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COM PERDRE EL TEMPS

Problema d’escacs
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Horitzontals: 1. Amb molta i molta
set. 2. Xifra romana. Camí que, de dreta
a esquerra, ressegueix el contorn d’una
muntanya. Punt cardinal que va cap a ell
mateix, no sé si m’explico. 3. Obra d’un
grafitaire. Nom d’home a Llofriu i a Ciurana. Company del pam i el pum. 4. La màfia nord-americana va remullar bastant la
seca. Amic francès invertit. Capgirats bocins de branca tallada, seca i sense fulles.
5. Fa sonar cinc mil indicis fingits. Brusca
detenció d’un cotxe en marxa. En Raül ha
perdut l’ocell, i qui sap si l’or. Fa sonar la
barana massa alta. 6. Un pòquer a la caravana. Parlant de futbol: 5 a 0, 3 a 3, 1 a 4 i
de corcoll. 7. Lady daixonses, és a dir, Diana de Gal·les. Circumstància agreujant de
la responsabilitat criminal del malfactor en
delictes contra les persones. Fa sonar les
setze peces de l’entremès. 8. Província de
Romania situada a la regió d’Oltènia. El de
triomf sol ser força pompós. Proa i popa
de caiac. Entra i surt de Liverpool. Article.
9. Tipus de vi. Nom d’home que trasbalsa
els Manels. Xifra romana. 10. Ús terapèutic
d’alguns medicaments en format esprai.
Verticals: 1. Eina de fotògraf que la
tecnologia digital ha ben arraconat. 2.
Punt cardinal molt mal posat. El francès.
S’enfila el nom d’un teatre barceloní del
carrer de Bailèn que també és el d’una

escola d’art dramàtic. 3. Tira artística que
adorna les vores d’un paper o d’una fotografia. Consonants consecutives de baix
a dalt. 4. Ajagut, allargassat. Fan sonar el
tambor. 5. Espai de temps que trobareu
al calendari. Fa sonar les tretze espelmes
vermelles. Dit dels matrimonis vàlids. 6. Introduir del tot. Fa sonar trossos oblongs
d’octògons. 7. Aquesta categoria correspon a una variable lingüística que pren
els diferents valors que condicionen la
morfologia concreta d’una paraula. 8. Fan
sonar el fagot. Va columna amunt aquell
moviment cultural i artístic que va néixer
l’any 1916 al Cabaret Voltaire de Zuric,
considerat el precedent del surrealisme.
Acabament d’acabament. 9. Un de ben
fàcil, ara: 601 romans. Talla l’escotat a un
vestit des de sota. 10. No saber ni aquesta lletra és no saber absolutament res d’un
asumpte. A vosaltres. Lira desvocalitzada.
Aton lacisum. 11. Ara qui ha emmudit és
en Mateu. Encreuament de camins. 12.
Esbat, sacseja amb voluntat de neteja.
Mezzosoprano, en dinàmica musical. 13.
Res a França, i a la inversa manera. Fa
sonar el temple grec d’Hermes. Prefix llatí
que denota l’absència d’un òrgan o d’una
funció orgànica. Conjunció copulativa. 14.
Giravolt que es fa amb el cos recolzant el
cap o les mans a terra.

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

Narcís
Camps

1. g6 fxg6+ 2. Rxf6 g5 3. Rf5 g4 4. hxg4 mat.
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El tapat, destapa’l!
On vares veure la llum per primera vegada?
A Girona. En aquell moment, però, la meva família
vivia a Salt.
Sempre preguntem a quina escola o escoles vares
acudir...
Primer a l’escola de Salt, i a 2n D’EGB vaig venir a
Sant Gregori. Finalment, vaig fer la formació professional a Girona.
Un joc preferit a la infància.
Saltar a la corda.
Ciències o lletres?
Lletres.
Fills únics o família nombrosa?
Família molt nombrosa!
Què opines dels joves emprenedors?
Genial, és el millor que podem fer. Segur que som
els que tirarem el país endavant!
Creus que la imatge és important en la nostra societat?
Sí. No hi ha dubte que és la primera impressió.
En la teva feina existeix la temporada alta?
I tant! A l’estiu és plena temporada alta per a mi.
Clientela masculina, femenina o mixta?
Mixta.
Els homes es cuiden molt?
Cada vegada més.
Què és tendència aquest estiu?
Els llavis de color granat.
Mar o muntanya?
Muntanya.
Cabells llargs o curts?
Llargs... però, per a la feina, amb cua.
Alguna flor preferida?
La rosa.
Un hobby.
Ballar salsa i, temps enrere, el teatre.
Si ara mateix poguessis marxar de viatge, on aniries?
A Santorini... És un somni, però ara mateix l’agenda
no m’ho permet de cap manera.

E

stem preparats per a les Festes Major dels pobles del municipi que
s’aniran succeint a llarg de les properes setmanes, començant per la
de Sant Gregori aquest mes de juliol. La seguiran la de Cartellà, la de
Ginestar, la de Constantins, la de Taialà i, ja entrat el mes d’octubre,
la de Sant Medir. Són espais plens d’activitats i de bon ambient, que ens
amenitzen aquestes jornades d’estiu i de principi de tardor aportant la singularitat d’un municipi amb diferents festes, ben consolidades per entitats
que hi posen tot el seu esforç i perseverança perquè tots en puguem gaudir.

1O2
N Ú M E R O

Mentrestant, en aquest nou número del 7en1 trobareu un ampli recull de les activitats d’aquests
darrers mesos al municipi.
JoaQuiM roca VEntura

Alcalde de Sant Gregori
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I tot plegat ens conduirà a la tardor, que encara queda lluny. Primer han de passar moltes bones
estones d’aquest estiu, però cal estar atents, preparats per tot el que vindrà i sense oblidar que
a l’horitzó hi ha un dels moments transcendentals per al futur del nostre país i pel paper que tindrem els ens locals per aconseguir que a cada municipi les persones puguem decidir democràticament, pacíficament i de forma exemplar el futur de Catalunya. Una vegada més, el món tindrà
la mirada posada sobre Catalunya. I els ajuntaments, com a administració més propera, més enllà
d’oferir els serveis i funcions que ens pertoquen, de programar i contribuir a les moltes activitats
que tenim, també defensarem la democràcia i la llibertat.

7EN1

Entre festa i festa, per no perdre el ritme, també ens trobem amb les activitats de les nits fresques
del mes de juliol que ja s’estan portant a terme durant aquests dies, activitats diverses i molt dinàmiques. I quan encetem el mes d’agost també ens trobem amb cinc agradables nits de dijous
amb activitats repartides per diferents escenaris, com la plaça del Poble, la plaça Rafel Masó i
l’Espai la Pineda. Són vetllades que ens aporten cultura d’aquí i d’arreu del món, amb les nostres
sardanes i també amb country i balls en línia, la mostra de danses i música del Festival Ésdansa
o teatre del Festival Internacional de Teatre Amateur. I no podem oblidar un dels plats forts, i mai
més ben dit: la Nit de Tast, mostra de la bona gastronomia del conjunt del nostre territori, la Vall
de Llémena.

3

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

Taula de serveis
ajuntaments

Franges contra incendis forestals

Sant Gregori .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 42 83 00
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Dissabte, de 9 a 13 (excepte festius i agost)
Fax  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 42 90 79
Correu: ajuntament@santgregori.cat
Web: www.santgregori.cat
Canet d’Adri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 19
Sant Martí de Llémena .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 44 30 34
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Sant Aniol de Finestres .  .  .  .  .  .  .  . 972 44 31 11
Dilluns a dijous de 9 a 13 i de 16 a 19
Divendres de 9 a 13
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RECURSOS MUNICIPALS
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Casal d’avis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 42 86 66
Espai jove Cal Bolet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 42 90 72
Radio Sant Gregori (107,9)  .  .  . 972 42 88 49
Biblioteca “Miquel Martí i Pol” 972 42 90 05
Escola “Agustí Gifre” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 42 81 82
Llar d’infants “Els Escarlets” .  . 972 42 84 34
Institut Vall de Llémena . 972 65 66 91 / 676
714 182
PARRÒQUIES
Sant Gregori .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 42 81 56
Sant Esteve de Llémena .  .  .  .  .  .  . 972 44 30 51
Constantins  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 42 08 07
SERVEIS ASSISTENCIALS
Consorci Transport Sanitari .  .  . 972 41 00 10
Consultori mèdic Sant Gregori 972 42 99 28
Telèfon: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 061
CAP Taialà (Dr. J. Vilaplana) . . . 972 22 76 35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 22 76 36
Serveis socials al consultori  .  . 972 42 99 28
Assistent social .  .  .  .  .  .  .  .  . dimecres de 10 a 14
Farmàcia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 42 98 01
EMERGÈNCIES
Ambulància .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Bombers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Mossos d’esquadra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
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

Durant el mes de maig es va fer una xerrada informativa al Centre
Cívic de Sant Gregori sobre la importància de tenir les franges de
seguretat contra incendis forestals en bones condicions, tal com estableix la llei, amb el sotabosc net, una separació entre arbres de 6 a
8 metres i al llarg de 25 m a l’entorn de l’habitatge. A la sessió hi van
participar Bombers, Agents Rurals, Consell Comarcal del Gironès i
Ajuntament.
Se’n pot trobar tota la informació detallada a la pàgina web municipal
www.santgregori.cat o també al mateix Ajuntament de Sant Gregori.

Aclariment sobre la creació de Grup
Roba Estesa a Sant Gregori
En l’entrevista que em van fer en el 7en1 núm. 95 d’octubre de
2015, en un moment donat es diu que en Toni Ruscalleda i la Pil
Amat van crear el grup Roba Estesa a Sant Gregori. Demano disculpes als veritables creadors d’aquest grup: Pere Ribas, Joan
Rodríguez, Toni Rodríguez, Lluís Codina, Josep Vilamitjana i jo
mateix. Més endavant s’hi van afegir en Ramon Biarnés i en Jordi
Nogué (i si em deix algú, disculpeu-me novament).
Gràcies.
Toni Ruscalleda Nadal

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

Activitat Municipal

Juliol 2017

7EN1

Condicionament de l’aparcament per
a la zona d’equipaments de la Pineda
(piscina, camp de futbol i Espai la
Pineda) amb capacitat per a gairebé
300 vehicles. Aquest nou espai també
s’ha preparat per acollir la Festa
Major de Sant Gregori i altres actes i
esdeveniments socials i populars.

5

Com que s’ha pavimentat l’aparcament de
davant de l’Espai la Pineda, s’ha aprofitat
per millorar l’asfaltatge d’alguns punts de
l’aparcament de davant de la pista, i per
repintar tota la senyalització.
Instal·lació i posada en
funcionament d’un nou
semàfor per a vianants
en una de les zones de
comerç de l’avinguda
de Girona.

Com cada temporada,
s’ha preparat i fet el
manteniment de les
instal·lacions de la
piscina municipal de
Sant Gregori, un dels
equipaments més
utilitzats durant l’estiu.

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

Viles florides
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Representants del projecte Viles Florides, al
qual s’ha adherit Sant Gregori aquest any,
van ser al municipi durant el mes de maig per
comprovar i visitar les diferents zones verdes.
Aquest és un projecte al qual ja s’han sumat
més de 100 ajuntaments catalans, i que té en
compte tot allò relacionat amb els espais verds
de cada municipi, amb la voluntat de seguir-los
millorant per donar una millor qualitat de vida als
veïns i veïnes.

6

Moviment demogràfic
Del 28 de març de 2017 al 4 de juliol de 2017
naixementS

• M ER TABERNER i PINSACH, fill de Nativitat, que
resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 29 d’abril de
2017.
• ANIOL CIENFUEGOS i PEREDA, fill de Mario i Samanta, que resideixen a Sant Medir, nascut el dia 5 de
maig de 2017.
• P OL MASCORT i VILÀ, fill de Xavier i Lídia, que resideixen al carrer Rocacorba de Sant Gregori, nascut el
dia 4 de juny de 2017.

• DELFÍ ROCA I VALLS i LAURA GELI i SERRANO,
tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de
Pau de Sant Gregori el dia 6 de maig de 2017.
defuncions

• CONCEPCIÓ PERPIÑÀ i FERRER, de 88 anys, que
residia a Sant Gregori, va morir el dia 19 d’abril de
2017.
• CARMEN VILLANUEVA i BAU, de 67 anys, que residia a Sant Gregori, va morir el dia 27 d’abril de 2017.

• SERGI RIUBRUGENT i BONILLA, fill de Sandra,
que resideixen al carrer Bruguera de Sant Gregori,
nascut el dia 16 de juny de 2017.

• PEDRO MARIA ARZOZ i ÁLVAREZ, de 74 anys, va
morir a Sant Gregori el dia 6 de maig de 2016. Fou
incinerat en el Tanatori de Girona.

• JÚLIA TORRES i VILA, filla de Xavier i Maria Rosa,
que resideixen al carrer Lluís Companys de Sant Gregori, nascuda el dia 25 de juny de 2017.

• JAIME NADAL VILA, de 89 anys. Residia a Sant Gregori, on va morir el dia 18 de maig de 2017. Fou enterrat en el cementiri de Palol de Revardit.

matrimonis

• MARIO PAREDA i DOMÍNGUEZ I SAMANTA CIENFUENTES NOGUE, de Sant Medir, es varen casar
al Jutjat de pau de Sant Gregori el dia 29 d’abril de
2017.

• ÀNGELA OLIVERAS i TEIXIDOR, de 85 anys, i que residia a Sant Gregori, va morir el dia 25 de maig de 2017.
• HORTENSIA JORDÀ i PAGÈS, de 88 anys, i que residia a Sant Gregori, va morir a la residència les Oliveres de Sant Gregori el dia 29 de juny de 2017. Fou
enterrada en el cementiri de Sant Gregori.

MEDI AMBIENT

Juliol 2017
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Activitats de descoberta de l’entorn natural

7

El dissabte 22 d’abril, al local municipal de les Bigues de Sant Gregori,
des de l’Ajuntament de Sant Gregori i amb la col·laboració del Consorci
del Ter es va organitzar un taller de construcció de caixes niu per a ratpenats. L’activitat, que va comptar amb una gran participació, va estar
dirigida per un expert en ratpenats de l’Associació Galhantus, en Xavier
Puig, que també va explicar les principals característiques d’aquests
animals. Quan es va fer fosc es va poder fer un seguiment amb ultrasons dels ratpenats que hi havia per l’entorn.
Les caixes niu construïdes han estat col·locades per la brigada municipal a la torre just al costat del local de les Bigues, a la riera de Llémena, un bon espai per intentar que els ratpenats ocupin aquests nius
i augmentin en població. De fet, els ratpenats són una espècie beneficiosa per al medi natural ja que també actuen com a controladors de
poblacions de mosquits. En un any poden arribar a menjar-se 60.000
mosquits.

pa r l e m a m b . . .

Josep M. Capell Castañé
Tot i haver nascut a Domeny i haver
viscut molts anys a Girona, a Sant
Gregori tothom sap qui és en Capell de l’Ajuntament. Durant 33 anys
ha estat fent i desfent, a dins i a
fora, al despatx i al carrer, sempre
treballant per convertir el poble en
un lloc millor. Sempre ha estat un
gran seguidor del món del bàsquet,
en el qual ha estat molt implicat.
Va iniciar-s’hi amb la creació del
CP Domeny. Ha jugat, ha entrenat,
ha impulsat la creació d’equips i ha
encomanat la passió per aquest esport als qui l’envolten.
1
1. A en Josep M. ja de petit li agradaven
els animals.

