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Horitzontals: 1. Instrument utilitzat per mesurar distàncies en terrenys
molt accidentats. 2. Interjecció força
escoltada en les curses de braus. Cofaven, però també renyaven. Capgirat
article personal femení d’ús faimilar. 3.
Símbol de la victòria. Lluita, pugna, escaramussa. Va fatigar de dreta a esquerra. Xifra romana. 4. El segueixen cap
a occident els gossos dels caçadors.
Títol d’una cançó de Robbie Williams
basada en I Will Survive de Gloria Gaynor. 5. Això és el que és aquell que no
està subjecte a cap autoritat dogmàtica. 6. Entra i surt del local. Mitja cana.
Des d’on els castellans van a Pa. Divisa
japonesa. Regíeu en absolut silenci. 7.
Amateur, entusiasta d’un equip esportiu. Determino el temps en què s’ha
esdevingut una acció. 8. Tatrop. Propi
de la fase orogènica usada per separar
el cambrià del precambrià. L’Anna en té
dues, com aquesta, 9. Gland no anglosaxó. Deslleial, botifler. Resi. 10. Relatiu
a aquella tècnica l’objecte de la qual són
les relacions entre les manifestacions
sonores de l’energia i les seves manifestacions elèctriques.
Verticals: 1. Conjunt de les dovelles d’un portal que poden formar un
arc, una volta, etc. 2. Article. Centre

d’orla. Pot ser de paper o una jugada
de pòquer. 3. Lamel·libranqui de l’ordre
dels filibranquis, que inclou la petxina
de pelegrí, el xei i la petxina variada. Fa
sonar les revetlles més fredes. 4. Als
extrems del radar. Ocasiono de baix a
dalt. Sigla d’un conegut, i temut, tribunal espanyol. 5. S’enfila un pintor cubà
nascut a l’Havana i que actualment viu
a Tarragona, on està realitzant un mural al pàrquing Saavedra. Va enganyar
vilment i a l’inrevés. 6. Aplicar o afegir
una cosa damunt d’una altra. 7. Capgirada sigla d’un sistema antibloqueig de
les rodes dels vehicles. Renda o cànon
anual que s’imposa sobre una finca. 8.
Instrument, arreu que s’enfila. Cap avall, cèlebre òpera; cap amunt, assenyala
el dia per fer el que sigui. 9. Demana
confirmació. Que, del dret, ocorre en
successió ràpida, molt freqüent, sovint,
repetit. 10. Mirem pel forat del pany i
des de sota. Thompson Rivers University. 11. Va acréixer, va incrementar. Entra
i surt de Sobrànigues. 12. Penja-robes.
Va columna amunt una divinitat, un
nombre o la tercera persona d’un temps
de verb. Aplap. 13. Divinitat de l’antic
Egipte. Òbit. Rana. 14. Aquest procés
s’anomena així perquè consumeix energia.

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

Coral
Alsina
Rebugent

1. Db4+ Ra2 2. Rc2, i el negre només pot evitar el
mat entregant la dama.
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El tapat, destapa’l!
Sant Gregori, Vall de Llémena, Girona... On va començar
tot? Quan vaig néixer aquella zona era Sant Gregori.
I la teva joventut, on la vares viure? Entre Sant Gregori i Girona.
Alguna organització juvenil que t’engresqués?
Vaig passar-ho molt bé amb la gent de MIJAC.
Vares elegir la professió per vocació, per consell familiar, per prestigi? Per vocació, sens dubte.
Deixar la família i anar-te’n a estudiar a Barcelona va
ser complicat? Va ser fàcil. Els pares em varen dir
que m’espavilés, i em varen ajudar tant com varen
poder, però em varen deixar al meu aire
Alguna vivència significativa de la teva època d’estudiant? No vaig aguantar tota la carrera vivint a Barcelona. A la meitat de carrera vaig tornar a viure a Girona,
la qual cosa va motivar molts viatges a l’altra capital.
Acabada la carrera, on vas trobar el teu primer lloc
de treball? A Vila-roja.
Des de quan tens plaça a Sant Gregori? Ara fa deu anys.
Què és més enriquidor: treball de base, direcció?
Després d’haver viscut l’experiència de direcció, em
quedo amb el treball de base, tota vegada que el
considero molt enriquidor.
Fills, filles? Un fill i una filla: la parella.
Quins valors has procurant inculcar-los? Que siguin
autònoms i responsables.
I el teu temps lliure... Caminar i llegir.
Què llegeixes preferentment? M’agrada posar-me
al dia en els avenços científics, preferentment en
les ciències relatives al cervell.
Nit o dia? Cicle de nit i dia complet.
Fred o calor? Tolero malament la calor.
Sanitat pública o privada? La que ajudi a resoldre
els problemes i el patiment de les persones.
Lletres o números? Números.
És obligat preguntar: com t’imagines el futur de Catalunya? Espero que aviat Espanya sigui veïna nostra i que no trigui a convertir-se en una bona veïna.

