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COM PERDRE EL TEMPS
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Horitzontals: 1. Parlant de química
orgànica, és l’agent alquilant que s’uneix
de manera irreversible a l’ADN per impedir la divisió celular. 2. Decapita la masia
i veuràs que gran que es fa. Trauran profit
de l’ensenyament i les pràctiques. 3. Mig
dígraf. Entra i surt de Mannheim. Indoeuropeu o forta indignació, depèn de com es
miri. Carrer de Londres abreujat. Nom de
dona que quan és bíblic acaba amb hac. 4.
Integrated Circuit. Tipus d’aigua embotellada que arriba d’orient. Col·loqui. 5. Peix
de l’ordre dels clupeiformes, de la família
dels clupeids, molt saborós fet a la brasa.
Mancat d’equitat i de justícia. Punt cardinal força mal posat. 6. Cavaller francès o
anglès. Capgirada part lateral d’un carrer
o d’un pont, generalment més elevada que
la calçada, destinada als vianants. Obre i
tanca el terrat. Borrec. 7. Conjunt de peces
metàl·liques que configuren el parament
de la cuina. Comprovareu que el treball
s’hagi dut a terme correctament. 8. Entitat de població pertanyent al municipi de
Sant Gregori. Parant. 9. Mesuri de dreta a
esquerra el cabal del corrent d’aigua que
passa per un conducte determinat. Adeliti
del dret la vista, l’oïda o l’ànim amb coses
agradables. 10. L’acció de catalanitzar.
Verticals: 1. Ho és qui té la virtut d’influir sobre un gran nombre de persones

només per la força de la seva personalitat.
2. Afirmació que s’enfila. D’on s’obté un reconegut marbre italià. 3. Qui el fa, triomfa.
L’altra meitat del dígraf del 3 hortizontal.
Ram de flors columna amunt. 4. Nota articulada. Famolenca i capgirada, pobreta.
5. Fa sonar molts torrons rodons grocs
com l’or. Opulenta de baix a dalt. Nom
de guerra de l’actor, director, guionista,
productor i distribuïdor cinematogràfic
indi M.P. Michael. 6. La Teixidor és un edifici modernista projectat per l’arquitecte
Rafael Masó al carrer Santa Eugènia de
Girona l’any 1910. Fa sonar la gran castanyada a la plaça gran d’Alacant. 7. Expressaré el meu punt de vista. Pana sense
cap ni peus. 8. Cavaller abreujat. Fa sonar
rondós sorollosos. Motllura arquitectònica
amb perfil de quart bossell, tallada amb
òvuls. 9. El dia de Nadal, per exemple, n’és
una, i força celebrada. 10. Corpulent remungant de la família dels cèrvids. Consonant. El canal artificial que enllaça la mar
Mediterrània amb la mar Roja. 11. L’Amadeu ha ben emmudit. El nom de guerra
de l’autor teatral Frederic Soler i Hubert
(1839-1895). 12. Camini molt de pressa
a l’inrevés. Sigla d’un conegut i prestigiós
club automobilístic. 13. Cubs lúdics, per
dir-ho d’alguna manera. Va consagrar. 14.
Antipartícula del neutró.

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

CARME
Gubau

1. De8+ Df8 2. Axf7+ Rh8 3. Dxf8 mat.
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El tapat, destapa’l!
Des de quan resideixes al municipi?
Fa 21 anys.
D’on son els teus orígens?
De Sant Julià de Ramis.
Escola, escoles ...?
Sempre a Girona: primer a l’Annexa i més endavant
a l’Institut Vicens Vives.
A què et dedicaves abans d’estar en el lloc de treball on et coneixem ara?
Tenia granges de pollastres, també en el municipi.
És fàcil tractar amb el públic?
Sí, el meu caràcter és obert i m’agrada poder parlar
i ajudar en les consultes que em fan.
Qui té les idees més clares sobre què els fa falta?
Els pagesos o les pageses?
Les pageses saben més el que volen.
Aquesta serà una bona anyada?
Com sempre, depèn del temps. De moment pinta
bé... (en el moment de l’entrevista).
A l’hora de dirigir-te a la teva parella, no t’has pas
confós alguna vegada?
Alguna vegada sí... he, he !!! Però ràpidament hem
redreçat la situació.
Nens, nenes, nois, noies...?
Dos nois. Ja tenen quasi 30 anys.
Quin és el teu hobby?
M’agrada molt caminar i, cada vegada més, viatjar.
Un viatge per repetir.
Argentina, sens dubte!
Habitualment et porten moltes coses els Reis?
I tant! Casualment, vaig néixer el dia de Reis a les
9 del matí!
Hi tens comunicació directa amb els Tres Reis?
Sí, cada any ens parlem de tu.

N Ú M E R O
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a pocs dies s’ha publicat l’informe anual InfoParticipa, que elabora el
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, de
la Universitat Autònoma de Barcelona, i que avalua en detall totes les
pàgines web de 947 ajuntaments de Catalunya pel que fa a la qualitat,
la transparència i l’accés a la informació pública. L’Ajuntament de Sant Gregori ha obtingut una certificació d’un 92,31 %, amb 48 indicadors complets
d’un total de 52 indicadors. Això ens situa entre els deu ajuntaments més
ben valorats dels 221 de les comarques gironines, i entre els cinc millors de
la comarca del Gironès. Per tant, per segon any consecutiu Sant Gregori
rep el segell InfoParticipa, acreditat pel Consell Certificador de Catalunya.

En qualsevol cas, són moments en què, més que mai, personal municipal i càrrecs electes hem
de sumar esforços per agilitzar l’administració creixent en requisits i compliments. En això treballem a l’Ajuntament de Sant Gregori, ara també amb la renovada pàgina web municipal, el nou
disseny de la qual permet un millor accés a la informació i una millor ordenació de continguts.
Entre altres elements, presenta un apartat centrat específicament en la Seu Electrònica en el
qual es poden realitzar molts tràmits des de casa, amb l’objectiu d’assolir un bon índex no sols de
transparència sinó també d’agilitat en tots els serveis que es gestionen des de l’àmbit municipal.
Des d’aquí, aprofito per desitjar-vos una bona Diada de Sant Jordi!
joaQuiM roca VEntura

Alcalde de Sant Gregori
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Més enllà de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, per la qual tots els ajuntaments estan obligats a tenir actiu el portal de
transparència, podríem dir que a la gran majoria d’administracions publiques els costa assolir
uns índexs de transparència adequats a través de la pàgina web, tal com es desprèn de l’estudi
InfoParticipa (www.mapainfoparticipa.com). Un gran nombre d’ajuntaments catalans no assoleixen el 50 % de valoració en transparència dels seus portals. Això passa per diferents motius.
Un d’aquests, i que molt possiblement afecta els petits i els mitjans ajuntaments, és la manca
de recursos humans a la qual ens veiem abocats els ajuntaments davant l’aparició de nous
compliments, segurament útils i molt necessaris, però que generen més tasques als organismes
públics que compten amb els mateixos recursos que abans, i que es troben amb la impossibilitat
de contractar més personal perquè d’altres lleis ho impedeixen o demanen una justificació molt
estricta abans de poder contractar.
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L’objectiu de l’informe InfoParticipa és incentivar els ajuntaments perquè apliquin els criteris de
qualitat i transparència a través de les pàgines web municipals i es generin models de millora
pel que fa a bones pràctiques i, alhora, un increment de la confiança de la ciutadania envers les
institucions. En aquest sentit, a Sant Gregori estem fent els deures.
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Telèfons d’interès

Activitat Municipal
A principi d’any es van
entregat les claus del
nou bar del camp de
futbol a l’Agrupació
Esportiva Sant Gregori.
Aquest equipament
també servirà de punt
de trobada social de
l’entitat, i permetrà
ampliar els vestidors
i serveis esportius
actuals, ja que es
reformarà l’espai on hi
havia l’antic bar.

ajuntaments
Sant Gregori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  972 42 83 00
Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  972 42 90 79
Correu: ajuntament@santgregori.cat
Web: www.santgregori.cat
Canet d’Adri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  972 42 82 80
Sant Martí de Llémena . . . . . . . . .  972 44 30 34
Sant Aniol de Finestres . . . . . . . .  972 44 31 11
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

Millora de l’enllumenat
al carrer Nou Creus
de Sant Gregori amb
la instal·lació de nous
fanals.
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Sant Gregori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 42 81 56
Sant Esteve de Llémena . . . . . . .  972 44 30 51
Constantins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  972 42 08 07
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PARRÒQUIES

SERVEIS ASSISTENCIALS
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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
Farmàcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 42 98 01
EMERGÈNCIES
Ambulància . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Mossos d’esquadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
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
Oficina de correus Sant Gregori 972 42 92 02

Instal·lació de tres nous
fanals a les Cases del
Xai, just a l’entrada de
la urbanització Soler i
Patel.

S’ha instal·lat
climatització al local
municipal de les
Escoles de Cartellà, un
dels equipaments més
utilitzats per entitats i
particulars del municipi
durant tot l’any.

a c t i v i ta t m u n i c i pa l

Activitat Municipal

Col·locació d’un nou vèrtex geodèsic a Sant Gregori

Durant el mes de gener passat, el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya va realitzar els treballs de millora de
diferents punts del ferm de la GI-531 després
de diverses peticions de l’Ajuntament de Sant
Gregori. Tanmateix, es continua sol·licitant una
actuació a la travessera del nucli urbà i una millora
conjunta de la GI-531, que és la principal via
d’entrada a Sant Gregori.
Es presenta el RondaGi,
un nou sistema que
ha impulsat Abertis,
actual concessionària
de l’autopista AP7, amb
l’objectiu de millorar la
mobilitat entre els cinc
peatges gratuïts entre
Vilademuls i Fornells de la
Selva. Des que es van obrir
els nous peatges es calcula que s’ha incrementat
un 20 % el trànsit per l’autopista, i que uns 14.500
vehicles diaris circulen per aquest tram gratuït.
Està previst repartir més de 200.000 adhesius.
A la presentació, que es va fer al peatge entre
Sant Gregori i Girona (Girona O), juntament amb
responsables d’Abertis hi van assistir alcaldes i
regidors de diferents municipis, entre ells el tinent
d’alcalde de Sant Gregori, Josep Nadal.

Abril 2017
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L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha procedit, amb autorització
municipal, a col·locar un vèrtex geodèsic a la plaça Miquel Martí i Pol. Aquest
punt forma part de la Xarxa Territorial de Catalunya, i és un element cabdal
per donar alta precisió a la cartografia i mapes sobre els quals es projecten
diverses activitats que es desenvolupen al territori.
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Moviment demogràfic
De l’1 de desembre de 2016 al 28 de març de 2017

 IRDAUS MOUSAID ETTAQI,
F
la primera santgregorienca de
l’any 2017

Abril 2017
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• E MMA FERRONI i SERRANO, filla d’Albert i de Rebeka, que resideixen al C/ Ponent de Sant Gregori,
nascuda el dia 29 de novembre de 2016.
• ORIOL MORENO i ISERN, fill de Jordi i de Pilar, que
resideixen a l’Av. Girona de Sant Gregori, nascut el dia
12 de desembre de 2016.
• JAVIER NIKOLAEV i MARINA, fill de Tihomir i d’Elisabet, que resideixen al C/ Lluís Companys de Sant
Gregori, nascut el dia 23 de desembre de 2016.
• FIRDAUS MOUSAID ETTAQI, filla de Khalid i de Bouchra, que resideixen a l’Av. Girona de Sant Gregori,
nascuda el dia 13 de gener de 2017.
• JANA ALCÁZAR i LORENTE, filla de Jordi i d’Annia,
que resideixen a la plaça Miquel Martí i Pol de Sant
Gregori, nascuda el dia 28 de gener de 2017.
• MAIOL SUÑER i RUSCALLEDA, fill de Josep i d’Eneida, que resideixen a l’Av. Girona de Sant Gregori, nascut el dia 1 de febrer de 2017.
• MARTÍ SERRA i RIOS, fill de Robert i de Mónica, que
resideixen a Sant Medir, nascut el dia 10 de febrer de
2017.
• N IL DURAN i PANOSA, fill de Lluís i d’Isolda, que
resideixen al C/ Guillem Galzeran de Cartellà de Sant
Gregori, nascut el dia 20 de febrer de 2017.
• IRATI ERRASTI i LÓPEZ, filla d’Ekaitz i d’Anna, que
resideixen al C/ Guillem Galzeran de Cartellà de Sant
Gregori, nascuda el dia 10 de març de 2017.
• CARLA BUCH i PERRAMONT, filla de Josep i de Sònia, que resideixen al passeig de la Llibertat de Sant
Gregori, nascuda el dia 16 de març de 2017.
• ABRIL CABALLERO i CARMONA, filla de Carles i de
Mireia, que resideixen al C/ de Baix de Sant Gregori,
nascuda el dia 22 de març de 2017.

• CARLES CABALLERO i CASSANY i MIREIA CARMONA i VARGAS, tots dos de Sant Gregori, es varen
casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 4 de
març de 2017.
defuncions

• CARMEN VIADER i MATEMALA, de 50 anys, que
residia a Sant Gregori, va morir a Girona el dia 13
d’octubre de 2016.
• JOAN GIMBERNAT i PALAHÍ, de 73 anys, que residia a Taialà, va morir a Girona el dia 14 d’octubre de
2016.
• MARIA PRAT i COLOM, de 89 anys, va morir a Girona el dia 30 de novembre de 2016. Fou enterrada al
cementiri de Taialà.
• CONCEPCIÓ PUJADAS i PUNSÍ, de 74 anys, va morir a Salt el dia 8 de desembre de 2016. Fou enterrada
al cementiri de Sant Gregori.
• JOSEP MARIA ROCAS i ALMAR, de 87 anys, que
residia a Sant Gregori, va morir a Girona el dia 29 de
desembre de 2016. Fou enterrat en el cementiri de
Sant Gregori.
• JOAQUIM FARRÉS i ROCA, de 48 anys, que residia
a Sant Gregori, va morir a Girona el dia 10 de gener
de 2017. Fou enterrat en el cementiri de Sant Gregori.
• G INESA MARTÍNEZ SORIANO, de 75 anys, que residia a Sant Gregori, va morir el dia 19/1/2017
• VICENTA RABIONET i DANÉS, de 89 anys, que residia a Sant Gregori, va morir a Salt el dia 24 de gener de 2017. Fou enterrada en el cementiri de Sant
Gregori.
• PILAR SENÉN i ARNAU, de 83 anys, que residia a
Sant Gregori, va morir el dia 7 de febrer de 2017. Fou
enterrada en el cementiri de Canet d’Adri.
• MARIA ÀNGELS SERINYÀ i PINEDA, de 54 anys,
que residia a Cartellà, va morir el dia 10 de febrer de
2017. Fou enterrada en el cementiri de Cartellà.

matrimonis

• FRANCISCO ARMENGOL FABRELLAS, de 89
anys, que residia a Sant Gregori, va morir a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona el dia 19 de febrer de
2017. Fou enterrat en el cementiri de Ginestar.

• PAU BOSACOMA i ROURA, de Sant Gregori, i CLARA HERRANZ i PRADAS, de Girona, es varen casar a
l’església de Sant Gregori el dia 21 de gener de 2017.

• MARTA PUJOLRÀS BOIX, de 57 anys, que residia a
la residència els Roures de Sant Gregori, va morir el
dia 27 de febrer de 2017.

MEDI AMBIENT

nova estació
metereològica
S’ha instal·lat la nova estació meteorològica, situada al sector de la Torre de Sant
Gregori. Es tracta d’una estació amb un
equip de mesurament més avançat que
l’actual i que compleix els requisits per
connectar-se a la xarxa meteorològica de
Catalunya (METEOCAT). Ja se n’ha tramitat la sol·licitud d’adhesió. L’estació que hi
havia fins ara, que també oferia dades molt
fiables però que no podia ser homologada,
es traslladarà a un altre punt del municipi
per obtenir dades meteorològiques complementàries.