7EN1

2. Amb els seus pares: en Narcís i la
Montserrat i la seva germana Dolors.

Juliol 2017

3. Portada del llibre que recull la
història del CP Domeny.

8

4. Un jove esportista.
5. La típica fotografia d’escola.

2

3

Als seus fills els sembla que parla de la prehistòria, però
ell recorda com si fos ara quan acompanyava els seus
pares a mercat a Girona. Vivien a pagès, al castell de
Domeny, on en Josep Maria havia nascut, i cada dissabte baixaven a vendre i a negociar. Recorda que pujava
al carro i que un cop a la ciutat es repartien la feina. La
mare, que primer havia de pagar el «burot», l’impost de
l’època, anava cap a la zona dels «pollers», a prop del riu
Onyar, cap on ara s’ubiquen les barraques de Fires. El
pare, cap al Firal. Ell era un simple espectador d’aquell espectacle que es repetia cada setmana. Mentre una
regatejava amb aviram, ous i conills, l’altre negociava i
xerrava de bestiar.
Entre setmana, cap a l’escola. De 6 a 8 anys va estudiar
al col·legi de Sant Gregori, on escriure amb tinta i «plumita» formava part de l’aventura diària. De més gran ja
va anar a l’institut vell de Girona, l’antic Jaume Vicens
Vives del carrer de la Força, i a tercer de batxillerat varen
fer el trasllat a l’edifici nou, a les Pedreres. Mentrestant,
perquè ni ell ni els seus companys no oblidessin els seus

6. La família al complert, en Josep M. i
la Montse amb els tres fills: la Marta, la
Georgina i en Marc de viatge a EUA.

orígens rurals, sempre hi havia algun professor entranyable que els ho recordava: «¡Estos de payés sois unos
burros!».
Sort que, a part dels estudis, que va deixar a sisè de
batxillerat, quan ell tenia 13 anys es va fundar el Club
Parroquial Domeny, impulsat per en Josep Motjé. El jovent del poble s’hi reunia per fer activitats lúdiques,
sobretot esportives i també culturals. Abans del CP, el
cap de setmana era per jugar i fer el salvatge amb els
sis o set nois dels masos veïns: «Ens agradava anar a
abastar nius, a pescar “cangrejus”, a saltar d’arbre en
arbre...».
Les activitats al club cada dia eren més variades i ell s’hi
sentia molt involucrat, sobretot en les de caire esportiu.
Va fer molts anys d’entrenador de bàsquet i participava
en les excursions, xerrades, trobades i activitats diverses
que s’organitzaven. «A les barraques de les Fires de Sant
Narcís els de Domeny ens vàrem engrescar a fer un plat
combinat que va triomfar: tothom volia menjar torrades
acabades de fer amb bitxo i bròquil confitat, all i oli de

pa r l e m a m b . . .
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morter i botifarra!». En poc temps, el Club Parroquial va
créixer, i gent dels pobles veïns i també de Salt i de Girona en varen formar part.
L’afició pel bàsquet el va impulsar a crear equips mixtos
a Domeny, a Sant Gregori i a Cartellà, i a organitzar competicions entre ells. Per a molts adolescents, aquesta activitat va suposar un referent de forma de vida saludable
i de treball en equip.
Després de provar diverses feines de viatjant, sempre
vinculades amb la pagesia, passats els 25 en Josep Maria va decidir provar d’estudiar veterinària, i va marxar a
Saragossa. Però abans d’acabar la carrera se’n va cansar i ho va deixar. Un bon dia, de visita a Sant Gregori,
va passar per l’Ajuntament a saludar la seva amiga, la
Carme Gubau, i allà mateix en Joaquim Vidal, l’alcalde
del moment, li va preguntar si voldria treballar amb ells,
que hi havia un lloc vacant. I així va ser. D’això fa només
trenta-tres anys!
Des del 1984 fins ara, que s’acaba de prejubilar, en Josep Maria s’ha anat emmotllant a les necessitats que el

poble ha requerit. Somriu recordant la cara d’estupefacció del dia que va arribar el primer fax a l’Ajuntament: «Els
meus companys i jo no podíem deixar d’observar aquell
aparell que enviava una còpia del mateix paper que introduíem aquí, a no sé quants quilòmetres!».
Amb els anys ha crescut el nombre de persones de
l’equip municipal i també les infraestructures i els serveis que ofereix Sant Gregori. «Em penso que, menys
d’alcalde, hi he treballat de tot, a l’Ajuntament. Fins i tot
el dia que es va casar la Carme vaig fer de secretari!»,
comenta rient.
Està acostumat a viure a Girona amb la Montse, la seva
dona, i els seus tres fills, la Marta, la Jorgina i en Marc.
Creu que pujar i baixar cada dia a Sant Gregori l’ha ajudat a separar vida laboral i familiar amb més facilitat, tots
aquests anys. Ara que té temps, passeja a peu i amb bicicleta cada dia. Recorda amb certa nostàlgia la tensió de
les primeres eleccions municipals democràtiques i veu
fascinat la manera com ha prosperat el poble i els serveis
que ofereix durant els darrers anys.

anem a l’escola
CONSORCI SANT GREGORI

la residència d’adults Els roures, del consorci
sant Gregori, participa a l’exposició d’art de
cotlliure «un autre regard… uns autres artistes»

Juliol 2017
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El dia 23 de maig, el Consorci Sant Gregori va
ser convidat a participar, juntament amb diversos centres francesos, en l’exposició d’art de
Cotlliure (França) «Un autre regard… uns autres artistes» (Una altra mirada… uns altres artistes), amb sis pintures realitzades per a l’ocasió per alguns dels nostres usuaris i usuàries.
La mostra va ser organitzada, entre d’altres, per
UNAPEI 66, una entitat d’atenció a la discapacitat de la Catalunya Nord, entitat molt reconeguda del país veí.
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4

5
1. Alfonso Antonio
2. Antonia Maldonado
3. Antonia Méndez. Parella de

nuvis ballant
4. Maria Guardiola. Cavallets de

Fires de Girona
5. Josep Maria Noguer. Sant Jordi

i el drac
6. Jordi Vilarnau
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AMPA ESCOLA AGUSTÍ GIFRE DE SANT GREGORI

l’aMPa celebra el sopar de fi de curs
Ja tenim un altre curs acabat, i toca gaudir
de l’estiu. Des de l’AMPA, les diferents comissions han treballat perquè funcionessin
les extraescolars, per tenir a punt els tallers
de juny, per pensar noves propostes per als
patis de cicle mitjà i superior, que també es
volen millorar... La comissió de llibres continuarà treballant durant el juliol perquè tots
els llibres siguin a punt el setembre... I, per
celebrar un curs més a la butxaca, l’AMPA
va tornar a organitzar un sopar de final de
curs, enguany amb la novetat de fer-lo a la
fresca en un nou espai, l’exterior de la Pineda. Així que tot és a punt, o quasi, per gaudir de les vacances.
Us animem a tots i totes a ser socis de
l’AMPA per tal que es puguin garantir totes
aquestes activitats!

anem a l’escola
INSTITUT VALL DE LLÉMENA

TecnoTeam: la nostra experiència
El penell ja no gira. L’aigua no va per
on ha de passar i s’acaba de trencar el
paper, un altre cop. Més tard la femella
es desenganxa i la bala descarrila. Però
amb l’esperança per terra seguim allà.
Els jutges s’apropen cada cop més. Ho
tornem a intentar, però falla. Amb la sort
que hi ha molta gent fent-nos costat,
obtenim noves idees i ho seguim intentant. Queden dos projectes abans del
nostre, i només en Claudi, el professor
que ens ha estat acompanyant i ajudant
mentre el projecte creixia, té aquella esperança que nosaltres ja hem perdut.
Ja no queda temps per tornar a fer una
altra prova, ja és tard. Només podem
deixar-ho tot preparat per a la demostració que hem de fer en pocs minuts.
Ens temem que res funcionarà.
Recordo quan en Claudi ens va informar
sobre què era aquest projecte anomenat «Tecnorepte», un projecte anual al
qual es poden inscriure alumnes d’instituts del Gironès i afrontar un repte ja
assignat anteriorment. Ja fa un any que

n’havíem sentit a parlar, però no hi vam
pensar més fins que en Claudi va entrar a classe i ens va començar a animar per apuntar-nos-hi. Al saber que el
repte d’aquest any consistia a fer una
màquina de mecanismes encadenats
per promocionar un lloc turístic, vam
formar dos grups, però un mes abans
del concurs vam decidir només presentar-ne un, ja que teníem molt poc temps
i massa feina a fer. Aquest fet va portar
dues conseqüències: la primera, que en
el grup que es descartava hi havia dues
companyes que encara estaven interessades en el projecte però que no hi
podrien participar; i la segona: haver de
quedar-nos cada tots els esbarjos i tardes a l’institut per tenir llesta la màquina.
Va arribar el dissabte, el dia de la competició. En teníem moltes ganes, però
també estàvem bastant cansats del dia
anterior, ja que fins tard vam estar polint
els últims detalls. En entrar i veure tots
els impressionants projectes d’altres
alumnes vam abaixar els ànims. Vam
deixar el projecte a lloc i vam anar directament a la sala on havíem de presentar
la nostra idea, davant de la resta de participants i jutges.
Ara, ens tocava presentar el funcionament del nostre giny. Ben nerviosos, indiquem als jutges l’estructura de la maqueta, la qual es divideix en tres zones:
el panell informatiu –on es mostren diferents punts turístics de la nostra vall–, la
maqueta d’un tros de la vall i els mecanismes encadenats requerits. Després,
expliquem el seu funcionament: primer
l’aigua baixa per la maqueta simulant el
riu Llémena i fa moure una turbina fent
girar el panell d’informació situat a la
part superior de la maqueta. Més tard,

l’aigua sobrant s’aboca en un recipient
que, amb el volum d’aigua suficient, fa
moure una palanca i acciona unes banderetes que marquen els punts d’informació, al mateix moment que una
d’aquestes fa caure una bala que passa
per un pla inclinat fins a fer tombar un
cartell en el qual hi ha escrit «Benvinguts a la Vall del Llémena!». Ara és el
moment de la veritat: toca accionar-lo. I
funciona! Quanta eufòria vam sentir en
aquell moment.
Tot seguit, anem a l’aula on havíem fet la
presentació. Allà, reparteixen els diplomes a tots els concursants del Tecnorepte. Hi han participat vint-i-tres equips,
però només els setze primers obtindran
un premi. Comencen per darrera: setzens, quinzens... A mesura que van anomenant els grups, ens sentim més i més
nerviosos. Hi havia dues possibilitats: no
ens han anomenat perquè serem dels primers o hem quedat més enllà dels setze
i no obtindrem cap premi. Tot i això, decidim no perdre l’esperança. Quan anuncien el cinquè classificat, a l’encarregat
de declarar els guanyadors li cauen els
papers. En aquest moment, ens adonem
que el nostre nom estava escrit en l’últim
paper. Això significa que som els primers!
En un tres i no res, tots els membres del
grup sabem la bona notícia, tots menys
en Claudi. Llavors, quan anuncien l’equip
guanyador, tenim una pujada d’adrenalina (tot hi haver vist el paper uns segons
abans) i sortim a l’escenari ben emocionats a recollir els nostres premis: una
tauleta digital per a cadascú i una gran i
inoblidable experiència.
TecnoTeam. Àlex P., Laia H., Lise S.,
Mireia F., Núria H., Víctor C.
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Aquest mes de maig passat, l’equip
TecnoTeam, format per sis alumnes de
3r d’ESO del nostre centre, va participar al Tecnorepte, que es va organitzar a
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. El repte consistia en
la construcció d’una màquina d’efectes
encadenats que promocionés algun indret des del punt de vista turístic.
El grup, format per Àlex Pachon, Mireia
Flores, Lise Shoonman, Víctor Castilla,
Núria Helices i Laia Helices, i dirigit pel
professor de tecnologia Claudi Teixidor,
va resultar guanyador amb el seu projecte de promoció de la Vall de Llémena.
És una gran satisfacció i un motiu d’orgull per a tota la comunitat educativa
del nostre jove institut, però sobretot
és una experiència inoblidable per a
aquests nois i noies enginyosos i emprenedors que han demostrat de què
són capaços. Enhorabona!
Ells han volgut compartir amb tots nosaltres la seva experiència i ens l’expliquen a continuació.

7EN1

Guanyadors del Tecnorepte 2017 de la UdG
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anem a l’escola
LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”

Anem d’excursió!

Juliol 2017
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Arribades aquestes dates, els nostres infants
s’han fet grans i és hora de descobrir món.
Per això contemplem dins del nostre projecte
educatiu una primera sortida fora del nostre
entorn habitual. Aquest curs hem anat fins a
Estanyol a visitar la casa de colònies Can Caballé.
En arribar hem pogut gaudir de la natura i de
les activitats proposades pels monitors. Els infants han pogut moure’s lliurement per tots els
espais i s’han divertit amb les diferents propostes de joc, com ara el maquillatge, les disfresses, instruments, construccions i sobretot
amb els jocs d’aigua, que, en aquests dies de
calor que ens acompanyen, han resultat les
més atractives.
Des de la llar apostem per continuar oferint als
infants aquesta experiència, ja que la trobem
molt enriquidora.
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b a t e c pa r r o q u i a l

Primera Comunió
El diumenge 4 de juny, nens i nenes del municipi, van celebrar la Primera Comunió a l’església
vella de Sant Gregori.

casal d’avis

1 de maig: Homenatge a la gent gran de Sant Gregori

Les persones de més de 90 anys presents a l’acte: Dolors Morell, la persona
més gran (96), i Llorenç Font (93), acompanyats per Mercè Mascarell (95),
Anna Sayols, (91), Palmira Roca (94), Francisco Roca (91) i Rosa Cornellà
(95), amb l’alcalde, Joaquim Roca, i el tinent d’alcalde, Josep Nadal.
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Alguns membres de la Junta del Casal amb en
Josep i la Fina bufant les espelmes del 30 aniversari
de la festa.

7EN1

El dia 1 de maig es va celebrar el 30 Homenatge a la Gent Gran del municipi de Sant Gregori.
Els actes programats varen ser semblants als
de les darreres edicions, però no per això menys entranyables i participats. Al dinar que va
tenir lloc a l’Espai de la Pineda hi varen assistir unes 240 persones, de les quals set tenen
més de 90 anys.
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Una imatge general dels assistents.

Berenar degustació
El dia 15 de juny, el grup d’homes cuiners
del Casal va oferir una berenar degustació
a tots els socis i sòcies del Casal que varen voler participar-hi. En aquest berenar
es va poder gaudir d’una variada mostra de
primers plats, plats cuinats i postres, que
varen satisfer la majoria dels assistents, els
quals van reconèixer el bon nivell culinari de
la mostra presentada.

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

sol, vacances i moltes activitats!
Que l’estiu faci fora les presses i ens convidi a sortir a de casa, a participar i a gaudir
dels nostres!
taller de DJ i producció musical
amb tablet
Els que s’ho passen bé escoltant música i remenant les noves tecnologies
van poder aprendre durant quatre
dies de maig nocions bàsiques de DJ
i producció musical amb tablet. Ferran
Gifre, de l’escola EUMES (també conegut com a ENAI), els va ensenyar a
mesclar les millors cançons amb molt
d’estil!
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Visita a l’Expojove i exposició
El dijous 6 d’abril, amb alguns joves
de Sant Gregori ens vàrem apropar a
l’Expojove, al Palau de Fires de Girona,
per rebre informació i assessorament
sobre les opcions de formació, ocupació i emprenedoria, i així començar a
fer-nos una idea de cap on orientar el
futur acadèmic i laboral.
Uns dies més tard, i per tal que els joves que ho volguessin ho poguessin
consultar, vàrem tenir exposats cartells informatius sobre les diferents
vies formatives (batxillerat, cicles formatius i universitat), i també de la Garantia Juvenil.
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Viii Festa remença de la Vall de
llémena
Els dies 19, 20 i 21 de maig, al castell
de Cartellà, es va celebrar la vuitena
edició de la popular Festa Remença
de la Vall de Llémena. Com el darrer
any, des de l’Espai Jove Cal Bolet i
amb la col·laboració de nois i noies
voluntàries, es va organitzar l’Escola
de Remences, espai destinat a donar
a conèixer i fer gaudir d’aquesta tradició als més petits.
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tarda de jocs de taula
El dijous 13 d’abril –aprofitant les vacances de Setmana Santa– vàrem fer
la presentació oficial de les noves adquisicions de la nostra ludoteca: jocs
de taula de rapidesa i estratègia, amb
els quals avorrir-se resulta complicat.
I fer-ne tan sols una partida, encara
més!

Projecte PiDcEs
Durant tot el curs hem desenvolupat
el Projecte PIDCES a l’Institut Vall de
Llémena, a partir del qual hem esdevingut un punt d’informació i de dinamització dins l’aula i durant les hores
del pati. Hem estat fent activitats de
prevenció i promoció de la salut, i també de sensibilització i conscienciació
sobre temàtiques d’interès per als joves (violència de gènere, consum de
tabac, hàbits alimentaris saludables,
pràctica esportiva, autoestima, viatjar
i descobrir món, medi ambient i reciclatge, ús de les noves tecnologies,
etc.).

e s pa i j o v e c a l b o l e t
Agafa l’agenda, que tenim l’estiu
ple d’activitats per a tu!
Ja hem engegat el Projecte Premonitors, així que durant el mes de juliol
nois i noies de tercer i quart d’ESO
rebran formació per avançar en el món
de l’educació en el lleure, alhora que
donaran suport als monitors del casal
d’estiu.
Estigueu atents perquè ens esperen tardes d’estiu molt entretingudes i nits fresques d’allò més divertides!

