el dia un total de 350 participants;
els guanyadors van ser el Girona FC (2006),
AE Sant Gregori (2007), CE Llerona (2008)
i el CE Llançà (2009).
De cara a la propera temporada cal destacar
que en Carles Saló deixarà el seu càrrec de
coordinador del club, per motius personals,
després de 19 anys a l’entitat; agafarà el
relleu un deixeble seu, en Cesc Banal, que
treballarà juntament amb en Manu Muñoz i
l’Albert Ribas.
Pel que fa a les instal·lacions, s’estan fent
les obres del nou bar per poder ampliar la
zona de vestidors, i millorar la comoditat
per als 150 usuaris diaris del Camp Municipal de Sant Gregori. Tanmateix, s’utilitzarà
a ple rendiment, per a la pròxima temporada, el camp de futbol 7 de gespa natural.

CLUB D’ESCACS SANT GREGORI

Acabada la temporada per equips, ha arribat el moment dels tornejos individuals.
Aquests mesos, a Sant Gregori hem organitzat un campionat d’actius, que formava part
del circuit gironí d’actius, i a principis de
juliol organitzarem un campionat a la piscina de Sant Gregori, així com un campionat
obert.
En el campionat d’actius de Sant Gregori hi
van participar 34 jugadors, cinc dels quals
eren mestres catalans. Va guanyar el torneig
el jugador del Gerunda David Carrasco,
amb 7,5 punts (sobre 9). Del Sant Gregori,
hi van participar la Laura Garcia (15a, amb
5 punts), l’Antoni Foix (25è, amb 4 punts) i
en Rafael Garcia (30è, amb 3,5 punts).

Per la seva banda, l’Antoni Foix va participar
en el torneig d’actius organitzat pel Gerunda,
i va quedar 25è, amb 4 punts. També va participar en el I Obert Gerunda – Pont Major,
en el qual quedà en 31a posició, amb 5 punts.
També es va jugar el campionat de ràpides
provincial dins de la Festa Gironina dels escacs. La Laura Garcia va quedar 20a, amb
6,5 punts, i en Rafael Garcia va quedar 44è,
amb 5 punts.
Per finalitzar la temporada de l’escola d’escacs vam fer una festa a les escoles de Cartellà. Es va jugar un campionat infantil de
ràpides, que va ser guanyat per en Miquel
Farré, i un campionat absolut, que va guanyar en Miquel Àngel Bordas.
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Campionat d’actius
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA SANT GREGORI

Gimnàstica Artística Sant Gregori.
Temporada 2015-2016
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Un any més, una temporada més i un munt
de noves sensacions i experiències per explicar! S’ha acabat el curs escolar 20152016, i l’Escola Esportiva de Sant Gregori
ha treballat de valent participant en diferents exhibicions i competicions organitzades en el municipi de Sant Gregori.
Com a novetat, aquest any hem comptat
amb una entrenadora nova, la Lídia, que tot
i només venir uns dies, ens ha estat de gran
ajuda per a muntatges de terra i per perfec-
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cionar la tècnica de la gimnàstica esportiva.
Cal també recordar que amb el material nou
s’ha pogut avançar moltíssim i tenir més seguretat en els entrenaments.
El dia 11 de juny, a l’Espai la Pineda, vam
finalitzar la temporada amb la Cloenda
de fi de curs. Aquest any les gimnastes de
l’Escola Esportiva de Gimnàstica Artística
varen presentar “El Gym-Circ”, una representació en què es fusiona la dansa interpretativa tot jugant amb la gimnàstica artística

com a element bàsic i essencial. Creiem que
va ser tot un èxit, ja que hi varen assistir
més de 300 persones.
Durant el curs 2015-2016 totes les gimnastes a partir de segon de primària fins a
les més grans, de segon de batxillerat, hem
participat a les diferents competicions de
la Lliga Territorial de Gimnàstica Artística
que organitzen els diferents Consells Esportius de la província de Girona, fins arribar a
la Final Nacional de Gimnàstica Artística,
celebrada el dia 4 de juny a les instal·lacions
del Salt Gimnàstic Club. Després de quatre
anys sense celebrar unes Finals de Catalunya, el gimnàs de Sant Gregori hi va participar amb 10 gimnastes, de les quals cinc varen pujar al pòdium i les altres varen quedar
en molt bona posició.
Una vegada més, totes elles han fet un gran
esforç participant i entrenant cada dia per
superar-se en cada competició, fins al punt
que les classificacions finals han estat un
èxit. Les entrenadores volem agrair la constància i l’esforç de les nenes i noies, i també
el suport dels pares i mares que han assistit
als diferents esdeveniments. També volem
agrair l’esforç dels pares, mares i àvies,
que ens han ajudat tant en l’organització
dels vestuaris com en el make up durant la
Cloenda de fi de curs i de la present festa de
Sant Gregori.
Les entrenadores estem molt orgulloses de
la feina realitzada durant tota la temporada,
i ara és el moment de felicitar-vos; moltes
gràcies a totes les gimnastes per fer de la
gimnàstica un esport cohesionat al poble
i aconseguir entre tots i totes millorar el
nivell i el rendiment d’aquest esport tan
precís. Com cada curs, les entrenadores us
animem un any més a continuar estimant la
gimnàstica artística i a promocionar-la arreu
de la Vall del Llémena!
Com a novetat volem afegir que el proper
any començarem amb la gimnàstica masculina per a tots aquells nens que vulguin
iniciar-se en aquest esport. Finalment, volem recordar que les classes comencen l’1
de setembre, amb el mateix horari del curs
escolar, al pavelló esportiu de Sant Gregori.
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Classificacions als Jocs Esportius Escolars de Catalunya: Final Nacional de
Gimnàstica Artística
Nivell Benjamí:
Individual:
3a classificada: Afra Jiménez Reixach
Nivell Aleví:
Individual:
4a classificada: Elisa Roch
6a classificada: Alba Viñas Tarrades
Nivell Infantil:
Individual:
2a classificada: Maria Yang Saurina
3a classificada: Júlia Roch Serfass
4a classificada: Diana Solés
Categoria Cadet:
Individual:
1a classificada: Neus Feixes Boschdemont
6a classificada: Fiona Moreno
7a classificada: Júlia Güell
Categoria Juvenil:
2a classificada: Sara Feixas Boschdemont