					

Joaquim Roca Ventura

Alcalde de Sant Gregori
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’ençà de la darrera revista i fins aquesta han transcorregut uns tres
mesos, però és evident que han passat moltes coses. En l’àmbit
municipal, hem celebrat totes les festes majors dels pobles del municipi, les Nits fresques i les diferents activitats d’estiu i de principi
de tardor, totes recollides en aquesta revista. Els textos que hi fan referència ens traslladen a tots aquests moments viscuts, i en els quals molts heu
tingut ocasió de col·laborar i de participar. Des de l’Ajuntament hem seguit,
doncs, amb tota aquesta activitat del dia a dia que és tan important per garantir els serveis i el benestar dels nostres veïns i veïnes. Així mateix, s’han
iniciat obres i actuacions, algunes acabades i d’altres en procés, a diferents punts del municipi.
Amb la voluntat, sempre, d’anar a millor.
En l’àmbit de Catalunya hem viscut jornades històriques, i crec que convé deixar-ne constància i
ordenar-les, encara que sigui de forma resumida, perquè ja han entrat també a formar part de la
història del nostre municipi. Crec que la revista municipal 7en1 les ha de recollir.
Començo per dir que tot el que ha anat passat entre Catalunya i Espanya des de fa anys ens ha
portat fins als dies 6 i 7 de setembre de 2017 amb l’aprovació de la Llei del referèndum i amb
la Llei de transitorietat jurídica al Parlament de Catalunya. D’aquesta manera, la Generalitat de
Catalunya iniciava els tràmits per a la celebració del referèndum d’autodeterminació i l’aplicació
dels seus resultats. Unes lleis que pocs dies més tard eren suspeses pel Tribunal Constitucional.
Amb aquesta acció i reacció arriba l’11 de Setembre, una nova Diada amb una concentració
organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, que va tornar a aplegar centenars de milers de persones a Barcelona. I just el dimecres 13 de setembre, dos dies després de
la Diada, es coneix la notícia que els alcaldes i alcaldesses que donem suport al referèndum som
investigats per la Fiscalia de l’Estat espanyol. Precisament per això, per defensar la democràcia
i la llibertat, el 16 de setembre de 2017 més de 700 alcaldes i alcaldesses ens concentrem a la
plaça Sant Jaume de Barcelona juntament amb el president Carles Puigdemont i membres del
Govern català. Mentrestant, l’Estat espanyol ja ha ordenat a la Guàrdia Civil buscar paperetes,
urnes i confiscar tots els cartells possibles referents a l’1 d’octubre. Quatre dies més tard, el 20
de setembre, les forces policials de Estat espanyol entren a diferents conselleries de la Generalitat i detenen algunes persones. La intervenció continua amb el tancament de més de cent
pàgines web i l’amenaça a mitjans de comunicació. I el desplegament de la policia de l’Estat a
Catalunya és cada vegada més gran.
Els dies passen amb la incertesa del que podria succeir, però per fi arriba el dia 1 d’octubre de
2017, una jornada que tots els que hi vam participar vam viure molt intensament. Una barreja
d’emocions i sentiments. Vam veure la il·lusió de milions de persones que vam poder votar, però
també actuacions indignes dels cossos de l’Estat, fets que mai no oblidarem. Segurament podria
omplir moltes pàgines narrant tot el que va passar aquell dia i durant els dies i les hores prèvies.
Vull quedar-me amb el fet que a Sant Gregori vam poder votar, vam defensar la democràcia com
es va fer arreu de Catalunya, i això és gràcies a tothom que va ajudar i col·laborar per fer-ho possible. Més de dos milions de persones, tot i les dificultats, van exercir el seu dret a vot, i això no
es pot menystenir.
Després del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, després de tot el que havia passat en
aquella jornada, es va convocar l’aturada general a tot Catalunya, el dimarts 3 d’octubre. Amb un
ampli seguiment que va aturar el país i milions de persones, vam sortir al carrer per condemnar
la repressió del govern espanyol i la dels seus cossos policials.
El 10 d’octubre, al Parlament, el president Carles Puigdemont, va proclamar la independència de
Catalunya, però la va suspendre per oferir mediació. Una mediació important per tractar la sortida d’Espanya però que només va rebre la resposta d’intervenció de Catalunya amb l’article 155.
El 16 d’octubre, la justícia espanyola envia a presó Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, acusats de sedició pels fets del 20
de setembre de 2017, quan milers de persones es van concentrar a Barcelona pacíficament per
defensar la democràcia i les institucions catalanes. Aquestes dues persones no haurien d’haver
entrat mai a presó, i es converteixen en presos polítics en un estat que davant d’Europa s’omple
la boca de democràcia. Entremig de tot, concentracions a Sant Gregori, a Girona, a Barcelona
i arreu del país.
Segurament quan tinguem a les mans aquesta revista ja hauran passat més coses, perquè els
fets se succeeixen ràpidament. I és que hem d’estar convençuts que al final tot anirà bé.
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Taula de serveis
ajuntaments