Sortida a Port Aventura
I l’endemà de somniar que viatjàvem arreu del món, ens en vàrem
anar a Port Aventura a gaudir de
les millors atraccions i espectacles
de la Mediterrània, la Polinèsia, la
Xina, el Far West i Mèxic! Tot i fer
molta calor vàrem passar un molt
bon dia envoltats de la millor companyia possible!
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Xerrada sobre mobilitat internacional
Els joves més aventurers van participar en la xerrada sobre mobilitat
internacional de l’Estació Jove de
Girona, que va tenir lloc el divendres
16 de juny. Varen poder conèixer diversos projectes a través dels quals
descobrir món –acadèmics, laborals,
de voluntariat, etc.– i algun truc per
fer-ho de manera més econòmica i
segura. Si abans de venir tenien ganes de viatjar, ara encara en tenen
més!
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I tu, encara fumes?
Amb motiu del dia mundial contra el
tabac (30 de maig) vàrem crear una
exposició amb l’objectiu d’informar i
conscienciar els joves dels efectes
perjudicials d’aquest, procurant així
promocionar hàbits i estils de vida més
saludables.
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ESPORTS
AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI

Juliol 2017
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Fi de temporada amb optimisme
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Arriba la calor, i amb el bon temps i
les estones de platja i piscina donem
per finalitzada la temporada 20162017. Ha estat un curs amb diversos
canvis propis d’un Club que es troba
en constant evolució i activitat, però
sempre fidels als nostres valors, que
ens defineixen com a entitat, i en els
quals ens basem dia a dia per seguir
mantenint l’ADN que ens ha portat a
sumar més de 75 anys d’història.
El curs s’ha tancat una temporada
més amb la celebració del Memorial
Climent Frigolé, que enguany arriba a
les deu edicions. Deu anys recordant
la figura del gran Climent Frigolé, amb
qui molts havíem compartit tantes estones de futbol i al bar del Municipal.
La temporada es tanca amb novetats
programades i il·lusions per a la nova
temporada. Esportivament, l’objectiu

seria que el primer equip ascendís a
Segona Catalana, una fita a la qual
ens hem apropat aquest segon tram
de temporada, si bé no hem de perdre
de vista que som un club de poble i
que la formació ha de tenir en compte
també la humilitat i el respecte.
Per a la temporada 2017-1018 tindrem més canvis que ens permetran
seguir progressant com a entitat i assegurar la formació dels jugadors en
les millors condicions. Està previst que
s’instal·li gespa artificial en el terreny
en què fins ara hi havia gespa. Aquest
avenç ens permetrà desenvolupar-hi la
nostra activitat amb seguretat. Aquesta no serà l’única novetat, i és que les
tanques publicitàries seran renovades
per tal de millorar-ne la imatge.
Alhora, es cobrirà una de les dues graderies de manera que servirà de pro-

tecció per als espectadors. Finalment
tenim previst obrir el nou local social i
bar a principi d’aquesta nova temporada. També està previst enllestir la
instal·lació dels nous bancs als vestidors, que aportaran una millor visual i
de confort als jugadors.
Aquests canvis aniran acompanyats
d’importants novetats en la direcció
del futbol base i de la secretaria tècnica. Seran comunicats a l’inici de la
temporada, i s’introduirà un coordinador que portarà el control des de Cadet fins al primer equip. Esperem que
aquestes novetats serveixin per seguir
sumant hores de futbol al Municipal i
ens permetin seguir vivint aquests colors com fins ara.
Molt bones vacances a tots, i visca
Sant Gregori!

ESPORTS
FUTBOL SALA

El primer va ser el campionat d’actius,
que es va jugar el 20 de maig a Sant
Gregori. Hi van participar 42 jugadors i
va ser guanyat pel mestre FIDE de Figueres Jordi Cuadras, amb 8 punts. De
Sant Gregori hi van participar la Laura
Garcia (10a, amb 5.5 punts), l’Antoni Foix (37è, 3 punts), en Miquel Farré
(39è, 3 punts) i en Rafael Garcia (40è,
2.5 punts).
El dia 1 de juliol es va celebrar el torneig
a la piscina municipal, i la primera setmana de juliol es jugarà un torneig obert al
Centre Cívic.
Hem de destacar el paper que va fer en
Miquel Farré al campionat de Catalunya sub-14, en el qual va quedar en 11a
posició, amb 6 punts. En Miquel sortia
amb el número 43 del rànquing inicial,
i va aconseguir guanyar rivals molt més
forts que ell. A més, va ser el primer classificat gironí del campionat.
Per la seva banda, l’Antoni Foix ha jugat
l’obert del Gerunda-Pont Major. En el
moment de redactar aquest escrit està
en 21a posició, amb 4 punts de 7 possibles.
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l’equip d’Hs Futsal
El maig passat vàrem gaudir d’una gran final de futbol sala entre els
equips Almogàvers i HS Futsal.
La primera part va ser molt disputada i va acabar amb un resultat ajustat
de 2-3 a favor de l’HS Futsal.
A la segona part la igualtat va durar fins que es va fer el 2 a 4, i a partir
de aquí el partit va quedar molt complicat de remuntar per part dels
Almogàvers, amb el resultat final de 2 a 7.
Voldríem agrair el bon comportament de tots els equips durant el torneig i la final, i us animem a seguir fent esport i a gaudir del futbol sala.
Moltes gràcies i fins al proper any.
Plagesport.

amb l’arribada
de l’estiu,
al club d’escacs
sant Gregori
organitzem
tres tornejos
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campió del torneig de Futbol sala
sant Gregori 2017
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ESPORTS
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA SANT GREGORI

Exitós final de temporada

Juliol 2017
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Hem arribat a final de curs, amb tota
la satisfacció dels èxits que aquesta
temporada hem obtingut.
Per primer cop, vam participar en un
campionat de dansa (Campeonato
Coregráfico Girona) que es va organitzar a l’Auditori de Girona, el dia 28
de maig. La dansa és una part molt important de la gimnàstica, i amb aquesta nova experiència vam tenir l’ocasió
de participar en una competició d’alt
nivell, molt enriquidora per a l’equip, i
amb l’agradable sorpresa de quedar
quartes.
Com cada any, els nens i nenes/noies
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del gimnàs ens van ensenyar tot el que
han anat aprenent al llarg de curs, fent
un espectacle de gimnàstica artística
al teatre de l’Espai la Pineda. Entre
llums, vestuari, música, dansa i l’ajuda
dels pares, un any més, la Cloenda de
Fi de Curs ha estat un èxit.
Finalment, el dia 10 de juny vam participar a les Finals Nacionals de Catalunya
a Bellvís (Lleida). Vam pujar al pòdium
com a segones classificades en categoria Cadet i Infantil. En categoria Benjamí es varen estrenar la Laia Palomer
i la Berta Márquez, que van demostrar
que són unes grans gimnastes.

L’activitat de Gimnàstica Artística
vol continuar millorant i promovent la
companyonia entre gimnastes i entrenadors, l’autosuperació, el respecte
envers la resta i envers el material, la
disciplina i la constància. Volem que
els valors apresos en el gimnàs es
puguin extrapolar a la vida quotidiana
de cadascú, i sobretot, busquem la
superació i l’evolució constant per al
desenvolupament integral dels nens i
de les nenes que el practiquen.
Moltes gràcies per compatir amb nosaltres totes aquestes noves experiències.

ESPORTS
CB SANT GREGORI

«Eloi, estem amb tu»
Aquest va ser el valor afegit de la nostra matinal. Intentar captar com més
nens i nenes millor per als nostres
equips és l’objectiu primer de la matinal, però en aquesta darrera edició
aquest objectiu ha passat a segon terme. «Eloi, estem amb tu». Eloi, volem
que et recuperis. Compta amb la gran
família del Club Bàsquet Sant Gregori
i amb la seva petita col·laboració per
ajudar a guanyar el partir de la teva
vida. Eloi, estem amb tu.
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valent la samarreta i al final es van
guanyar una medalla commemorativa
de la matinal. Però aquest any hi havia
una altra cosa. La matinal del bàsquet
del Club de Bàsquet Sant Gregori tenia un valor afegit.
El primer que van fer tots els participants de la matinal va ser vestir-se
amb una samarreta lila amb l’escut del
club al pit i una inscripció a l’esquena on es llegia: «Eloi, estem amb tu».
L’Eloi està malalt. És un «petit valent»
que amb l’ajuda de la família, dels metges i dels amics està lluitant contra un
rival molt perillós, fred i sense escrúpols. Està jugant un partit molt important que de ben segur que guanyarà.
Vuitanta nens i nenes de Sant Gregori
i molts pares i mares al seu darrere
es van posar, aquest dissabte dia 3
de juny, incondicionalment a favor de
l’Eloi, i van mostrar la seva estimació i
la seva solidaritat tant a ell com a tota
la seva família.

Juliol 2017

El darrer partit de la temporada 20162017 es va jugar el cap de setmana
del 27 i 28 de maig, i el mateix diumenge dia 28 ja celebràvem el dinar
del club a la Pineda, avançant-nos una
mica al que és habitual per qüestions
d’ocupació d’aquest recinte. Sigui per
aquest avançament de data, sigui perquè hi havia comunions pel mig, sigui
per la calor ja incipient a finals de maig,
sigui pel que sigui, ens vam reunir a dinar menys gent que en els altres anys,
i el que haguéssim volgut que fos una
festa va quedar en un dinar més.
La temporada oficial ja s’havia acabat
però quedava un darrer acte: la matinal de bàsquet. El dissabte dia 3 de
juny en el pavelló de Sant Gregori es
van aplegar una vuitantena de nens
i nenes que, agrupats en diferents
equips, van competir entre ells. Semblava la NBA però en petit. Els Lakers,
els Celtics, els Thunders, els Warriors,
etc., van jugar entre ells i van suar de
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Un bon moment pel Club de Patinatge
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Consell Comarcal matí iniciació

Consell Comarcal tarda iniciació

El gripau i el príncep blau

Al PA Sant Gregori - Canet d’Adri
portem una temporada viscuda amb
molta intensitat, amb molts dies de
competicions i activitats que deixen
constància que el club està travessant
un bon moment. A continuació teniu
una pinzellada d’algunes de les nostres actuacions. Abans, però, volem
dir-vos que estem molt orgullosos de
tots els nostres patinadors i entrenadores, que un any més demostren que
amb ganes i esforç tot és possible.
Enhorabona a tots!
Comencem per la segona jornada de
la lliga territorial del Consell Comarcal,
celebrada a Salt el dia 1 d’abril, en la
qual varen participar les nostres patinadores Emma Turon (7a classificada) i
Laia Arnau (2a classificada) en la categoria Infantil nivell A. Van quedar quarta
i tercera, respectivament, en la classificació general de les dues jornades.

Aquell mateix dia, el grup de quartet
format per Celestí Campeny, Elisa
Gómez, Emma Turon i Laia Arnau va
participar al festival de l’AE Fornells
amb el seu ball «Vigilants de la nit».
Un altre cap de setmana carregat
d’activitats va ser el del 22 i 23 d’abril.
El dissabte, el grup d’iniciació B i iniciació C va participar al I Trofeu Sant
Jordi de Riells i Viabrea: al matí, Emma
Puigdevall (2a), Janna Aliu (1a), Teia
Torrent (6a) i Carla Armengol (5a); i a
la tarda, Anna Mir (5a), Irene Vaz (2a),
Ariadna Moreno (4a), Jana Bosacoma
(4a), Leo Masià (1r) i Irene Padilla (2a).
I el diumenge vàrem matinar per tenir
a punt la nostra paradeta de roses al
poble.
El dia 29 d’abril es van fer a Santa
Cristina d’Aro les proves d’Iniciació
C. Hi varen participar la Laura Arnau
i l’Ariadna Moreno, que van passar el

nivell, i la Irene Vaz, que ho tornarà a
intentar a la següent.
I el mateix pavelló va acollir el dia 30
d’abril les proves de Certificat. Hi va
participar Susana Reina, que tot i l’esforç no va superar el nivell. Molta sort
per a la següent.
Vàrem començar el mes de maig el
amb el mateix ritme que el d’abril. Ja el
dia 6 vàrem participar a la segona jornada individual del nivell B i C del Consell Comarcal, aquesta vegada a Alp.
Al grup del matí hi varen participar Irene Padilla (7a), Jana Bosacoma (1a) i
Ariadna Moreno (2a); a la tarda, Anna
Mir (2a), Laura Arnau, Leo Masià, Carla Joaniquet i Irene Vaz (1a). I amb el
grup de preliminar, Maria Canals, Aina
Garcia (3a), Laia Paredes, Jana Puigdevall, Irina Blasco (5a), Isolda Palma
i Bet Pont (2a).
I el mateix cap de setmana del 6 i 7
de maig, al pavelló de Vidreres, Celestí Campeny va participar al campionat
provincial cadet, on va aconseguir la
cinquena posició i va quedar, així, classificat per al campionat de Catalunya.
El 20 de maig hi va haver la prova
classificatòria de Promoció a Santa
Coloma de Farners. Hi varen participar Marina Garcia, Janna Aliu, Teia
Torrent, Carla Armengol, Sabina Voz
i Emma Puigdevall. Totes van quedar
classificades en molt bona posició per
al campionat de promoció.
I sense reduir el ritme, el 27 i 28 de maig
moltes patinadores del nostre club varen participar al trofeu organitzat per l’AE
Fornells: el dissabte, Irene Padilla, Jana
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No me l’he pogut arrencar mai, la por, del meu dins. Encara la sento, de vegades, com m’encalça, despietada, cruel
i aterridora. I mira que he provat de foragitar-la, amb força
i vehemència, però tots els intens han estat en va, perquè
quan penso que ja està morta, rebrota exuberant, arrapant-se al sí de les meves entranyes, com una mala herba.
I aleshores, tremolo, de por, de fred i de gana. Però, també, tremolo per ells, pels que no van tornar, i pels que vaig
ajudar a enterrar, després d’aquella nit fosca que semblava no tenir fi. Cara o creu, tria.
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La nit amb la seva capa negra ho atapeïa tot, camins,
boscos, matolls, propiciant l’equívoc, i ni jo, ni ell sabíem cap on havíem d’anar. “Corre, corre, corre, sense alè,
sense esma, però corre, fuig de l’ infern del penal de
Sant Cristóbal, fuig cap a França, cap a la llibertat”, em
repetia una i altra vegada, obligant el meu cos a prendre
part d’una cursa, per la que no estava preparat. “Corre,
corre, corre, sense alè, sense esma, però corre cap a la
llibertat”, deia ell, en Leopoldo Pico, amb un fil prim de
veu.
Quan em van venir a buscar, a finals de maig de 1937, jo
em trobava treballant al camp, preparant les meves terres
per plantar-hi remolatxa, enterrant-hi les llavors a uns tres
centímetres de fondària, en fileres ben alineades. De sobte, com una remor que s’acabava de desvetllar, vaig sentir
els crits de la meva dona, “fuig, escapa,ves-te’n”, però em
vaig quedar quiet, amb l’aixada a la mà, mentre em queia
el cel a sobre , esperant que els camises blaves em prenguessin pel braç i se m’enduguessin lluny de casa, cap a
l’infern amb el que amenaçava, sovint, el mossèn, mentre
feia missa. Abans però, vaig abraçar la Caterina, ben fort,
emocionat i afligit, mentre a cau d’orella, volia pronunciar-li un t’estimo càlid i tebi, que li servís per alleugerir les
nits agitades, de la meva absència, però no vaig poder
perquè se’m va aigualir la veu, i els mots es van quedar
travats dins la meva gola, arraulits, en una angoixa matussera que, de sobte, se m’havia desfermat, covardament
esquerdada.
Quant que me’n vaig penedir, sí, de no haver cridat a ple
pulmó, al cel, als arbres, a la terra, als ocells, a ella, en
aquell precís instant, que l’estimava, i que el meu amor
era d’aquells que no s’esgotaven en el temps, perquè no
tenia límits. I tant que me’n vaig penedir, de no haver bra-