CLUB CICLISTA SANT GREGORI - EL LLÉMENA

Benvolguts veïns,
Ens agradaria fer-vos partícips de les activitats que hem dut a terme
últimament.
3a Sant Grau Xtrem Run
El dia 5 de juny vàrem fer la tercera edició de la nostra cursa de
muntanya, amb tres circuits per a tots els corredors! (11, 20 i 33 km).
En total hi varen participar 175 persones.
També, per als més petits vàrem fer la mini cursa, amb una cinquantena de nens i nenes apuntats.
Després de la cursa varem poder gaudir de la piscina municipal gràcies a la cessió que ens en fa l’Ajuntament.
Feina feta! I ara, a començar a pensar com fer-la l’any vinent!
Properes activitats:
2a Sant Grau Xtrem BTT
La segona edició de la cursa de BTT es durà a terme el 18 de setembre.
Constarà de dos circuits de 20 i 30 km. N’anirem informant!
A tots aquells que gaudeixin de la practica esportiva a Sant Gregori i a
la Vall del Llémena, us invitem a adherir-vos a nosaltres o a seguir-nos.
Us podeu posar amb contacte amb nosaltres per mail a ccsantgregori@
hotmail.com o busqueu-nos al Facebook per C. C. Sant Gregori.
LA JUNTA
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Activitats recents del Club Ciclista
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PATINATGE ARTÍSTIC SANT GREGORI

Patinatge artístic Sant Gregori - Canet d’Adri
Temporada 2015-2016
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Ja s’olora l’estiu. Tots tenim ganes de fer uns
dies de vacances i gaudir del sol, del temps
lliure i dels amics. El patinatge artístic Sant
Gregori - Canet d’Adri ja es comença a preparar també per a l’estiu però sense deixar
de patinar, ja que durant tot el mes de juliol
el club encara roman obert. Ara els entrenaments són més divertits, perquè incorporen
jocs i remullada final si fa molta calor.
Abans de donar la benvinguda a l’estiu, mirem una mica enrere i veurem que el club no
para mai de fer activitats.
El dissabte dia 21 de novembre es va celebrar a Sant Feliu de Guíxols el Campionat
de Promoció. Hi van participar, del nostre
club, la Laia Arnau, que va quedar tercera en Categoria B, i Júlia Pujolràs, que va
quedar segona en Categoria C. El 5 de desembre la Laia Arnau va aprovar les proves
d’iniciació nivell B amb una excel·lent nota.
També el dissabte 9 d’abril, tres de les nostres patinadores –Júlia Pujolràs, Laia Arnau i Emma Turón– van participar al Trofeu
d’Anglès, on van competir en les categories
d’Iniciació B i A, van fer un molt bon ball i
van gaudir molt de l’experiència.
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El següent dissabte, 16 d’abril, el nostre club
va organitzar el seu propi primer trofeu (El
Trofeu de l’Amistat), al qual vam convidar
el CP Salt. La competició ens va servir com
a prova pilot per saber que som ben capaços
d’organitzar-ne una de ben gran els pròxims
anys, i que hi participin més clubs gironins.
Va ser un matí de dissabte ben entretingut,
i les patinadores i els patinadors van poder competir amb el seu ball i van recollir
molts trofeus. I seguidament, l’últim dissabte d’abril, el dia 30, l’Emma Puigdevall va
aprovar les proves d’Iniciació C a Caldes.
El dissabte 14 de maig les petitones del club
van participar a les proves de Preliminar que
es van disputar a Quart. La classificació va
quedar així: la Irene Vaz, 3a en categoria B;
Jana Bosacoma, 2a en categoria C; Ariadna
Moreno, 2a en categoria D, i Anna Mir en
categoria B. Totes elles tindran l’oportunitat
de tornar a competir en el Campionat final
de Preliminar que es farà els dies 25 i 26 de
juny a la Jonquera. Era la primera experiència que tenien en proves federatives, i va ser
tot un èxit.
I el 28 de maig hi hagué la gran festa del

nostre estimat club, el 9è festival del PA St.
Gregori-Canet d’Adri. Hi vam convidar diversos clubs gironins i vam estrenar els nous
balls i noves coreografies, molt treballades
i pensades per cada grup. Tothom hi estava
convidat, i la veritat és que ens va sortir una
celebració molt i molt lluïda. Els balls nous
van agradar molt, i els patinadors i patinadores estaven tots guapíssims. La nota emotiva del dia va ser al final del festival, quan
es va anunciar que la nostra entrenadora i
fundadora del club, Gemma Vilches, deixa
d’entrenar per motius familiars.
Volem anunciar-vos també que el divendres
3 de juny el grup de les grans va participar
en el festival del GEiEG, i el dissabte 11 de
juny en el festival del CP Salt, amb el ball
titulat “Vigilants de la nit”, amb coreografia
de l’Imma Oliva i amb expectatives de ser
presentat a competició l’any vinent.
Finalment, cal celebrar també que el diumenge 19 de juny la nostra patinadora Júlia
Pujolràs va superar la prova d’Iniciació B a
Figueres i va fer un ball molt ben executat.
El Club de Patinatge us desitja una molt
bona Festa Major!
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El comiat de l’entrenadora Gemma Vilches
La Gemma –entrenadora, amiga, companya... i, sobretot, gran
persona– ha decidit deixar el Club. Una decisió molt difícil per a
ella i trista per a nosaltres. Sabem que no ha estat fàcil, però quan
parlem del Club de Patinatge Artístic Sant Gregori sempre ho recordarem com el Club que han fet créixer l’Imma i la Gemma
durant nou temporades.
I perquè ella no s’oblidi de nosaltres, en el 9è Festival d’estiu li
hem volgut fer un petit homenatge. Totes les patinadores i patinadors s’han vestit amb les malles que han anat desfilant pel
nostre Club temporada rere temporada durant aquests nou anys.
Cadascun d’ells li van regalar una rosa. Al final va resultar un
ram de roses espectacular i la nostra entrenadora es va emocionar
moltíssim i va agrair a tothom la gran estima que li tenen.
El Club li va desitjar molta sort en la nova etapa i que sobretot
mai no els deixi de venir a visitar. Que segur que ho complirà!
T’estimem, Gemma!