Des del Consell Comarcal del Gironès,
juntament amb l’Ajuntament de Sant
Gregori, s’ha iniciat la campanya de
repartiment de bosses de poda reutilitzables, per facilitar la recollida i abocament de restes de poda als contenidors
verds específics que es poden trobar al
municipi. Les bosses es poden recollir
al mateix Ajuntament de Sant Gregori.
La separació de la fracció vegetal –restes del jardí o dels horts– és un punt
més per afavorir un millor reciclatge
dels residus.
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A finals de gener es va localitzar
el primer niu de vespa asiàtica
al municipi de Sant Gregori, a la
zona de Soler i Patel, i a finals de
febrer un altre niu a la zona de Ginestar. Els dos nius abandonats
segurament havien estat actius
durant l’estiu passat. En arribar
el fred, la vespa reina abandona
el niu per hivernar i formar un nou
niu, en una altra ubicació, durant
la primavera. Mai tornen al niu primari. Aquesta espècie invasora
no representa un perill per a les
persones però sí que és una amenaça per a les abelles de la mel, ja
que formen part de la seva dieta.
Per tal de tenir-ne un control dins
del possible, es prega que es comuniqui a l’Ajuntament de Sant
Gregori qualsevol trobada d’un
niu com el de la imatge. Els nius
solen ser arrodonits, ubicats als
arbres a una alçada important, i
de color marró. D’aquesta manera
el fet podrà ser comunicat i, posteriorment, el niu serà examinat
pels Agents Rurals per determinar
el protocol a seguir en cada cas.

repartiment de
bosses de poda
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Es localitza el primer niu de vespa
asiàtica a sant Gregori
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pa r l e m a m b . . .

Josefina García Sánchez, la Pepi de l’Ajuntament
Obrir la porta de l’Ajuntament de
Sant Gregori, dirigir-se al taulell i
trobar la Pepi s’ha convertit en un
clàssic des de fa 27 anys. Durant
aquest temps fins avui ha passat
de no conèixer pràcticament ningú
del poble a saber qui és gairebé tothom del municipi. Per a la Pepi ha
arribat el moment de reposar i de
dedicar tot el seu temps a caminar,
a fer patchwork i a la família, que
és el que més li agrada.

1
1. Amb els seus fills
Ramon i Cristina.
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2. Exercint d’àvia.
3. Les dues nétes.
4. La Pepi de viatge.
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5. Família.

8

6. Amb tècnics
municipals dia
despedida

2

3

Tot i que té les arrels a Albacete, la Josefina García Sánchez, que tots coneixem com a Pepi, va néixer a Barcelona,
on va créixer com a filla única. El seu pare va ser el primer
de la família a venir a Catalunya per veure si s’hi podria viure bé, per aquí. Al cap de poc més d’un any la seva dona,
ja embarassada, va establir-se amb el seu marit a la ciutat
comtal.

tes hores sola. A poc a poc, però, va anar coneixent gent
que la varen ajudar a obrir-se. D’una botigueta de llanes
va passar al Supermercat Busquets, i després a una feina
d’oficina. Amb la maternitat del seu primer fill, en Ramon,
i com que no comptava amb suport familiar a la vora, va
deixar de treballar. Al cap de quatre anys, va arribar la seva
segona filla, la Cristina.

Després d’estudiar a les Vedrunes del Carrer Major de
Gràcia i de sis anys al Liceu Francès, la Pepi dedicava els
estius a fer feinetes de temporada fins que, amb 17 anys,
va entrar a treballar a les oficines de Barcelona de la casa
d’electrodomèstics Corberó, empresa on va conèixer el
pare dels seus fills. Amb 23 anys, la feina els va portar a
instal·lar-se a Girona.

La família es va instal·lar a Can Nadal, a la Bruguera de
Sant Gregori, l’any 1988. I a l’Ajuntament, la Pepi hi va anar
a parar per fer una substitució de sis mesos. Quan se li va
acabar el contracte, però, se li va proposar de quedar-se
per fer tasques administratives, i ella va acceptar. «Em feia
molta gràcia la gent d’aquí», diu. El tracte familiar de la gent
del poble i el fet que tothom es conegués la van sorprendre gratament. En aquell moment, l’any 1990, eren quatre
les persones amb qui treballava cada dia. Avui, l’equip de
l’Ajuntament s’ha multiplicat per 10!
També ens explica: «Els meus anys a l’Ajuntament han estat
molt gratificants en general. Com ja us podeu imaginar, hi

«Recordo que els meus primers mesos a Girona varen ser
molt desoladors», ens explica. Per a ella, que venia de la
gran ciutat, la Girona de fa quaranta anys li resultava totalment inhòspita. Aquí no hi coneixia ningú i es trobava mol-

pa r l e m a m b . . .
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ha hagut temporades millors que altres, com a tot arreu,
però fent un resum puc afirmar que he gaudit molt de la
meva feina, sobretot del contacte amb el públic. El fet que
vingui algú amb un dubte –que per a ell representa un problema– i podem ajudar a resoldre-li i fer que se’n vagi tranquil, et dóna molta satisfacció».

agrupament organitzen nombroses activitats, durant l’any.
«Ara hem de compartir la sardana amb els balls en línia,
que s’han posat molt de moda i tenen molts de seguidors!».
El Roser, la revetlla de Sant Joan, la Festa de Tardor i la
revetlla de cap d’any són els esdeveniments que organitzen
periòdicament aquesta agrupació.

També explica que recorda perfectament el primer dia de
treball a l’oficina municipal: «Era el dia 2 de novembre de
1989, coincidint amb les Fires de Girona, i a mig matí em
van informar que aquell vespre tot el personal de l’oficina,
juntament amb les persones de la Caixa de Girona, anàvem junts a sopar i després a barraques. Va ser una bona
entrada!».

Fa pocs mesos va aprendre a anar en bicicleta: «Jo no havia
tingut mai bicicleta, de petita, i l’any passat em vaig proposar aprendre’n». Es va apuntar a fer unes classes especialitzades i li varen assegurar que en quatre dilluns hi sabria
anar. Després d’unes setmanes amb els punys adolorits per
la tensió i amb constància en la pràctica, la Pepi va perdre
la por i va assolir el seu gran repte. A partir d’ara pensa
dedicar el temps a gaudir de les passejades a peu i sobre
dues rodes, vol recuperar l’anglès –que té rovellat–, gaudirà de fer d’àvia, i no descarta alguna escapadeta de tant
en tant.

La Pepi mira enrere i pensa en l’època d’esplendor del MIJAC, una de les més boniques que va viure al costat dels
seus fills. I recorda amb especial nostàlgia i emoció l’Assumpció Cassany, gran amiga i companya a l’Associació
Sardanista de la Vall de Llémena. De fet, a través d’aquest

Anna Parés Sasanedas

anem a l’escola
LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”

Dia de la Felicitat
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Ja fa un parell d’anys que celebrem la diada de la Felicitat. És una celebració en la qual participem tota la comunitat educativa –infants, famílies
i equip educatiu–, col·laborant amb les diferents activitats que s’organitzen al municipi.
Aquest any ens varen proposar penjar un arbre que recollís moments
feliços. Totes aquelles famílies que volien hi podien deixar escrit allò que
els feia feliç, fent-be partícips també els més petits.
Un altre moment en què també vàrem participar va ser en la trobada que
es va fer finalment al pavelló, per causes meteorològiques, juntament
amb el Casal d’avis i el Centre Joan Riu. Va ser una trobada enriquidora
en la qual junts vàrem gaudir de bons moments, de balls i d’un esmorzar
en comú.
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Carnestoltes de la Llar d’Infants
El divendres de febrer des de la Llar d’Infants Els Escarlets i l’AMPA dels Escarlets es va organitzar la rua de Carnestoltes amb els nens i nenes ben disfressats i acompanyats de les famílies i les educadores amb una desfilada per
diversos carrers de Sant Gregori.

anem a l’escola
CONSORCI SANT GREGORI

El Consorci Sant Gregori està de reformes!

En el Programa d’Impuls (2009) del
Pla Director del Consorci Sant Gregori es preveia la reforma de l’edifici Joan
Riu Central. Finalment, el Consell de
Govern del 16 de desembre de 2016
va aprovar-ne l’inici de la reforma. Es
preveu executar en un termini aproximat de dos anys i amb un cost de
2.721.036 €.
Aquesta reforma dóna coherència i
valor a les anteriors intervencions ja
realitzades i en funcionament i, el que
és més important, es podrà oferir una
atenció més adequada a aquells usuaris
i usuàries que, sigui per edat o pel tipus
de discapacitat, requereixen un espai
amb més prestacions per ser atesos.

L’edifici Joan Riu Central, ubicat al centre de la finca del complex assistencial
Consorci Sant Gregori, té una superfície construïda de 2.090 m2, i manté
la unitat arquitectònica d’un immoble
aïllat tipus xalet amb un petit cos tipus
pagoda que, excepcionalment, compta
amb una planta baixa, una planta primera i una planta pis. Presenta una
façana idèntica a les de les altres construccions dels anys setanta, d’obra vista de color fosc, amb un estat de conservació òptim, i integrada a l’entorn.
El programa inicial de reforma de
l’edifici preveu, a grans trets, la construcció d’espais nocturns amb dormitoris individuals, sala d’estar, banys
adaptats i espais diürns amb sales
d’activitats per als residents, com ara
menjadors, hidroteràpia, estimulació
sensorial, motricitat, artteràpia, cures
personals i altres espais, com una sala
d’educadors, despatx del director tèc-

nic, àrea de metge-cures, i una sala de
visites i atenció a famílies.
El servei que s’oferirà al Joan Riu Central serà el d’un centre residencial per a
persones adultes amb discapacitat greu
o molt greu (també severa o profunda)
amb necessitat de suport extens i generalitzat, i amb trastorns de conducta.
La finalitat serà continuar amb el procés
d’atenció biopsicosocial ofert en l’etapa
infantil i d’adolescència, tant en la llar familiar com en l’escola, analitzant-ne les
mancances i les limitacions, així com les
seves potencialitats, per mirar de conduir aquest procés cap a l’optimització
tenint en compte les limitacions individuals de la persona que atenem i tendint sempre cap a l’òptima qualitat de
vida. El nou edifici tindrà una capacitat
màxima de 36 places.
És una gran notícia per a les famílies,
així com per a Sant Gregori i resta de
pobles de Girona.

Visita a l’Ajuntament
Alumnes de 3r de primària de l’Escola Agustí Gifre van visitar l’Ajuntament de Sant Gregori el mes de febrer passat.
Durant la visita van poder veure la sala de Plens i les dependències municipals, i van poder fer diverses preguntes a
l’alcalde sobre la seva tasca.

7EN1

S’inicien els treballs preparatoris
per fer les obres a l’edifici conegut com a Joan Riu Central, per
poder atendre més persones amb
discapacitats

ALÇAT SUD-EST
esc: 1/200

Abril 2017

ALÇAT SUD-OEST
esc: 1/200
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anem a l’escola

Reconeixement dels docents a l’Espai la Pineda
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El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va escollir, un any més, l’Espai
la Pineda de Sant Gregori per celebrar l’acte
de reconeixement dels anys d’exercici professional al món de la docència. Aquest acte reconeix la tasca de mestres i professors d’arreu de
les comarques gironines que s’han jubilat en el
darrer curs escolar. Va comptar amb la presència de la consellera d’Ensenyament, Meritxell
Ruiz; del delegat territorial d’Ensenyament,
Josep Polanco, i de l’alcalde de Sant Gregori,
Quim Roca. Així mateix, l’acte va comptar amb
la col·laboració tant de l’Institut Vall de Llémena
com de l’Escola Agustí Gifre de Sant Gregori.
Durant la celebració també es va poder gaudir
de l’actuació d’El Cor Preludi.
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Conveni de mecenatge

La directora de l’Institut, Neus Heras, amb el material adquirit; l’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca; i el responsable de Prodaisa, Àngel Dutras, durant la signatura del
conveni de mecenatge.

L’Institut Vall de Llémena i l’Ajuntament de Sant
Gregori segueixen treballant en el projecte de
mecenatge amb l’objectiu de trobar la col·laboració i suport de diverses empreses que
aposten per l’ensenyament i la cultura, amb la
voluntat d’aportar més recursos, econòmics o
materials a l’Institut Vall de Llémena de Sant
Gregori. D’aquesta manera, el mes de desembre passat es va signar un nou conveni amb
l’empresa Prodaisa, que de moment se suma
a Valvi, Arconvert, in2in i Esteve. En aquest
cas Prodaisa va formalitzar per a aquest curs
la compra d’un avançat microscopi WIFI, que
els alumnes ja estan utilitzant.

anem a l’escola
ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

Abril 2017

Ara que ja tenim aquí la primavera en tota la seva esplendor, veiem llunyanes les vacances de Nadal. Tot i això, val a dir que van ser uns dies
de molt profit per a l’escola. En l’anterior número de la revista no vam
tenir l’ocasió de poder informar d’algunes de les coses que van succeir
en el centre en aquest període, i creiem interessant compartir-les amb
tots vosaltres.
Com ja va sent habitual, per Sant Esteve els alumnes de sisè fan una
representació dels Pastorets oberta a tot el públic en general. Aquest
any ha estat la novena edició. Com sempre, la representació és gratuïta,
i tan sols es demana la col·laboració voluntària dels assistents. El que es
recull va destinat a La Marató de TV3. Els alumnes celebren el fet de poder contribuir amb el seu esforç a una causa tan solidària com aquesta.
Aquest any hem estat molt contents ja que s’ha assolit la quantitat més
gran que, en aquests nou anys, hem pogut recollir. En concret, van ser
650,60 €.
Un altre fet important dels dies que va estar tancada l’escola va ser equipar les classes d’educació infantil amb PDI (pissarres digitals interactives). Des de fa tres cursos, gràcies a l’esforç de l’AMPA i l’Ajuntament
s’ha anat dotant l’escola amb aquests equips, que ajuden els alumnes a
entrar en el món digital. Ara ja tenim l’escola gairebé equipada.
També vam tenir la sorpresa de descobrir la caseta de fusta que es va
construir al bosquet del pati de cicle inicial. Amb la millora dels patis, que
es va dur a terme a l’inici del curs, els alumnes de P5 i cicle inicial demanaven algun element més. La comissió de patis, formada per representants de tots els sectors educatius, van proposar la construcció d’una
caseta enlairada. Es va valorar molt positivament la idea i, gràcies novament a l’AMPA i a l’Ajuntament, en recomençar l’escola els nens i nenes
van quedar bocabadats en descobrir la construcció, tan espectacular.
Finalment, i com a millora de l’eficiència energètica, es van canviar les
obertures de les aules del pis inferior de l’edifici Rafel Masó, actualment
ocupades pels alumnes de tercer. Feia temps que es veia la necessitat
de fer aquesta reforma ja que les obertures tenien molts anys i no tancaven bé. Amb les noves d’alumini, hem notat una millora important.
En definitiva, uns dies de vacances que ens van portar millores importants en diferents àmbits.

7EN1

Activitats i col·laboracions de l’Escola
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El portafolis digital e2TransFoli, projecte de l’Institut premiat
a ITworldEdu9
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El 22 i 23 de març a Barcelona es va celebrar el congrés ITworldEdu9. Aquest és un dels esdeveniments anuals de referència del sector
tecnològic educatiu. Té com a objectiu compartir les novetats tecnològiques, les experiències educatives i les innovacions tecnològiques aplicades a l’educació, i selecciona i presenta les millors pràctiques d’innovació docent lligades a les TIC.
En aquesta edició, el projecte del nostre centre e2TransFoli, el portafolis digital per formar joves competents, ha estat reconegut entre les
millors pràctiques educatives que treballen l’avaluació de les competències.
L’avaluació té una funció reguladora de tot el procés d’aprenentatge. Els
alumnes que constaten el seu progrés i saben regular-se estan més preparats per avançar en l’aprenentatge i assolir l’èxit. En aquesta línia s’implementa el projecte, que pretén que els alumnes prenguin consciencia dels aspectes que volen millorar i els assumeixin com a repte de superació personal.
Els alumnes disposen d’un portafolis digital en el qual anoten els seus
reptes, estratègies i nivell d’assoliment, i presenten evidències dels seus
progressos, acompanyades de reflexions. També hi guarden eines per
aprendre, com rúbriques, bases d’orientació i tècniques d’estudi.
El projecte es va presentar a la comunitat docent assistent, i les alumnes
Tuies Vidal i Mar Álvarez van explicar com el viuen a les aules i van recollir
el premi.