Sant Gregori .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 42 83 00
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Dissabte, de 9 a 13 (excepte festius i agost)
Fax  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 42 90 79
Correu: ajuntament@santgregori.cat
Web: www.santgregori.cat
Canet d’Adri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 19
Sant Martí de Llémena .  .  .  .  .  .  .  .  . 972 44 30 34
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Sant Aniol de Finestres .  .  .  .  .  .  .  . 972 44 31 11
Dilluns a dijous de 9 a 13 i de 16 a 19
Divendres de 9 a 13
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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
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Reparació política i social: judicis
sumaríssims del franquisme, anul·lats
El dia 4 de juliol el Parlament de Catalunya aprovà, per unanimitat, la
Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del
franquisme.
Vaig emocionar-me, vaig sentir orgull i agraïment a tots els grups parlamentaris per fer arribar finalment a bon port aquesta reparació històrica.
Reparació política i social. Reparació i pacte intergeneracional. Ha cicatritzat ferides encara obertes. Tots som hereus d’aquell temps. I fills,
néts i besnéts ens reconeixem en els pares, avis i besavis.
Aquest gest ha posat en valor la institució parlamentària i, de nou, ha
estat Catalunya la que ha tancat una etapa, després de tants anys, de
transició amb el passat. M’ha generat esperança. Si els grups parlamentaris, de la CUP al PP, tan diversos a Catalunya, i en un moment tan
decisiu, han arribat a aquest acord, llavors tot és possible. La política és
sentit de la responsabilitat al servei de les persones, per donar el marc
als grans temes de fons. Reconeixement de la democràcia per reflexionar, per posar-se d’acord, des de visions diferents, en benefici del bé
comú. Resposta a tanta lluita i resposta a la Comissió de la Dignitat.
Com moltes altres persones, vaig tenir la sensació de poder finalment
honorar els meus familiars, especialment, en el meu cas, el besavi, el
meu avi i, indirectament, la meva àvia; de poder acabar la interpretació
de la meva família, com la majoria de les de Catalunya, encara que fos
després de tants d’anys.
Des de la sentència inicial de pena de mort d’aquell 1939, 78 anys més
tard. Després de 40 anys de democràcia, del retorn del president Tarradellas. Dels meus avis i besavis, vaig entendre el silenci, la resignació,
la por, la capacitat individual i familiar de reconciliació en un poble petit
–Sant Gregori (Gironès)– amb els que varen acusar-los d’haver estat
en el bàndol republicà.
Llegir el nom de Josep Ros i Joan Fàbrega juntament amb amics d’ells
m’ha fet seguir el cordó umbilical de la meva gent. També he reconegut
entre els noms els companys de presó i he pogut entendre els lligams
que varen teixir durant la seva vida. El dolor i les causes justes varen
crear vincles sòlids. Com el Dr. Gonçal Roch, pediatre gironí amb el
qual compartien cel·la, i avi del productor de reconeixement internacional Edmon Roch.
El meu besavi i el meu avi formen part de les 78.331 persones que, entre 1936 i 1980, varen estar sotmeses a procediments judicials militars
sumaríssims. Ells dos per haver estat alcaldes en els darrers anys de la
República, abans de la Guerra Civil. Homes de pau. El meu besavi, empresari forestal, es dedicava a comprar i vendre fusta. El meu avi paleta,
de família humil nascut a Santa Pau (Garrotxa), casat amb la meva àvia,
que portava la fonda del poble i ajudava en el negoci forestal. Resistents,
treballadors, ajudaven moltes persones de Girona ciutat a aconseguir aliments durant la guerra i durant la retirada des de la fonda del poble i del
mas Ros. I no varen voler marxar a l’exili com tanta gent, i ací va començar
aquest exili interior íntim que durà tants anys. Ni tan sols varen voler reclamar res a l’Estat ja en democràcia. Preferien oblidar en l’anonimat.
Condemnats i empresonats el meu besavi i avi, ja el 1939. Condemna
de reclusió perpètua per al besavi i pena de mort per a l’avi. La meva àvia
va moure cel i terra per intentar l’indult. Les penes varen ser canviades
per 12 anys de presó i finalment aviat varen poder sortir. Però, a casa,
la meva àvia imposà el silenci fins a la seva mort, l’any 2000. El patiment
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a Puig Antich (mort el 2 març de 1974). Més de vuitanta mil
condemnes judicials i més de quatre mil executats.
Catalunya també està obrint les fosses comunes per donar
dignitat i repòs a les persones, de tots dos bàndols, i a les
seves famílies.
Hi ha qui pensa que no convé remenar el passat. Jo, al
contrari; amb cura, amb humilitat, sense odi, considero que
la reparació és prèvia a la reconciliació real. Tots tenim un
passat i cal elaborar-ho, no per quedar-nos allà sinó per
interpretar millor el present i, sobretot, el futur.
I per això, el que ha fet la sobirania del Parlament m’ha
omplert d’esperança. A nosaltres, els fills, néts o besnéts
d’aquelles persones, se’ns reclama generositat de mires, en
un moment extraordinàriament molt millor que llavors. Encara
entre somnis de dia i nit trobo la solució: que els partits amb
representació a Catalunya facin a l’Estat la proposta de triar
en un referèndum entre la Catalunya Estat Independent i la
Catalunya Estat en una Espanya composta i plural dins una
Unió Europea on les persones, les ciutats i les regions han
de tenir el més grans protagonismes.
Si diputats i diputades heu fet un pas en la Llei de reparació jurídica dels judicis sumaríssims, també podeu fer una
proposta, des de Catalunya, que doni la solució a Espanya.
Si en el Congrés dels Diputats no s’ha pogut fer la reconstrucció històrica per a la reconciliació, potser només, de
moment, Catalunya té la proposta a l’abast.
Si vosaltres, diputats i diputades, en nom de la sobirania
popular, heu reparat el passat de la memòria, el que ara
hi ha en joc també té a veure amb allò i, sobretot, amb la
reparació del futur.
Marina Geli Fàbrega