CB SANT GREGORI

Fa pocs dies que vam cloure la temporada,
i en tota activitat és bo, quan s’arriba a la
seva fi, fer balanç. Si l’activitat és esportiva el més apropiat sembla que hauria de ser
veure a quin lloc de la taula classificatòria
han quedat tots els equips i, d’aquesta manera, veure si s’ha tingut èxit i s’han complert les expectatives inicials o, al contrari,
si s’ha fracassat i si s’ha quedat lluny dels
objectius previstos de bon principi.
Això és així en els clubs professionals,
en els clubs on hi ha molts diners en joc i
on l’èxit o el fracàs és mesura només pel
nombre de victòries i lloc final en la taula
classificatòria. El balanç que hem de fer nosaltres, el Club de Bàsquet Sant Gregori –i,
com nosaltres, tots els clubs que competim
amb diferents equips en les diverses lligues
que organitza la Federació Catalana de Bàsquet– ha de ser molt diferent. Seríem una
mica il·lusos, però, si volguéssim passar per
alt la vessant competitiva de bàsquet i el fet
que a tothom, des del més petit fins al més
gran, li agrada guanyar, i com més millor,

però el nostre balanç de final de temporada
ha de ser un altre.
L’objectiu de l’esport de base, del bàsquet
de base, i del nostre club, és que tots els
nens i nenes i tot el jovent a qui agradi el
bàsquet el puguin practicar amb normalitat, entrenant-se entre setmana i jugant els
dissabtes; que es creï un ambient d’amistat,
d’esportivitat, de col·laboració i de solidaritat entre els membres de cada equip i
entre tots els que formem el Club Bàsquet
Sant Gregori: junta, coordinador, entrenadors, jugadors i jugadores, pares , mares i
senyores dels nostres jugadors i jugadores
i amics i seguidors. Això, pensem des del
club, és el que és realment important, i en
aquest aspecte sí que el balanç és molt i
molt positiu.
Només senyalarem dos aspectes que corroboren aquest fet. En primer lloc el bon
ambient que s’ha percebut tota la temporada en els partits dels més petits, els que es
juguen el dissabte al matí. Els pares i mares
han gaudit veient les evolucions dels seus

nens i nenes damunt la pista i els han animat
tant en els èxits com en les derrotes i sempre
s’ha respirat, sobre tot a la zona del bar, un
gran ambient, un molt bon ambient.
Aquest bon ambient, i els ànims i la força
que es tramet des de la grada, també l’han
palpat els integrants de l’equip sènior masculí. Aquest any estrenaven categoria i,
malgrat l’esforç de tots, començant per
l’Albert, l’entrenador, i seguint per tots els
jugadors, no s’hi han pogut mantenir, però
s’ha assolit, com mai, i gràcies al bon joc i
a la seva entrega, un molt bon ambient de
bàsquet i s’ha aconseguit omplir les grades
del pavelló en moltes ocasions.
Només ens resta donar les gràcies a tots:
als jugadors i jugadores, al coordinador,
als entrenadors i entrenadores i, de manera
especial, a dos integrants de l’equip sènior
masculí que aquest any pengen les vambes,
el Roc Prat i en Tomàs Brea, i a l’Albert
Morejón, que l’any que ve entrenarà un altre equip a Girona. Moltes gràcies a tothom
i per molts anys.
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L’hora del balanç
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Oferta cultural a Sant Gregori
Aquí teniu un recull de les propostes de
l’oferta cultural que s’han dut a terme durant els mesos d’abril i maig:
CUINA NATURAL i SALUDABLE
El divendres 15 d’abril vàrem descobrir com
fer un àpat amb tot d’aliments alternatius:
vàrem començar amb un entrant de paté de
llenties vermelles. Tot seguit vam preparar
una hamburguesa de quinoa i verdures amb
salsa d’hummus i remolatxa, i unes postres de
gelatina de poma i maduixes amb agar-agar.
Finalment, vàrem aprendre a fer germinats.
DETALL DE SANT JORDI
El diumenge 17 d’abril vàrem fer unes roses
de Sant Jordi i un pot en forma de drac per
posar llapis, en un taller que l’Associació El
Quaranta-dos va organitzar a la plaça de la
Sardana.
Amb aquest taller continuem la sèrie de propostes de caràcter familiar que volem ampliar de cara al curs vinent.

TRANSFERÈNCIA D’IMATGES
El dissabte 7 de maig vàrem muntar un taller de transferència d’imatges on vàrem
aprendre a passar una imatge impresa sobre
paper a un objecte de fusta, pedra, rajola...
una tècnica que per la seva senzillesa obre
un ventall molt gran de possibilitats per poder personalitzar objectes de tot tipus amb
les pròpies mans.

COSMÈTICS i CREMES NATURALS
El dissabte 21 de maig vàrem aprendre a
elaborar crema hidratant amb les nostres
pròpies mans, un procés que va sorprendre
totes les participants per la poca quantitat
d’ingredients que es necessiten i per la preparació tan ràpida i senzilla, que ens permet
obtenir una crema hidratant sense conservants ni cap tipus de producte químic.

CUINA CATALANA AMB EL RESTAURANT MAS PALAU
El dijous 19 de maig 17 persones vàrem poder tastar uns plats boníssims elaborats amb
productes de temporada. Suflé de formatge
emmental amb orenga, raviolis de verdures, ceps i crema de pastanaga al curri, mar
i muntanya de conill i escamarlans i, per
acabar, maduixes amb ratafia i menta amb
vainilla, una proposta que combina tradició
i modernitat i que va fer les delícies de tots
els participants.

cosmètics i cremes naturals

CUINA NATURAL I SALUDABLE
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L’ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA

Club de lectura

Torna a arribar el mes de juliol, i de nou ens
trobem per acomiadar el Club de lectura, que
enguany, una vegada més, ens ha omplert i
ens ha fet una mica més savis. Com cada any.
I no només per la lectura, sinó per les xerrades, per la complicitat, per l’amistat, per les
trobades i els plats que hem compartit, pels
cercles que hem dibuixat, per les fronteres
que hem transitat. Per les hores que hem passat parlant de literatura, que és una manera de
parlar de la vida, i per les hores que encara
ens queden. Pels llibres que hem descobert
i pels que descobrirem. És com un sostre de
plafons de vidre que sembla que amplifiqui
la claror.
Mentre escric aquesta valoració m’assabento que una de les novel·les que més ens han
agradat aquest any, Gegants de gel, de Joan
Benesiu, i sobre la qual vam poder parlar amb
l’escriptor, ha guanyat el Premi Crexells de
l’Ateneu Barcelonès. Envio un missatge a
tots els amics i amigues del Club. I tot són
felicitacions per haver-lo triat, per haver-lo
llegit, per haver-lo conegut. I això em fa somriure. Perquè l’èxit és conjunt. En els més de
80 anys que té el Premi, i en les 45 edicions
que se n’han fet, han obtingut el Crexells
Josep Maria de Sagarra, Mercè Rodoreda,
Prudenci Bertrana, Maria Mercè Marçal, Jesús Moncada, Pere Calders, Vicenç Pagès i
Jaume Cabré, entre moltes altres plomes insignes d’aquest país. Però a part del prestigi,
és un premi amb el qual ens sentim vinculats
perquè en dues ocasions vam formar-ne part
del jurat, concretament els anys 2013 i 2014,
en què van premiar Josefa Contijoch i Pep