Treball per projectes, aprenentatge autèntic
Tot el que passa a la vida real, tot el
que és autèntic, no està fragmentat,
sinó que és únic i global. Al llarg dels
anys, el volum de coneixements ha
anat augmentant, i aquest fet ha provocat l’especialització de les disciplines i l’organització de les classes per
assignatures.
Per tal que l’aprenentatge sigui útil per
formar ciutadans i ciutadanes crítics,
amb opinió pròpia, autònoms i que
siguin capaços de resoldre els nous
reptes en cooperació amb els altres,
a l’Institut apliquem l’aprenentatge per
projectes durant dues setmanes.
Com a aspectes diferencials d’aques-

ta metodologia destaquen el treball en
equip, la presa de decisions i l’elaboració d’una solució original i pròpia, i la
presentació d’aquesta solució.
Aquests són els projectes que han dut
a terme els nostres alumnes aquest
curs:
• Fugint de la guerra: els alumnes
de 1r d’ESO han estudiat l’exili provocat per la Guerra Civil espanyola i, en
col·laboració amb els companys d’un
institut de Viena, establiran un paral·lelisme amb els refugiats que arriben a
Europa actualment. https://escapingwar2018.wordpress.com/
• Units per l’art: aquest és el projec-

te dels alumnes de 2n d’ESO que fan
conjuntament amb els estudiants d’un
institut d’Alphen aan den Rijn d’Holanda. Els joves holandesos fan una estada a Sant Gregori per conèixer els
artistes Dalí i Gaudí, i els nostres nois
i noies visiten Holanda i estudien Van
Gogh i Escher.
http:/ /inslavallscalacollege2 0 17.
blogspot.com.es/
• Riscos a la Xarxa: els alumnes de
3r van rebre l’encàrrec de dur a terme
una campanya de sensibilització per
conscienciar els joves d’aquests riscos i difondre un ús responsable de les
noves tecnologies. Aquesta campanya
va culminar amb la creació d’uns pòsters, unes falques de ràdio i uns vídeos
que van ser presentats a la comunitat
educativa a La Pineda. https://sites.
google.com/a/xtec.cat/projecte-3-eso/
Estem molt satisfets amb els magnífics
resultats educatius dels tres projectes,
cosa que ens encoratja a continuar
treballant en aquesta línia.

b a t e c pa r r o q u i a l

Missa de Sant
Vicenç i aplec
de Calders a
Constantins

Mn. Enric Costa.

El dia 22 de gener es va celebrar la missa en honor a sant Vicenç a l’esglèsia de
Constantins.
Després de la missa, des de la Comissió
de Festes de Constantins es va preparar un pica-pica per a tots els assistents.
I el diumenge 26 de febrer va tenir lloc
l’aplec de Calders.
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El 26 de febrer es va celebrar la I Trobada de vehicles clàssics a Sant Gregori.
L’acte estava organitzat per la delegació
de Sant Gregori de l’Hospitalitat de la
Mare de Déu de Lourdes, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Gregori. Es tracta d’una activitat amb finalitats
solidàries que va reunir un centenar de
clàssics a la zona de la Pineda. Després
d’esmorzar, els participants van fer un
recorregut pel municipi i van visitar el
pessebre de Can Roseta a Cartellà.

Un any més, l’equip de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de
Girona, juntament amb els voluntaris, els simpatitzants, els pelegrins i la
resta de devots, es van reunir el dia 19 de març per festejar l’amistat i
allò que més els uneix: l’estima a la Mare de Déu de Lourdes a través del
malalt i del sofrent.
Enguany han escollit la Vall del Llémena per viure la seva trobada. El
poble de Sant Gregori els va acollir amb els braços oberts. La jornada
fou festiva i la convivència reeixida, gràcies a la predisposició de l’Ajuntament de Sant Gregori, que ha cedit les instal·lacions de la Pineda i
ha col·laborat en l’organització. En un aplec, se suposa que tot anirà
fantàsticament bé, i que sempre hi ha un pla B, per si de cas. Però no és
gratuït. S’ha de preparar, preveure imprevistos, planificar la benvinguda,
les activitats, els horaris, etc. Sortosament es compta amb persones «invisibles», com la Pilar Cornellà, que mesos abans, desinteressadament,
ha fet tot els possibles perquè l’aplec tingués èxit. Ella és d’aquestes
persones que es guarden uns dies de les seves vacances per posar-se
l’uniforme de servei, arremangar-se i, amb un somriure, ajudar a fer més
fàcil la vida als altres, encara que sigui per uns dies.
També en l’Agrupació Parroquial de la Vall del Llémena hi ha molta
gent que, silenciosament, sense que ningú els senti la veu, fan del seu
temps un servei generós perquè la vida sigui més agradable i amable.
Un somriure, una flor; un bon dia, una abraçada; un obrir portes, una
campana que pregona.
Gràcies al testimoni dels voluntaris de Lourdes, ens sentim esperonats a
fer de la nostra amistat i convivència un miracle. Perquè hi som i perquè
volem una vida més bonica i més fàcil per als qui estimem i tenim més
a prop.
Sí! Que el miracle esclati arreu de la Vall i que el descobrim en les mostres de tendresa i de servei desinteressat dels uns amb els altres.
És primavera. És pasqua. Torna cada any el miracle de la vida nova. Contagiem la bona olor de l’amor i escampem el pol·len del servei.
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Trobada de
vehicles clàssics

Trobada de l’Hospitalitat de la
Mare de Déu de Lourdes
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casal d’avis

Casal Actiu

Abril 2017

7EN1

Sovint parlem de les excursions i sortides que s’organitzen des del Casal
Sant Grau. I és que cada mes es coordina una sortida i un viatge a l’any.
D’aquesta manera anem coneixent el
ric patrimoni natural i arquitectònic
del país, fem cultura, ens divertim i
estrenyem el cercle d’amics que comparteixen les excursions, però al casal
s’hi fan moltes més coses. Som –mal
m’està de dir-ho– dinàmics, inquiets,
alegres...
Un cop d’ull a les activitats dels darrers mesos ens refresca la memòria
del que s’ha organitzat:
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• Tenim un taller de labors a partir del
qual un grup de senyores (a veure
quin dia s’hi anima algun senyor?) fa
tasques primoroses amb el fil, l’agulla, el ganxet, les agulles de fer mitja i
el que s’escaigui.
• Un altre grupet de persones que volen estar al dia acudeixen a les classes d’informàtica, que els permetran
funcionar amb les noves tecnologies.
• La gimnàstica és un altre dels tallers
que tenen lloc setmanalment.
• També s’ha portat a terme un taller
de memòria per ajudar-nos a mantenir aquest do tan preuat.
• Cada mes s’organitza un berenar,
i darrerament han sorgit voluntaris
que han elaborat plats exquisits per
compartir, com el grup de dones que
el novembre de l’any passat varen
elaborar 10 plates de rostit, totes
diferents encara que la base fos la
mateixa; i els voluntaris que el mes
de febrer passat varen fer delicioses
truites amb les composicions més variades i enginyoses –i bones, tot sigui
dit– que ens puguem imaginar. Sense oblidar-nos d’aquell grup d’homes
que ens va sorprendre a primers
d’any amb exquisits i variats cuinats
(a veure quan s’hi tornaran a animar!)
• De xerrades, se n’han organitzat un
munt, sobre temes ben variats i sempre de la mà d’experts professionals
que ens han ajudat a conèixer aspectes que atreuen el nostre interès.

Durant l’any passat, els Mossos d’Esquadra varen venir un dia a parlar de
seguretat.
La tècnica ortopèdica Bet Samitier
ens va parlar de podologia i de com
tractar i mimar els nostres peus.
Des del consultori mèdic i de la farmàcia de Laura Ibáñez també ens varen
parlar de diferents temes relacionats
amb la salut: colesterol, diabetis...
Dues altres professionals relaciona-

des amb persones grans –Montse
Vázquez i Eva Reina– ens varen parlar
de com cuidar-nos a la vida quotidiana
i de relacions intergeneracionals.
Aquest mes de març s’ha tractat un
tema de molt d’interès: l’alzheimer.
S’ha ocupat de la xerrada Mercè
Badosa.
Aquesta és la nostra gent gran: activa
i dinàmica. Ho compartim?

E S PA I J O V E C A L B O L E T

jocs de taula dinamitzats per ludus Mundi
Sembla que a hores d’ara el fred de l’hivern
ja ha quedat enrere, però durant el desembre
estar-se a dins venia molt de gust. I això mateix vàrem fer: una bona tarda de jocs de taula
compartida amb els amics i amigues i la col·laboració de Ludus Mundi, que ens varen estar
explicant jocs totalment nous per a nosaltres i
d’allò més entretinguts!

Vii jornada de delegats del Gironès
Emmarcada en el projecte PIDCES (Punt d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació
Secundària), el 10 de febrer es va celebrar la
VII Jornada de delegats del Gironès. Els delegats de segon d’ESO i representants del
Consell d’Estudis de l’Institut Vall de Llémena
varen poder participar –conjuntament amb altres alumnes d’altres instituts del Gironès que
ocupen els seus mateixos càrrecs– en diferents activitats que els varen permetre millorar
les seves habilitats en general i per a la seva
tasca de representació de l’alumnat.

Parc de nadal 2016
Com anys enrere, amb un grup
de nois i noies voluntaris vàrem
participar en l’organització del
Parc de Nadal durant els dies
28 i 29 de desembre de 2016.
Vàrem estar dinamitzant diferents tallers i activitats per a infants i joves a les instal·lacions
del pavelló de Sant Gregori:
zona de psicomotricitat, inflables, futbolí, circuit d’aventura i tallers nadalencs, entre
d’altres. A més a més, també
vàrem comptar amb tallers especials d’scrap, feltre i materials naturals, així com la visita
especial d’una ambulància medicalitzada i d’una patrulla dels
Mossos d’esquadra.
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Hem passat del gèlid hivern al sol encara tímid
–però càlid– de la primavera. I amb l’arribada
del bon temps, vénen les ganes d’estar a fora i
de fer activitats a l’aire lliure!

7EN1

adéu a l’hivern! arriba el bon temps!
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e s pa i j o v e c a l b o l e t
Rua de carnestoltes
I va arribar el febrer i el carnestoltes. I com que
no ens agrada perdre’ns-ne ni una, amb un
grup de joves ens varem animar de seguida
a participar-hi. Primer de tot ens vàrem trobar
per decidir quina seria la temàtica de la nostra comparsa, i de seguida va quedar força
clar: volíem anar de Grease! Les setmanes següents varen estar plenes de trobades i molta
feina, des de confeccionar les faldilles fins a
preparar i decorar la carrossa. El millor? Moltes tardes plegats i una rua de carnestoltes
plena de fotografies i coreografies a l’estil dels
anys cinquanta!

Abril 2017

7EN1

Esquiada a la
Masella
I per si no en teníem
prou, l’endemà de la
rua de carnestoltes
ens varem llevar ben
d’hora ben d’hora i
vàrem enfilar camí fins
a la Masella, estació
d’esquí situada a Alp.
Vàrem poder gaudir
d’un dia assolellat,
ideal per esquiar o
practicar snowboard
(i també per caure de
culs a terra de tant en
tant).
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Dimarts de robòtica educativa
Ja han començat els dimarts de robòtica educativa a càrrec d’Innova’t Educació. Durant la primera sessió vàrem estar construint
un robot i vàrem aprendre els aspectes més bàsics sobre programació. Ja tenim ganes de descobrir què farem en les següents
trobades!
I d’ara en endavant, què puc fer?
T’agrada la música? Doncs ja trigues
a inscriure’t al taller de DJ (2 i i 16 de
maig) i/o al de producció musical amb
tablet (4 i 18 de maig), en qupe en Ferran Gifre, d’EUMES, conegut artísticament com a ENAI, ens ensenyarà els
seus millors trucs.
L’energia no se’ns acaba, i les ganes de
fer noves activitats tampoc. Estigueu
atents: aviat, més! Estem preparant un
estiu molt intens!

ESPORTS
AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI
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S’apropen els darrers dos mesos de competició i entrenaments amb
l’arribada progressiva del bon temps, un fet que agraeixen jugadors i
entrenadors al poder exercitar-se amb una temperatura més agradable.
Això també suposa que s’apropa una nova edició del Memorial Climent
Frigolé, i que servirà per recordar un any més la figura d’en Climent. Les
categories dels participants seran Pre-Benjamí 2009 i 2010 i Benjamí
2007 i 2008. En aquesta jornada els més petits gaudeixen jugant a futbol
i fan noves amistats.
Els primers mesos d’aquest any van servir per celebrar una nova edició
del sopar de socis de l’Agrupació. L’acte es va fer juntament amb els jugadors del primer i segon equip i els del Juvenil A. Des d’aquí volem donar
gràcies a tots els socis que ens fan costat temporada rere temporada,
formant part de la família blaugrana i permetent que l’Agrupació segueixi
endavant amb els seus objectius marcats.
Repassant la trajectòria dels equips, cal destacar la gran trajectòria del primer equip. El conjunt dirigit per Albert Parés ha encadenat moltes victòries
amb l’inici del 2017, i això li ha permès situar-se a la part alta de la classificació. Si bé les possibilitats d’ascendir són molt reduïdes, la dinàmica i l’ambient entre els jugadors han millorat molt notablement. Cal destacar també la
incorporació de Francesc Bosacoma com a preparador físic de l’equip dirigit
per Parés a finals de gener, i que ha permès la progressió dels jugadors.
Pel que fa a la resta d’equips sènior i de la base, tots segueixen amb el seu
treball diari, que els permet progressar sense perdre els valors com l’esforç i la humilitat que defineixen aquest club. En la part social, els jugadors
del 4a Catalana van visitar la Residència Les Oliveres per compartir una
estona amb els residents i obsequiar-los a cada un amb una foto d’equip.
Alhora, l’Infantil A i B va comptar amb la presència als entrenaments d’alumnes holandesos de l’Scala College d’Alphen aan den Rijn. La visita estava
programada dins l’intercanvi acadèmic d’alguns alumnes de Sant Gregori
amb aquest centre. Sense cap dubte va ser una gran experiència per a tots
ells. També s’ha iniciat la substitució dels bancs dels vestidors del Municipal per uns de colors blau i vermell. Finalment, cal recordar que el club ha
firmat un conveni de col·laboració amb l’Escola Oficial d’entrenador Aneff
Girona. L’acord permetrà als diversos membres del club disposar de descomptes en cursos de formació. Des de l’Agrupació us animem a gaudir
d’aquests darrers mesos de la temporada amb respecte i molt de futbol!

7EN1

Encarant els darrers mesos de competició amb força
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ESPORTS
PATINATGE ARTÍSTIC SANT GREGORI
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lliga catalana
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Una temporada més, el Club d’Escacs
Sant Gregori ha participat a la lliga catalana d’escacs, a primera categoria
provincial. Ha aconseguit fer 5,5 punts,
i ha quedat en quarta posició. Cal destacar que ha estat l’únic equip capaç
de derrotar l’Alt Empordà, un equip molt
fort, que ha guanyat la lliga de primera
gironina imposant-se a tots els equips,
excepte al Sant Gregori. De fet, des que
es va crear, fa tres anys, ha comptat tots
els seus partits per victòries, excepte la
derrota amb el Sant Gregori.
Ha estat una bona temporada gràcies
als punts que han fet tots els jugadors.
Cal destacar els 6 punts (en 9 partides)
que ha fet en Pere Bordas, i els 2,5
punts (en 3 partides) que ha fet en Miquel Farré.
Per la seva banda, en Rafael Garcia va
jugar el campionat de Girona de veterans, en què va obtenir 2,5 punts en 5
partides, i va quedar en setzena posició.
També s’han jugat els campionats de
Girona per edats, amb una àmplia participació dels nens de Sant Gregori. A la
categoria sub-8, en Robert Mas va quedar 17è amb 4 punts; en Miquel Sunyer
va quedar 23è amb 2,5 punts i en Joan
Vidal va quedar 24è amb 2 punts. A la
categoria sub-10, en Guillem Sunyer va
quedar 11è amb 5 punts i l’Eloy Hidalgo
va quedar 41è amb un punt. En categoria sub-12, en Bernat Pont va quedar
15è, amb 5 punts. I, finalment, en categoria sub-14, en Miquel Farré va quedar
tercer, amb 6 punts, i jugarà el campionat de Catalunya sub-14 per Setmana
Santa.

al Pa sant Gregori-canet
d’adri estem amb les piles
carregades d’energia!
El dia 4 de març, l’Emma turon i la laia arnau varen participar a la I
Jornada del nivell A de la Lliga Territorial de Patinatge, organitzada pel
Consell Comarcal, i celebrada a Sant Hilari Sacalm. Competien en la
categoria Aleví, nivell A, i varen quedar en tercera i quarta posició respectivament.
La I Jornada del nivell B i el C de les proves del Consell Comarcal es
varen celebrar a Ripoll el 25 de març. En aquestes hi varen participar els
grups d’Iniciació C i els patinadors del grup de Preliminar, que s’estrenaven així en el món de la competició. Els resultats d’aquesta jornada
també van ser molt satisfactoris. L’ariadna Moreno va quedar tercera
classificada de la categoria Benjamí, nivell B. En la categoria Prebenjamí, nivell B, varen encapçalar el podi patinadors del nostre club: irene
Vaz 1a classificada, carla joaniquet 2a classificada, laura arnau 3a
classificada, leo Masià 4t classificat i anna Mir 5a classificada. I en la
categoria Prebenjamí nivell C, Bet Pont 3a classificada.
Aquell mateix cap de setmana vàrem participar al Trofeu Costa Brava
Kids a Santa Cristina d’Aro. En aquesta ocasió hi varen participar els
grups de certificat, iniciació a i iniciació B.
En la categoria de Certificat, la susana reina va aconseguir una molt
merescuda primera posició. En la categoria d’Iniciació A, la laia arnau
va quedar en tercera posició, i també vàrem tenir representació en el
podi d’Iniciació B amb la Marina Garcia, que va aconseguir la segona
posició.
I enmig de totes aquestes activitats també hem tingut temps per celebrar
el carnaval sobre rodes i participar al Festival de Fornells de la Selva amb
la representació del quartet format pels patinadors Celestí Campeny,
Elisa Gómez, Emma Turon i Laia Arnau, amb el seu ball Vigilants de la nit.
I sense perdre el ritme continuarem entrenant com fins ara per poder participar pròximament al I Trofeu de Riells, a les diferents proves de nivell i
al primer campionat d’en Cels. I tot això mentre ja comencem a escalfar
motors per preparar el nostre festival.

Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
Butlletí d’informació Municipal Núm. 55 - 1r trimestre de 2017

Resum d’acords del Ple i acords de la Junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE
Sessió extraordinària del dia 19 de desembre 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, per unanimitat, aproven l’expedient 5/2016, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2016.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU i el vot
en contra dels membres del Grup d’ERC-AM i dels membres del
Grup de la CUP – PA, s’aprova el Pressupost General d’aquest
Ajuntament per a l’exercici del 2017, les seves bases d’execució i
la plantilla de personal.
Sessió ordinària del dia 16 de gener de 2017
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 García.
Els reunits, per unanimitat, aproven la creació del fitxer «Donacions de fons a l’Ajuntament de Sant Gregori per a la biblioteca
pública Miquel Martí i Pol», amb dades de caràcter personal de
titularitat d’aquest Ajuntament.
Els reunits, per unanimitat, aproven demanar a la Diputació de Girona acollir-se a l’assistència tècnica del Pla de Serveis en matèria
de prevenció d’incendis en nuclis urbans i urbanitzacions del Servei de Medi Ambient, prevista en la línia 3 de la redacció del projecte executiu per a la realització de les franges exteriors de protecció.
Els reunits, per unanimitat, aproven iniciar l’expedient d’alteració
de terme municipal que afecta els límits del municipi a la zona de
les Serres – Sant Martí de Llémena– per tal de restituir la línia
divisòria allà on era abans dels treballs d’atermenament.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU i del Grup
de la CUP – PA i l’abstenció del Grup d’ERC-AM s’aprova inicialment el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un càmping
a Can Bora de Constantins.
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 es reconeix
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Gregori com
a única d’aquest caire vinculada al municipi, i es nomenen els voluntaris de protecció civil que hauran de superar el curs de formació impartit per la Direcció General de Protecció Civil.
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Els reunits, per unanimitat, aproven la creació de la targeta de
cultura de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, aproven el conveni que s’ha de subscriure entre els Ajuntaments de Canet d’Adri i Sant Gregori que
reguli el subministrament d’aigua potable a tres cases de Cartellà,
des de la xarxa d’aigua de Canet d’Adri.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU i del Grup
d’ERC-AM i el vot en contra del Grup de la CUP – PA s’acorda
aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del Casalet a la llar d’infants Els
Escarlets i la taxa del servei de l’escola esportiva i casal d’estiu.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU i del Grup
de la CUP – PA i el vot en contra del Grup d’ERC-AM s’acorden
aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions
a entitats i/o associacions sense finalitat de lucre que desenvolupin activitats culturals i esportives, i s’aprova la seva convocatòria.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU, l’abstenció
del Grup d’ERC-AM i els vots en contra del Grup de la CUP – PA
es desestima l’escrit presentat per la CUP Sant Gregori pels motius següents:
1.- El mètode utilitzat és l’adequat, atès que es tracta d’un terreny
que per si mateix no té aprofitament, i s’han utilitzat preus publicats de zones diferents del municipi, que poden ser a l’alça o a la
baixa, i també alguns del sector Can Serra.
2.- L’expedient ha estat a disposició dels regidors abans del Ple
i el varen poder consultar en tot moment. A més, es va procedir
posteriorment a una informació pública que no era estrictament
necessària pel fet que no hi havia cap alteració de la qualificació urbanística del bé. Per tant, en cap moment pot parlar-se que
s’hagi ocultat informació de cap mena. Al contrari, s’ha facilitat
tota la informació amb la màxima transparència possible.
3.- El tècnic va procedir a la valoració prenent com a paràmetre la
possibilitat d’un màxim de metres construïts, que és el concepte
que dóna valor a una finca. En el supòsit que s’hi construïssin dues
cases, la superfície total que es podria construir, sumada, seria inferior a la d’una sola construcció. Igualment s’ha de tenir en compte que en el supòsit de la implantació de dos edificis els costos de
construcció són evidentment més elevats que no pas per a un de
sol. Per tant, es considera que la valoració realitzada és de màxims.
S’acorda la venda d’un sobrant de via pública de superfície
172,98 m2 situats al C/ Pere Joan Sala del nucli urbà de Sant
Gregori al titular de la parcel·la contigua, Comercial de Serveis
Alimentaris SL, per l’import de la taxació aprovada, que s’ha xifrat
en 31.367,63 €.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU i del Grup
de la CUP – PA i l’abstenció del Grup d’ERC-AM s’acorda canviar
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la denominació Grup Municipal de Convergència i Unió «CiU» per
Grup Municipal de Partit Demòcrata «PDeCAT».
Sessió ordinària del dia 13 de març de 2017
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, per unanimitat, aproven el conveni marc que s’ha de
subscriure amb el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d’obertura i manteniment de les franges de protecció
d’incendis forestals en l’àmbit del municipi de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, aproven sol·licitar a la Diputació de Girona l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona i d’accés al Servei
que promou l’ús dels sistemes gràfics d’informació geogràfica a la
demarcació de Girona.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU i l’abstenció
del Grup de la CUP – PA i del Grup d’ERC-AM, s’aprova provisionalment el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un càmping
a Can Bora de Constantins, promogut per Can Bora Property SL.
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 es deixa sense
efecte el nomenament del tinent d’alcalde, Sr. Josep Nadal i Colomer, com a tresorer dipositari municipal amb efectes el dia 13 de
març de 2017, i en segon lloc s’acumulen en la secretària-interventora de l’Ajuntament les funcions de tresorera amb plens efectes a
partir del dia 14 de març de 2017.
Els reunits, per unanimitat, aproven el conveni marc de col·laboració
entre l’Ajuntament de Sant Gregori i el Servei Català de Trànsit en
matèria de seguretat viària. També s’aprova l’annex al conveni marc
per a l’adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i
afectats d’accidents de trànsit.
Els reunits, per unanimitat, aproven inicialment l’ordenança reguladora de les subvencions a atorgar als ramaders afectats per la grip
aviària, que ha comportat el sacrifici de les aus.
Els reunits, per unanimitat, aproven adherir-se al Pacte Nacional pel
Referèndum i subscriuen el contingut del Manifest Pacte Nacional
pel Referèndum.
Els reunits, per unanimitat, aproven demanar al Govern de l’Estat espanyol que no aprovi cap altra mesura destinada a prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes de peatge.
Aproven exigir a les empreses concessionàries i al Govern de
l’Estat espanyol que en cap cas traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis fiscals a les tarifes que paguen les
persones usuàries.
Aproven instar el Govern de l’Estat espanyol que destini els imports
pendents d’abonar pels concessionaris, recollits al RD2346/1998,
a compensar els municipis afectats per la bonificació del 95 % de
l’IBI de les autopistes.
I aproven exigir que no renovin les concessions de les autopistes
de peatge més enllà dels terminis establerts per la normativa vigent.
SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local de 28 de novembre de 2016
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi i Anton Sunyer i Serrat.
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Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de tancaments de
l’escola Agustí Gifre de Sant Gregori a l’empresa Serralleria Montfer SL.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida per part de Dipsalut a l’empara del Catàleg de serveis 2016 i
que inclou Pt10: Programa de suport a les actuacions per a la lluita
i control integrat de plagues urbanes (exp. 2016/1824) per import
de 2.424,16 €, equivalent al 59,86 % de la despesa.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament
de Sant Gregori per a l’impuls de la Xarxa de garantia Juvenil al
Gironès.
Els reunits, per unanimitat, acorden designar la Sra. Àfrica Masó
Sumsi com a representant de l’Ajuntament de Sant Gregori al Consell Escolar de l’Escola d’Educació Especial Joan Riu.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de la tercera
fase del bar del camp de futbol del municipi de Sant Gregori a
l’empresa Construccions Prunell.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost per al
subministrament i instal·lació de tres fanals al Soler Patel de Sant
Gregori davant de les Cases del Xai, redactat per l’arquitecte Sr.
Jordi Vidal i Mir i amb un import d’11.122,31 euros IVA no inclòs.
També s’aproven inicialment el plec de clàusules administratives
particulars que han de regir la contractació d’aquesta obra i el seu
expedient de contractació, i obrir-ne convocatòria.
PROPOSICIONS URGENTS:
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar inicialment el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir la licitació de
l’obra per a l’adequació de la zona d’aparcament de la zona esportiva de la Pineda. S’acorda també aprovar l’expedient de contractació i obrir-ne la convocatòria.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida per a l’adequació de la zona d’aparcament de terra a la zona
esportiva, exclosa de concurrència, exercici 2016, per import de
50.000,00 €.
Els reunits, per unanimitat, acorden contractar el lloguer del local
industrial situat al polígon de la Joheria sud, C/ dels Fusters, 11,
pel preu ofert de 1.149,50 € al mes, d’acord amb les condicions
estipulades en el plec de clàusules. També s’acorda contractar el
lloguer del local situat a l’Av. Girona, 85, de superfície 128,00 m2,
pel preu ofert de 499,73 € al mes, d’acord amb el plec de clàusules de la convocatòria.
Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2016
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi i Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden determinar com a ubicació de
la Unitat Mòbil de la ITV l’aparcament de la plaça del C/ Carme
Rius.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la proposta formulada
per part del Consell Comarcal del Gironès per tal de seguir dinamitzant el parc de salut ubicat al municipi de Sant Gregori amb un
cost de 30 euros per dinamització, amb la mateixa periodicitat que
fins ara.
Els reunits, per unanimitat, acorden modificar la data de celebració
del mercat del dia 25 de desembre i passar-la al dia 24 de desembre, i el mercat del dia 1 de gener passar-lo al 31 de desembre.
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Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a la Comissió de Reis
la quantitat de 2.225,00 euros per sufragar, en part, les despeses
d’organització de la cavalcada de Reis i el campament reial que es
portaran a terme al municipi de Sant Gregori el dia 5 i el dia 3 de
gener, respectivament.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni entre
l’Ajuntament de Sant Gregori i la Cobla Principal de l’Escala pel
qual es regula la cessió d’una sala de l’espai la Pineda per tal que
aquesta formació pugui assajar.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Associació Sardanistes de la Vall de Llémena la quantitat de 750,00 euros per sufragar,
en part, les despeses d’organització de l’aplec del Roser, la revetlla
de Sant Joan, la Festa de Tardor i la festa de fi d’any que es portaran a terme al municipi de Sant Gregori.

PROPOSTES URGENTS:

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Associació de
Comerciants de Sant Gregori – Vall de Llémena la quantitat de
1.200,00 euros per sufragar, en part, les despeses d’organització
de la campanya de tardor, la campanya de Nadal, la campanya de
la festa major, la Fira del Pa i la Xocolata i els diferents actes de comerç i cultura que es portaran a terme al municipi de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden adherir-se a la campanya de
compostatge casolà organitzada pel Consell Comarcal del Gironès.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a Dipsalut i acollirse als següents programes de salut del Catàleg 2017:
Pt01. -Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt
risc de transmissió de legionel·losi.
Pt02. -Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de
baix risc de transmissió de legionel·losi.
Pt04. -Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a
l’aixeta del consumidor.
Pt09. -Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost presentat per l’empresa Hiper Escola Girona SL per a la compra de un kit
d’aula pissarra i projector de curta distància, una pissarra digital
interactiva, un projector de curta distància amb el seu suport, el
pack bàsics d’accessoris, un parell d’altaveus de paret actius, la
caixa de connexions metàl·lica, un cable HDMI de 10 metres i un
cable HDMI de 2 metres. Inclou el cost de seva instal·lació.
Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2016
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi i Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar la compra d’un projector per a la biblioteca M. Martí i Pol a l’empresa Hiper Escola
Girona SL.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la contractació de la gestió del bar en el Mercat de segona mà que es porta a terme al municipi de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la proposta de calendari
presentada per part del Consell Comarcal del Gironès per al servei
d’obertura de la deixalleria mòbil el primer dissabte de cada mes.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar la quantitat de 500,00
euros a la productora Inbluefilms per patrocinar el documental El
Ter al límit.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra d’adequació de
la zona d’aparcament a la zona esportiva la Pineda de Sant Gregori
a l’empresa Asfalts de l’Anoia SL.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida per part de la Diputació de Girona per import de 67.375,00 €,
finançada a càrrec de les anualitats 2016 (49.629,88 €) i 2017
(17.745,12 €), amb destinació a les despeses de funcionament de
la llar d’infants Els Escarlets, de titularitat municipal, per al curs
2015-2016.
Junta de Govern Local de 9 de gener de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi i Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el contingut de
l’Addenda al conveni entre l’Escola de Música del Gironès (organisme autònom del Consell Comarcal del Gironès) i l’Ajuntament
de Sant Gregori per a la implantació d’una aula de música.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text de les bases
específiques reguladores per a la selecció de personal per constituir una borsa de treball d’operaris de la brigada municipal d’obres i
serveis, grup equiparable al d’agrupacions professionals.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni marc
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament
de Sant Gregori per al desenvolupament del Pla de treball «Àrea Urbana Sud-Oest del Gironès 2016» a partir de la contractació d’un/a
agent d’ocupació i desenvolupament local.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra d’adquisició de
tres fanals a les cases del Xai a l’empresa Icasol 4 SL.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Gregori i Humana – Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el padró de contribuents en concepte de socis de tennis del municipi de Sant Gregori corresponent a l’any 2017.
Junta de Govern Local de 23 de gener de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi i Anton Sunyer i Serrat.
S’aproven les bases que regiran el certamen literari Premi Sant
Gregori en la seva XXX edició, i se’n convoca l’edició d’enguany
d’acord amb les bases aprovades.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni comercial que regula l’ús dels productes periodístics del Diari de Girona per part de l’Ajuntament de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar l’ajut concedit per la
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per al
projecte «Cal Bolet 2016» amb una ajuda de 10.200,00 euros dins
la campanya de projectes d’activitats adreçades a persones joves.

Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’adquisició de
dues impressores multifuncionals per a les oficines municipals de
l’Ajuntament de Sant Gregori a l’empresa Girocopi SL.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni regulador per a l’ús privatiu del pavelló municipal de Sant Gregori entre
l’Ajuntament de Sant Gregori i l’entitat The Seagull Sportive SL per
als dies 13, 14 i 15 d’abril de 2017.
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Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’annex al conveni per a
la gestió del Mercat de segona mà que es porta a terme al municipi
de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la normativa que regula
la rua de Carnestoltes i que regularà la realització de l’activitat el
proper diumenge 26 de febrer de 2017. Aquesta conté:
- Les condicions prèvies a la inscripció; - La normativa de la rua; - El
recorregut; - La normativa; - La fitxa d’inscripció
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció de Diputació de Girona per a l’adquisició de fons documental per a l’any
2017 amb destinació a la biblioteca municipal de Sant Gregori Miquel Martí i Pol, per un import de 3.980,07 €.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida dins la línia 3 de la campanya del Pla a l’Acció, exercici 2016,
per import de 5.998,00 €, per al projecte de l’aplicació d’eficiència
i estalvi amb la substitució a LEDS de les lluminàries de l’escola
Agustí Gifre de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada
de l’obra per a l’aplicació de l’eficiència i estalvi energètic a les
lluminàries de l’escola Agustí Gifre, redactada per l’enginyer Josep
Bosch amb un pressupost de 12.910,62 € IVA no inclòs per canviar 618 punts de llum per uns de tecnologia LED.