mat, per damunt de les infàmies, que l’estimava, perquè
aquell va ser l’últim record que en vaig tenir de les seves
fraccions dolces, del seu cos menut i fràgil, i dels seus cabells llargs i negres, que voleiaven juganers, empesos per
un vent gèlid, que ens havia de glaçar l’ànima a tots dos.
En el moment trist i etern en el que se m’enduien, vaig
tombar el cap, i la vaig veure caure de genolls, sanglotant,
mentre agafava un grapat de terra que estrenyia contra el
seu pit, “aquesta terra esperarà per tu, però no per plorarte. Fes el que hagis de fer, però torna!”.
No sabia on em portaven, aquells homes que eren titelles
intransigents d’una ideologia esquerpa, que refusava els
drets naturals de l’home. Ni tampoc sabia perquè m’havien arrestat. El silenci i la incertesa formen part de l’estratègia del terror de totes les guerres, i aquella no n’era
cap excepció. Quan vaig pujar al vehicle, un antequera
clàssic, hi havia dos homes més, baldats a cops de pal. El
més prim, tenia un voraviu de sang seca que li resseguia
un costat de la boca i respirava amb dificultat; el pantalon
estripat de l’altra, deixava entreveure una ferida profunda i
lletja. Però tots dos feien el cor fort, entomant les embranzides del dolor amb respirades fondes.
Aprofitant que els falangistes reien i parlaven entre ells,
el del voraviu de sang es va tombar cap al meu costat,
tossint fingidament, mentre escopia uns mots d’amagat,
“ens duen a la fortalesa de Sant Cristóbal, a Navarra. Ho
he sentit a dir abans de pujar al cotxe. I també, que tu ets
un pres governatiu. Algú t’ha delatat. Si no ens maten pel
camí, hauràs d’anar a judici, a Pamplona, allà sabràs quins
són els càrrecs dels que se t’acusen.”
Compartint el silenci d’un viatge interminable amb dos
desconeguts, la meva ment tossuda, s’entestava en repetir, com el reflux d’un mal àpat, la mateixa paraula, delatat,
delatat, delatat. No m’entrava al cap, com podia haver-hi
algú, al poble, que m’odiés tant, i que sota l’empara d’un
silenci indigne i impune, m’exposés a qualsevol calumnia
de la que no em podia defensar. Quin era el terrible delicte que havia comès i que em negava tot dret a rèplica?
“Abre la ventanilla, Paco, aquí huele a rojo que atufa”, va
mormolar el falangista que feia de copilot, “si hasta sus
mujeres les delatan, porque prefieren a los hombres que
se visten por los pies”. Els meus companys em van haver
de contenir, mentre jo em removia al seient del darrere.
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Del camí que pujava cap a la fortalesa, en van sortir dos
militars, armats, i els falangistes ens van lliurar a un d’ells,
el capità Rodrigo, “Viva Franco!”, “Viva!”, amb la mà alçada, tots ells tibats, tots superiors. “Un preso gobernativo y
dos comunistas, mi capitán”. Cara o creu, tria.
Aquella matinada, al penal de San Cristóbal només hi vaig
arribar jo, corprès, amb les barres desencaixades, i el pols
accelerat, com un penitent que ha recorregut un llarg i
tortuós tram ple d’obstacles. Mentre fèiem camí cap a la
presó, el capità Rodrigo es va separar de nosaltres, i se’n
va endur l’home del voraviu de sang i el del pantalon estripat, per una senda més pedregosa i plena de rostolls.
Enganxat a la meva espatlla, duia el fusell d’un jove soldat,
un pobre infeliç a qui havien obligat a fer el servei militar.
No deuria tenir més de disset anys, i a qui tremolava, matusserament, l’arma amb la que m’apuntava. Caminàvem
tots dos plegats, passa a passa, enmig d’una nit serrada,
en la que ni tan sols es veien les brillants puntes de vidre
dels estels.
Quan vam arribar a un petit pla, es van sentir dos detonacions, seques, atordidores, PAM, PAM!, i vaig pensar
que el soldat m’havia mort. Però jo no sagnava, ni tampoc
sentia cap dolor. I aleshores... ho vaig entendre tot... Cara
o creu. Tria. I després dos trets més, PAM, PAM! I a partir
d’aquell instant, el silenci de la muntanya només es va
trencar per l’aire feixuc que passava entre els arbres, com
l’udol suau d’un llop.
Em van tancar a les entranyes de la muntanya d’Ezkaba,
al soterrani de l’edifici. Un soldat va cridar el meu nom,
Josep Sans, brigada 1. I després un silenci llarg, que va
quedar interromput pel suau grinyol d’una porta fermada

La cel·la estava plena de cossos arrambats contra la paret
o ajaguts damunt d’un terra desbordat per una anguniosa
humitat, que supurava com una ferida oberta. Aquell cau
desprenia una ofensiva i penetrant pudor d’orina i de suor
que viciava l’aire. Després d’haver-me obligat a entrar,
el soldat que m’acompanyava va tancar la porta darrere
meu, d’un cop sec, i jo em vaig sentir sol, enmig d’aquella
foscor que, de vegades, encara somio, aterridora. Cap
llum, cap finestra que deixés passar un insignificant raig
de claror, només aquella fosca obscuritat, atapeïda com
un cabdell, només negre nit. Mentre buscava un lloc on
arrecerar-me, resseguint aquella paret asimètrica, una
veu opaca va anar acompanyant les meves passes, “t’hi
acostumaràs, a l’olor de pixum. Vine, asseu-te aquí, al
meu costat. Pots compartir la meva manta si vols. Seu.
Et faràs a tot, a la foscor, a no menjar, a la por, a passar
fred, a la mort, i sobretot hauràs d’aprendre a callar per
sobreviure. Recorda... tu no ets ningú, aquí. Només un
insignificant nom, inscrit a la brigada 1.”
Em va ser impossible poder dormir, aquella primera nit.
Arraulit en un racó de la cel·la, espatlla contra espatlla
amb el cos de la veu, donant-nos ambdós una escalfor
tèbia, sentia el gemegar feixuc d’un altre reclús, de qui
no en sabia el nom, ni la seva història. La seva tos seca
s’escampava per la cel·la, com un eco constant. Horroritzat intuïa el seu mocador tacat de sang, la febre alta, els
calfreds que el sorprenien sota la manta ratada, el seu
cos magre, la seva por profunda de morir, lluny dels de
casa. Tots callàvem la nostra impunitat
obligada que ens havia convertit en còmplices d’unes
circumstàncies adverses. Em sentia inútil, igual que la
resta dels meus companys, corprès per una mena de
desassossec que m’acovardia. Res es podia fer, per
aquell home desconegut que agonitzava, només esperar,
que, finalment, els seus pulmons malalts, silenciessin per
sempre, el panteix cada vegada més lent del seu respir
entrebancat, i que tornés la calma que, interiorment, tots
anhelàvem.
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De ben entrada la matinada, els falangistes ens van fer
baixar del cotxe, amb les mans lligades darrere l’esquena,
la gola seca i el palpitar potent del nostre cor que ensumava les angúnies que ens havien de sobrevenir. Finalment, havíem arribat als peus de la muntanya d’Ezkaba,
que s’alçava imponent i colossal, amagant de l’ull humà,
la fortalesa de Sant Cristóbal. No gaire lluny, a la plana,
bategava el cor de la ciutat de Pamplona, amb els seus
minúsculs llums i el crepitar tranquil de la seva vida quotidiana. Només ens separava un alè d’aquella quotidianitat,
un sospir, però, alhora, tot allò em semblava infinitament
inabastable.

que cedia, en introduir una gran clau, tacada d’un rovell
ataronjat. Durant uns minuts, el llum del passadís va il·luminar un centenar de rostres desnerits, que es protegien
els ulls amb les mans fent de visera, visiblement cegats
per la claror mústia, que entrava, en aquella cel·la interminable. “Entra de una vez, comunista de mierda”, i ajudat
amb la culata de la seva arma, em va obligar a fer el pas,
mentre jo cridava amb la força que m’havia faltat en acomiadar-me de la Caterina, que tot plegat era un gran error,
que jo no era comunista, que, simplement, era pagès.
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“Ara no és l’hora de fer-te el valent”, em va dir a cau d’orella l’home del pantalon estripat, mentre premia el meu
braç amb força, “ja trobaràs algun moment per redimir
aquesta ofensa”.
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Per suportar aquella lenta agonia, el meu cervell egoista,
em distreia recordant imatges que m’allunyaven d’aquell
malson. Durant uns instants vaig agrair la visió del cos
nu i voluptuós de la Caterina sota els llençols de lli, l’aroma del cafè que cada tarda feia al bar, el gust dolç de la
sopa de menta que hi havia per sopar, el benestar tranquil
que sentia fent la migdiada les tardes xafogoses d’estiu...
Però indefectiblement, l’eco, s’entossudia en retornar-me
a aquella cel·la d’aires viciats per la manca de ventilació
i, cavil·lava, pensant en tot allò que m’havien pres, com el
dret de ser jo mateix. “Segurament demà tindràs manta”,
va sentenciar la veu, en sentir raucar el moribund, amb
uns gemecs minsos, que s’apagaven per moments. Cara
o creu, tria.
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I la veu va tenir raó. A l’endemà vaig tenir manta, amb olor
d’agonia i plena de xinxes que m’arrencava de la pell fins
a fer-me sang, però que m’abrigava de les angoixes més
extremes. I durant la segona nit, vaig deixar de tremolar.
La veu es deia Leopoldo Pico. I ens vam fer amics, com
germans, per necessitat, per foragitar la feblesa que ens
tenallava la respiració, per sumar lucidesa i, sobretot, per
no caure en el vici de l’ autocompassió.
Quaranta dies vam estar incomunicats, sense poder sortir d’aquell pou fondo, imaginant les marees grogues de
blat, mogudes pel vent lleuger de la nostra terra. La tenacitat per endurir el cor, ens la donaven les cançons que
cantaven els companys, des del pati del penal, per encoratjar-nos, durant les dues hores en les que ells podien
respirar aire fresc, perfumat de pineda i mimosa, sota un
cel, que des de la foscor, imaginàvem més blau que mai.
Els companys que pertanyien a les altres brigades, caminaven en formació, donant voltes al pati, per desentumir
les cames, abans de tornar a entrar a les seves respectives cel·les, en les que intentaven enganyar el temps amb
insignificants petiteses.
Quaranta dies de foscor eterna, escoltant d’altres veus a
les que, de moment, no podia posar rostre: Moisès, Cristóbal, Fèlix, Alonso, Santiago... Veus desconegudes que
aviat es van fer amigues, i que dibuixaven a l’aire, humils
retrats de la seva vida quotidiana, la flaire de la terra humida, el foc de la llar a mig atiar, els esmorzars de forquilla
i ganivet a trenc d’alba, la partida de mus, el cigar havent
dinat... “Sol, sol i sol,”- vaig mormolar alçant la meva veu
a les fosques- “el dia que em deixin tornar a casa, m’estaré un dia sencer al sol, estirat a prop del salze que vaig
plantar a les meves terres, per demostrar a la meva dona
que, amb ella, havia fet arrels. I ben quiet, sentint l’aire
que remena els meus cabells, veuré com es desplacen

els núvols, en una lenta processó. I després premeré ben
fort la mà de la Caterina, i bramaré a ple pulmó: “Té límits
aquest cel que veus? Digues, té límits? No, oi que no?
Doncs així és, com t’estimo jo!”.
Quaranta dies d’obligats a vagar entre històries de taverna, entre les veles dels llaguts, o entre el suau aroma de
les prunes madures, a punt de collir, amb el cap enterbolit
per un règim alimentari gairebé inexistent. Aigua i pa, barrejats amb la pela d’una patata, algun cigró, o potser les
restes cruixents d’un escarabat.
Generosos, desgrunàvem històries que formaven part de
la nostra intimitat, i les exposàvem amb una senzillesa humil, perquè d’aquesta manera fèiem xarxa, i ens era més
fàcil aguantar l’embat irrefrenable d’ aquella irracionalitat.
Sabíem que només érem peons d’una partida a mig jugar,
i que de totes totes, teníem mala peça al teler.
Quan es va acabar aquella nit injusta, i finalment, vam poder tornar a la llum, d’altres presos, procedents de diferents punts del mapa, van ocupar el nostre lloc, sí, durant
40 dies, mentre nosaltres, d’11 a 1, al pati del penal, sota
un cel d’un blau brunyit, cantàvem cançons per encoratjar-los, per fer-los còmplices d’una il·lusió, perquè sabíem
que només podrien resistir, si els ruixàvem d’esperança.
A la nova cel·la hi havia una llum tèbia, escassa i tènue,
però visualment perceptible, i tot semblava d’un altre color, inclús les nostres esperances, malgrat que, de tant
en tant, de matinada, es corria el forrellat de la porta i els
falangistes dels pobles veïns s’enduien algun company,
mentre la seva manta restava a terra, rebregada i inert,
com a testimoni silent, del seu pas per Sant Cristóbal. Els
falangistes en deien “traslado de penal”, però la muntanya d’Ezkaba no podia mentir i retornava aquelles petites
detonacions que ens accelaven el pols PAM, PAM, PAM,
i després el silenci incontenible i punyent, feia que tot tornés a lloc. Res a afegir, deien les nostres mirades. Cara
o creu, tria.
“Ens fugarem”, em va dir, un dia, en Leopoldo, “qui, tu i
jo?”, vaig repondre sorneguer. “ O tots o cap”, em va mormolar a cau d’orella. I aleshores vaig pensar que estava
boig, que San Cristóbal se li havia ficat ben endins, al
cervell, com un paràsit que acaba corsecant-ho tot. “No
hi ha d’haver morts, no vull sang a les meves mans, però
fugirem, cap a França, company, cap a la llibertat”.
Al cap d’uns dies, vaig sentir riure als guàrdies de l’ocurrència d’un pres que se n’havia anat de la llengua, traïdor!
“Jamás nadie conseguirá escapar, con vida, de esta pri-
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Resum d’acords del Ple i acords de la Junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE
Sessió ordinària del dia 8 de maig 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.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de PDeCAT i del
Grup d’ERC-AM i l’abstenció del Grup de la CUP-PA s’aprova provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per a la prestació del servei del casal d’estiu del mes de setembre.
Els reunits, per unanimitat, aproven iniciar els tràmits necessaris
per promoure la declaració de refugi de fauna salvatge de l’espai
situat a banda i banda de la llera del Llémena, en l’espai que va
des de l’aiguabarreig del Ter fins al pont del Barri de l’Església.
Els reunits, per unanimitat, aproven l’expedient 2/2017, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal i la modificació del Pla
Financer de les Inversions que aquesta modificació pressupostària comportarà.
Els reunits, per unanimitat, acorden determinar la ubicació del projecte d’ampliació de l’escola Agustí Gifré de Sant Gregori.

s’aprova que s’admeti l’escrit de renúncia dels actuals regidors
de la CUP-PA de l’Ajuntament de Sant Gregori Oriol Pellicer i
Sabrià i Paula Martos i Garcia, de manera que siguin substituïts
pels següents dos regidors de la llista electoral, els senyors Pau
Molas i Vidal i Josep Pallarés i Burbail.
Sessió extraordinària del dia 12 de juny 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, Enric Forés i Reverté,
Cristina Ribas Casademont, Pau Molas i Vidal i Josep Pallarés i Burbail.
Prenen possessió del càrrec de regidors de l’Ajuntament de Sant
Gregori el Sr. Pau Molas i Vidal i el Sr. Josep Pallarés i Burbail
com a membres del grup Candidatura d’Unitat Popular – Poble
Actiu (CUP-PA).
Es modifica la composició dels membres de les Comissions Informatives, la Comissió Especial de Comptes i altres òrgans
col·legiats dels quals els regidors de la CUP-PA són membres,
amb la inclusió dels dos nous regidors municipals.

SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local de 5 d’abril de 2017

Es dóna compte als regidors i regidores de la liquidació de
l’exercici 2016, de la incorporació de romanents i del compliment
del Pla d’Ajust i el Període Mitjà de Pagament.
Els reunits, per unanimitat, aproven instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments puguin reinvertir, sense
cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost
2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de PDeCAT
i del Grup de la CUP-PA i l’abstenció del Grup d’ERC-AM
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Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer,
Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen una parcel·la d’hort social.
Els reunits, per unanimitat, aproven la memòria valorada per a
l’eficiència i estalvi energètic a les lluminàries dels edificis municipals, oficines municipals i centre cívic. S’aprova inicialment el plec
de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de l’obra, s’aprova l’expedient de contractació i s’obre la
convocatòria per a la seva contractació.
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Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a Dipsalut i acollirse a la convocatòria per finançar les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables
del municipi de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden que l’Ajuntament de Sant Gregori s’adhereixi al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2017; i sol·licitar a la Diputació
de Girona un pagament per import de total 111.850,90 euros, per
compte dels crèdits que l’entitat té amb la Generalitat de Catalunya.
Els reunits acorden ratificar l’informe emès per la Comissió de Regidories, que informa desfavorablement la petició de la Sra. Marta
Caballé i Gispert per a la instal·lació d’una parada de venda de
material pirotècnic.
Els reunits, per unanimitat, acorden sol·licitar al Departament de
Territori i Sostenibilitat la instal·lació d’una estació mòbil de mesurament de la qualitat de l’aire al municipi de Sant Gregori.

coeficients que per al seu increment estableixi al efecte la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.
Els reunits, per unanimitat, acorden nomenar la Sra. Marta Sureda
per ocupar la plaça d’auxiliar administratiu adscrit a les oficines municipals de Sant Gregori, a temps complet i amb caràcter temporal
fins cobrir la plaça.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar el manteniment diari
de la piscina municipal de Sant Gregori per als dies 3 i 4 de juny i
per al període del 10 de juny a l’11 de setembre de 2017 de les 9 a
les 10 hores cada dia a l’empresa SportGest Associació Esportiva.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar l’ajut concedit per
import de 6.642,00 € a l’empara de la convocatòria d’ajudes del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22
d’abril.
Junta de Govern Local de 3 de maig de 2017

PROPOSICIONS URGENTS:
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost presentat per
l’empresa E. I. Brot Serveis Integrals Jardineria per a la realització
dels treballs de manteniment de la zona verda ubicada al vial de
Pere II el Gran.
Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, aproven inicialment el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de
l’obra de construcció de vestidors a les pistes de tennis municipals
de Sant Gregori, s’aprova l’expedient de contractació i s’obre la
convocatòria per a la seva contractació.