Puig. Aquest any haguéssim votat Gegants
de gel.
Vam començar el curs amb Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, que va parlar de la vigència dels clàssics
en l’era digital.
Entre octubre de 2015 i ara ens han visitat,
a més de Joan Benesiu, Xavier Pla, que va
venir a parlar d’El carrer estret, de Josep Pla,
i Toni Sala, amb qui vam comentar la seva
novel·la Els nois.
Hem llegit Dora Bruder, de Patrick Modiano;
La dona d’en Martin Guerre, de Janet Lewis;
Maria Rosa, d’Àngel Guimerà; El cinquè en
joc, de Robertson Davies; La mort del pare,
de Karl Ove Knausgard, i Camí de sirga, de
Jesús Moncada. Cada lectura ens ha deixat la
seva empremta. A cada llibre hi hem deixat
la nostra petjada. Finalment, ens estremirem
llegint, dient i escoltant la poesia de Montserrat Abelló. I com a colofó hem convidat
Mirna Vilasís i Xavi Múrcia, que han musicat
la seva poesia, i el 20 de juliol els podrem
escoltar en concert a la rectoria de Cartellà.
Espero meravelles, es diu el conjunt de catorze poemes de Montserrat Abelló musicats. I
les esperem, aquestes meravelles: les que ja
han vingut però sobretot, les que vindran. Us
convidem tots a ser-hi. Mentrestant em guardo una poesia de Montserrat Abelló perquè,
si ens quedem a la intempèrie, tinguem unes
paraules on refugiar-nos:
“Visc i torno a reviure cada poema, cada paraula.
Estimo tant la vida que la faig meva moltes
vegades”.

A la tertúlia de desembre vam poder parlar sobre Gegants de gel amb Joan Benesiu, Premi
Crexells 2016.
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Nostaldisc,
la primera
Fira del Disc a
Sant Gregori

El 28 de maig, l’Associació LE2X va
organitzar la primera Fira del Disc
“Nostaldisc” a Sant Gregori en homenatge a Jordi Pagès, músic, professor i veí del poble, que ens va deixar
l’any passat. Aquest esdeveniment va
comptar amb diverses parades especialitzades en discs i amb una completa
programació de concerts i actuacions a
l’interior de l’Espai la Pineda.
Durant la jornada hi van passar centenars de persones que no es van voler
perdre aquesta nova cita en el calendari musical, dels nostàlgics del disc, del
rock and roll i, és clar, de memorial a
Jordi Pagès.
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Dia de funció
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Aquest divendres s’ha llevat amb sol, com va essent costum aquesta primavera: els matins amb sol i amb un ruixat a la tarda. Avui,
però, no és un divendres qualsevol. Avui toca funció, i toca a casa,
a l’Espai la Pineda, a Sant Gregori. Com cada dia que toca funció,
s’imposen els petits rituals per tal d’arribar al vespre en les millors
condicions físiques. Així que només de llevar-me, dutxar-me i arreglar-me toca fer els exercicis de veu per tal d’assegurar que estem en
plena forma. La veritat és que em torno a repetir que avui no és un
dia qualsevol, i els nervis, a mesura que el dia va passant, creixen i
es fan cada vegada més intensos. El neguit es va manifestant de totes
les formes habituals: somriures nerviosos, impossibilitat de tenir les
mans quietes, nus a l’estómac... Res, que ha de trobar la manera de
sortir i de fer que no explotis.
Un cop arribes al teatre, deixes les teves coses al camerino, com
sempre. Primer ordenes l’aigua, els sucs, els caramels, i després
t’assegures de tenir la roba a punt. Sempre per aquest ordre, amb els
auriculars escoltant la música de rigor, cançons del compositor Phillip Glass, ja que, com bé he dit abans, s’han de mantenir les manies
i els rituals: no sigui que, per no fer-ho, després alguna cosa no vagi
del tot bé a dalt de l’escenari. Una vegada ho tens tot controlat i ja
veus que entres a la recta final abans de començar l’espectacle, és el
moment de crear l’energia adequada per a la funció. Els companys,
cadascú capficat en les seves coses, controlant roba, maquillatges,
atrezzo, micròfons, tot i així no poden evitar que en algun moment
determinat els surti una abraçada, unes paraules, una mirada. Sóc
així i no ho puc evitar. Encara que la meva escena només sigui amb
una companya, l’obra i la funció són de tots, i per tant necessito la
seva presència, la seva energia, per tal de poder sortir quan em toqui
i donar el màxim per tal que el públic, en l’estona que jo intento ferli viure emocions, ho pugui fer, i que jo també em senti ple de tota
la màgia i l’energia necessària per tal de no defallir ni decaure en la
meva interpretació.
Val a dir que avui, a més, es tracta d’una actuació molt especial per a
una de les companyes, una funció a benefici d’una entitat abocada a
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ajudar la gent que ho passa molt malament, l’Oncolliga, que realitza
una tasca veritablement necessària. I això, encara que només sigui
un petit detall afegit, fa que la meva pressió, que per si mateixa sempre és màxima, avui encara estigui més amunt. No vull fallar, no vull
cometre cap errada, i vull que surti tot tan bé i tan perfecte com sigui
possible. Deixo per al final, com sempre, l’abraçada més important,
la que faig a la meva companya d’escena. La veig nerviosa però sé
que ens en sortirem com cal.
Després de tranquil·litzar-la una mica i d’assegurar-li que tot anirà
bé, vaig a canviar-me. Em preparo i espero que la funció comenci.
Surto finalment a escena. El que veig em deixa molt gratament sorprès: les grades plenes! I no només això, sinó que també hi ha gent
amb cadires als voltants. Per dins l’eufòria creix, mentre estic assegut al proscènium, esperant que arribi el moment de posar damunt
l’escenari tota la feina realitzada als assajos. Sento com les respiracions, els murmuris, els somriures i la tensió del públic m’arriben a
la pell i són la guspira final que encén la meva passió. L’escena surt
de meravella: arribo, connecto amb la gent, la gent gaudeix i acaba
amb un aplaudiment espontani quan ens retirem amb la companya
cap a camerinos. L’abraço i li repeteixo el que sempre li dic quan
acabem: “Ho veus? Ha anat molt bé!”. I la veritat és que, avui, millor que mai. S’acaba la funció. Tots hem estat increïbles, i ho hem
fet superant-nos a nosaltres mateixos. I és que a vegades, quan la
comunió entre públic i actor arriba al punt en què aquesta nit del
29 d’abril va arribar a Sant Gregori, poden sorgir coses meravelloses. I a més a més, vam poder contribuir a la causa de l’Oncolliga
amb una xifra increïble que segur que els permet poder seguir amb
la seva impagable feina d’ajudar les persones que ho estan passant
molt malament. Des d’aquí, amb tota la il·lusió d’un petit actor, vull
donar-los i enviar-los tota la força, tot el coratge i tota la valentia
que es mereixen. Perquè si el teatre serveix per a alguna cosa és per
donar vida a la foscor, per donar somriure en el dolor.
ISIDRE FÀBREGA
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Nova delegació d’Oncolliga
Girona a Sant Gregori
La nova delegació de la Fundació Oncolliga Girona a Sant Gregori es va donar
a conèixer el dia 26 d’abril de 2016 en
un acte a la Sala Rafael Masó de l’Escola
Agustí Gifre.
La Fundació Oncolliga Girona, lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer, és una
entitat sense afany de lucre. Fa més de
20 anys que dóna servei a les comarques
gironines, i la seva finalitat principal és
l’atenció psicosocial a les persones amb
càncer i als seus familiars. Ofereix diferents serveis, com programes socials, material específic per al malalt, voluntariat
de suport, servei de fisioteràpia a domicili, atenció psicooncològica, drenatge
limfàtic, programes de prevenció i formació... etc., i ara es reforçarà amb un equip
al nostre municipi, www.oncolligagirona.
cat.
Hi varen intervenir la Sra. Lluïsa Ferrer,
presidenta d’Oncolliga Girona, que va
manifestar estar molt satisfeta per aquesta
nova delegació, i va destacar la importància de tots els serveis que s’ofereixen
des d’Oncolliga; el Dr. Joan Brunet, cap
del Servei d’Oncologia Mèdica d’ICO