Normes de col·laboració
Els diversos materials (cartes, articles, treballs) que es lliurin perquè siguin publicats
s’hauran de presentar a doble espai i identificant-ne l’autor, que podrà usar pseudònim si així ho explicita. La presentació de textos és preferible en formatMS-Word
o OpenOffice, en text pla (només negretes i cursives), sense marcs, ni taules, ni
wordart, ni imatges incrustades. Les imatges convé presentar-les a part, amb un
nom d’arxiu indicatiu del que són i on van. Convé que tinguin bona resolució.
u Els articles s’han d’enviar a: revista@santgregori.cat t
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havia estat massa gros, a punt d’haver de viure unes execucions o l’exili, com tants membres de la família o amics, a
França, Mèxic o Argentina.
Sempre present la seva pròpia presó per defensar el seu
pare i marit, l’expropiació de la fonda del poble per part
dels nacionals, la necessària convivència amb els delators,
sentir els afusellaments a prop...
Aquesta és la meva història, però és una història més, compartida per tantes famílies a Catalunya. Nascudes ací o
a fora. Més d’un 30 % procedents d’Andalusia, València,
Múrcia, Extremadura, Galícia, França...
Recordo que, amb la innocència de l’adolescent, vaig fer
un treball de batxillerat entorn al silenci autoimposat a les
famílies durant el llarg franquisme. Era l’any 1972. La meva
àvia va gairebé negar-se a parlar del tema i va recomanar-me que mai no estigués en política. De fet, va viure molt
malament, que jo, la seva néta, una metgessa vocacional,
fes política, primer local i després nacional.
Vaig intentar tornar a parlar del tema durant la democràcia i
de nou, ells, la família, deien que en aquest país no havíem
fet el tancament de la transició ni la necessària reparació
i reconciliació, ni el reconeixement que la Guerra Civil va
comportar comportaments irracionals per part de tots.
I ara, gràcies a la política en majúscules, i a un treball magnífic
de l’Arxiu Nacional de Catalunya, a través dels documents jurídics dels procediments incoats podem refer la història i la nostra dignitat com a poble. Des de la Guerra Civil (1936-1939),
i durant el Període Blau (1939-1945), l’autarquia econòmica
(1946-1952), el nacionalcatolicisme (1953-1958), el desenvolupisme (1959-1965), l’aperturisme (1965-1969), el franquisme tardà (1970-1975) i la transició (1976-1980). Des del
president Companys (afusellat el 15 d’octubre de 1940) fins
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També he reconegut entre els noms els companys
de presó i he pogut entendre els lligams
que varen teixir durant la seva vida.
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Obres de millora
d’una part del pati
de la llar d’infants
municipal Els
Escarlets

S’han refet les escales de baixada cap a la zona
de la Pineda i camp de futbol des del passeig
Argelaguet. També s’ha millorat la il·luminació en
aquest punt.

Obres de millora
d’una part del pati
de cicle mitjà i cicle
superior de l’escola
Agustí Gifre.

A la llar d’infants municipal s’ha construït un
nou edifici dormitori (per substituir el mòdul
prefabricat) i s’ha ampliat la sala de reunió i
treball de les educadores.