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i acollir-se a la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’actuacions
d’abastament en alta.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se al Consell Comarcal
del Gironès i acollir-se per a l’anualitat 2017 a la convocatòria per
a la programació d’Escenaris.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a Dipsalut i acollir-se per a l’anualitat 2017 a la convocatòria relativa al Programa
Pm07 per a la realització d’activitats de promoció de la salut.

Els reunits, per unanimitat, autoritzen l’expedient per la constitució d’una borsa de treball per proveir places d’auxiliar administratiu
amb destinació a les oficines municipals, i s’aproven les bases que
regiran l’esmentada constitució d’una borsa de treball per proveir
places d’auxiliar administratiu adscrit a les oficines municipals.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Associació LE2X Música i Cultura a la Vall la quantitat de 750,00 euros per sufragar,
en part, les despeses d’organització de la Nostaldisc Vol. 2, Fira
del Disc de Col·leccionista de la Vall de Llémena, que es portarà a
terme el dia 7 de maig.

Els reunits, per unanimitat, procedeixen a la contractació de dues
persones procedents de la borsa de treball d’operaris de la brigada
en l’apartat de jardineria per tal d’atendre les necessitats immediates.

Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar formar
part del programa Formació Professional Dual.

Els reunits, per unanimitat, acorden l’aprovació dels valors cadastrals dels béns immobles urbans del seu terme municipal, i dels

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases que han de
regir el procés de selecció dels nou llocs de treball destinats a jo-
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ves empadronats al municipi de Sant Gregori d’entre 16 i 29 anys.
Junta de Govern Local de 15 de maig de 2017

d’Educació Infantil fins convocar i cobrir la plaça de mestre a la llar
d’infants Els Escarlets de Sant Gregori.

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

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada de l’obra d’ampliació de la llar d’infants Els Escarlets per donar el servei de dormitori redactada per l’arquitecte municipal
Jordi Vidal, amb un pressupost de 49.571,58 € IVA no inclòs.
Aprovem inicialment el plec de clàusules administratives particulars que han de regir en la corresponent contractació de l’obra,
l’expedient de contractació i s’obre la convocatòria per a la seva
contractació.

Els reunits, per unanimitat, acorden la contractació del Sr. Antonio
Hernández per cobrir a jornada completa un lloc de manteniment
de jardineria adscrit a la brigada municipal amb caràcter temporal
de tres mesos.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni de
col·laboració entre la Fundació Casa de Cultura de la Diputació
de Girona i l’Ajuntament de Sant Gregori per al desenvolupament
del projecte «FITAG als municipis 2017» de la demarcació de Girona.
Junta de Govern Local de 29 de maig de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden ratificar la modificació estatutària dels estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Girona portada a terme pel Consell d’Administració d’aquest en
data 20 d’abril de 2017 en els següents sentits:
En l’article 22.1 s’ha afegit l’apartat h) els ingressos per la venda
de títols integrats.
L’article 22.4 queda amb el següent redactat: El Consorci té un
patrimoni propi, adscrit a les seves finalitats, constituït pel conjunt
de béns, drets i accions que li pertanyin i els que puguin adquirir,
bé directament a través de la titularitat dels ingressos de tarifes de
títols combinats que es reparteixen posteriorment als operadors,
o bé per afectació per part de les administracions consorciades.
Els reunits acorden acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
convocatòria 2017 amb un import total de 56.789,00 € amb destinació a despeses corrents amb un import de 48.271,00 euros, i per
a despeses culturals amb un import de 8.518,00 euros.
Els reunits, per unanimitat, accepten la subvenció concedida per
part de la Diputació de Girona per import de 3.000,00 euros com
a Ajuntament adherit a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE) 2017 amb destinació a la línia de mercat de
treball: càpsules de formació ocupacional; la línia sector comercial:
suport animació comercial; i la línia teixit productiu: dinamització
sector turístic local.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada de
les obres de millora de l’aparcament i adequació de voreres i guals
de vianants al C/ Joan Maragall, redactades per l’arquitecte municipal Jordi Vidal i Mir, amb un pressupost global de 47.794,95 € IVA
no inclòs. Aproven inicialment el plec de clàusules administratives
particulars que han de regir en la corresponent contractació de
l’obra. Aproven l’expedient de contractació i s’obre la convocatòria
per a la seva contractació.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a la Diputació
de Girona i sol·licitar una subvenció extraordinària per import de
40.000 € per a l’actuació de condicionament de les vies verdes
de la ribera del Llémena i zona Can Serra, amb un pressupost de
44.996,88 €.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost de conversió de les antigues oficines de La Caixa per a viver d’empreses
amb un import de 21.990,74 € IVA no inclòs. Aproven inicialment
el plec de clàusules administratives particulars que han de regir
en la corresponent contractació de l’obra. Aproven l’expedient de
contractació i s’obre la convocatòria per a la seva contractació.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada de
l’obra d’adequació d’un local del pavelló per a activitats esportives
redactat per l’arquitecte municipal Jordi Vidal, amb un pressupost
de 28.968,52 € IVA no inclòs. Aproven inicialment el plec de clàusules administratives particulars que han de regir en la corresponent contractació de l’obra. Aproven l’expedient de contractació i
s’obre convocatòria per a la seva contractació.
Junta de Govern Local de 12 de juny de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Els reunits, per unanimitat, acorden compensar econòmicament i
temporalment una treballadora de la llar d’infants per la titulació

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar el Pla de serveis
d’assistència en matèria de prevenció d’incendis de la Diputació
de Girona per a la línia 3 (redacció del projecte executiu per a la
realització de les franges exteriors de protecció per a la preven-
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ció d’incendis en nuclis urbans i urbanitzacions) com a continuació
de la redacció del plànol de delimitació de mesures de prevenció
d’incendis forestals en urbanitzacions del municipi de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Club Salter la quantitat
de 250,00 euros per sufragar, en part, les despeses d’organització
del XVI Descens popular amb piragua pel Ter – Memorial Francesc
Ferrer, que es portarà a terme el dia 9 de juliol de 2017.

Els reunits, per unanimitat, acorden obrir de nou convocatòria per a
la contractació de l’obra de construcció dels vestidors a les pistes
de tennis municipals de Sant Gregori, pel procediment negociat
sense publicitat, convidant cinc empreses del sector de conformitat amb allò establert a LCSP.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Equip Boig Vedells
la quantitat de 125,00 euros per sufragar, en part, les despeses
d’inscripció al torneig de Futbol Sala d’Hivern.

Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a la Diputació de
Girona i acollir-se a la convocatòria de la subvenció per a les
despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal curs 2016-2017 amb destinació a la llar d’infants Els Escarlets.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Equip Coixosnuts
la quantitat de 125,00 euros per sufragar, en part, les despeses
d’inscripció al torneig de Futbol Sala d’Hivern.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Equip Almogàvers
FC la quantitat de 125,00 euros per sufragar, en part, les despeses
d’inscripció al torneig de Futbol Sala d’Hivern.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Associació Catalana
d’Amics del Poble Saharaui la quantitat de 550,00 euros per sufragar, en part, les despeses del viatge d’avió d’anada i tornada d’un
infant acollit al municipi de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost presentat
i adjudicar la redacció de la memòria valorada per les reparacions
que s’han de realitzar al pont de Ginestar sobre el riu Llémena a Sant
Gregori a l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SLU.
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Un estiu amb molta activitat
A part de les nombroses activitats que ja hi ha programades habitualment durant l’estiu al municipi de Sant Gregori,
és important seguir amb la millora i manteniment dels equipaments municipals, de la via pública i de l’entorn, imprescindible per seguir avançant com a municipi. En això treballa l’equip de govern de PDeCAT a l’Ajuntament de Sant
Gregori. Per això, aquest estiu s’han previst diverses obres,
les quals contribuiran a millorar la qualitat d’algunes activitats o crear-ne de noves, i d’altres per millorar la seguretat
i la mobilitat de les persones. La previsió és que la majoria d’aquestes accions comencin aquest estiu i vagin acabant progressivament, algunes al setembre i altres al llarg
d’aquest 2017. Detallem una mostra de les que s’han previst
amb inversió municipal:
Nova sala de manteniment al pavelló i millores al
camp de futbol
Es condicionarà una nova sala de manteniment
al pavelló municipal de Sant Gregori que permetrà fer més activitats dirigides al llarg de la
setmana, acabar més aviat a la tarda i evitar
compartir espais alhora, cosa que millorarà
la qualitat de les classes i dels entrenaments.
També s’aprofitarà l’època d’estiu per millorar la climatització de la pista central del pavelló. Igualment, s’adequarà un
nou vestidor on hi havia l’antic bar del camp de futbol municipal, i es millorarà l’espai d’entrenament.
Edifici dormitori a la llar d’infants
Aquest edifici substituirà l’actual mòdul prefabricat, ampliant l’espai i completant el conjunt
de l’equipament de la llar d’infants municipal
Els Escarlets. A més a més, es completarà la
climatització de totes les aules de la llar, tal
com es va començar a fer durant l’estiu passat,
i s’iniciarà la millora d’una part del pati.
Obres al carrer Joan Maragall
Aquesta actuació ha de millorar la mobilitat
i la seguretat, i al mateix temps ha de permetre l’estacionament de vehicles de forma
correcta i garantir el pas de vianants a totes
les voreres del carrer. També s’adaptaran
tots els passos de vianants per a persones
amb mobilitat reduïda.
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Vestidors a les pistes de tennis
Es tracta d’uns vestidors annexos a les grades
de les pistes de tennis municipals, amb suficient capacitat per oferir un millor servei al ja
consolidat Club Tennis Sant Gregori en les
competicions, entrenaments i torneigs que
organitzen. Al nou equipament hi haurà dos vestidors i una sala de reunions i per guardar material.
Millora de passos de vianants
Nova inversió per seguir adaptant passos de
vianants per a persones amb mobilitat reduïda. Els propers punts on es realitzaran
les obres són el carrer Torrent Vidal, el
carrer Garrabia i el carrer de Baix. També
s’aprofitarà l’estiu per repintar diversos passos
de vianants i senyalització de la via pública.
Passera al torrent de Garrabia
Es farà un nou pas per a vianants i bicicletes
que ha de permetre creuar aquest punt, amb
total seguretat i sense cap perill, amb una
passera paral·lela a la GI-531. És un punt
clau per a les persones que passen diàriament per aquesta zona i per les diferents rutes
que es poden fer a l’entorn natural aprofitant la passera.
Espai de coworking i viver d’empreses
Aquestes obres han de permetre condicionar
l’espai de coworking previst, i que estarà
ubicat a l’avinguda de Girona. Aquest nou
espai municipal servirà per a emprenedors i
emprenedores en el seu treball diari, ja que
disposaran d’un lloc permanent i ajustable als
seus horaris. A l’equipament també hi haurà una sala de reunions compartida. Una vegada preparat l’espai i amb tot
el mobiliari instal·lat s’obrirà la convocatòria per accedir-hi.
Aquestes són algunes de les actuacions, però podeu consultar moltes més accions que es porten a terme al municipi
través de les xarxes socials del nostre grup municipal @pdecatsantgregori o des de la web www.pdecatsantgregori.cat.
Des d’aquí també volem aprofitar per desitjar-vos unes bones Festes Majors!
Grup municipal PDeCAT a Sant Gregori
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Mitja legislatura bategant per Sant Gregori
Ara que arriba la Festa Major ens adonem que també hem
arribat a la meitat de la legislatura! Tal com fem en cada
7en1, us convidem a fer un cop d’ull als principals temes
que considerem més rellevants d’aquests mesos:
Construccions per al nou bar del camp de futbol
Considerem que s’ha fet una despesa pública excessiva
(fins avui, 137.793 €). L’obra s’havia d’haver inaugurat fa un
any i encara no s’ha acabat.
Gairebé farà un any que Esquerra Republicana ho vam demanar i encara no hi ha una solució!

Cal reinvertir el superàvit de l’Ajuntament per a la millora dels serveis públics i d’altres
La Llei orgànica del 2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera comportava que es prioritzés el pagament del deute (va ser una forta restricció prioritzar l’interès
dels bancs per sobre de les persones) fent que el marge
de deute públic es distribueixi de forma injusta. Per això els
ens públics es veuen obligats a reservar i acumular romanent o pagar el deute. Creiem que és necessària una mínima regulació d’estabilitat pressupostària, però creiem que
aquesta ha d’anar d’acord amb a la situació econòmica de
cada ajuntament. Per això proposem que aquells consistoris
que compleixin els límits d’endeutament i tinguin romanent
de tresoreria positiu puguin utilitzar aquest a disposició dels
veïns del poble, i el reverteixin en polítiques locals de promoció o inversions per al municipi. Per tot això proposem que:
S’insti el govern de l’Estat que autoritzi els ajuntaments a fer
la inversió del superàvit de l’any 2016.
S’insti el govern de l’Estat que autoritzi els ajuntaments amb
un endeutament inferior al 60 % a utilitzar el romanent per
executar inversions.
S’aprova per una unanimitat! Tots els grups troben injusta
l’actual legislació.
Problemes de ventilació al pavelló
Al Ple del 12 setembre de 2016 vam demanar que se solucionessin els problemes de ventilació del pavelló.
Recentment, la Junta de Govern va acordar deixar aquesta
tema damunt la taula per realitzar-ne un estudi més acurat.
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Referèndum de l’1 d’octubre
Celebrem que el Govern de la Generalitat hagi convocat data i pregunta per al referèndum que celebrarem l’1
d’octubre. Des d’aquí animem tots els veïns a concórrer a
les urnes i expressar lliurement la seva decisió, ja que constatem que som una nació i que tenim el dret inalienable a decidir conjuntament quin serà el nostre futur. A partir d’aquí,
des d’Esquerra Republicana de Sant Gregori i Esquerra
Republicana de Catalunya us animem a votar SÍ a la futura
República Catalana!
Restem a disposició del govern de la Generalitat, del poble
de Catalunya i col·laborarem estretament amb les entitats
sobiranistes –aquí, concretament, amb l’Assemblea Territorial de Sant Gregori de l’ANC– per defensar les institucions
i els drets del nostre poble.

Visca Sant Gregori i visca la República!
Bona Festa Major a tothom!

@ERCSantGregori
ERC Sant Gregori
www.esquerrasantgregori.cat
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Regidories

Consulta veïnal

Festa Major

Mocions

En aquesta edició del 7en1 us recordem que, tal
com havíem acordat durant la campanya electoral, els nostres càrrecs electes ostenten i ostentaran el càrrec durant la meitat del mandat. Així
doncs, al Ple del mes de maig passat els regidors Oriol Pellicer i Paula Martos varen presentar
la seva renúncia. Aprofitem per agrair-los la tasca duta a terme durant aquests dos anys de legislatura al capdavant de la
candidatura. Per seguir amb la nostra tasca a l’Ajuntament, es
va celebrar un Ple extraordinari el dia 12 de juny per nomenar
els regidors entrants, en Josep Pallarés i en Pau Molas. També
aprofitem per donar-los la benvinguda i recordar que, a petició
nostra, aquest Ple no va ser remunerat i, per tant, no va tenir
cap cost per als veïns i les veïnes del municipi.

Des de la CUP Sant Gregori també volem
celebrar l’arribada de la Festa Major del
nostre municipi i desitjar una bona festa a
tots i totes. Esperem que puguem gaudir
d’una festa major popular, respectuosa i integradora on tothom tingui cabuda, i volem
agrair des d’aquestes línies la gran tasca que fa la Comissió
de Festes perquè aquesta celebració sigui una realitat.

Transparència

Seguint amb el nostre compromís amb la transparència i coincidint amb el canvi de regidors, volem fer públics els imports que hem ingressat com
a candidatura municipal al llarg d’aquests dos anys
de mandat:
Ingressos Paula Ajuntament:
2.548,00 €
Ingressos Oriol Ajuntament:
2.012,75 €
Ingressos Oriol Consell Comarcal:
5.249,77 €
TOTAL:
9.810,52 €
Perquè no hi hagi cap malentès en relació amb el nostre
escrit a l’anterior 7en1, volem aclarir que del total percebut com a càrrecs electes, el 100 % provinent del Consell
Comarcal (5.249,77 €) es destina, juntament amb el 10
% de les indemnitzacions de l’Ajuntament de Sant Gregori
(456,08 €), als fons de la CUP nacional. En relació amb
la resta (4.104,68 €), com a candidatura municipal podem
decidir què fer-ne. És per aquest motiu que volem destinar
aquests diners al mateix municipi, i ho farem en forma d’un
projecte que volem que sigui decidit per la ciutadania.
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En aquest sentit, i tal com hem comentat en
reiterades ocasions, portarem a terme un projecte escollit a través d’una consulta veïnal, on
tothom podrà dir la seva. Farem arribar una relació d’idees a cada domicili del municipi i demanarem als veïns i veïnes que ho vulguin que n’aportin de noves. També farem arribar a les entitats socials de la vall una
carta perquè proposin quins projectes els podrien interessar. Després d’haver rebut les propostes dels veïns farem
arribar de nou totes les idees que s’hagin recollit i s’hagin
considerat oportunes un altre cop a cada habitatge. Aquestes seran les opcions definitives que es podran votar a la
consulta que organitzarem aviat. Cal remarcar que hauran
de ser temes compatibles amb el nostre programa electoral.