PROPOSTES URGENTS:
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar les següents subvencions concedides per Dipsalut a l’empara del Catàleg de serveis
de Dipsalut 2016:
Pt01: gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de
legionel·losi: pavelló i vestidors camp de futbol i BTT.
Pt02: gestió i control d’instal·lacions de baix risc de transmissió de
legionel·losi a l’escola i llar d’infants.
Pt09: gestió del risc derivat de les sorreres infantils de l’escola
Agustí Gifre i llar Els Escarlets.
Junta de Govern Local de 20 de febrer de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi i Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a Dipsalut i acollirse als següents programes de salut del Catàleg 2017:
• Pm01p. -Programa de suport al servei de dinamització dels Parcs
Urbans de Salut
• Pm01i. -Programa de suport al servei de dinamització de les Xarxes d’Itineraris Saludables

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi i Anton Sunyer i Serrat.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’Addenda de modificació del conveni entre l’Ajuntament de Sant Gregori i el Consorci
de Ter que modifica el conveni entre l’Ajuntament de Sant Gregori
amb el Consorci de Ter per al manteniment i gestió de l’illa de la
pilastra en el marc del post-life Riparia-Ter, signat el 25 de febrer
de 2014.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el padró de contribuents per als conceptes de recollida d’escombraries, clavegueram, rètols i ocupació de la via pública corresponent al segon semestre de 2016.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni marc de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament
de Sant Gregori per al desenvolupament del Programa Treball i
Formació al Gironès 2016.

Els reunits, per unanimitat, acorden encarregar al Consell Comarcal del Gironès la redacció dels certificats energètics dels edificis
municipals següents.
- El pavelló
- L’espai la Pineda
- La biblioteca

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el retorn als seus titulars dels avals bancaris entregats a l’Ajuntament de Sant Gregori
en garantia d’execució de les obligacions derivades del conveni
anteriorment esmentat.

Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2017

Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a la Diputació de
Girona i acollir-se a la convocatòria de la subvenció per a la promoció i foment de l’activitat física i l’esport, anualitat 2017, per als
següents programes:
• Programa A1: suport als programes anuals de promoció de
l’activitat fisicoesportiva per a l’activitat de gimnàstica artística.
• Programa A3: suport a les actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius
municipals per a la col·locació d’una tanca metàl·lica al camp de
futbol amb supressió de la tanca vegetal existent.

Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a la Diputació de
Girona i acollir-se a la convocatòria de les següents subvencions
per a l’anualitat 2017:
• Organització d’esdeveniments de caràcter firal 2017: despeses
d’organització i programació de la Fira del Pa i Xocolata a celebrar
el mes de novembre de 2017
• Actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017: suport a la
sega de marges de camins rurals i arranjament de diferents camins
per a la prevenció d’incendis forestals.
• Pla a l’Acció, línies 1 i 3:
- Línia 1.1: Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments
energètics municipals en municipis de menys de 20.000 habitants
- Línia 1.2: Redacció d’informes de seguiment del PAES
- Línia 3: Execució d’accions planificades al PALS/PAES
• Fons de Cooperació Econòmica i Cultural anualitat 2016 amb un
import global de 46.138,00 € per al finançament de:
- despeses en matèria cultural: màxim 8.518,00 €
- inversions o despeses corrents vinculades a la prestació de serveis amb caràcter obligatori: màxim 48.271,00 €

Els reunits, per unanimitat, acorden donar suport a la petició
d’atorgament de la Creu de Sant Jordi a l’Associació d’Amics de
la Cultura de Sant Martí de Llémena per la seva implicació en la
preservació del pessebre de Sant Martí de Llémena.

Els reunits, per unanimitat, acorden adherir-se a la borsa de treball
de la Universitat Oberta de Catalunya i aproven el text del conveni
marc de cooperació educativa entre la Universitat Oberta de Catalunya i les entitats col·laboradores que estableix les condicions en
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Els reunits, per unanimitat, acorden donar la confirmació a la
signatura del contracte d’arrendament de la nau industrial entre
l’Ajuntament de Sant Gregori i Habijardi SL per al lloguer d’una nau
industrial situada al polígon industrial la Joheria Sud.
Els reunits, per unanimitat, acorden adherir-se al manifest per la
diversitat funcional visual proposat per l’Assemblea CECS.Cat.
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què s’han de desenvolupar les activitats pràctiques dels estudiants
de la UOC a l’Ajuntament de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la convocatòria
d’ajudes per a agricultors i ramaders que exercien la seva activitat
com a activitat principal i que han estat afectats per l’increment
de l’IBI.
Els reunits, per unanimitat, acorden mostrar el suport de l’Ajuntament
de Sant Gregori al Projecte Singular Plataforma de dinamització de
zones d’activitat econòmica àrea urbana sud-oest del Gironès que
el Consell Comarcal del Gironès vol presentar a la Diputació de Girona, tal com es va comentar en el 2n Consell d’Empresa, dut a terme el dia 8 de febrer de 2017. També s’aprova el conveni marc de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament
de Sant Gregori per al desenvolupament del Pla de Treball «Àrea
Urbana Sud-Oest del Gironès 2016» a partir de la contractació
d’una agent d’ocupació i desenvolupament local.
Els reunits, per unanimitat, acorden encarregar al Consell Comarcal del Gironès un estudi i valoració per a la millora del model de
recollida i gestió dels residus que realitza l’Ajuntament de Sant
Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la normativa que regula
la inserció publicitària als Mupis municipals de Sant Gregori a càrrec d’entitats locals, la qual conté:
- L’objecte
- Els beneficiaris
- La periodicitat
- Els anuncis publicitaris que s’hi poden exhibir
- Les sol·licituds
- La col·locació i retirada dels anuncis
- La responsabilitat.
Els reunits, per unanimitat, acorden autoritzar la instal·lació d’un food
truck per al servei de bar al Mercat de segona mà de Sant Gregori.
PROPOSTES URGENTS:
Els reunits, per unanimitat, acorden ratificar el decret de l’alcaldia
de data 14 de febrer de 2017 mitjançant el qual s’acorda adreçarse a la Diputació de Girona i acollir-se a la convocatòria de subvenció per a projectes i accions de promoció econòmica, adreçada als
membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE), anualitat 2017.
Junta de Govern Local de 6 de març de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura , Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat
Els reunits per unanimitat acorden autoritzar la instal·lació d’una
senyal geodèsica al municipi de Sant Gregori
Els reunits per unanimitat acorden adreçar-se a Dipsalut i acollir-se
als següents programes de salut del catàleg 2017:
• 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.

Junta de Govern Local de 20 de març de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi i Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits acorden adreçar-se a l’OSIC i acollir-se a la convocatòria de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles
professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat
per a l’any 2017.
Els reunits acorden adreçar-se a la Diputació de Girona i acollir-se
a la convocatòria de la següent subvenció per a l’anualitat 2017:
Per facilitar l’accés a les noves tecnologies: Adquisició de material informàtic per a les dependències municipals per import de
1.773,02 €.
Els reunits acorden adjudicar a l’empresa Enllumenats Costa Brava
SL la realització de l’obra per al subministrament de tecnologia LED
per a la millora de l’eficiència energètica a l’escola Agustí Gifre de
Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar com a logotip de La
Pineda la proposta assenyalada amb el número 5, sotasignada amb
el pseudònim Sinappi, de la qual és autora la Sra. Àngels Teixidor
Ribas.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el calendari establert
per part del Departament d’Ensenyament i que regularà el període
de preinscripció de la Llar d’infants Els Escarlets de Sant Gregori
curs 2017-2018 amb les següents dates:
• Presentació Sol·licituds: del 2 al 12 de maig de 2017
• Jornada de portes obertes: 3 de maig a les 19.00 h
• Publicació de les llistes baremades: 22 de maig de 2017
• Termini per presentar reclamacions: 23 al 25 de maig de 2017
• Publicació de les llistes d’admesos: 2 de juny de 2017
• Període de matriculació: del 6 al 9 de juny de 2017
També acorden que el sorteig públic es porti a terme el dia 25 de
maig a les 18 h.
Es fa entrega de l’informe anual de la gestió del servei d’aigua potable i que conté la informació general de l’abastament, els cabals actualitzats, les instal·lacions que el constitueixen, les dades econòmiques actualitzades i totes les anàlisis del servei efectuades.
Els reunits, per unanimitat, acorden concedir una beca de formació
al Sr. Jaume Serrano per import de 400 €, per tal de poder finalitzar
el curs d’ensinistrador caní regulat.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Sr. Josep Admetlla la
quantitat de 120,00 euros per sufragar, en part, les despeses de
participació en diverses proves esportives.
Els reunits per unanimitat acorden atorgar a LEX2 la quantitat de
750,00 euros per sufragar, en part, les despeses d’organització del
Cartellà Rock i la fira del Disc.
PROPOSTES URGENTS:

Els reunits per unanimitat acorden adherir-se a la borsa de treball
de la Diputació de Girona per al personal de la biblioteca municipal
de Sant Gregori i fer-ho públic a la web comarcal.

Els reunits, per unanimitat, acorden denegar una petició
d’empadronament formulada, en data 13.03.2017, i sol·licitar a
l’Agència Catalana de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya
la revocació de la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació de la
construcció existent a la parcel·la 212 del polígon 13 de Sant Gregori, número CHG00947116001. També acorden adjuntar-hi còpia de l’informe emès per l’arquitecte tècnic d’aquest Ajuntament,
en data 15.03.2017.
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Ara som PDeCAT. Canvi de nom, però els mateixos objectius
per a Sant Gregori
En el primer Ple ordinari de l’any 2017 es va
aprovar el canvi de nom del grup municipal
de Convergència i Unió (CiU) pel de grup
municipal del Partit Demòcrata Europeu Català a Sant Gregori (PDeCAT). Per tant, a
partir d’ara totes les accions que farà el nostre grup municipal es faran sota el nou nom.
A les xarxes socials també s’ha canviat el
nom dels diferents perfils, i s’ha modificat l’accés a la nova
web, que passa a ser www.pdecatsantgregori.cat.
Aquest canvi és fruit del trencament de la coalició de Convergència i Unió i, més endavant, de la dissolució de Convergència Democràtica de Catalunya, que s’ha refundat en el Partit
Demòcrata Europeu Català, un partit catalanista, independentista, europeista i humanista que serveix el progrés i la llibertat
de tots els pobles de Catalunya i de les seves persones.

Creix el pressupost 2017

Abans de finalitzar l’any 2016, l’equip de govern a
l’Ajuntament de Sant Gregori va presentar –i
es va aprovar per Ple– el pressupost 2017,
que permet mantenir i seguir creixent en
equipaments, funcionament i serveis
per a les persones del municipi de Sant
Gregori. És un pressupost de 3,4 milions
d’euros, inicialment amb 200.000 euros
per a inversions, uns projectes que es recullen seguidament però als quals s’espera poder-ne sumar
d’altres durant aquest mateix exercici amb la previsió del romanent positiu de tresoreria. S’ha mantingut la partida de
15.000 euros en ajudes socials i s’han incrementat partides
d’ensenyament i cultura.
Enllumenat públic i enllumenat d’edificis municipals
Construcció vestidor pistes de tennis
Condicionament local pavelló poliesportiu
Condicionament local brigada municipal
Condicionament local viver d’empreses

20.000 €
60.000 €
50.000 €
10.000 €
40.000 €

Projecte pressupost participatiu

20.000 €
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Criteris de transparència

Per segon any consecutiu Sant Gregori obté
el Segell InfoParticipa, que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona i que
avalua la qualitat en transparència i bon
govern de cada ajuntament segons la
seva pàgina web. Aquest indicador, amb
un 92,31 %, reconeix Sant Gregori com un
dels municipis més transparents de les comarques gironines i de Catalunya.

Nou delegat local

El nou delegat local de PDeCAT és en Josep Nadal, que va
ser escollit en l’assemblea local celebrada el mes de desembre passat amb l’assistència de diversos associats al
Partit Demòcrata Europeu Català, tal com marquen els nous
estatuts del partit. Volem agrair la tasca d’en Fredi Guillazo
durant aquests anys com a president local.

Ajudes per a explotacions
afectades per la grip aviària

El mes de febrer passat, un brot de la grip
aviària va afectar diverses explotacions
del municipi, fet que va obligar al sacrifici de tots els animals i a adoptar restriccions que han generat unes pèrdues
importants als ramaders. En aquest sentit, a part de les ajudes que s’aplicaran per
part del Departament d’Agricultura i Ramaderia
de la Generalitat de Catalunya, des de l’Ajuntament de Sant
Gregori, l’equip de govern va proposar una ajuda equivalent al 50 % del valor de l’IBI corresponent a la ubicació de
cada explotació afectada per la grip aviària. És una manera
de contribuir, en certa mesura, a la recuperació d’aquestes
explotacions.
Grup municipal PDeCAT a Sant Gregori
Twitter | Facebook | Instagram @pdecatsantgregori
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Moció referent als beneficis fiscals de l’IBI de les autopistes
de peatge

Fins al 31 d’agost de l’any passat la companyia Abertis gaudia d’una exempció fiscal del 95 % de l’IBI (impost municipal
de béns immobles) per part del Govern central en el tram de
l’AP7 que passa per els nostres pobles. Un dels municipis
afectats per aquesta exempció és Sant Gregori, juntament
amb molts altres pobles veïns, com Sarrià de Ter o Salt. Es
calcula que si Abertis abona el 100 % de l’IBI, això suposarà
per a Sant Gregori uns ingressos de 170.000 euros addicionals i, per fer efectiu el recapte del 100 % de l’impost, el
XALOC iniciarà les gestions amb l’empresa concessionària.
Per altra banda, en aquesta moció que vam presentar vam
exigir que no s’haurien de renovar les concessions de les
autopistes de peatge més enllà dels terminis establerts.
Subvencions i bases d’atorgament
Sobre aquest tema, al ple del gener vam aplaudir el fet
que s’atorgui més subvenció als equips femenins per
promoure’ls, i que es prevegin subvencions que tinguin en
compte les intoleràncies alimentàries, així com la celiaquia.
També vam demanar que el principi de transparència al
qual fan referència les bases no quedi en una declaració
d’intencions sinó que sigui una realitat, especialment pel
que fa a les subvencions extraordinàries.
No obstant això, vam votar en contra bàsicament perquè les
subvencions extraordinàries s’originen a partir d’un «fet extraordinari»: un concepte indeterminat, subjectiu i, en definitiva, un calaix de sastre.

nable de temps per preparar-nos una matèria tan complexa
i important per al municipi i per a tothom.
- Creiem que són uns pressupostos continuistes i que no
introdueixen cap canvi significatiu per al poble.
- Les partides dedicades a temes socials no augmenten. El
nostre grup demana que l’Ajuntament destini més recursos
a aquests afers per a les famílies més desafavorides per tal
que tothom pugui tenir les mateixes oportunitats.
-
Tampoc no inclouen cap dels suggeriments que des
d’ERC-AM Sant Gregori hem presentat en les darreres
legislatures.
Volem recordar que, a diferència d’altres municipis, ERC
Sant Gregori no percep cap quantitat econòmica per poder
difondre les seves activitats al municipi. Creiem que és essencial per tal que els ciutadans del poble es puguin fer un
bon criteri de l’activitat que es porta a terme a l’Ajuntament.
Si voleu saber més de la nostra activitat, no dubteu a consultar la nostra web o seguir-nos a les xarxes socials:
@ERCSantGregori
ERC Sant Gregori
www.esquerrasantgregori.cat

El nostre posicionament sobre els pressupostos municipals
El nostre vot va ser contrari pels següents motius:
- Ens els van entregar un dimecres al migdia, en junta de
portaveus, per debatre’ls el dilluns següent. Considerem
que és un temps totalment insuficient per preparar-los i
poder donar alternatives. Creiem que és fonamental que
per fer una bona tasca d’oposició tinguem un període rao-
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Renovació de càrrecs electes

8 de març

Han passat ja gairebé dos anys des que vam
entrar a l’Ajuntament de Sant Gregori i, així,
arribem a la meitat de la legislatura. Tal com
vam expressar als principis ètics i d’acció política del nostre programa electoral, ens agradaria recordar que un cop hàgim passat l’equador
es farà el relleu de regidors, cenyint-nos a la nostra
visió del que ha de suposar la limitació de mandats. Així
doncs, els actuals regidors renunciaran en favor dels números tres i quatre de la candidatura: en Pau Molas i en Josep
Pallarés, que prendran possessió del càrrec que en aquests
moments ocupen l’Oriol Pellicer i la Paula Martos.
Arribats a aquest punt, i com hem explicat altres cops, durant aquests dos anys la Paula i l’Oriol han percebut un total
de 8.797,77 € entre el 24 d’agost de 2015 i el 10 de març
de 2017 en concepte d’indemnitzacions per les assistències als plens i a les comissions de l’Ajuntament i del Consell Comarcal. Complint el nostre compromís de campanya
i respectant la nostra manera de veure i fer la política, els
regidors no han cobrat cap de les percepcions detallades.
Actualment, aquests diners són en un compte de la CUP,
els quals reinvertirem –excepte el 10 %, que destinem a
l’organització nacional– en un projecte per al municipi que
es decidirà de manera participativa i transparent. Farem algunes propostes, però també donarem l’opció de proposarne de noves.