Girona, que va recalcar la gran importància de la relació ICO-ONCOLLIGA;
Quim Roca, alcalde de Sant Gregori, que
va oferir suport institucional a aquesta
causa; i la delegada local de la fundació
Oncolliga a Sant Gregori Conxa Torrado
i Oliva, que va donar gràcies al públic
per la seva assistència i a l’alcalde i a tots
els regidors per acollir aquesta delegació
com a nova entitat del poble. Va demanar
implicació i va recordar la seva disponibilitat per a tots els veïns i veïnes que ho
necessitin.
També va fer un reconeixement a la generosa col·laboració del grup local de
teatre Increixendo, que va fer donació a
Oncolliga de la totalitat de la recaptació
de la seva actuació del dia 29 d’abril a La
Pineda, dins el marc del Cicle de Teatre
Amateur.
I també va recordar la propera activitat,
en aquest cas esportiva, que es durà a terme a Sant Gregori el dia 12 de novembre,
amb recorregut per la Vall de Llémena, i
que ja s’ha presentat amb el nom d’Oncobike. https://www.facebook.com/oncobike.
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Rebost
del Llémena
Des del Rebost del Llémena, aquesta
primavera hem recollit fins a 138 litres
de llet per al Banc dels Aliments de
Girona, sense comptar les donacions a
través del web. Ha estat dins el marc de
la campanya «Cap nen sense bigoti»,
organitzada per Càritas i amb el patrocini de ‘La Caixa’.
És per això que volem agrair la
col·laboració de totes aquelles persones
que hi han participat.

A més, durant el Gran Recapte, també hem recollit fins a 672 quilos
d’aliments per a les famílies que més
ho necessiten. En aquest sentit, volem
donar gràcies a les Dones de la Vall per
haver col·laborat com a voluntàries, i
als tres establiments de Sant Gregori que hi han participat: Supermercat
Montserrat, Can Boix i Valvi.
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Continuem
treballant...
amb il·lusió!
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La nostra petita agrupació teatral, és, com la majoria de les entitats que ens envolten, una cèl·lula viva, activa, que evoluciona,
que creix, a vegades s’atura, reflexiona i reprèn el camí cada
vegada amb més experiència.
Com la majoria de companyies amateurs, tots els nostres artistes
compaginen l’estudi i assaig amb obligacions laborals, familiars, d’oci, responsabilitats en altres associacions... i és gràcies
a aquesta vitalitat i força de voluntat que som aquí i tenim il·lusió
per continuar fent teatre, intentant fer passar bones estones al
públic i, per descomptat, i molt important, passant-nos-ho bé
nosaltres.
En el nostre grup darrerament hi ha hagut noves incorporacions:
des de finals del 2015 i fins al maig de 2016, hem estat representant l’obra Taxi, en què, a més dels “històrics” de fa anys, hi
han intervingut i col·laborat l’Imma Juvany, en Gabi Espuche,
l’Albert Garcia i la Cristina Roura.
Aprofitem per agrair sincerament, a totes aquelles persones
que en un moment determinat han format part del grup, o han
col·laborat en el nostre projecte, el seu treball i esforç. Gràcies
per tot el que heu aportat.
Aquests dies estem iniciant un nou projecte, una nova obra –
permeteu-nos que mantinguem la incògnita del títol– que dirigirà Marta Parramon, una jove actriu i directora establerta a Sant
Gregori, molt professional. Ho ha demostrat sobradament els
tres darrers anys amb el teatre remença, i ja ens havia fet assessorament puntual anteriorment.
Confiem, com sempre, que la feina que fem servirà perquè totes
les persones que en el seu moment decideixin venir-nos a veure
passin una bona estona i surtin del teatre amb una reflexió nova
a la ment i un somriure ben gran a la cara: aquesta és la nostra
compensació, que la gent s’ho passi bé. Així, les hores que dediquem a estudiar i assajar tenen sentit i ens motiven a continuar
treballant... amb il·lusió!
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Dia de
la dona
En qualsevol altre moment segurament començaríem aquesta
col·laboració explicant les coses que hem fet d’ençà de la celebració del Dia de la Dona, el mes de març (en vàrem informar
en el darrer número), i és que Déu n’hi do l’activitat que portem! Visita a l’exposició de flors, més melmelades, l’assemblea/
sopar/espectacle, col·laboració a la Festa remença... També hem
preparat el viatge de l’octubre, que enguany serà a Dublín i a
Belfast. Aprofitem per dir que qui s’hi vulgui afegir encara hi
és a temps.
Però en aquest número volem parlar d’un esdeveniment que ens
fa una il·lusió especial: la nostra associació enguany compleix
20 anys! Depenent del punt de vista des del qual ens ho mirem
podem pensar que és molt, o que és poc... tot depèn.
No és l’entitat més antiga del municipi, ni la més jove, però
sí podem dir que som grans, que tenim una experiència i una
trajectòria. Això ho corroborem quan mirem enrere i constatem
que durant tot aquest temps hem fet molta feina, hem rebut moltes col·laboracions, hem preparat moltes coses, hem ajudat en
moltes tasques... Creiem que podem dir ben fort que hem estat
presents en la vida activa del poble de manera important...
Al llarg d’aquests anys hem treballat tres eixos bàsics: la solidaritat, amb col·laboracions diverses; la cultura: xerrades, exposicions, conferències... –fins i tot hem editat un llibre!– i accions
lúdiques: festes, teatre, sortides, tallers...
A la tardor prepararem un acte commemoratiu,
amb dues finalitats principals: recordar la feina
feta i les persones que hi han estat presents
d’una o altra manera i, sobretot, encarar el
futur, amb gent nova, idees noves i noves
maneres de fer, però sempre amb il·lusió!