6

Obres de millora de movilitat a diferents carrers del nucli urbà

Instal·lació de nova climatització
al pavelló municipal

Canvi de la tanca perimetral del
camp municipal de futbol

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

Moviment demogràfic
Del 1 de juliol de 2017 al 16 d’octubre de 2017

•M
 EI MARÍN i HERNÁNDEZ, fill de Joan i Raquel, que
resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 5 d’agost de
2017.
 LEIX RIERA i PERAFERRER, fill de Marta, que re•A
sideixen a Sant Gregori, nascut el dia 7 d’agost de
2017.
•R
 OGER VIDAL i LLOPART, fill de Martí i Anna, que
resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 20 d’agost
de 2017.
•M
 ARTÍ PUIGDEVALL i POU, fil de Jordi i Ester, que
resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 26 d’agost
de 2017.
•E
 RIK FERNÁNDEZ i GONZÁLEZ, fill de David i Mireia, que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 9
d’octubre de 2017.
•M
 ARC COLOMER i COLL, fill de Juan Maria i Mònica, que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 11
d’octubre de 2017.
matrimonis

• CRISTIAN GODO i LUQUE amb CARLA GARCIA
i FORN, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al
Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 4 d’agost de 2017.
• J OSÉ-CARLOS FERNÁNDEZ i MOYA amb CRISTINA ELÍAS i LAGUNA, tots dos de Sant Gregori, es
varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 2
de setembre de 2017.
•R
 OGER SEGUÍ i SARDÀ amb MARIA DEL MAR
CABEZA i CAPELLÁN, tots dos de Ginestar, es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 4
d’octubre de 2017.
•M
 ARC FONTDEVILA i SIBAT, de Sant Gregori, amb
JÚLIA CAMATS i VILADEGUT, de Barcelona, es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 6
d’octubre de 2017.
•X
 AVIER AIGUAVIVA i PUJALS amb MARIA SBERT
i SOTO, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al

• G ERARD BOIX i ANGELATS, de Sant Gregori, amb
ANA CRISTINA CHAER DIB NETTO de Barcelona,
es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia
14 d’octubre de 2017.

defuncions

• PILAR PRAT i PONS de 72 anys, residia a Can Patllari de Sant Gregori, va morir el dia 5 de juliol del 2017.
Fou enterrada en el cementiri Sant Gregori.
• ISIDRO CUFÍ I SOLÀ, de 72 anys, que residia a Sant
Gregori, va morir a l’Hospital Santa Caterina de Salt
el dia 10 de juliol de 2017. Fou enterrat en el cementiri
de Sant Gregori.
• ANA SAYOLS i VILA, de 91anys, que residia a Sant
Gregori, va morir el dia 15 de juliol de 2017.
• E MILIO LOZANO i GALINDO, de 44 anys, que residia a la Cellera de Ter, va morir a Ginestar el dia 9
de juliol de 2017. Fou enterrat en el cementiri de la
Cellera de Ter.
• FERRAN MOLAS i DORCA, de 65 anys, que residia
a Sant Gregori, va morir a Salt el dia 18 de juliol de
2017. Fou enterrat en el cementiri de Sant Gregori.
• FILOMENA FIGUERAS i PAGÈS de 89 any, residia a
Girona, va morir a la residència les Oliveres
• NÚRIA MASPOCH i GRATACÓS, de 97 anys, que
residia a Sant Gregori, va morir a l’Hospital Dr. Josep
Trueta de Girona el dia 10 d’agost de 2017. Fou enterrada en el cementiri de Sant Gregori.
• JORGE VILA i CASTILLO, de 42 anys; residia a Ginestar, on va morir el dia 1 de setembre de 2017. Fou
incinerat en el Tanatori de Girona.
• LUISA MONER i RUFÍ, de 91 anys, i que residia a
Domeny, va morir a Girona el dia 7 d’octubre de 2017.
Fou enterrada en el cementiri de Taialà.
• E NGRÀCIA CORNELLÀ i TORRENT, de 94 anys,
residia a Sant Gregori, on va morir el dia 10 d’octubre de 2017. Fou enterrada en el cementiri de Sant
Gregori.

7EN1

•M
 ARC TRIAS i MASSANET, fill de Gabriel i Gemma,
que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 3 d’agost
de 2017.

Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 13 d’octubre de
2017.
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Treballs de millora de vials forestals estratègics i obra civil
per a la prevenció d’incendis

8

L’Ajuntament de Sant Gregori està
executant des de fa temps actuacions
de prevenció d’incendis forestals, i enguany, en el marc dels ajuts de la Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del
Medi del Departament d’Agricultura, ha
realitzat treballs en la xarxa viària forestal per valor de 21.952,91 €, consistents en l’eixamplament, millora de radi
d’obertura, estabilitat del traçat, millora
d’elements drenants i habilitació de
llocs de doble amplada per facilitar l’accés i encreuament de vehicles de bombers en diferents punts, per tal d’aconseguir millores en la seguretat vial dels
següents camins forestals estratègics:
- Camí de can Siset de Taialà a can
Vador (S321).
- Camí de can Joan Gros, passant per
can Fita Gros a can Julià, (S315) en
el seu tram de can Siurana a can Fita
Gros.