En les properes sessions plenàries municipals, des
del grup de la CUP Sant Gregori presentarem un
seguit de mocions que creiem que poden afavorir el municipi.
En primer lloc, volem proposar a l’Ajuntament que
s’elabori un protocol contra les agressions sexistes, especialment en esdeveniments d’oci i activitats festives.
Creiem que des del Consistori s’ha de tenir tolerància zero
amb les conductes masclistes i vetllar per prevenir-les. Per
aquest motiu, creiem que cal regular aquesta situació amb un
protocol i, a més, demanarem que es facin sessions formatives en educació no sexista, especialment als ciutadans més
joves del municipi.
En segon lloc, tal com havíem fet constar en el nostre programa polític, volem que el municipi es pugui beneficiar de
la gestió pública de l’aigua, i per això emplaçarem l’equip de
govern a comprometre’s a municipalitzar el sistema de gestió
de l’aigua. L’instarem a crear una comissió d’estudi, a celebrar una audiència pública per informar i debatre el model de
gestió de l’aigua, a establir una dotació pressupostària per a
l’elaboració dels informes pertinents i, finalment, a fixar un data
per canviar el sistema de gestió.
En últim lloc, dues mocions més que volem presentar fan referència a la regulació en la contractació. Per una banda, la
regulació de la contractació del personal auxiliar d’educació
especial a les aules i, per l’altra, la regulació de la contractació
pel que fa a la inclusió de clàusules socials als contractes que
es facin des de l’Ajuntament i les entitats públiques.
Us recordem un cop més que estem a la vostra disposició per
escoltar les vostres necessitats i suggeriments per fer de Sant
Gregori un poble millor. També volem animar-vos a assistir a
les nostres assemblees o a contactar amb nosaltres a través
del nostre Facebook /CUPSantGregori, a Twitter @CUPSG
o a la nostra adreça electrònica santgregori@cup.cat.

7

Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
Butlletí d’informació Municipal Núm. 56 - 2N trimestre de 2017

Premis literaris de Sant Gregori

I, finalment, el paràsit va cobrar vida i a les vuit del vespre
del dia 22 de maig de 1938, en Leopoldo Pico, jo i 16
reclusos més, vam reduir els funcionaris de cuina que ens
venien a portar el sopar. Vestits amb els seus uniformes,
vam travessar el pati i vam desarmar la guarnició interna.
Eren pocs. Només sis. “No vull violència, no vull cap mort”,
recordava en Leopoldo a cada passa que fèiem. Però un
dels militars, l’Emiliano, va intuir en aquestes paraules, un
signe de debilitat i intentant recuperar la seva arma, es va
regirar contra els amotinats. Només va caldre un cop sec,
al cap, per deixar-lo a terra, estabornit, enmig d’un bassal
que s’anava omplint d’una sang fosca i espessa. Després
d’aquest incident , tot va ser ràpid i precís. Cada moviment havia estat estudiat a la perfecció, anticipant tots
i cadascun dels possibles contratemps. Res no s’havia
deixat a l’atzar. Noranta- tres militars més, van ser reduïts
en un temps rècord, sense violència, i les claus de les
cel·les i les de la porta d’entrada del fort, ens pertanyien.
“Hem de deixar en llibertat als 2.487 presos de Sant Cristóbal, i que cadascú decideixi, o restar al penal o fugir cap
a França, cap a la llibertat!”, bramava en Leopoldo Pico,
sense cap bri de conteniment, mentre encaixava la clau
al pany de cada cel·la, i veia les cares de sorpresa dels
reclusos, en ser alliberats. Ens faltava temps per explicar que, a partir d’aquell moment, hi havia la possibilitat
de fugir, travessant les muntanyes. Un únic mot s’estenia
com una marea, mentre les cel·les s’anaven buidaven de
reclusos: fugiu!

Obertes les portes de cada brigada, desorientats i desnodrits, centenars de reclusos, 795 en total, van decidir
formar part dels grups de fugida previstos amb una persona al capdavant que coneixia les muntanyes, camí de la
frontera. La resta es van quedar dins les cel·les atemorits,
febles, acoquinats, alguns escopint sang, d’altres covardia, però tots pregant a un déu en qui no creien, que no
n’haguessin de pagar ells, les conseqüències, d’aquella
rebel·lió, que el seu seny els feia considerar com a inassolible.
Desdibuixada per la pluja, vista de lluny, Sant Cristóbal,
semblava més petit, difuminat, d’una insignificança discreta . Em vaig tombar, només, un instant, mentre fugia,
per veure si seguia arrecerat als budells d’Ezkaba. “Corre, corre, corre, sense alè, sense esma, però corre, fuig
de l’ infern del penal de Sant Cristóbal, fuig cap a França,
cap a la llibertat”.
Muntanya amunt corria descalç, només amb un tros de
manta lligada a cada peu, improvisant les sabates que
no tenia.
Al cap de poques hores, ens vam sentir perseguits per
gossos i per vehicles militars. Ta-ta-ta-ta, ràfegues de la
guàrdia civil, soldats i requetés sobre tots els que havíem
iniciat la fuga. Havia començat la cacera humana. Cossos que queien inerts a terra, després d’haver alçat la mà
en senyal de rendició. Ta-ta-ta-ta, a la meva espatlla crits
i desori. I jo amb els peus ensangonats corria, com no ho
havia fet mai, amb el meu amic Leopoldo Pico enganxat
a la meva ombra escardalenca.
Érem lluny, els reflectors que els militars havien encès
per il·luminar la nit com una lluna imperfecta, trepitjaven
els nostres talons sense arribar a tocar-los. I tot d’un plegat, aquella lluna matussera va deixar d’il·luminar el camí
ja fet, i la foscor ens va envoltar calladament. El grup
s’havia desfet, junts només quedàvem en Leopoldo i jo
guiats per l’Estrella Polar, cap al Nord, sempre cap al
nord.
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Famolencs i cada vegada més febles, somiàvem en tornar
a omplir la pell que s’enfonsava entre les costelles, de
xocolata, de rostit, de pa amb tomata, de sopa de pa, de
fruita madura... imatges que dibuixàvem a l’aire, de manera persistent, perquè en aquells temps incerts, l’únic
aliment que ens reconfortava, eren els somnis.

Un sol error. Només en vam tenir un. I el vam pagar car.
Cara o creu, tria. L’arma apuntava a la seva esquena. El
corneta que havia aconseguit escapar del penal, corria
muntanya avall, esperitat, posseït per una pressa urgent
que intuïa que li havia de salvar la vida. Mai va saber que
la bala que estava, destinada a matar-lo, no es va disparar
perquè era en Leopoldo qui l’apuntava i qui a punt de prémer el gallet, es va repetir en el seu dins, “no vull violència,
no vull cap mort”, i girant cua, el va deixar fugir.
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sión sinó es para morir en las laderas de Ezkaba”. I l’assumpte es va donar per tancat. Però el paràsit que en
Leopoldo duia a dins anava fent camí, obrint-se pas des
de l’observació, analitzant cada detall, minuciosament,
com si els seus ulls fossin un microscopi que li permetés
escodrinyar els secrets més ocults del penal. I el pla es
va anar fent cada vegada més i més ambiciós, més perfecte i més probable. El paràsit, el repassava dia sí, dia
també, perquè si alguna cosa ens sobrava, rere aquelles
reixes, era temps. Un temps malaltís i sobrer, que no sabíem en què invertir fins que vam començar a donar forma
a aquella idea descabellada que ens feia somriure només
de pensar-hi.
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Durant molts anys, només un cel esparracat amb núvols
de seda i gassa, era tot el que veia del món, que fora
d’aquelles parets, bategava de manera incerta. Aquell arc
blau que mirava des del pati durant dues hores al dia, era
el meu nexe d’unió amb la Caterina. Tots dos, alçàvem
les nostres mirades, a l’hora acordada, i des d’un punt
diferent del mapa, pensàvem l’un en l’altre. Dues hores
que ens dedicàvem, durant més de disset anys. Tot i que,
entremig, les cartes de la meva dona van deixar d’arribar.
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LA HOJA OFICIAL DEL DIARIO DE NAVARRA. 1938.
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“Fracasada la revuelta de unos prisioneros. En un campo
de concentración de presos se ha producido una revuelta promovida por un grupo que formaban los reclusos
más indeseables, los cuales consiguieron arrastrar a
otros de tipo análogo, en número de 795. De éstos, 3
presos han logrado cruzar la frontera para unirse a las
ordas judeo-masónico-marxista-comunista-internacional.
207 han muerto a causa de la feroz resistencia que ofrecieron a las tropas fieles a la pátria. 585 presos han sido
otra vez encarcelados en el penal de San Cristóbal del
que se fugaron a pesar del inmejorable trato recibido...”
Després de la fuga, ell, en Leopoldo, ja no va tornar. I de la
seva mort, no en vaig voler parlar amb ningú. Perquè em
feia mal recordar-la. Cara o creu, tria. De tornada al penal,
tenia la certesa que em matarien. Que estava sentenciat.
Però m’equivocava i em van enterrar en vida, condemnat
a 17 anys de presó. Dels 18 acusats com a promotors
de la sublevació, només cinc ens vam salvar. Quatre eren
menors d’edat, i a mi no em van afusellar perquè el dia de
la fuga vaig auxiliar al militar a qui un company meu havia
obert el cap.
“Corre, corre, corre, sense alè, sense esma, però corre
cap a França, cap la llibertat”, menjant fulles de roure, cargols i herbes per matar la mala gana. Caminàvem de nit
i de dia dormíem, sempre a l’aguait, pendents de tots els
sorolls estranys, enterrats sota branques, les fulles i els
trossos d’escorça . Deu dies d’incerteses i d’angúnies
vam estar fugint, amagantnos de l’enemic, i fins i tot de
les nostres pròpies pors. Però ells eren més, més de tot.
Més precisos, més ben alimentats, més ben armats. Un
grup de milicians ens perseguia muntanya amunt. “Corre, corre, corre, sense alè, sense esma, però corre cap a
França, cap a la llibertat”, però en la fugida en Leopoldo
va caure per un desnivell i es va trencar la cama dreta.
L’os li sortia esberlat, entre la pell esqueixada. “Ves-te’n,

no et quedis aquí, no pots fer res més per mi. Fuig.” I
vaig seguir corrent, sense parar, mentre, de lluny el sentia cantar l’himne de Riego, a ple pulmó, sense por, amb
una valentia que jo havia perdut en aquella fugida. I per
aquest motiu vaig tornar al seu costat. I , també, perquè
volia cridar, ben fort, a la meva dona, que l’estimava, sense que se m’aigualís la veu.
Cara o creu, tria, m’havia dit el capità dels requetés que
ens havia trobat quan estàvem a punt de creuar la frontera. “Hoy me siento generoso, uno de vosotros va a volver
a penal de San Cristóbal”. Cara o creu, tria, em repetia
una i altra vegada amb el canó de la pistola dins la meva
boca. Cara o creu, tria, i vaig triar creu. Ell no va tornar.
El capità el va matar allà mateix, d’un tret precís, al cap, i
després amb la bota, a cops de peu, va fer rodolar el seu
cos inert, per un desnivell. Tot jo tremolava per dins, de
fàstic i d’impotència, però em vaig empassar el plor, perquè ell, en Leopoldo, no hagués volgut que em veiessin
feble. Després, en arribar al penal, em van despullar i ben
nu em van tancar a la primera brigada amb la resta de
fugats. Dies interminables sense menjar, “a ver si os moris
de hambre, cabrones”, i llepant, només, l’aigua que regalimava de les parets. Completament incomunicats, enyorant aquell cel blau que tots compartíem amb algú. A fora,
al pati del penal, amb l’aire fresc i net de la muntanya, els
companys s’omplien els pulmons i ens cantaven cançons
per encoratjar-nos, mentre a dintre, a la cel·la, on l’aire era
cada cop més atapeït i carregat, morien els presos amb
les panxes botides o escopint sang.
Quan vaig tornar a casa, ella, la meva dona, ja no hi era
i la terra m’esperava, erma i desolada. La Caterina havia
mort en un bombardeig, sola, sota les runes, espantada,
enyorant cada segon de la meva absència obligada. Mai
més em vaig tornar a casar, ni tampoc vaig gosar tenir
fills. No volia haver-los d’explicar que, de vegades, el món
es torna boig i que no atén a raons.
Sense fer remor els fulls del calendari van anar caient a la
paperera de la vida, i jo, assegut en un balancí de balca,
davant de la finestra del menjador, contemplant aquelles
terres, que després de llaurar-les no havien trigat gaire en
donar els seus fruits, veia canviar els temps, amb aquella
crosta de patiment ben arrapada, al meu dins, i que tot
sovint, encara, supurava. Fins que un dia tot va quedar
desat al fons, com el pòsit d’un mal vi, i només la por em
sorprenia de vegades, i l’angoixa em feia tremolar, de nits
quan em despertava sol, entresuat, amb el canó de la pistola dins la boca, cara o creu, tria.

Premis literaris de Sant Gregori

I com una glopada agre, em van tornar a la memòria, els
crits d’aquell capità, embriagat per la seva insensibilitat
desmesurada, que ens va detenir quan érem a punt de
creuar la frontera, “hoy me siento generoso, uno de vosotros va a volver a penal de San Cristóbal”. Cara o creu, tria,
em repetia irascible, enfonsant el canó de la pistola dins la
meva boca, perquè em negava a escollir una de les cares

Mentre en Leopoldo m’apuntava amb aquella pistola lleugera, em va somriure estrany, i fent un incís en aquella situació esperpèntica, em va dir “quan tot això acabi, ajuda
a desenterrar els morts”, mentre amb un moviment ràpid,
va girar l’arma i es va engegar un tret prop del cor.
Sota el salze que havia plantat per la Caterina, sentia cantar els grills, mentre el vent enredava els meus cabells i
m’envaïa l’ olor suau del romaní. Havia arribat l’hora de
tornar a llançar la moneda, de desvetllar aquell secret que
durant molt de temps no havia importat a ningú perquè
la memòria dels vençuts calia deixar-la en l’oblit. Cara o
creu, Tria. I aquesta vegada vaig triar cara, per tornar la
dignitat, a tots els que, com al meu amic, els hi havia estat
manllevada.
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“oiga...sigue ahí...oiga”...

de la moneda. I vaig triar creu. L’opció equivocada. Havia
perdut i em sentia bategar el cor amb un moviment asimètric i esgotat. Aquesta vegada la mort, tantes vegades
sentida, reconeixia el meu nom. “Al meu amic, el mataré jo”,
va bramar en Leopoldo Pico, alterant l’ordre establert. Al
capità se li va escapar una sorollosa riallada, “hay amigos
que son muy estimulantes. Soldado, dále la pistola a este
cerdo rojo, i apunta con tu arma a su cabeza.”
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Molts anys després, quan em va trucar aquell home de
l’associació d’afusellats de Navarra, “bla, bla, bla, lo que
me ha costado dar con usted, bla, bla, bla, no se si es
cierto, bla bla, bla, me han dicho que durante un tiempo
fue muy amigo de Leopoldo Pico, bla, bla, bla, y de otros
presos que murieron en el penal de San Cristóbal. No
se si podría usted contarnos lo que sepa, para ayudar a
reconstruir la memória histórica, bla, bla, bla, queremos
devolver la dignidad a las personas que fueron enterradas en las laderas de Ezkaba, bla, bla, bla, ya ha habido
demasiado silencio, no cree usted... ” , gairebé no podia
ni parlar, em vaig haver de seure per no perdre l’equilibri,
perquè tots els records que s’havien transformat en pòsit,
tornaven a surar en el coll de l’ampolla...
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Trofeu Riells matí

Trofeu Riells tarda

Bosacoma i Irene Vaz; el diumenge,
Susana Reina (10a), Elisa Gómez (8a),
Teia Torrent (1a), Afra Bosacoma (3a),
Marina Garcia (5a) i Carla Armengol
(12a); i el diumenge, Celestí Campeny.
Encara ens queda comentar la participació del quartet a festival de Sant
Jordi Desvalls amb el ball de «Vigilants
de la nit» el dia 4 de juny.
I ara sí, arribem al dia 10 de juny, el
dia del nostre festival, enguany amb
una il·lusió especial pel fet de celebrar els deu anys. Un festival ambientat amb «La màgia dels contes». Amb
les actuacions, els nostres patinadors
representaven escenes de diferents

contes: El flautista d’Hamelín, El soldadet de plom, La Caputxeta vermella
i el llop, El gat amb botes i El gripau i
el príncep blau.
Vàrem dedicar molts esforços per
poder fer d’aquest dia tota una festa,
però no acabem aquí: la temporada
continua, i nosaltres continuarem entrenant per poder participar a totes
les activitats que tenim pendents. N’hi
ha una que, com cada any, esperem
amb molta il·lusió: l’actuació dels nostres patinadors inclosa en el programa
d’activitats de la Festa Major de Sant
Gregori.
Ens queda comentar també la parti-

cipació a les proves d’iniciació C el
dia 17 de juny al pavelló de Figueres.
Leo Masià, Irene Vaz i Afra Bosacoma
les van superar. I a la Carla Joaniquet
li enviem molta sort per a la següent
convocatòria.
I, també, el dia 18 de juny, hi hagué
la participació del grup quartet amb el
ball «El gripau i el príncep blau» i la
parella formada per Emma Puigdevall i
Leo Masià amb el ball «El soldadet de
plom» al festival de Salt.
Mantenim el ritme, ja que tenim pendents moltes activitats per continuar
amb una temporada plena d’èxits i de
bons resultats.