En commemoració del Dia internacional de la
Dona Treballadora, volem recordar que la lluita feminista és una lluita diària i que encara
estem molt lluny, com a societat, de la igualtat de gènere que defensem. Volem denunciar
la importància que té encara dins la societat el
discurs masculí, i que les dones seguim sent silenciades i invisibilitzades en el nostre dia a dia. Encara avui
s’invisibilitzen els referents femenins en la transmissió de
la cultura, la política, la ciència, la literatura i l’art: les condicions laborals inferiors de les dones, el treball domèstic
i familiar no remunerat –tantes vegades invisibilitzat– i el
clar biaix masclista en els mitjans de comunicació en són
alguns exemples.
D’altra banda, condemnem les violacions que hi ha hagut
aquest passat mes de febrer a la ciutat de Girona i el tracte
informatiu que hi van donar els mitjans locals. No podem
quedar-nos callades davant la violència i la discriminació
que rebem les dones pel fet de ser-ho.

Defensem el referèndum!
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Càmpings a la nostra Vall
Durant els últims mesos, han sorgit una sèrie de
projectes per a la instal·lació de càmpings a la
Vall de Llémena. Des de l’assemblea, hem volgut valorar els projectes, i considerem que no
té gaire sentit valorar-los per separat, sinó que
hauríem de donar-hi una perspectiva més àmplia i
qüestionar-nos el plantejament del model turístic que volem
per a la Vall i, evidentment, valorar l’impacte en el medi ambient que poden causar aquesta mena de projectes. D’altra
banda, tot i que es preveu un període d’al·legacions, creiem
que s’hauria d’informar abans els veïns per tal de tenir en
compte les diferents postures dels i de les ciutadanes, i enfocar aquesta perspectiva de model turístic.
Per acabar, de nou, també voldríem aprofitar aquest espai
per animar-vos a assistir a les nostres assemblees i a seguir-nos o contactar amb nosaltres a través de Twitter @
CUPSG i a FaceBook /CUPSantGregori.
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ESPORTS
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA SANT GREGORI

Evolució creixent de la gimnàstica artística
a Sant Gregori
bar a les Finals Nacionals. Tot Sant
Gregori està molt satisfet amb l’actuació de les nostres esportistes, que, a
cada competició que participen, ens
obsequien amb una gimnàstica d’immillorable qualitat.
Les entrenadores estem molt contentes amb el mallot nou perquè ha estat
un encert, ja que ha creat molt bona
imatge. Com és lògic, la indumentària
del gimnàs forma part de la història
de l’entitat. Mitjançant aquestes fotografies us volem fer tornar al passat
per recordar el naixement de l’Escola
Esportiva de Sant Gregori, cap allà el
1989. En els seus inicis hi havia unes
30 gimnastes, i els mallots van anar
canviant a mesura que augmentava el

nombre de nenes. Durant molts anys
el mallot i el xandall tenien uns colors
molts alegres que recordaven els de
les anelles de les olimpíades. Actualment, amb un total de 95 gimnastes,
el mallot s’ha sofisticat fins tenir una
imatge de gimnàs d’alta competició.
d’alta competició.
Per acabar, volem expressar el nostre
agraïment a l’Ada Tardini, que, juntament
amb la Laura Moret, van ser precursores de la gimnàstica artística al nostre
municipi. Cal agrair els valors que vam
poder aprendre dins i fora del gimnàs
i recordar-la sempre amb un somriure,
que era el que més la caracteritzava.
Atentament, les entrenadores
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La primavera ha arribat, i al gimnàs ja
hem començat a preparar els muntatges de dansa i acrobàcies que, com
cada any, realitzem a finals del curs escolar. Aquesta temporada volem representar un seguit de personatges que a
través de la seva música, o amb la seva
personalitat o els seus actes, han canviat el curs de la nostra història. Aquest
any tindrem actuació de gimnàstica
masculina com a novetat. Així doncs,
us hi esperem a tots i a totes!
Per altra banda, estem a la recta final
de la Lliga Territorial de Gimnàstica
Artística, i el 22 d’abril, a Porqueres,
les nostres gimnastes intentaran quedar entre les deu millors classificades
per disputar els Jocs Empòrium i arri-
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Temporada 1990-1991

Festival de curs del 1995

Temporada 1992-93

Temporada 1993-1994

Competicions d’aquesta temporada 2016-2017 a Salt i a Porqueres

ESPORTS
CB SANT GREGORI
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activitats del club de Bàsquet sant Gregori
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Amb l’arribada de la primavera, les
competicions de bàsquet ja entren a la
recta final de la temporada. En un tres
i no res ja tindrem una altra temporada
al sac i ens trobarem un any més amb
la matinal i la festa de cloenda.
Aquest any, però, la Junta del Club de
Bàsquet Sant Gregori ha acordat portar a terme una altra activitat que, si
més no per a uns quants, significarà
allargar una mica més la temporada.
Es tracta d’un campus de bàsquet
que tindrà lloc durant la primera quinzena del mes de juliol, just abans de
la Festa Major de Sant Gregori. Està
pensat per als nens i les nenes en
edats compreses entre els sis i els

catorze anys. Els responsables de les
activitats, tant les esportives pròpiament dites com les de caràcter més
lúdic, seran persones ja vinculades al
nostre club, i l’epicentre de l’activitat
serà el pavelló de Sant Gregori. Els
pares i mares interessats en el nostre
casal es poden ja posar en contacte
amb el club. En Joan Fuentes i l’Àlex
Torrent us informaran molt amablement d’aquesta activitat.
Una altra activitat que pot ser d’interès, tant per als membres del CB
Sant Gregori com per a tothom en general, és la celebració, durant els dies
compresos entre el dijous i el dissabte
sant, en plenes vacances de Setmana Santa, del torneig Costa Brava de
bàsquet. Per tercer any consecutiu el
pavelló de Sant Gregori serà una de
les seus d’aquest torneig. A hores
d’ara encara no sabem quina categoria vindrà a jugar a Sant Gregori. En
els dos anys precedents han estat
els equips infantils masculí els que
ha jugat a Sant Gregori. Si bé no hi
pren part cap dels equips de casa, sí
és cert que pel nostre pavelló hi han

jugat equips com el Real Madrid, el
Basconia, l’equip infantil patrocinat
per Arvidas Sabonis, de Kaunas (Lituània), equips procedents de les Illes
Canàries, de les Balears, d’Holanda,
etc. Alguns d’aquests equips no vénen només a passejar, i en alguns del
seus components hi veus fusta de futurs bons jugadors. És una altra oferta que podria interessar i a la qual us
convidem a assistir.
Finalment, i a tall d’informació, cal dir
que el sopar del menú degustació del
Celler de Can Roca per a dues persones, que sortejava el club, ja té guanyador. En aquest cas, guanyadora: la
Fina Vilà, de Llorà. Ella va ser l’afortunada que va comprar la butlleta amb el
número 8.036, corresponent al primer
premi de la Loteria nacional del 25 de
febrer passat. El dia 18 de març es va
fer lliurament del premi a la Fina, tal
com recull la fotografia que acompanya aquest escrit. Enhorabona a ella i
al seu marit, que tindran el gust d’assaborir les delícies del Celler de Can
Roca el divendres abans de Sant Jordi. Moltes felicitats i per molts anys!

Ginestar va a més!
La Comissió de Festes de Ginestar va organitzar, el passat 5 de març, amb un gran éxit de participació la VIII Caminada Popular, la III Cursa de Muntanya i el II Cros Infantil. Tres activitats que van portar fins al poble de Ginestar
a més de 540 participants. Aquesta és una jornada esportiva consolidada que contribueix a donar a conèixer el
bonic entorn natural del municipi però també a fomentar l’esport per a totes les edats.

ESPORTS
MTB CHALLENGE SERIES

MTB Challenge Gironès a Sant Gregori
ELIT MASCULÍ
1. Joan Llordella 3:32:36 h
2. Ismael Ventura 3:32:37 h
3. Julen Zubero 3:33:12 h
EQUIPS MASCULÍ
A. Nevado – J. C. Carrillo 4:05:58 h
G. Sabaté – A. Subirats 4:11:55 h
J. Vidal – X. Llovet 4:22:34 h
EQUIPS FEMENÍ
J. Reina – T. Solà 6:33:20 h
ELIT FEMENÍ
1. Sandra Santanyes 4:22:59 h
2. Ada Xinxo 4:43:58 h
3. Núria Lauco 4:51:38 h
EQUIPS MIXT
R. Lisbona – E. Balta 4:37:06 h
I. Rodríguez – B. Claramunt 4:46.42 h
N. Surià – D. Martí 4:47:03 h
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La repercussió de la prova
A part de diversos mitjans de comunicació especialitzats en esports que
es van fer ressò abans i posteriorment a la prova, també es va difondre la
notícia per TV3, fet que ha donat una àmplia cobertura a l’esdeveniment
i un bon posicionament de Sant Gregori i de la Vall de Llémena.
També cal destacar que el vídeo de la sortida que es va publicar al Facebook de l’Ajuntament de Sant Gregori ha tingut més de 8.300 interaccions directes i més de 3.400 visualitzacions.

Resultats de tots els podis:
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Neix un nou circuit al calendari català, la MTB Challenge Series, amb
quatre proves previstes per a aquest 2017 a quatre comarques catalanes. La Cerdanya, el Maresme i el Berguedà, a més del Gironès, són els
escenaris de la competició que es va inaugurar a Sant Gregori el dia 19
de febrer. L’organització és a càrrec de Klassmark, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sant Gregori.
Amb 800 participants, es va desenvolupar per gran part del terme municipal de Sant Gregori, i també per part dels termes de Canet d’Adri
i Sant Martí de Llémena en un recorregut de 79 km, i així es va donar
conèixer per a aquesta pràctica esportiva la zona de la Vall de Llémena.
La sortida, l’arribada i un punt de pas de la prova se situaven a la zona
esportiva de la Pineda.
El vencedor en categoria masculina va ser Joan Llordella (3 hores i 32
minuts), i la vencedora en categoria femenina va ser Sandra Santanyes
(4 hores i 22 minuts).
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A R A PA R L E M D ’ A R A
CORAL SANT GREGORI

Activitats mes de març

COMISSIÓ DE FESTES
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Hola Sant Gregori
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Des de la Comissió de Festes us volem
donar a conèixer notícies fresques i carregades d’il·lusió.
La Junta actual, formada per en David
Duran, en Saul Pérez, en Marc Quintans i en Marcel Masdemont com a secretaris i vocals, en Sergi Ricart com a
tresorer i en Xavier Fuster i el que us
escriu, Miquel Ferrer, com a vicepresident i president respectivament, arriba
a la seva última orquestra.
Creiem que serà bo un canvi d’aires, i
tots sabem que una cosa no és bonica
pel fet que duri, sinó per totes i cadascuna de les experiències que hem viscut mentre ha durat.
Així doncs, aquesta propera Festa Major de 2017 serà la darrera en què estarem al capdavant de la organització,
i deixem el relleu a una generació que,
amb sobrada experiència i compromís
amb la Comissió, agafa el timó amb ganes i noves idees.
En nom dels companys de Junta i meu,
us donem les gràcies per fer gran la
festa de Sant Gregori, i desitgem que
seguiu participant de tots i cadascun
dels esdeveniments com sempre i com
cada any.

Aquest any hem començat l’activitat el mes de març, convidats per Mediterrània, Escola de Dansa Irlandesa, per tal que cantéssim la seva
popular cançó «St. Patrick’s Day» a l’obertura de la festa que en honor
a sant Patrici varen celebrar a la Pineda el dia 4 de març.
Va ser un matí fantàstic, amb molt de ritme, ball i color.
El dia 19 de març vàrem cantar la missa oficiada pel bisbe de Girona
al 6è Aplec de l’Hospitalitat de Lourdes, a l’església parroquial de Domeny. Tot seguit es va fer un petit concert.
Podeu seguir l’activitat de la Coral a traves del web www.coralsantgregori.com

Amb el Sr Bisbe al 6e Aplec Hospitalitat de Lourdes

Concert 19 de març Domeny

Salut i sort!
Visca la Comissió, visca Sant Gregori i
visca Catalunya!
Atentament,
Miquel Ferrer Oliveras
president de la comissió
de festes de sant gregori

St. Patrick’s day 4 març

A R A PA R L E M D ’ A R A
L’ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA

persones_refugiades/programa_catala_refugi/)
En Quim Roca, alcalde de Sant Gregori, va fer esment de les aportacions
econòmiques que els municipis fan
per a aquesta causa, i també que una
bona coordinació entre els Ajuntament i el Govern pot fer concretar en
realitats l’acolliment de les persones
que han hagut de deixar la seva terra.
La Marta Rubau, voluntària en el
camp de refugiats de Souda, ens va
colpir en descriure’ns com viuen els
refugiats, les seves condicions diàries
i els perills que corren si es perllonga
la seva situació. Ens va obrir la finestra
per veure-hi, ens va sacsejar la consciència... i ens va convidar a anar-hi.
La crisi dels refugiats necessita grans
esforços, però potser molts de petits
són també capaços de revertir una situació dramàtica.
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La mateixa setmana que s’ha sabut
que Espanya ha acollit menys del 10
% dels refugiats de la guerra de Síria a què s’havia compromès i que la
plataforma ciutadana #casanostra,casavostra ha organitzat un concert
a Barcelona per despertar ments
adormides i recollir fons per afrontar
aquesta crisi, L’Ateneu de la Vall de
Llémena ha volgut organitzar un debat
sobre el colpidor assumpte dels refugiats, preguntant-nos què hi podem
fer des dels nostres petits o grans
àmbits.
En l’acte, conduït per la periodista
Olga Rodríguez, ens acompanyaren
Oriol Amorós, secretari d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, que ens ha explicat
com tracta el nostre Govern l’afer dels
refugiats, no sols aquells provinents
de Síria; quins passos es fan per acollir famílies malmeses per la guerra i,
sobretot, amb quines traves es troben en aquest procés. Ens ha parlat
del programa de mentoria com una
de les tasques –no pas l’única– que
els ciutadans podem fer en aquest
afer (http://treballiaferssocials.gencat.
cat/ca/ambits_tematics/immigracio/
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La crisi dels refugiats, a l’Ateneu
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Temps de flors al pessebre
de Can Roseta de Cartellà
Centenars de persones han passat pel pessebre de Can Roseta aquest
hivern. Ara ja estem parlant de la primavera... Com passa el temps! I, com
sempre, us presento algunes novetats.
Aquest any 2017, un nou racó: la Catalunya Nord, les muntanyes del Canigó
amb Sant Martí del Canigó i el Castellet de Perpinyà, donant continuïtat al
Far de Sant Sebastià, Cadaqués i, més enllà, Sant Pere de Roda. Un altre
indret que trobareu nou és Santa Eulàlia d’Erill a la Vall de Lleida.
Una nova primavera i, com cada any, el pessebre de Can Roseta està completament enjardinat i preparat per rebre les vostres visites i moltes més de
gent d’arreu. Des d’aquí vull recordar-vos que totes les visites han de ser
programades. Cal trucar al 972 42 83 47.
Gràcies a tots pel vostre interès i ajuda.
Remei Mulleras i Mascarell

A R A PA R L E M D ’ A R A

Activitats de l’oferta cultural
Hem encetat el nou any amb un taller
de llana per a adults, que es va realitzar el divendres 20 de gener. Aurora
Morales, artesana i artista del nostre
municipi, ens va ensenyar com treballar la llana sense filar per obtenir una
bossa de mà personal i única.
El dijous 26 de gener vàrem poder
tastar diferents tipus de te i infusions que ens va oferir Cristina Bell-lloch, responsable d’Eufràsia. A més
de conèixer les propietats de diferents aigües d’herbes, els participants
vàrem aprendre la recepta d’una infusió ideal per al refredat, i també vàrem
elaborar una recepta dolça ideal per
acompanyar-ho.