- Camí de la Bruguera de Sant Gregori (S224), en el tram de Soler i Patel
i cal Baster.
- Camí de can Pinyot de Ginestar a la
GI531 passant per cal Tacó (S103).
- Camí de Can Mainegre a Can Auric
(S324)
Així mateix, i dins l’ajut esmentat,
l’Ajuntament ha executat dues obres
civils consistents a adequar dos passos sobre la riera dels Bullidors, per
aconseguir estabilitat en el camí forestal i garantir-hi el pas de vehicles
d’extinció d’incendis.
L’Ajuntament, dins el compromís i responsabilitat competencial i en l’àmbit
del seu Pla de Prevenció d’Incendis
Forestals (PPIF), té previst continuar
contemplant en el pressupost municipal una partida per a actuacions encaminades a reduir les causes dels incendis, facilitar-ne l’extinció i limitar-ne
els efectes.

Durant unes setmanes, la brigada municipal ha pogut disposar, fruit del conveni
entre el CILMA i l’Ajuntament, d’un vehicle elèctric per tal de valorar el seu funcionament com a vehicle de treball per a
les tasques al municipi.

Durant tres mesos, a petició de l’Ajuntament de Sant Gregori al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, s’ha instal·lat una estació de mesurament de la qualitat
de l’aire a la plaça del Poble.

MEDI AMBIENT

Activitats a l’entorn natural

Sant Gregori,
guardonat amb
dues flors d’honor

Pedalada popular
Pedalada popular a Sant Gregori, organitzada per l’Ajuntament i el Club
Ciclista Sant Gregori El Llémena, durant la Setmana de la Mobilitat
Sostenible. Amb sortida i arribada a l’Espai la Pineda, els participants
van completar un recorregut de 8 km a l’entorn del poble.

El dia 22 de setembre, a Mollet del Vallès es va fer l’acte d’entrega de les flors
d’honor als municipis adherits al projecte de Viles Florides de Catalunya.
L’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca,
va recollir el guardó de mans de la consellera d’Agricultura de la Generalitat
de Catalunya, Meritxell Serret, que va
presidir l’acte, on es van reconèixer els
més de 100 municipis que en formen
part aquest 2017.
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Durant el mes d’octubre i novembre es realitza
la poda de diferents arbres dels parcs i carrers
del municipi. Durant la poda també es comproven els arbres i si cal, per seguretat, es retiren
les branques que tinguin perill de caiguda o
els arbres malalts.
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El dia 8 d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial dels Ocells, des
del Consorci del Ter i amb la col·laboració de l’Ajuntament es va
organitzar una jornada d’anellament d’ocells i pesca científica a la
zona de l’aiguabarreig entre la riera de Llémena i el riu Ter.
Les famílies participants van poder veure i descobrir les diferents
espècies, tant d’ocells com de peixos, que tenim en el nostre entorn.
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Miquel Ferrer i Pau Gallego
Presidents sortint i entrant de la Comissió de
Festes de Sant Gregori
Quan arriba la primavera, cap allà
al mes d’abril, es comença a engegar la maquinària de l’organització
de la Festa Major de Sant Gregori.
En poc més de tres mesos s’han de
veure els resultats, i és hora de lligar –i ben lligats– tots els aspectes
que implica. Quins grups es contractaran, el menú del sopar de germanor, les activitats familiars, qui
farà què, quan, com... Des d’aquell
moment la junta es posa en marxa
i, de mica en mica, es van incorporant tots els joves col·laboradors
fins arribar a les quasi 65 persones
que treballen, de forma totalment
voluntària, perquè cada any la Festa Major de Sant Gregori sigui un
èxit.

1

1. Miquel Ferrer
2. Pau Gallego
3. M
 embres de la comissió abans de començar el
sopar de germanor de la Festa Major de Sant
Gregori