Concert Cor Preludi

El 30 d’abril, l’Espai la Pineda va acollir un concert del Cor
Preludi, una jove formació musical que va fer vibrar el públic amb la seva combinació de música i ball.
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Activitat de la Coral Sant Gregori
Les darreres activitats de la Coral han estat:
1 de maig – Festa de la Gent Gran a Sant Gregori
15 de maig – Festa de la Gent Gran a Sant
Joan de Mollet

29 de maig – Festa Remença a Sant Martí de
Llémena
21 de juny - Dia de la Música a Sant Gregori
Aquest ha estat el segon any que la Coral
ha celebrat el Dia de la Música al nostre po-

ble. Va ser una tarda musical fantàstica, amb
un dia d’entrada d’estiu que va fer honor a
aquesta estació.
Us convidem a visitar la nostra web:

www.coralsantgregori.com

Dia de la música Coral

Festa Gent Gran 1 de maig

Dia Música Combo Cal Bolet

Dia Música Metder Band

Dia Música Increixendo

Dia Música Glòria Vila

Dia Música Mireia Zamora

Dia Música Enric Angelats

SET EN U juliol 2016

Festa Gent Gran Sant Joan Mollet
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MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA

VII Festa Remença
de la Vall de Llémena

SET EN U juliol 2016

El diumenge 29 de maig, Sant Martí de
Llémena va acollir la celebració de la VII
Festa Remença de la Vall de Llémena.
L’esdeveniment va tenir lloc al mas de Can
Nerós, una magnífica construcció del segle
XI, actualment reformada i de titularitat privada, i que s’emmarca enmig dels cingles de
la Barroca, Rocafesa i l’església de Sant Martí de Llémena.
Els primers actes de la festa remença es van
iniciar el dijous 26, amb la conferència «La
cura de la salut a l’època dels remences», a
càrrec de l’historiador Carles Aulesa, i organitzada per l’Ateneu de la Vall de Llémena.
El programa va continuar divendres amb
l’organització de la segona caminada nocturna «Nit de remences», amb més de 150
persones que van recórrer el camí ral des de
Llorà fins a Sant Martí de Llémena portant
la forca remença i acompanyats del centre
eqüestre l’Escut.
Ja el diumenge, a l’entorn natural del mas, es
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van efectuar la majoria d’activitats de la festa.
Així, vam comptar amb el mercat d’artesans,
ja celebrat en l’anterior edició, i l’escola de
remences, un espai infantil dinamitzat per
l’Espai Jove Cal Bolet, l’AFA de l’Institut
Vall de Llémena i l’AMPA de l’escola Agustí
Gifre, on els més petits van assolir el seu títol
de pagesos remences un cop superades diverses proves i activitats rurals.
La festa va començar el diumenge amb la
III Trobada de Sant Antoni, promoguda pel
centre eqüestre l’Escut. Tot seguit, el conseller de Cultura, Sr. Santi Vila, va inaugurar
l’escultura de la forca remença a la plaça
de Sant Martí de Llémena, obra de l’artista
Alexis Ayala. La inauguració va comptar amb
els alcaldes de la Vall de Llémena, la Coral de
Sant Gregori i la Cia. Festinamus.
Els ramaders de la Vall de Llémena van tornar a ser-hi presents, amb la III Mostra ramadera de la Vall, un espai per descobrir les
varietats de races que tenim al nostre territori

i les granges existents. Aquest espai va ser un
dels principals atractius per als més petits,
que també van poder gaudir de passejades
amb ponis i van participar en diversos tallers
infantils.
Al matí, els Sardanistes de la Vall de Llémena
van oferir una exhibició de danses tradicionals, i tot seguit es va representar la primera
sessió de l’obra de teatre Filmant el passat,
dirigida per Marta Parramon i protagonitzada
per més de 35 actors i actrius amateurs de la
Vall, juntament amb la Coral de Sant Gregori.
La representació teatral va ser un dels principals actes de la festa, emmarcada en la singular façana principal de Can Nerós. El matí va
concloure amb els tastets de la Vall de Llémena, en què les persones assistents van poder
degustar diferents plats gastronòmics que van
preparar els restaurants i productors de la Vall
de Llémena.
El bon temps va acompanyar fins a la tarda,
just a l’inici dels actes de la segona part de la
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programació, quan la pluja va irrompre plenament a la festa. El públic assistent va poder
gaudir d’algunes de les danses tradicionals
preparades pels alumnes de l’Escola Agustí
Gifre i per la professora de ball Maria Teresa Micaló, però, per culpa del mal temps, la
segona representació de l’obra de teatre remença i la celebració dels jocs remences de
la Vall es van haver de cancel·lar.
Un any, més la Mancomunitat de la Vall de
Llémena vol agrair a totes les entitats i persones participants a la festa remença la seva
col·laboració i participació, així com també
agrair públicament a Elisa Angelats, propietària de Can Nerós, que hagi cedit casa seva
per a la celebració de la festa remença.
L’any vinent us esperem en una nova edició
al municipi de Sant Gregori, on descobrirem
un nou racó de la nostra vall i on tornarem a
fer memòria dels remences passats.
Agraïments:
Propietaris de Can Nerós, Ateneu de la Vall
de Llémena, Associació de Sardanistes del
Llémena i dansaires de la vall, nens i nenes
de 3r i 6è de l’Escola Agustí Gifre, Maria
Teresa Micaló com a professora de ball, cosidores del casal Sant Grau de la gent gran,
Cia. de música medieval Festinamus, Asso-
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ciació de Dones de la Vall, Coral Sant Gregori, Centre eqüestre l’Escut, els Llampecs del
Llémena, Espai Jove Cal Bolet, Pessebre de
Granollers de Rocacorba, Comissió de festes
de Sant Martí de Llémena, Llorà, i Amics de
les Serres, actors i actrius de l’obra Filmant
el passat i la seva directora, Marta Parramon,
Quim Perruquer, Carme Mora, Imma Noguer,
Carme González, Olga Puig, Andreu Espígul
Corominas, Rosa Girgas i Baldiri Serrallonga
Noel, Marta Carreras (gravat de la forca remença), Pere Trias (vídeo), Aniol Duc i Àngel Vidal (so), Miquel Bohigas i Rafael Nieto
(suport teatral), brigades dels Ajuntaments de
la Vall, Aigua de Sant Aniol, restaurants de
la Vall de Llémena, mostra ramadera a càrrec
d’Agrocos, Andreu Espígul, Joaquim Pujolràs, Centre eqüestre l’Escut, Joaquim Bosacoma, Can Pere Puig SC, Tallers artesanals a
càrrec de Provi Casals, l’AMPA Escola Agustí Gifre, AFA Institut, Aurora Morales, Núria Pòrtulas, Nens i nenes de 6è de l’Escola
Agustí Gifre, Jugadors dels jocs remences,
Embotits Valent, Aigua Sant Aniol, Serunion,
Pernils Llémena, Embotits Pagès.
Finalitza el Programa Treball i Formació
per a persones aturades sense prestació i
persones acollides a la RMI
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Aquest mes de juny, la Mancomunitat de la
Vall de Llémena ha finalitzat els programes
de Treball i Formació del Servei d’Ocupació
de Catalunya. Aquest programa, que ha tingut
una durada de sis mesos, ha permès inserir
laboralment dues persones que es trobaven
en situació d’atur, i que han desenvolupat
tasques de suport a la brigada municipal als
Ajuntaments de Canet d’Adri, Sant Martí de
Llémena i Sant Gregori. Paral·lelament al
programa de treball, les persones participants
han realitzat cursos de formació en noves
competències professionals per afavorir la
seva inserció en el mercat de treball.
Conveni de col·laboració amb la UdG per
al desenvolupament de pràctiques
La Mancomunitat de la Vall de Llémena i la
UdG han signat dos convenis de col·laboració
per acollir dues estudiants de pràctiques a la
Mancomunitat. Una de les estudiants, Fernanda Navas, prové de la Facultat de Turisme, i ha estat desenvolupant un projecte de
boscos terapèutics per a la vall. L’altra estudiant començarà el mes de juliol fins finalitzat l’estiu, i prové de la facultat d’història de
l’art, amb l’objectiu de realitzar un treball de
posada en valor de la divulgació del patrimoni monumental de la vall.
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Biblioteca Miquel Martí i Pol
“Un llibre el fa recórrer el món, la historia, somiar, enamorar-te...
Mai, amb ell a les mans, et sents sola”
Paloma Gómez Borrero (corresponsal a Roma) Qué Leer 218, p. 15