CLUB CICLISTA SANT GREGORI EL LLÉMENA

sant Grau xtrem i oncoBike 2017
Aprofitem l’oportunitat que ens dóna
la revista 7en1 per comunicar-vos
que el Club Ciclista Sant Gregori –
El Llémena ha començat la seva temporada d’activitats.
El dia 4 de juny vàrem fer la IV Sant
Grau Xtrem Run, cursa de muntanya
amb dos circuits per a tots els gustos
i estats de forma. Vàrem comptar amb
la presència de 205 corredors, que es
van repartir entre les dues curses.
Per als més petits vàrem fer una petita cursa a l’espai la Pineda, on els
nens i nenes varen posar a prova la
seva resistència.

En acabar, tothom va poder disfrutar de la piscina, gràcies a la col·laboració que ens ofereix l’Ajuntament
en totes les activitats que duem a
terme.
Aquest any ens encarreguem de
dissenyar el circuit de l’Oncobike
2017, prova solidària i per equips
en BTT, que es durà a terme el proper 21 d’octubre. Seran 200 km per
la Vall de Llémena amb equips de
sis persones, i sempre n’hi ha d’haver un mínim de dues en moviment.
Passarem per tots els pobles de la
Vall, des de Sant Grau a Sant Aniol,

i tornarem per Rocacorba altre cop
a Sant Gregori.
Trobareu més informació a www.
oncobike.cat.
El 17 de setembre farem la III Sant
Grau Xtrem BTT, amb dos circuits.
A tots aquells que gaudeixin de la
pràctica esportiva a Sant Gregori i a
la Vall del Llémena, us invitem a adherir-vos a nosaltres o a seguir-nos!!
Us podeu posar amb contacte amb
nosaltres per mail a ccsantgregori@
hotmail.com, o busqueu-nos al Facebook per CC Sant Gregori!
LA JUNTA
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El soldadet de plom
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Activitats esportives municipals
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Un curs més, amb moltes activitats genials: l’esport base, la psicomotricitat
i la gimnàstica de la gent gran. Quins
grans moments que hem passat junts,
dels més petits als més grans del poble!
Hem gaudit gràcies a l’esport, una activitat important per al nostre cos, i encara
millor per passar una estona d’amistat.
Només ens cal ara donar-vos les gràcies a tots els participants, i us esperem el curs que ve amb molta energia.
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Marxa Popular a Sant Gregori
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Aquesta marxa va començar quan encara hi havia poques activitats esportives d’aquest tipus, i avui en dia cada
cap de setmana en trobem una bona
colla. Al llarg de l’any, fins i tot a cada
municipi en podem trobar diverses, ja
siguin marxes, caminades o curses.
Això és positiu, i ajuda a fer esport i
salut. Aquest és l’objectiu de la Marxa
Popular a Sant Gregori, que ja suma
vint-i-nou edicions i és una mostra de
col·laboració entre totes les persones
que la fan possible edició rere edició.
Aquest any es va celebrar el 30
d’abril, dins el recorregut de 10 km
resseguint part de la ruta de les fonts.
En arribar, tots els participants tenien
una camiseta de record i un bon esmorzar.
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Nits de piscina
Com cada temporada, una de les activitats amb més èxit són les nits de piscina.
Aquest estiu s’han previst tres jornades: la
primera va ser el dia17 de juny, la segona
el 8 de juliol i la tercera està prevista per
al 22 de juliol. És una bona oportunitat per
refrescar-se a l’equipament municipal en un
horari diferent a l’habitual.
Imatge de la primera nit de piscina durant
l’onada de calor que vam tenir durant el mes
de juny. Precissament el 17 de juny a l’estació meteorològica de Sant Gregori es va
registrar una máxima de 37,3ºC, que pot ser
una de les més altes d’aquest any.
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NOSTALDISC Èxit de la Nostaldisc Vol. 2

La Fira del Disc i Cultura del Rock’n’roll de la Vall de
Llémena aplega més de 2.000 persones
plí el hall de la Pineda durant l’espectacle de titelles Ramonlluc de Selvanyola,
de la Companyia la Fíníssima, i gaudí
del Concurs Infantil de Pintura. Els concerts-vermut comptaren amb The Wider Company presentant el seu primer
i gran disc, que precediren l’emotiva
actuació d’acomiadament de Grateful
Blues, ja un referent del bues gironí. La
jornada matinal va acabar amb una dinar
popular per a més de 200 persones.
A la tarda, l’acció es desplaçà a l’interior de la Pineda. Alhora, a l’esplanada,
recentment asfaltada, els amants de la
música se seguien delectant amb les
peces de col·leccionista dels 20 firai-

res vinguts d’arreu de Catalunya. El
protagonisme musical va recaure en
les actuacions d’Hormigón, experimentat grup gironí que presentà els temes
enèrgics i canalles del seu nou disc;
Big Black Rhino, amb un directe potent
i treballat que féu les delícies del personal; i un Xarim Aresté més elèctric
i eclèctic del que ens té acostumats i
que no deixà indiferent a ningú.
LE2X, entitat organitzadora de la Nostaldisc, es mostra molt satisfeta tant
per la resposta popular –unes 2.000
persones passaren per la fira durant
tota la jornada– com per la qualitat
musical i firal d’enguany.
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La segona edició ha tingut un
caràcter més popular i festiu
A la Fira del Disc i Cultura del Rock’n’roll de la Vall del Llémena, el vinil va ser
el centre d’interès dels amants de la
música que es congregaren al voltant
dels 20 estands participants.
El festival s’inicià amb el parlament de
la regidora de Cultura de Sant Gregori, Lídia Vidal, i l’actuació de la Coral de
Sant Gregori celebrant el seu 15è aniversari. La Coral acabà amb el «Fent
camí», d’Esquirols, i bufant les espelmes al damunt de l’escenari.
Durant tot el matí hi hagué una nombrosa presència de públic familiar que om-

FOTOS DAVID JULIÀ

24

A R A PA R L E M D ’ A R A

és l’eix principal. És una oportunitat
fantàstica per treballar dos àmbits diferents de la cultura i per poder-los
fer arribar, un cop més, a la gent.
Però la cosa no acaba aquí, ja que
simultàniament estem preparant una
nova producció, la qual ja s’està assajant, i n’estem ultimant les preparacions necessàries per presentar-la a
la campanya de l’any vinent. Aquesta
nova proposta donarà un tomb de

Rovellats i remences
van de la mà
El grup de teatre Els Rovellats de Cartellà hem estrenat
aquest any l’obra Pels pèls, amb diverses representacions. Amb l’estrena el 5 de febrer, participant el 29
d’abril a la III Mostra de Teatre Amateur de Sant Gregori, al Casal de Bordils el 7 de maig i a la Festa del Roser
de Cartellà el dia 14 de maig, han estat més de 750
persones que han gaudit venint al teatre i participant interactivament com a públic. Ha estat una obra divertida
que hem preparat amb molta cura i il·lusió.
També, i com que jugàvem a casa, va ser un plaer poder
participar com a grup rememorant les gestes remences
a la gran VIII Festa Remença, que es va celebrar el dia
21 de maig al castell de Cartellà. Tot plegat, una bonica
experiència que de ben segur que tindrà continuïtat.
Grup de Teatre Els Rovellats de Cartellà

cent vuitanta graus al que hem mostrat fins ara, ja que ens endinsarem
dins el caòtic món del teatre de l’absurd.
De manera que esperem comptar
amb vosaltres en les futures actuacions i produccions. A IncreiXendo
seguirem treballant i donant el millor
de nosaltres mateixos perquè pugueu
seguir gaudint del teatre amateur tant
com nosaltres.
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Un any més, a les actrius, actors i tècnics de la companyia de teatre IncreiXendo ens agradaria aprofitar aquesta plataforma que tan generosament
se’ns brinda per fer-vos cinc cèntims
de la nostra trajectòria durant aquest
any 2017, que se’ns presenta, afortunadament, molt animat!
Novament hem estat seleccionats per
a la Campanya de Teatre d’enguany de
la Diputació de Girona. La proposta
seleccionada és l’obra Neuròtics del
Parc Central, una comèdia de Woody
Allen que ja hem pogut representar a
Sant Gregori, Setcases, Torroella de
Montgrí i, durant aquest mes de juny,
a Bordils i Anglès. A més a més, ens
plau informar-vos que també hem estat seleccionats per representar-la de
nou durant el proper FITAG, de manera que si encara no heu tingut l’oportunitat de veure’ns, us esperem el mes
d’agost a Girona!
Així mateix, la companyia ha participat un any més a la celebració del Dia
Mundial de la Música. Novament, us
hem presentat una petita peça còmica de collita pròpia en què la música
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Trajectòria 2017
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Dinar solidari a Sant Gregori
per a la Fundació Vicente Ferrer
presents pel seu suport, i a tots els
establiments i empreses que hi van
col·laborar aportant els seus productes. L’acte es va celebrar en un entorn
únic, amb una molt bona companyia
i amb una excel·lent degustació gastronòmica. També es va comptar amb
l’actuació musical del grup Teu Mar i
el Mío.

GoodBites és una entitat que organitza àpats arreu del territori, en què els
comensals és converteixen en amfitrions solidaris per recaptar i destinar
els fons a diversos projectes solidaris
i socials. A part de gaudir de la gastronomia es col·labora en una causa.
Podeu seguir l’entitat a www.goodbites.org al Facebook i al Twitter.
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El 27 de maig, l’entitat GoodBites
va organitzar un dinar solidari a Can
Roseta de Cartellà per recaptar fons
per a un projecte de cura de malalties
infeccioses en dones a l’Índia, en el
qual treballa la Fundació Vicente Ferrer. En aquest dinar es van recaptar
1.400 euros, que se sumen al projecte. Volem donar gràcies a tots els
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País en ruta fa les maletes per venir a Sant Gregori
Aquest nou programa de TV en format reportatge permet conèixer a fons els
valors turístics de diferents poblacions catalanes. Aquesta temporada, d’entre
les deu poblacions escollides hi ha Sant Gregori, per això aquesta primavera
es va rodar el programa que s’ha emés aquest mes de juny. El programa es
pot trobar on-line a El Nucli TV i també es podrà veure i escoltar per diferents
televisions i radios locals de Catalunya.
En el programa de Sant Gregori es parla de turisme, de cultura i patrimoni, de
natura, gastronomia, de les moltes activitats del municipi i dels atractius del
conjunt de la Vall de Llémena i dels productes locals que trobem al territori.
També compta amb l’actuació del grup Xakras el qual alguns dels seus joves
components són de Sant Gregori i de la Vall de Llémena.
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Bon estiu des de Can Roseta
Amb la Seu vella de Lleida, dono per acabada
la primera tanda de monuments que he fet durant aquests darrers mesos.
Ara toca descansar fins a la tardor, quan, si
Déu vol, tornaré a emprendre la feina amb noves idees de cara a Nadal.
Val a dir que dono les gràcies, com sempre, a
totes les persones que han visitat el meu jardí
d’escultures i que d’una manera o altra també
m’han ajudat.
També vull donar especialment les gràcies a
l’Ajuntament per la seva col·laboració en l’acte
solidari «Fundació Vicente Ferrer», que va ser
tot un èxit; i també a la trobada dels voluntaris
de Lourdes i a l’Agrupació de cotxes antics.
Com podeu veure, ha estat una primavera gratament moguda.
Desitjo molt bon estiu a tothom!

Festa del Segar i el Batre
L’objectiu i l’essència d’aquesta festa és mostrar com es feien les
feines al camp fa unes quantes dècades, amb la mateixa tècnica i
maquinària que aleshores. La festa té dues parts: la primera es va fer
el dia 10 de juny, i s’hi va mostrar com se segava el blat i l’ordi. A la
segona part, el 8 de juliol, es tractava de batre per separar el gra de
la palla. El gra servirà per fer la farina del pa que els Amics del Segar i
el Batre de Sant Gregori distribuiran per la Fira del Pa i de la Xocolata
d’aquest any.
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Remei Mulleras i Mascarell.
pessebre de can roseta
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Revetlla de Sant Joan a Sant Gregori
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Un any més, els Sardanistes de la Vall de Llémena van celebrar el sopar i
ball de la revetlla de Sant Joan. Per segon any es va fer a l’espai de la pista coberta de la plaça Rafel Masó, on es van aplegar unes 300 persones
per gaudir d’aquesta vetllada.
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Roser de Sant Gregori
El dia 23 d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi, l’Associació de Sardanistes de la Vall va organitzar la Festa
del Roser a l’Espai la Pineda, amb audició de sardanes amb la Cobla Baix Empordà i, tot seguit, ball amb el grup
Sol de Nit.
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Mostra de teatre amateur de Sant Gregori 2017
comptar amb la jove companyia de teatre del Galliner, que va realitzar l’obra
de teatre “Les Suplicants” i que es va
realitzar específica pels joves de l’Institut, una obra amb un posterior debat en
que es treballa la realitat dels refugiats
des de la perspectiva del teatre, la dansa, i l’audovisual. Una obra en que tota
la recaptació d’aquesta jove companyia es destina en aquesta causa.
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de Figueres, per la cloenda van poder
comptar amb la Cia. Els Rovellats de
Cartellà i l’obra Pels Pèls.
Totes les obres que conformen la
mostra han estat seleccionades prèviament per la Campanya de teatre
amateur de les Comarques Gironines,
impulsada per la diputació de Girona i
la Casa de cultura.
La mostra de teatre és una forma
d’apropar i impulsar les diferents companyies que treballen de forma amateur
però que cada cop tenen més qualitat
artística.
Obres de diferents tipologies que busquen captivar al públic i fer-los passar
una bona estona.
Aprofitant la mostra també vam poder
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Per tercer any hem dut a terme durant
els mesos de març i abril diverses obres
de teatre amateur al teatre de l’Espai la
Pineda, una molt bona proposta pels
dissabtes al vespre al municipi.
5 companyies de teatre ens van acompanyar en aquesta mostra, dues de
locals, Increixendo i Rovellats de Cartellà, ens presentaven les seves noves
creacions.
Encetàvem la mostra amb Increixendo,
que ens presentaven Neuròtics del
Parc Central, al mateix mes de març
continuàvem amb El Recreador del
grup de teatre de Maçanet de la Selva,
durant el mes d’abril vam poder comptar amb la presencia de Bluf de la Cia.
Teiatròlics de Banyoles i Un marit ideal
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MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA
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VIII Festa Remença a la Vall de Llémena
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El cap de setmana del 19 al 21 de
maig la Mancomunitat de la Vall de
Llémena, juntament amb el suport
del Departament de Cultura, va organitzar la vuitena edició de la Festa
Remença de la Vall.
Aquesta edició va tancar el segon
cicle itinerant de la festa arreu de la
Vall, i es va fer al municipi de Sant
Gregori, en un marc incomparable
com és el castell de Cartellà, tant pel
seu valor patrimonial com històric.
La festa es va iniciar el divendres dia
19 amb la caminada nocturna, a la
qual es van inscriure més de 400 persones. Malauradament, la pluja va fer
minvar la participació, que tot i això
va ser elevada, i va deslluir els actes
que estaven previstos durant la caminada a càrrec dels actors i actrius
de la Vall. Algunes de les escenes
teatrals es van poder representar,
però d’altres van quedar anul·lades
perquè ho impedí l’aiguat. Cal agrair
als actors la seva professionalitat
malgrat les dolentes condicions meteorològiques. No obstant això, val a
dir que per a molts va ser una vertadera aventura, especialment per als
més petits.
El dissabte dia 20 al matí va tenir lloc

la conferència sobre el noble Guillem
Galceran de Cartellà, a càrrec de la
Dra. Maria Mercè Homs, i que va tenir una gran assistència, amb més de
100 persones. Seguidament es van
realitzar dues visites guiades al castell, una al matí i una a la tarda. Degut
a la capacitat del castell, en fer les
inscripcions es va haver de posar límit d’assistència.
Ja a la tarda, com a novetat d’aquesta edició, es va oferir un concert de
música instrumental a càrrec d’Antoni Madueño, el qual va omplir la sala
noble del castell.
El diumenge 21, i principal dia de la
festa, es van programar actes per a
tot el dia. Cal destacar les funcions
teatrals a càrrec dels actors i actrius
del nostre territori. Van representar
l’obra Res és el que sembla, de Marta Parramón. Les activitats per als
més petits van tenir molta acollida,
amb els tallers i l’escola Remença de
l’Espai Jove Cal Bolet o les passejades amb ponis. Tampoc no van faltar
les activitats de vessant més artístic,
com les danses tradicionals o les
cercaviles musicals, que ja són un
element indispensable de les festes
populars catalanes.
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I com en tota celebració, tampoc no
pot faltar el menjar, representat un
any més pels restauradors de la Vall
a través dels tastets casolans que
ens van preparar els restaurants a
partir del diumenge al migdia.
Seguint la tradició, també es va celebrar dintre dels actes la IV Trobada
de sant Antoni, patró dels animals,
amb concentració i cercavila eqüestre pels carrers de la població.
El final de la festa es va amanir amb
una mica de rivalitat amb la celebració dels Jocs de la Vall, competició
ja consolidada i que enfronta quatre
persones escollides de cada municipi, amb l’objectiu de superar totes les
proves amb victòria, fet que atorga al
municipi vencedor la immunitat de
la remença durant un any. Enguany,
Sant Aniol de Finestres, que acollirà
la propera festa remença l’any 2019,
va assolir el triomf dels jocs remences.
Des de l’organització es vol agrair un
any més la participació i la col·laboració a totes les persones i entitats
que es van implicar per fer possible
que la festa remença d’aquest 2017
fos tot un èxit. A totes aquestes persones i associacions, moltes gràcies.
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ASSOCIACIÓ DONES DE LA VALL