2
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Tot i que de portes enfora formar part de la Comissió de
Festes de Sant Gregori pot semblar una tasca frívola i
poc compromesa, en realitat implica ser-hi i tenir ganes
de treballar de valent, evidentment sense oblidar els moments de diversió i de gaudir al màxim de la festa del
poble. Ho sap bé en Miquel Ferrer i Oliveras, president
de la comissió durant cinc anys i col·laborador des que
en tenia 16 (avui en té 28). En Miquel va ser escollit president de forma ben peculiar. Ell era de viatge de feina
a Brasil, i quan va tornar, els seus companys de la junta
(en aquell moment el president era en David Masó i el
vicepresident en Josep Pallarés) li tenien preparada la
sorpresa: «Es va organitzar un bon sopar on hi érem tots,
i allà em varen comunicar que mentre era de viatge havia
estat escollit nou president!». Malgrat el cul de sac on el
van portar els seus companys, en Miquel va acceptar de
bon grat.
En Miquel, que va estudiar administració i direcció d’empreses a la Universitat de Barcelona, era un bon candidat
per assumir aquest càrrec, que implicava responsabilitat,
contactes amb proveïdors i també agilitat logística per poder cobrir els imprevistos que implica la festa: «Recordo
un any que jo m’havia fet càrrec de demanar les begudes,

i era la nit de dissabte i ens vàrem quedar sense cervesa.
Ja em veus a mi, amb el cotxe nou, a carregar fins a dalt
perquè la barra no parés de servir».
Qui serà el pregoner aquest any? Seguim amb el menú
de fideuà o proposem un canvi? Creieu que hi haurà candidats per ser l’hereu i la pubilla? Aquestes són algunes
de les preguntes que la Junta de la Comissió de Festes
es fa cada any durant els preparatius. Escollir pregonera
o pregoner no és una tasca fàcil, ja que implica trobar
una persona relativament popular, actual per alguna circumstància, i amb ganes de parlar en públic. La persona
escollida es decideix juntament amb l’alcalde i la junta de
govern.
Pel que fa a l’elecció de la pubilla i l’hereu, sembla que
s’ha convertit en una tradició que queda lluny de la realitat
dels joves, i que per aquest motiu no se la senten prou
seva. Des del punt de vista d’en Miquel seria bo pensar en
algun tipus d’actualització en aquest sentit, per tal d’aconseguir que els nois i noies estiguessin motivats per ser els
escollits per la gent del poble.
Ara que ha arribat el moment de passar el relleu a una
nova junta, un dels reptes que encaren pot ser aquest. A
partir de la festa major de l’any que ve el president serà

pa r l e m a m b . . .
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en Pau Gallego i Soler, format en INEF i fisioteràpia, vinculat al bàsquet de Sant Gregori des que tenia 11 anys,
i que porta pràcticament tota la vida vivint al poble. A la
festa major, també hi va començar a col·laborar quan en
tenia 16, i ara que en té 25 entra com a president de la
junta. En Pau comptarà amb el suport d’en Miquel pel
que faci falta, i al seu costat hi haurà l’Alba Ribas com
a vicepresidenta, la Marta Garcia fent de tresorera i en
Carles Torras com a secretari, i la Roser Llauger, l’Àngels Teixidor l’Enric Ruhí i Marcel Llavero fent tasques
de vocals.
El que té clar la junta que ara entra és que canviar d’emplaçament els actes principals de la festa a l’esplanada
del nou aparcament entre el camp de futbol i la sala polivalent de La Pineda ha estat un encert d’aquesta edició de 2017, i que es mantindrà en els pròxims anys: «El
canvi de lloc, comptar amb més metres de barra i tenir
més taquilles de venda de tiquets han estat factors clau
per aconseguir que la festa major passada tingués la boníssima acollida que va tenir», comenta en Pau. Aquesta
aposta va implicar crear noves zones per als cotxes i repensar el nou espai perquè pogués donar cabuda a totes
les activitats programades.

Perquè no ens enganyem: a part de les empreses col·laboradores, dels abonaments que paguen els socis, de
la subvenció de l’Ajuntament, dels números de la rifa del
cove que es venen quan es reparteixen els programes i
del preu de les cadires per a alguns dels concerts, on
es generen més diners durant la festa major és a la barra
del bar. De fet, és el lloc on també es crea l’intercanvi
d’experiències amb comissions d’altres festes majors i on
els curiosos s’interessen per les activitats de la resta de
dies de festa.
Durant la tardor i l’hivern i fins que arribi la primavera que
ve, en Pau seguirà amb la seva feina a la mútua, fent esport, jugant a l’ordinador i a estones somiant en el centre
de salut que vol crear al poble en un futur. En Miquel,
per la seva banda, anirà amunt i avall fent gestions per a
l’empresa familiar d’embotits i trobarà moments per gaudir dels seus gossos i del món del manga i l’anime. Quan
arribi el bon temps ja serà moment d’organitzar-se i de
pensar en propostes, canvis i millores per tal de continuar
mantenint la festa major de Sant Gregori entre les més
aclamades de les comarques de Girona.
Anna Parés Sasanedas