El mes de febrer es va realitzar una
nova sessió de Cuines del món, en
què Ross Mery Dávalos ens va oferir
receptes de cuina del Perú amb una
acompanyant de luxe, la seva mare. Va
ser una sessió especial en la qual vam
poder conèixer de primera mà diferents tipus d’ingredients utilitzats a la
cuina del Perú, una cuina sorgida de la
fusió de diferents cultures, amb molta
història, i que ens va sorprendre a tots
els participants per la seva senzillesa.
Aprofitant que el sol del mes de març
comença a escalfar, més de 100 persones varen gaudir de la jornada Jocs
a la plaça, una activitat familiar en
què es podien trobar un munt de jocs

Us animem a participar en els tallers
que tindran lloc durant els propers
mesos:
• Globoflèxia per Sant Jordi – diumenge 23 d’abril
• Cuina per a celíacs – dijous 27
d’abril
• Restauració de mobles: pintura decorativa sobre fusta – dissabte 6 i
13 de maig
• Cuina: sucs i batuts saludables – dijous 18 de maig
te i infusions

Abril 2017

7EN1

llana per adults

de taula i de construcció proposats
per Ludus Mundi, i que va fer que petits i grans passessin una tarda molt
divertida.

26

cuines perú

jocs a la plaça
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Missatge del Dia Mundial
del teatre (25 de març)

Enguany, la nostra obra Neuròtics del
Parc Central ha estat seleccionada per
la Campanya de Teatre Amateur 2017,
amb el suport de la Diputació i la Casa
de Cultura de Girona.
Vam estrenar l’obra el 12 de febrer a
Mostra de Teatre de Torroella de Montgrí, i el 4 de març vam representar-la a la
sala «Els Estudis» de Setcases.
L’11 de març vàrem obrir la III Mostra de
Teatre Amateur de Sant Gregori i l’endemà, al Casino la Unió, de Vidreres,
vam obrir la mostra de teatre de la població selvatana.
Després d’uns dies de descans reprendrem la gira amb noves actuacions per
les comarques gironines.
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«neuròtics del Parc
central»
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a càrrec de l’autor mexicà francisco Hinojosa
Sense cap experiència pròpia, llevat d’haver assistit de petit al teatre,
als setze anys vaig dirigir una obra interpretada per amics i companys
de la preparatòria. Es va presentar de manera informal a l’escola, i també en una sala més adequada i oberta al públic. L’obra es titulava Assaig
general: tocava el tema de les drogues i sobretot, tal com suggereix el
títol, el del teatre a dins del teatre. L’autor de l’obra era el meu pare, que
només va cultivar la seva innata vocació d’actor en algunes funcions de
beneficència. Jo tampoc vaig continuar per aquest camí, tot i que vaig
seguir essent lector i espectador.
Tanmateix, més tard em vaig retrobar amb el teatre d’una altra manera:
alguns dels contes que he escrit per a la mainada han estat adaptats
per ser portats a escena des de fa més de vint anys. Al principi, quan
es tractava de grups establerts, demanava que m’enviessin una còpia
de l’adaptació per donar-hi el vistiplau. Després vaig preferir no fer-ho
més i donar total llibertat als que fan aquest treball, tot i sabent que en
passar d’un llenguatge narratiu a un de dramàtic alguna cosa canviaria.
A vegades he assistit a les funcions. D’altres vegades, només me n’he
assabentat per la premsa o per alguna pàgina d’Internet. A vegades es
respecta literalment el text i a vegades serveix com a font d’inspiració
per crear una obra que hi està basada.
El conte que s’ha representat més vegades és «La pitjor senyora del
món», com a espectacle unipersonal, amb titelles i ombres, com a lectura dramatitzada o bé com a teatre escolar o professional. M’ha tocat
veure com algunes mestres es disfressen del personatge principal per
llegir-lo a l’aula: una petita dosi d’actuació contribueix a apropar el relat
als oients. El director d’una companyia de teatre em va explicar que
alguna vegada van haver de rescatar l’actriu que representava el paper
protagonista de la fúria dels petits espectadors, que la veien com la
veritable reencarnació del mal: realitat i ficció s’integren en l’imaginari
col·lectiu. També he estat testimoni de les protestes, en plena funció,
d’alguns nens que coneixien el llibre en veure que els actors no s’ajustaven a la història original.
Un conte ben explicat a l’escenari captiva sens dubte el públic infantil
i d’alguna manera el transforma. En sortir de la sala on s’ha representat, el món sembla diferent: ha estat tocat per la representació, que
ens permet veure més enllà del que és aparent. I amb freqüència una
reacció catàrtica afecta l’espectador en veure’s reflectit en alguns dels
personatges o situacions. A diferència de la lectura d’una història en soledat, quan aquesta salta a l’escenari l’experiència canvia: ara es tracta
de quelcom que està passant davant dels nostres ulls i que ho podem
compartir amb els altres. Ja no en som els únics testimonis. El relat
agafa vida més enllà de la nostra imaginació i d’alguna manera ens converteix en els seus protagonistes perquè dipositem en els personatges
les nostres emocions i les nostres pors, els nostres anhels i les nostres
frustracions. Allà s’hi poden reunir en harmonia la ficció, la música, la
dansa, el cant, la poesia, el joc, la màgia, els malabars i tots els recursos
propis de l’art teatral: vestuari, il·luminació, escenografia, maquillatge,
objectes d’utillatge... L’aportació que fa l’herència cultural –amb èmfasi
en la literatura i el teatre– contribuirà a fer que la mainada exerciti la seva
imaginació i trobi un sentit a la vida.

27

A R A PA R L E M D ’ A R A

Estrena
Pels pèls
Nova imatge!
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Durant aquest inici de 2017 s’ha fet el procés
per escollir el nou logo de l’equipament municipal de l’Espai la Pineda. A la convocatòria es van
presentar cinc propostes, de les quals el jurat en
va escollir dues. Aquestes es van sotmetre a una
votació online en què van participar més de 300
persones.
La imatge que més va agradar va ser aquesta on
es veu destacat el nom d’Espai la Pineda i el nom
del municipi, Sant Gregori. Al costat, dins d’un
requadre que li dóna més força i importància, hi
ha unes fulles de pi, en clara referència a la zona
de pineda propera a l’espai que pren el seu nom.
En les properes setmanes es col·locarà la nova
imatge a la façana de l’equipament cultural i polivalent.
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El dia 5 de febrer, l’espai La Pineda es va omplir de gom a gom
amb l’estrena de l’obra Pels pèls. Actuava el grup local Els Rovellats de Cartellà, que després d’un any havien tornat a posar tota
la llenya al foc per donar el millor de si mateixos, i varen aconseguir fer passar una bona estona a les gairebé 400 persones que
havien acudit a la representació.
Pel dinamisme de l’obra i sobretot per la interacció amb el públic,
ja que es representa el final que el públic demana –dels tres
possibles–, aquesta obra, l’autor de la qual és Paul Pörtner, es
converteix en una peça diferent, dinàmica i enrotllada.
Per la seva banda, els Rovellats han començat una nova etapa
sota la direcció de Marta Parramon, una molt bona professional
que fa pocs anys resideix al municipi.
Aquesta mateixa obra es tornarà a representar el dia 29 d’abril
dins la Mostra de Teatre Amateur, i també a Cartellà el 14 de
maig amb motiu de la festa del Roser del poble.

La programació
cultural a l’Espai la
Pineda durant aquests
primers mesos de 2017
El 29 de gener es va representar l’espectacle
infantil de Les Supertietes, una entretinguda
història a través dels contes, la música i la màgia.
Lluís Soler, Eduard Buch, Georgina Latre i Teresa Vallicrosa són el repartiment de l’obra El
bon pare, que es va interpretar el diumenge
26 de març davant un públic de 200 persones
a l’Espai la Pineda.

Supertietes

El bon pare

A R A PA R L E M D ’ A R A

Dia Internacional de la Dona Treballadora
El diumenge 5 de març es va representar l’obra de teatre Kilòmetres,
amb Meritxell Yanes. L’obra va anar acompanyada d’una tertúlia amb
l’actriu protagonista, i va comptar amb la col·laboració de l’Associació de Dones de la Vall com a acte per celebrar el Dia Internacional
de la Dona Treballadora.
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Amb motiu de la celebració de la Setmana de la Felicitat 2017, que es
duu a terme a través de diferents serveis, associacions i grups del Sector de l’Esquerra del Ter i de Sant Gregori i del Equip d’atenció primària
de Taialà, a Sant Gregori s’han realitzat diferents activitats.
S’iniciava la setmana de la Felicitat amb els «arbres de moments feliços»,
que s’han col·locat en diferents espais del municipi: Consultori Llémena,
Llar d’infants els Escarlets, Ins. la Vall, Cal Bolet, Casal d’avis Sant Grau i
Consorci Sant Gregori. En aquests arbres, tothom que va voler va poder
escriure en una de les seves fulles el moment més feliç de la seva vida.
Entre tots i totes vàrem intentar adoptar una visió més optimista i feliç
davant de tot allò que ens passa.
I també sota l’eslògan «La felicitat és dins teu» es van distribuir cartells
per places i parcs del municipi amb frases que conviden a reflexionar
sobre la felicitat. Tothom que ho desitjava podia fer-se un selfie i participar al concurs Instagram. Les imatges es poden consultar en el hashtag
#setmanadelafelicitat2017.
El dilluns dia 20 de març, Dia internacional de la felicitat, es realitzava
a l’Espai la Pineda de Sant Gregori un dels actes importants d’aquesta setmana, amb un concert de Gospelians, un concert ple d’energia i
felicitat que ens va fer aixecar de les cadires a tots els assistents i en el
qual van participar diversos col·lectius de Sant Gregori, i col·laboradors
i participants d’aquesta setmana intensa d’activitats, per promoure la
felicitat i la salut de la població.
Es van programar també xerrades a l’Institut de Sant Gregori i al Consorci per poder reflexionar sobre la felicitat i tot el que l’envolta.
I per cloure els actes, divendres es va organitzar una caminada entre el
Casal Sant Grau i el Consorci de Sant Gregori que finalitzava al consultori de Sant Gregori, però per la pluja es va haver de fer al pavelló. Va
ser una estona de música compartida, entre el Zumba Kids realitzat per
Plagesport i les cançons més tradicionals que ens proposaven des de la
llar d’infants, tot arrodonit amb un bon esmorzar.
L’activitat va comptar amb la participació de diferents col·lectius, la llar
d’infants els Escarlets, el Casal Sant Grau, la llar residència Oxalis, el
Consorci Sant Gregori, Personal del Consultori Llémena i EAP Taialà i
l’Ajuntament de Sant Gregori.
Donem gràcies per la predisposició i participació aconseguida un any
més, i tenim ganes que aquesta felicitat ens perduri el màxim possible
en el temps i ens generi salut.

7EN1

Setmana de la felicitat 2017
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ASSOCIACIÓ DONES DE LA VALL
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Pensar, imaginar, crear, motivar
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Fa pocs dies algunes persones de la
Junta de l’Associació vàrem participar en
un taller que tractava de motivació, de
com podem arribar a oferir activitats que
engresquin a les sòcies i animin a les
altres a fer-se’n. La nostre Associació ja
ha complert 20 anys i malgrat que estem
contentes amb la feina feta, volem renovar-nos i actualitzar-nos per donar una
millor resposta a les dones d’avui.
Hi participaven persones de diferents
associacions i procedències diverses,
cada una amb característiques pròpies,
el que si es va constatar que teníem una
problemàtica comuna: el repte de com
motivar a la gent del nostre entorn a participar de les activitats que es preparen.
La conclusió va ser que no existeixen
regles infal·libles ni varetes màgiques
per resoldre la qüestió, però si ens
fem algunes preguntes:
• Què vol la gent de la nostra associació?
• Què necessiten?
• Quines mancances hi ha en el nostre
entorn?
• Com ho podem gestionar?
• De quins recursos disposem?
ens adonarem que la realitat és canviant i les propostes que servien uns
anys endarrere ara no són vàlides perquè al poble hi ha més oferta lúdica,
perquè estem a tocar d’una capital

a on hi podem trobar gairebé de tot,
perquè el temps és un bé molt preuat
i molt escàs, perquè...
Però aquestes respostes no ens satisfan, no volem posar el cap a sota l’ala
i seguir fent la viu-viu.
- Volem TREBALLAR amb il·lusió amb
propostes noves i engrescadores.
- Volem CONÈIXER què motiva a les
sòcies i altres dones del nostre entorn
i què els agradaria trobar a l’Associació
-
Necessitem PERSONES VOLUNTÀRIES que es comprometin i prenguin responsabilitat a l’Associació.
- Volem poder comptar amb tot el PO-

La Quina de
Sant Gregori
Un any més, l’Agrupació Esportiva Sant
Gregori i el Club de Bàsquet Sant Gregori, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Gregori, van preparar i organitzar la
Quina al pavelló municipal. Van ser quatre
jornades –els dies 25, 26 de desembre i
1 i 6 de gener– amb una bona participació. La recaptació serveix íntegrament per
dotar de més recursos les dues entitats
esportives.

TENCIAL del nostre entorn ( que és
molt) per treure’n el màxim rendiment
possible.
- Necessitem COL·LABORACIÓ per
poder intuir el nostre relleu a l’horitzó.
- Us demanem que us APROPEU a
les activitats que s’ofereixen per compartir moments joiosos i radiants.
Us agraírem molt les vostres SUGGERÈNCIES, demandes, idees.
Estem obertes a noves activitats, noves propostes... sempre amb il·lusió,
i amb els principis de solidaritat, harmonia, companyonia i alegria que ha
inspirat fins ara la nostra acció.
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Enguany s’ha volgut donar un aire més
familiar a l’Aplec de Sant Gregori, i per
aquest motiu, a part de la ja tradicional trobada de puntaires i de l’audició
de sardanes amb els Rossinyolets, es
varen programar també tallers infantils de primavera durant tot el dia, una
zona de jocs de fusta que va estar
activa durant tot el matí, balls en línia
a càrrec de Teresa Micaló al migdia i
un espectacle infantil amb Fefe i Companyia que va animar la tarda.
Una altra de les novetats van ser les
Food Truck, que varen donar servei de
menjar durant tot el dia, i que algunes
famílies varen aprofitar per quedar-se
a dinar. Va ser un bon dia per arribar al
barri de l’Església tot passejant i passar un bon diumenge de març, retrobant vells coneguts, comprant torrons
o mel, dues de les parades més tradicionals de l’aplec, i passant una bona
jornada a l’aire lliure.

7EN1

Aplec de Sant Gregori
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Cap d’any a Sant Gregori
El 31 de desembre de 2016 es va omplir
l’Espai la Pineda per la celebració de l’entrada del nou any. La vetllada, amb sopar
i ball, organitzada per l’Associació Sardanista de la Vall de Llémena i el suport de
l’Ajuntament de Sant Gregori, va comptar
amb una gran assistència, i s’omplí l’aforament previst.

A R A PA R L E M D ’ A R A

Campament reial a
Sant Gregori

Ses majestats els tres Reis d’Orient van arribar durant la tarda del 5 de
gener passant pels pobles de Cartellà, Ginestar i Sant Gregori. Tota la
comitiva reial, amb l’ajuda de la Comissió de Reis i de l’Ajuntament de
Sant Gregori, van poder saludar tothom i van repartir xocolata calenta i
gominoles a la plaça Francesc Macià, abans d’iniciar el repartiment de
regals durant la llarga nit de Reis.

Abril 2017
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La Comissió de Reis de Sant Gregori,
juntament amb l’Ajuntament de Sant
Gregori, va cedir l’equipament de l’Espai la Pineda, per segon any, a la Comitiva Reial per tal de preparar la cavalcada de Reis. Aquest any, el patge reial
i part de la comitiva van arribar el dia 3
de gener per enllestir tots els detalls de
la nit més màgica de l’any i l’arribada de
ses Majestats.
Durant tota la tarda, els nens i nenes
van poder passar per l’Espai la Pineda
per veure com els patges treballaven de
valent per tenir-ho tot a punt, deixar la
carta als Reis o fer-se fotos amb el patge reial.