Assemblea i activitats
noves i es va proposar a les assistents
que pengessin a un arbre que teníem
preparat un desig que encara no haguessin materialitzat a la seva vida i
el que esperaven de l’Associació. El
resultat va ser realment sorprenent,
des de viure en salut en la tranquil·litat d’una família a l’entorn, fins a fer
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L’assemblea d’enguany va tenir lloc el
dia 26 de maig, en el marc d’un magnífic sopar que va acabar amb l’actuació
d’un mag. Durant aquesta jornada es
va projectar un vídeo molt interessant
que convidava a reflexionar sobre la
conveniència de sortir de la rutina,
deixar la zona de confort i fer coses
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Zoom al Temps de flors
Sant Gregori és un municipi amb sensibilitat
per l’entorn natural i les zones verdes dels
diferents nuclis de població, i cada any es
fa un gran esforç per mantenir tots els espais verds en les millors condicions. És per
això que el nostre poble ha obtingut la distinció de «Viles Florides», un reconeixement
que promou la Confederació d’Horticultura
Ornamental de Catalunya i que distingeix
els municipis que treballen per a la transformació dels seus espais públics a través de
l’enjardinament i la millora dels espais verds.
També des del ZOOM hem volgut sensibilitzar-nos amb el tema floral, i per això hem
exposat durant tot el mes de juny, a la Biblioteca Miquel Martí i Pol, un seguit d’imatges
de la veïna Girona Temps de flors de 2017.
ZOOM - Amics de la fotografia de la Vall de Llémena

la volta al món o emprendre un viatge
sola hi havia de tot en el camp de les
nostres aspiracions ! en quan al que
s’espera de l’Associació, també varen
sortir propostes que sens dubte ens
ajudaran a l’hora de programar activitats.
A més durant el trimestre també podem explicar que, com ja es tradició,
es va organitzar una visita guiada a la
exposició de flors de Girona.
També vàrem participar a la festa Remença en la que no únicament vàrem
vendre melmelades, sinó que a més
vàrem fer un taller en el que tothom
qui va voler va poder col·laborar en la
seva elaboració.
Aprofitant que el mes de juny hi ha
força fruita madura, es va fer una matinal de melmelades a la Pineda de
moltes varietats que serveix per nodrir
el nostre rebost i tenir material a punt
en la propera festa del Pla i de la Xocolata.
També hem participat en el Certamen
literari, seleccionant un treball i oferint
un trofeu a la persona guanyadora.
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30 edició certamen literari premis Sant Gregori 2017
El dia 2 de juny va tenir lloc la proclamació dels guanyadors del XXX
Certamen literari premi Sant Gregori, al llarg d’una vetllada que va
ser amenitzada pel Taller d’Orquestra.
Els guanyadors de les diferents categories varen ser:
Secció local
Categoria Infantil: Damià Carbonell, amb l’obra «Les pedres del Llémena»
Categoria adults: Narcís Canadell amb l’obra «La meva família»
Micro-relats: Conxa Torrado amb l’obra «Sota les faldilles»

Roser de Cartellà
El 14 de maig, es va celebrar el Roser de Cartellà, organitzat per la
Comissió de Festes de Cartellà. La jornada es va iniciar amb missa a
l’església parroquial. Tot seguit hi va haver el concert a càrrec d’El Cor
Preludi i. A la tarda es va representar l’obra Pels pèls, a càrrec del grup
local Els Rovellats, a les Escoles de Cartellà.
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La menció especial Dones va ser per a Jenni Roda, per l’obra «Una
història nascuda en un taxi lisboeta»
A la fotografia veiem els guanyadors amb alguns dels membres del
jurat.
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Secció general
Categoria juvenil: Laia Martinoy amb l’obra «El poder de la música»
Categoria poesia: Neus Corominas amb l’obra «Desfiant els vents»
Categoria adults prosa: M. Dolors Portas amb el pseudònim 207
amb l’obra «Cara o Creu. Tria!»
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A Sant Gregori fem cultura!
Continuant amb els tallers de l’oferta
cultural, el dijous 20 de març vàrem
poder maridar diferents formatges poc
coneguts amb unes cerveses elaborades de forma artesanal, amb gustos
molt particulars i suggeridors, en el
tast de cervesa i formatge dirigit pel
sommelier Gerard Marin, de Wine Palace.
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Durant les vacances de primavera, en
el taller del Nom personalitzat, Les Crisades ens van ensenyar com decorar
unes lletres de fusta amb la tècnica de
l’scrapbooking, i que ens van donar un
resultat espectacular!
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Vàrem celebrar la diada de Sant Jordi
a la plaça del Poble. S’hi va combinar
la tradicional venda de llibres i roses
amb la proposta familiar d’un taller de
Globoflèxia, en què els nens i nenes
varen poder fer ells mateixos una rosa
o una espasa de Sant Jordi.
A més, Òmnium Cultural va organitzar
una Estesa de poesia en què es podien trobar centenars de poemes, tant
d’autors reconeguts com amateurs, de
l’Escola Agustí Gifre i de l’Institut Vall
de Llémena, que el públic podia llegir
o endur-se a casa com a present.
El dissabte 13 de maig es va dur a terme el taller de Pintura decorativa sobre fusta, en el qual Miracles Boada va
mostrar a totes les participants les tècniques del decapé, rodet amb estampació i transferència d’imatges sobre
suport de fusta, tècniques molt utilitzades en el món de la restauració de mobles, que ens van permetre crear unes
caixes de fusta personals i úniques.
I per acabar la temporada de propostes
de l’oferta cultural, una sessió de cuina
molt refrescant de sucs i batuts naturals i saludables, durant la qual Cristina
Ball-lloch, responsable d’Eufràsia, ens
va explicar què són els superaliments
i com s’utilitzen, i ens va ensenyar un
munt de receptes amb propietats desintoxicants, energitzants, immunoestimulants, antioxidants... a partir de fruita
i verdura fresca i ecològica.

TAST DE CERVESA

NOM PERSONALITZAT

GLOBOFLÈXIA

ESTENEM POESIA

PINTURA DECORATIVA

SUCS I BATUTS
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Actuacions de la Coral

Dia 1 de maig, Festa de la Gent Gran

Dia Internacional de la música
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Dia de la música

Setembre 2017

Remences 21 de maig

Dia 7 de maig, Fira del Disc
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Biblioteca
Miquel
Martí i Pol

«Viure sense llegir és perillós. Obliga a conformar-se
amb la vida»
Michel Houellebecq

activitats passades
Divendres 24/03/17.
Conferència amb
Miquel Bohigas sobre
ex-libris.
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Dissabte 25/03/17.
Hora de conte infantil
amb Kids & Us.
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Dimecres 29/03/17.
Sorteig i entrega del
premi de Createx Aurora.

Dimecres 29/03/17. Trobada Club DeLectura.
Comentem Las uvas de la ira, de John Steinbeck.

El 07/04/17 vàrem inaugurar l’exposició de
Mandales de la M. Àngels Cassany. La vàrem
tenir tot el mes d’abril.

Preparem un Centre
d’interès sobre Sant Jordi
i l’amor. El tenim exposat
del 7 al 26 d’abril.
Divendres 21/04/17
Taller de Mandales amb
M. Àngels Cassany. Els
diners recollits seran per
a l’Oncolliga.
Dimecres 26/04/17.
Trobada del Club
DeLectura. Parlem
de La pregària de
Txernòbil, de Svetlana
Alexiévich.

Dijous 30/03/17. Taller de Decoració Infantil
de Primavera amb Taller Nimbe.

Dimecres 19/04/17. La mainadeta de P2 de la Llar
d’Infants Els Escarlets han vingut a escoltar els
contes de la Mireia de Vadecontes!!!
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Divendres 05/05/17. Primer concert del segon
Bifönic. Aquest cop, Rockspan de l’escola
Goodlife a la biblioteca!

Durant 15 dies hem
tingut la Bibliomaleta
Arrela’t a la Lectura.
N’han fet ús diferents
famílies.

Divendres 28/04/17. Contes infantils amb Sessi
Sitjà. Contes de paper. Preludi musical amb
alumnes de Goodlife.
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Divendres 28/04/17. Sorteig i lliurament
del Mandala a la guanyadora, la Sra.
Carme Ventura.

Divendres 12/05/17. Segon concert del
Bifönic de la segona temporada. Gaudim de
27 Notes.
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Divendres 28/04/17.
Entrega a Oncolliga
dels diners recollits en
el Taller de Mandales.
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Maig i juny 2017. El
Kamashibai de la Diputació ha
voltat per la Llar i l’Escola!

Dissabte 13/05/17. Cançons i miniteatralitzacions
en anglès amb alumnes de l’acadèmia The
Language Center (TIC).
Al llarg del mes de
maig hem tingut una
exposició de fotografies
fetes per alumnes de
la Marta Carreras. Són
d’alumnes de segon
d’ESO en la seva
excursió per la Vall.

Durant el mes de maig
la biblioteca ha comptat
amb un centre d’interès
relacionat amb la Festa
Remença.

Dimecres 24/05/17. El poeta J. Margarit ens visita en la trobada del Club
DeLectura. Hem llegit Des d’on tornar a estimar.
A més a més, al llarg del mes de abril i maig hem tingut les visites escolars del
tercer trimestre. Han vingut alumnes de l’escola de primer a sisè.

Divendres 19/05/17.
Contes amb anglès
amb Kids and Us.

A R A PA R L E M D ’ A R A
Aparador: Viatges.
Cedit des de la central
de Biblioteques de
Girona. Del 25/05/17 al
17/06/17

Durant el mes de maig a la biblioteca hem tingut
l’Enrevista’t. Donació de les revistes de l’any anterior.

Durant quinze dies a la
biblioteca s’han exposat
part dels treballs dels
alumnes d’extraescolars
que fan Taller d’Art amb
la Nuri Negre i la Roser
Arimany (Taller Nimbe).
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Divendres 02/06/17. Concert Bifönic amb Laia i
Elisa.
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Club de lectura juvenil amb alumnes de l’IES la Vall. Conductor: Jordi Bosch.
Comentem Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness.

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

properes activitats

Exposicions:
• Juliol: Exposició de puntes al coixí, de Maria Angelats.
• Setembre: Exposició fotogràfica del Zoom.
• Octubre: Exposició de dibuixos de Jaume Sobrerroca,
«Apunts de la Provença».
Exposició monogràfica sobre Prudenci Bertrana.
• Novembre: Exposició de dibuixos de Lluís Pradas.

Del 12 al 15 de juny hem comptat amb l’exposició
cedida per la Generalitat sobre l’estalvi energètic.

Club de Lectura:
• El silenci del far, Albert Juvany, 19 de juliol
• Josafat, Prudenci Bertrana, 18 d’octubre
Presentacions de llibres, tallers, concerts i/o xerrades:
• Juliol: Cada dimarts i dimecres la Maria Angelats farà classes gratuïtes de punta al coixí. No cal inscripció prèvia.
• Octubre: Lectures en veu alta amb Dolors Navarro.
Infantils
• Juliol: Dimarts 18. Piscicontes, amb Joan de Boer.
• Setembre: Divendres 22. Hora del conte infantil amb Alquímia musical.
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• Octubre: Divendres 20. Hora del conte infantil amb Meri
Yanes.
NOVETATS

Juvenils
• Selfies al cementiri / Maria Carme Roca (JN ROC)
• Sentinels / Martín Piñol (N MAR)
CD i DVD
• Esperando al rey / the director Tom Tykwer (ANGLÈS
ESP)
• La teoría del todo / the director: James Mash (ANGLÈS
TEO)
• The walking dead. Primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta y sexta temporada completa (SÈRIES WAL)

Tokyo Ghost: El Jardí Atòmic
El nostre món està cada cop més interconnectat, les fronteres físiques són relíquies i totes les coses formen part d’un concepte relativament nou, conegut com a núvol.
Cada cop estem més connectats però també aïllats davant de les
pantalles i pantalletes tot esperant rebre un missatge suposadament
escrit per un ésser humà darrere de la seva pròpia pantalleta. Les
xarxes socials i Internet són les addiccions màximes del segle XXI i,
en menor o major mesura, estem «enganxats» a aquest invent.
Tokyo Ghost ens planteja una distòpia poblada per una societat que
té com a objectiu fonamental aïllar-se al món digital, per tal de fugir
d’un món real, brut i cruel. El nivell de violència no para d’augmentar
i els nous gàngsters volen mantenir la seva part del pastís fent servir
paladins, és a dir, escortes a sou que faran qualsevol cosa per servir
els seus amos. Els dos protagonistes són una dona i un home. La
dona, Debbie, treballa per saldar els deutes d’un gàngster. L’home,
Led, és una bèstia humana que imposa l’ordre per qualsevol mitjà
necessari.
L’estil artístic de Sean Gordon Murphy és brut, dinàmic i alliberat.
El dibuixant nord-americà reparteix una energia visual a cada pàgina
que és digna del millor Richard Corben o Frank Frazetta. Utilitza unes
composicions magnífiques per relatar escenes de violència i tensió i
crea una atmosfera futurista que quedarà gravada a les retines dels
lectors.
Adrià Besalú Marquès
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Per a adults
• El miracle de la Vall del Llémena / Àlex Soriano Serbosa
(CL 39 SOR)
• La xarxa ecològica del curs mitjà i baix del riu Llémena:
aproximació teòrica i anàlisi funcional a partir de la identificació dels ecosistemes i les cobertes del sòl de l’àrea
d’estudi: [treball de final de Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient] / Aniol Sapena
Nogué; tutor: Josep Pintó Fusalba (CL 91 SAP)
• Masos i molins de Sant Aniol de Finestres: vida, records
i transformació / Joan Carreres (CL 94 CAR)
• Ara comença tot / Lluís Homar (B HOM)
• Las calculadoras de estrellas / Miguel A. Delgado (N DEL)
• Una historia de la mala leche / Xavier Sardà (N SAR)
• Una dolça cançó / Leïla Slimani; traducció de Lluís-Anton
Baulenas (N SLI)
• La República / Joost de Vries; traducció de Maria Rosich
(N VRI)

Infantils
• Los libros de las estaciones / Rotraut Susanne Berner:
VERANO, OTOÑO, INVIERNO, PRIMAVERA (I0 ANA)
• En forma / [text:] Ingrid Chabbert; [il·lustracions:] Marjorie
Béal (I0 POS)
• Qui surt de l’ou?: els animals ovípars / Monika Lange;
[il·lustracions:] Ute Thönissen (I ANIMALS)
• Dentro de la lavadora / Paloma Corral, Cristina Largo (I1
COR) (A)
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• sant MEDir
• cartEllÀ
• constantins
• GinEstar
• taialÀ
• sant GrEGori
• DoMEnY