SET EN U juliol 2016

Activitats
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Divendres 18/03/16. Vadecontes amb un Vadepoesia. Preludi: Alba Viñas, Paula Lladós i
Claudia Jurado.

Dijous i divendres 7 i 8 d’abril. Taller Infantil
de Primavera amb Taller Nimbe.

Centre d’Interès de Sant Jordi. Drac, d’Ernest Sivori.

Dimecres 20/04/1.6 Camí de sirga, de Jesús Moncada, al Club DeLectura.

Papallones fetes pels alumnes de les extraescolars de la Nuri Negre i la Roser Arimany.

Divendres 22/04/16. Revetlla de Sant Jordi
amb Sisu Lagares. Ens va presentar la col·
lecció “Els germans Wallace”.

Divendres 29/04/16. Presentació del conte “La princesa del pèsol bullit i el príncep
rinxolat”, de la Marta Graugès (Girasol).

Divendres 06/05/16. Inauguració de l’exposició de M. J. Jassans, amb Cesc Compte.
Va ser una activitat molt enriquidora.

Tot seguit, Nicole i el grup Purple Groove
inicien el cicle Bifönic. Música en directe
a les biblioteques de Celrà i Sant Gregori.

Dissabte 07/05/16. Els més petits de
l’acadèmia d’anglès The Language Center
varen cantar i fer minirepresentacions en
anglès a la biblioteca.

Dissabte 14/05/16. Varen venir els més
grandets de The Language Center.

Dimecres 18/05/16. El carrer estret, de Josep Pla, amb l’especialista Xavier Pla al
Club DeLectura.
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Dijous 19/05/16. Segon concert del Bifönic
amb en Pau i en Faló.

Festa Remença. Centre d’interès remença.
Bales de palla de Can Roseta.

Divendres 20/05/16. Contes màgics amb
Joan de Boher. I un preludi súper de Goodlife.

Divendres 20/05/16. Conferència amb
Joan de Boher, “Llegir per créixer”, organitzada entre l’AMPA de l’escola Agustí Gifre i la biblioteca.

Dimarts 02/06/16. Xerrada sobre probiòtics
en anglès amb Mellissa Marie.

Durant el mes de juny, exposició fotogràfica col·lectiva “Tot viatjant”, dels Amics de
la Fotografia de la Vall “El Zoom”.

Dimarts 07/06/16. Xerrada sobre acolliments familiars amb AD’ Iniciatives Socials

Dijous 09/06/16 Concert amb Azzurro, dins
del Bifönic.

Divendres 10/06/16 concert amb Ces i Genis, dins del Bifönic

Dimecres 15/06/16 Toni Sala al Club DeLectura. Comentem Els nois.

Divendres 15/06/16 concert amb Les Baulida, dins del Bifönic.

Dilluns 20/06/16 concert amb Flowers. Nenes de quart, només veu!

SET EN U juliol 2016
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Trobareu informació més detallada de totes
les activitats relacionades amb la biblioteca
al nostre blog http://bibliotecadesantgregori.blogspot.com/