Cavalcada de Reis,
una nit màgica
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Plaça Joan Carles Arnau a Ginestar

Col·laboració de
xocolata per Nadal
Des de l’Ajuntament de Sant Gregori, i
d’acord amb l’empresa Nestlé, es va fer
entrega al Rebost del Llémena de diferents
caixes de bombons que facilita especialment aquesta empresa per Nadal, i que
serveixen per poder entregar, per aquestes
dates, uns lots a totes les famílies que assisteixen al Rebost del Llémena.

Església de Cartellà
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Activitats de
Carnestoltes
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El 21 de febrer, al Centre Cívic de Sant Gregori, juntament amb un grup de cuiners i cuineres dels Amics del Casal Sant Grau es va
preparar un tast de truites fetes amb diferents
ingredients. L’activitat va comptar amb una molt
bona participació.
El dia 23 de febrer, a la sortida de l’escola, es va
organitzar una activitat de circ, tallers i manualitats a la pista coberta de la plaça Rafael Masó.
El 26 de febrer es va celebrar la Rua de Carnestoltes pels carrers de Sant Gregori. Centenars de persones van acompanyar el rei Carnestoltes, el grup de percussió de la Banda
del Rec i les diferents carrosses fins a la plaça
Francesc Macià, on els més menuts van gaudir
de l’espectacle infantil d’El Pot Petit i es va repartir xocolata per a tothom.
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Trobareu les fotos del concurs de carnestoltes a www.santgregori.cat a l’apartat de cultura.

Tast de botifarra per Carnestoltes
El diumenge 19 de febrer es van iniciar les activitats de Carnestoltes
2017 amb l’arribada del rei Carnestoltes al mercat municipal i amb
una parada on es podia degustar botifarra d’ou, típica d’aquestes
dates, a càrrec de les carnisseries de Sant Gregori (Estrach, Can
Titoi, Valvi i M. Vilà).
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ADF MUNTANYES DEL LLÉMENA
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Millores a les xarxes viàries per a la prevenció
d’incendis forestals
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Amb l’objectiu de donar compliment al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals i amb la finalitat de garantir la viabilitat i seguretat vial de les
carreteres i vies públiques, l’Ajuntament de Sant Gregori amb l’ADF
Muntanyes del Llémena estan executant millores a les xarxes viàries del
municipi.
L’Ajuntament de Sant Gregori ha assumit els treballs de desbrossament
i manteniment de les franges de seguretat vial de les carreteres de Can
Nial fins a Montcal i de Sant Medir, passant per Cartellà, fins al trencant
de la GIV5313 (revolt d’en Bilió).
Així mateix, Diputació de Girona, ha executat per mitjà de l’ADF les millores a la GIV 5312 (Ctra. de Taialà a Sant Medir) i GIV 5313 (Ctra. des
de Pla de Riba fins a Can Palol de Cartellà).
L’ADF també ha executat els treballs d’obertura de la franja de seguretat
del nucli de Cartellà, amb la col·laboració i implicació dels propietaris.
S’han realitat els treballs de manteniment de la franja de seguretat del
nucli de Taialà, i aviat s’iniciaran els de la franja del nucli de Sant Medir,
Constantins, Pla de Riba, Cal Baster i Can Serra. En aquests nuclis,
l’ADF gaudeix de la col·laboració dels veïns.
Aquests esforços s’intensifiquen abans de la temporada d’estiu, època
especialment sensible als incendis forestals, per tal de garantir el pas
del vehicles de bombers i amb la finalitat última de garantir la seguretat
de tots els veïns.
Cal recordar que, per tal d’evitar riscos a persones i béns, la normativa
existent estableix el deure genèric dels propietaris d’assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció lliure de vegetació seca i amb la
massa arbòria aclarida, mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones
verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions exigides i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant
els interns com els d’accés, i les cunetes.
Amb tot, l’ADF continuarà treballant amb el suport i ajut de l’Ajuntament
de Sant Gregori, Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena, juntament amb
tots els socis, per millorar el nostre territori.

Torna el mercat de segona mà a Sant Gregori
Amb una nova ubicació i cada diumenge, a partir d’aquest mes de
gener, ha tornat el mercat de segona mà a Sant Gregori. Amb una mitjana de 100 parades, el nou mercat s’està convertint en un referent
de la comarca, i s’hi poden trobar tot tipus de productes i materials
de segona mà.
L’adjudicació de la gestió es va fer a través d’un concurs públic amb
el qual es va incloure que les entitats del municipi poden posar una
parada gratuïtament, i, per als veïns i veïnes de Sant Gregori, amb un
descompte del 50 % de la taxa estipulada.
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Biblioteca
Miquel
Martí i Pol

«La lectura es indispensable para hacerse como
persona, para conocer a los demás y, sobre todo,
para conocernos a nosotros mismos, en la medida
de lo possible».
Spider-man. Qué leer, 225
activitats passades

El 19/12/16,
IncreiXendo i J. Biarnès
a la biblioteca. El
poema de Nadal, de J.
M. de Sagarra.

Dissabte 03/12/16. Entrega de premis del Concurs
Fotogràfic sobre la Fira del Pa i la Xocolata.
Organitzat pels Amics de la Fotografia El Zoom.
Foto: Conxa Torrado.

Desembre 2016. Xerrada sobre «Ictus i lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques» a la Biblioteca
amb el Dr. Fabián Márquez, neuròleg. Col·laboració
de l’Ateneu de la Vall de Llémena.
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Dimecres 07/12/16.
Trobada del Club
de Lectura de l’IES
a la biblioteca. Hem
comentat No està escrit
a les estrelles, de John
Green.
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Dijous i divendres 01/12/16 i 02/12/16. Taller Infantil
de Decoració Nadalenca amb Taller Nimbe.

Divendres 02/12/16.
Presentació dels llibres
Me’n vaig a l’Est.
Apunts de Belgrad,
Moscou i Chisinau,
de Laura Bohigas, i
Risc de pluja. Contes
càustics, relats mòrbids
i maquinacions
espontànies, de Miquel
Bohigas.
Foto: Conxa Torrado.
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20/12/16 Trobada al Club de Lectura. Comentem
Espíritu festivo, de Robertson Davies.
23/12/16. A la Biblioteca
fem cagar el tió!, gràcies
a l’Associació de
Comerciants de la Vall, a
l’empresa Enri, de Flaçà,
a La Caixa, i a l’Estanc
de Sant Gregori.
Dimecres 18/01/17.
Trobada al Club de
Lectura. Comentem
Família, de Ba Jin.

A R A PA R L E M D ’ A R A
Menú de Lletres 2017:
«Literatura japonesa».
Tot el mes de febrer.
Activitat conjunta a
les biblioteques del
Gironès.

Divendres 03/02/17.
Inauguració de
l’exposició escultòrica
de Josep BamalaBorruel.

Divendres 27/01/17. Hora del conte amb l’Ovidi, de
la Cia. La Minúscula.
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Divendres 18/02/17.
Contes infantils
del Japó amb Sílvia
Cadanet. Preludi
musical: Nora i Naia, de
l’Escola de Música del
Gironès.
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Divendres 10/02/17. Taller d’origami amb Toshie
Nagashima i Kota Isomura.

Dimecres 15/02/17. Trobada del Club de Lectura.
Comentem Els nostres noms, de Dinaw Mengestu.
Ens va acompanyar el seu traductor al català,
Ernest Riera.

Dimarts 28/02/17.
Sorteig de l’exposició
«Sobre la perplexitat»,
de Josep BamalaBorruel. Guanyadora:
Paula Badosa, de
l’Inslavall.
El mes de febrer
hem preparat un
centre d’interès
temporal al voltant del
Carnestoltes.

Dimecres 01/03/17. Trobada del Club de Lectura
de l’IES. Parlem de Cor de tinta, de Cornelia Funke.
Divendres 03/03/17.
Inauguració de
l’exposició «Quin temps
tenim?», organitzada
per l’Associació de
Dones de la Vall.

Divendres 03/03/17. Presentació del llibre Records
del molí, de Maria Viñoles. Amb Miquel Correyero.

Durant els mesos de
gener i febrer hem tingut
persones voluntàries
que han llegit/jugat en
anglès amb la mainada.
També, durant els mesos
de febrer i març, hem
tingut les visites escolars
del segon trimestre.
Han vingut alumnes de
l’escola de primer a sisè.

Mes de març. Exposició
de l’artesania de
Createx Aurora. El dia
28 es va sortejar una
original bossa de feltre.

A R A PA R L E M D ’ A R A
La biblioteca s’ha adherit
a la campanya «Al
Gironès Llegim!»... llibres
de viatges infantils.
Centre d’interès.

Trobareu informació més detallada de totes les activitats relacionades amb la biblioteca al nostre blog, http://bibliotecadesantgregori.blogspot.com/

Estem pendents de més concerts de Bifònic. D’aquesta
activitat i de la resta, us n’anirem informant a mesura que
es vagin acostant per bustiada electrònica i pel blog i Facebook de la biblioteca.

properes activitats

Exposicions:
• Abril: Exposició de mandales de M. Àngels Cassany.
• Maig: Exposició fotogràfica del Zoom.
• Juny: Exposició fotogràfica de la Vall. Alumnes de Marta
Carreras.
Club de Lectura:
• La pregària de Txernòbil, Svetlana Aleksiévitx, 26 d’abril
• Des d’on tornar a estimar, Joan Margarit, 24 de
maig
• Senyoria, Jaume Cabré, 21 de juny
• El silenci del far, Albert Juvany, 19 de juliol
Presentacions de llibres, tallers, concerts i/o xerrades:
• Abril: Divendres 21. Taller de Mandales amb M. Àngels
Cassany. Un per a infants i un per a adults. Caldrà inscripció prèvia. Preu: 2 € per persona inscrita. El que es reculli
serà per a l’Oncolliga.
• Maig.- Tot el mes, donació de revistes velles.
Divendres 5. Bifònic. Concert amb Rockspan.
Divendres 12. Bifònic. Concert amb 27 notes.
Infantils:
• Abril: Divendres 28. Contes infantils amb Sessi Sitjà.
17.00.
• Maig: Divendres 26. Contes infantils amb La Senyoreta.
17.00.
• Juliol: Dimarts 18. Piscicontes amb Joan de Boer.

NOVETATS

Per a adults
• 100 somnis interpretats: les claus per entendre els missatges que ens envia el subconscient / Rupert L. Swan
(151 SWA)
• Rere les vinyes: un viatge a l’ànima dels vins / Josep Roca
& Imma Puig ; traducció de Joana Ripoll Sierra (663 ROC)
• Alegra’m la vida / Guillem Terribas (791 TER)
• La cuina marroquina / Georgina Caimel Valls (CUINA
CAI)
• La senyora Florentina i el seu amor Homer / Mercè Rodoreda (T ROD)
• Una buena chica / Mary Kubica [traducció: Victoria Horrillo Ledesma] (N KUB)
• Tempesta de neu i olor d’ametlles / Camilla Läckberg;
traducció de Marc Salgado (N LAC)
• La senyora Stendhal / Rafel Nadal (N NAD)
• Ante todo mucho karma / Laura Norton (N NOR)
• La memòria de l’arbre / Tina Vallès (N VAL)
Infantils
• La màquina de les abraçades / Scott Campbell [traducció: Nadia Revenga García] (I ÀLBUM) (I1 AND)
• El jardiner nocturn / Terry Fan i Eric Fan (I ÀLBUM) (I2
EST)
• Els peluixos: 5 sons per escoltar, 5 textures per tocar /
[il·lustracions: Marion Billet] (I0 EST)
• El senyor serp / Armin Greder; traducció: Sara Palomares
(I1 BUE)

7EN1

Contes sobre la felicitat amb la Cia. La Sal i preludi
musical d’alumnes de l’escola Goodlife.

Abril 2017

La biblioteca s’ha adherit a la campanya sobre la
felicitat, de març. Centre d’interès.
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• Hansel y Gretel / E. Humperdinck; ilustraciones Carla Manea (I 78 HAN) Llibre + CD
• Nova York, let’s go / Ana Punset; il·lustracions de Paula
González [traducció: Núria Parés Sellarés] (I3 CLU)
Juvenils
• Buscant el blau / Lois Lowry; traducció de Lluïsa Moreno
Llort (JN LOW)
• Aquí és on tot comença = Holding up the universe /
Jennifer Niven; traducció d’Anna Puente Llucià (JN NIV)
• Abans de la batalla / Josep Torrent (JN TOR)

Abril 2017
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CD i DVD
• The next day / David Bowie (3 BOW)
• Out of sight! The very best of James Brown (3 BRO)
• Skeleton tree / Nick Cave & The Bad Seeds (3 CAV)
• Geronimo Stilton: gran retorn a Fantasia, el nou musical
/ direcció: Lluís Danés (11 STI)
• Súper èxits 3 / Club Super 3 (11 SUP)
• Cançons del mar / Jordi Tonietti (11 TON)
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• Jurassic Park: la colección definitiva / Universal Pictures; directed by Steven Spielberg. (AVENTURES JUR)
(4 DVD)
• Un doctor en la campiña / una pel·lícula de Thomas Lilti
(COMÈDIA DOC)
• Menú degustación / una pel·lícula de Roger Gual (COMÈDIA MEN)
• Juego de tronos. Quinta temporada completa / created
by David Benioff & D. B. Weiss (SÈRIES JUE)
• Juego de tronos. Sexta temporada completa / created by
David Benioff & D. B. Weiss (SÈRIES JUE)
Notes diverses
Aquest any trobareu un raconet amb les lectures relacionades amb la proposta del Club de Lectura del mes.
També hem creat un parell de racons més a la biblioteca.
Un per als llibres delicatessen i un per a venda de llibres
de segona mà. Si us interessa saber-ne més pregunteu al
taulell!

SuperOso y su amigo:
Un nen i el seu ós
Per celebrar l’edició 101 de la revista, hem pensat de fer quelcom
diferent. Deixem de banda predicadors que s’enfronten amb Déu, superherois que defensen la Terra de forces extraterrestres o guionistes
que intenten superar fílies i fòbies vestint-se de ratpenat.
Considerem, per un moment, que SuperOso y su amigo és com un
deliciós batut. Dins la batedora hi hem posat diversos ingredients
que lliguen a la perfecció: una mica de Calvin & Hobbes, un xic de
Chuck Jones (pare i creador de Bugs Bunny i els Looney Tunes) i
un polsim de l’animació tradicional de Disney. A la primera pàgina ja
queda clar que gràcia i energia són dos elements que l’autor Mike
Kunkel domina a la perfecció.
L’obra ens presenta en Tyler, un nen que descobreix una habilitat
amagada de l’osset de peluix que ha heretat del seu avi: la capacitat
de transformar-se en un ós polar gegant, llest, fort i que pot fins i tot
volar amb una capa. A primera vista, una trama senzilla, divertida i
adequada per a un còmic infantil, però que al mateix temps ofereix un
dibuix de gran expressivitat i dinamisme. Que era únicament infantil
era en aparença, ja que Kunkel no ha creat una obra que té com a
objectiu els nens: busca els adults que volen recordar el fet d’haver
estat nens. Aquesta intenció es fa cristal·lina quan veiem que Tyler té
un raonament propi d’un adult atrapat en un cos de nen.
Adrià Besalú Marquès
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Des de 1988 a 2016 ja són 100 números, i segueix sumant amb el
número 101 que teniu ara a les mans. És per això que el 22 de desembre de 2016 es va celebrar un acte d’aniversari de la revista per haver
assolit els cent exemplars i com a reconeixement, també, a totes les
persones i entitats que han contribuït, col·laborat o format part del consell de redacció durant tots aquest anys. És una publicació que forma
part de la vida del municipi i que recull un volum important de la història
i de les activitats de tots aquests anys.
Amb la sala plena i les parets del Centre Cívic de Sant Gregori amb
tots els números de la revista 7en1 es va iniciar aquest acte senzill i
emotiu que posa en valor la importància de la publicació. Durant l’acte, diverses persones de Sant Gregori nascudes entre els anys 1988
i 2016 es van encarregar de llegir algun dels articles publicats a la
revista de l’any que van néixer. També es va reconèixer especialment
la tasca d’en Pep Collelldemont, col·laborador i editor des de fa molts
anys, i que amb el número 100 deixava aquesta tasca, i a la Carme Gubau, per ser la col·laboradora que continua amb aquesta tasca des del
primer número. Finalment, tots els participants de les lectures, acompanyats dels alcaldes que ha tingut el municipi des que va sorgir la
revista, van bufar les espelmes d’aniversari.

7EN1

La revista municipal «7en1» ha complert els 100 números!
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• sant MEDir
• cartEllÀ
• sant GrEGori
• GinEstar
• constantins
• DoMEnY
• taialÀ