PRoperES ACTIVITATS
EXPOSICIONs:
• Juliol: Exposició de dibuixos de la Remei
de Can Roseta
Exposició Fira del Llibre Prohibit
• Setembre: Exposició de fotografies de la
Festa Major. Organitza El Zoom
• Octubre: Exposició-Muntatge. Organitza:
Associació de Dones de la Vall
Exposició fotografies alumnes Marta Carreres
• Novembre: Exposició escultures de Carlets
Presentacions de llibres, tallers i/o xerrades
• Setembre: Presentació de llibres Manel Fortis Artacho. Concretarem més endavant
Dissabte 17/09/16. Lepret. Espectacle per a
tots els públics a les 11.00
Infantils:
• Juliol: Dimarts 19, després de la Festa Major, Piscicontes a les 17.00
• Setembre: Divendres 23/09/16. Contes infantils amb Vadecontes
• Octubre: Divendres 21/10/16. Contes infantils amb Albert Estengre
De la resta d’activitats us n’anirem informant
a mesura que es vagin atansant.
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NOVETATS
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Per a adults:
• Els dies sense glòria / Sílvia Alcàntara (N ALC)
• La guitarra blava / John Banville; traducció d’Eduard Castanyo (N BAN)
• Manual per a dones de fer feines / Lucía
Berlin; pròleg de Lydia Davis; selecció i
presentació de Stephen Emerson; traducció d’Albert Torrescasan (N BER)
• Ready player one / Ernest Cline; traducció
de Juanjo Estrella (N CLI)
• La confessió de la lleona / Mia Couto;
traducció del portuguès de Pere Comellas
Casanova (N COU)
• Maestra / L. S. Hilton; traducció de Santiago del Rey (N HIL)
• La llei del menor / Ian McEwan; traducció
d’Albert Torrescasana (N MCE)
Audiollibres:
• Dos metres quadrats de sang / X. Aliaga;
nar. D. Espunya (AUDIOLLIBRE ALI)
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• Les pereres fan la flor blanca / Gerbrand
Bakker; nar. Miguel González. (AUDIOLLIBRE BAK)
• Desglaç / Ilija Trojanow (AUDIOLLIBRE
TRO)
• El defecte / Magdalena Tulli; nar. Núria
Samsó (AUDIOLLIBRE TUL)
• Les aventures de Tom Sawyer / Mark Twain
(AUDIOLLIBRE TWA)
Infantils:
• La Lea i el cargol / Rodolfo del Hoyo; il·lustracions: Marta Montañá (I1 ALA) (a)
• La nova escola de la Jinju / Lim Yeong-hee;
il·lustracions: Amélie Graux; [traducció:
Elena Martín i Valls] (I1 ALA) (a)
• Laberint de l’ànima / Anna Llenas (I 15 LLE)
• Inventari il·lustrat dels insectes / Virginie
Aladjidi; il·lustracions: Emmanuelle Tchoukriel (I ANIMALS)
• La màquina del temps: les aventures de
l’Estel i el Pol / Meritxell Martí; [il·lustracions:] Xavier Salomó (I JUGUEM)
• La nena que es va convertir en mòbil / Francesc Puigpelat (I3 GAL)
• El nen de traspàs / José Luis Alonso de Santos; il·lustrat per Federico Delicado; traduït
per Pau Joan Hernández (I3 KAL)
• La Guerra Civil contada a los jóvenes / Arturo Pérez-Reverte; ilustrado por Fernando
Vicente (JN PER)
Còmics:
• Cruzando el bosque / Emily Carroll; [traducción: Inga Pellisa] (C CAR) (USA)
• Hoy es el último día del resto de tu vida /
Ulli Lust; [traducción: María Dolores Pérez
Pablos] (C LUS)(EUR)

Des del maig l’Ajuntament de Sant Gregori, després d’un procés de selecció, ha
contractat a la Roser Font Planas que s’ha
incorporat com a personal municipal a la
Biblioteca Miquel Martí i Pol on estarà cada
tarda de dilluns a divendres
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Predicador: rumb
al paradís texà
Predicador és una
obra mestra. Amb
aquestes cinc paraules n’hi hauria
prou per elaborar
una ressenya. De
la mateixa manera
que Antoni Gaudí
serà recordat per
haver dissenyat i
dut a terme la Sagrada Família, Garth Ennis i Steve Dillon seran recordats per haver engendrat (en el millor sentit del terme) aquesta obra mestra. Els dos autors
britànics ja havien treballat conjuntament
en còmics de gran qualitat, com The Boys
i, sobretot, El Castigador, però la cirereta
és Predicador.
No hi ha res més impressionant que
l’epopeia del reverend Jesse Custer. Resulta complicat per a un servidor explicar
l’argument d’aquesta magnífica novel·la
gràfica, ja que ofereix una il·limitada
quantitat de lectures i registres. A grans
trets, és una història d’amor, d’odi,
d’humor i de drama i, en moltes ocasions, és una història molt bestial i violenta. El primer volum, titulat Rumbo a
Texas, ens presenta l’esmentat Jesse Custer, que en un dia normal de missa queda
posseït per un poder sobrenatural i diví.
Els feligresos que omplien l’església
queden reduïts a cendra menys el reverend Custer i, per acabar-ho d’adobar, al
poble hi arriba un vampir irlandès addicte a les drogues i a l’alcohol.
A sobre, acabarem descobrint que el poder celestial que colpeja Jesse és en realitat Gènesi, fruit de la relació entre un
àngel i un dimoni, al mateix temps que
infon al reverend la paraula de Déu, és a
dir, la capacitat de tenir la gent subjecta a
la seva paraula. Qualsevol cosa que vulgui que la gent faci, la gent ho farà.
Predicador és una autèntica joia, farcida
de moments que perduraran per sempre a
la memòria del lector.

Adrià Besalú Marquès
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2a Mostra de Teatre Amateur a Sant Gregori

Aula de Teatre de la UdG

InCreixendo de Sant Gregori

Entre els mesos d’abril i maig es va celebrar
la 2a Mostra de Teatre Amateur de Sant Gregori amb la participació de diferents companyies de teatre amateur de les comarques
gironines:
• El Safareig Teatre
• InCreixendo
• La Laguna Teatre
• H6 Teatre
• l’aula de Teatre de la UdG
Enguany hi hauran passat més de 440 espectadors.

H6 Teatre d’Arbúcies

La Laguna Teatre de Sils

El Safareig Teatre de Salt

Formació per trobar feina

El pessebre a l’estiu

El meu racó del pessebre continua actiu, fent noves escenificacions i alhora restaurant els monuments malmesos. Aquest any
tindré un total de 20 oficis i, de moment, la renovació absoluta
del castell de Cardona, el qual també tindrà una nova visió ja
que hi afegiré la seva muntanya i també les mines de sal, per
donar-li un atractiu diferent.
Remei Mulleras
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Durant els mesos d’abril i maig, fins a vuit persones de la Vall
de Llémena han participat en el curs de formació “Eines per a la
recerca de feina” organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica
i el Consorci de Benestar Social. Durant el taller s’ha treballat
l’elaboració de currículum, s’han fet sessions de coaching per a
l’autoconeixement i motivació personal, com fer una bona entrevista i la recerca de feina per Internet.
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AGENDA D’ACTIVITATS
D E

J U L I O L
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D E

2 0 1 6

Del 15 al 18 de juliol

Del 29 al 31 de juliol

Del 5 al 7 d’agost

FESTA MAJOR
DE SANT GREGORI

FESTA MAJOR
DE CARTELLÀ

FESTA MAJOR
DE GINESTAR

Del 16 al 18 de setembre

18 de setembre

8 i 9 d’octubre

FESTA MAJOR
DE TAIALÀ

FESTA MAJOR
DE CONSTANTINS

FESTA MAJOR
DE SANT MEDIR

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