anem a l’escola
INSTITUT VALL DE LLÉMENA
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Els professors també aprenen
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En el marc de l’aprenentatge pedagògic i digital, aquest any els professors de l’INS la Vall de Llémena han
començat el curs amb molta empenta. Durant aquest primer trimestre, els
professionals del centre han assistit a
tot un seguit de tallers i xerrades orientats a desenvolupar diferents estratègies d’aprenentatge per donar resposta a tots els àmbits del coneixement.
Des de l’àmbit científic, s’ha dut a terme un Taller de Neurociència, a càrrec
d’Héctor R. Martín. Amb aquest taller
s’ha fet una aproximació a una nova
disciplina dins les ciències de l’educació i que interactua amb la psicologia.
A partir dels nous estudis en neurociència es pretén comprendre com
funciona el cervell i veure la importància que tenen la curiositat i l’emoció
en l’adquisició de nous coneixements.
Quant a l’àmbit de les noves tecnologies, l’equip docent també ha participat en un Taller de Flipped Classroom,
a càrrec de Manel Trenchs. La finalitat d’aquest taller ha estat aprendre
un nou mètode pedagògic orientat
a transferir determinats processos
d’aprenentatge fora de l’aula per utilitzar el temps de classe i l’experiència
del docent per facilitar i potenciar altres processos d’adquisició i pràctica
de coneixements a l’aula. En aquest
taller s’ha fet també un primer contacte amb noves aplicacions TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) que han de servir per implementar

l’aprenentatge basat en la creativitat i
la motivació de l’alumne.
Repensem les reunions amb les
famílies
Una altra de les novetats que s’ha
plantejat per a aquest curs és millorar
les reunions amb les famílies. Des del
centre, creiem indispensable compartir el projecte de centre amb les
famílies, i per poder-ho fer hem considerat oportú convertir les reunions
informatives en reunions amb contingut pedagògic. La iniciativa parteix de
l’assessorament i la formació que els
professors de l’institut han realitzat a
través de la Fundació Bofill.
El resultat d’aquest treball ens ha
permès presentar el curs mitjançant
unes sessions participatives, en què
la implicació dels nostres alumnes i
l’experiència de persones externes ha
mostrat la importància de l’acció tutorial del centre com a element clau per
millorar la qualitat dels vincles entre
els docents i les famílies.
Les primeres impressions dels
alumnes de 1r d’ESO
Després de gairebé un mes de la incorporació dels nous alumnes de 1r
d’ESO a l’INS la Vall de Llémena, és
difícil copsar totes les inquietuds que
sorgeixen d’aquesta nova experiència.
Tanmateix, us presentem tot seguit un
petit recull d’algunes de seves primeres impressions:

«El primer dia venia una mica espantada, però amb moltes ganes de començar. Perquè, per a mi, era un lloc
nou i em feia molta gràcia saber què
faríem i quines assignatures noves hi
hauria. També em feia molta il·lusió treballar amb l’iPad perquè era una eina
nova». Gemma Noguer i Auguet
«... posar-se en taules de quatre o de
cinc, ho trobo una bona idea perquè
pots compartir opinions amb la resta de companys. L’iPad trobo que és
una eina de treball necessària per a
l’institut perquè es fan molts treballs
i moltes exposicions. També he de dit
que costa una mica organitzar-se amb
l’iPad i l’agenda. Espero seguir millorant però, en resum, m’està agradant
l’institut. Les meves primeres impressions en el centre són molt bones».
Bernat Pont i Teixidor

«Les classes de tutoria són molt entretingudes. A la primera sessió vam
escollir delegat i subdelegat. Em feia
molta gràcia tenir un professor per a
cada assignatura. A més a més, he
notat que els professors són molt
amables, i alguns són divertits». Lluc
Estany

«Fent les classes intensives s’aprofita
més la tarda i em va més bé per seguir
fent patinatge artístic i altres activitats.
M’he adaptat bé a tots els professors,
i fins ara estic a gust a l’institut». Carla Armengol i Mora

«Ara ja conec a la meitat de les nenes
i dels nens del meu curs, i també els
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meus professors (tot i que encara en
confonc els noms), un per cada assignatura. No m’ha costat gaire el fet de
fer moltes més assignatures, com portafoli, global scholars, ciències socials,
ciències naturals, tutoria i tecnologia».
«Alguna de les coses que m’ha agradat és fer servir l’iPad per treballar,
fer deures, comunicar-nos amb els
companys i amb els professors, fer
videotrucades i aprendre a fer servir
noves aplicacions que són súper útils
i que desconeixíem». Joana Sunyer

Juguem dins l’aula
Ja fa un parell d’anys que vàrem endinsar-nos en una nova manera
de treballar el joc amb els infants a l’aula. A través d’un curset intens
en el qual vam participar tot l’equip educatiu, vàrem començar a
introduir aquest canvi en la nostra metodologia.
Ara, passat un temps, podem valorar el resultat d’aquella proposta.
Hem aconseguit crear un ambient de joc lúdic i d’aprenentatge.
Ha estat un procés complex, ja que l’equip ha hagut de crear els
espais adaptats a les necessitats de cada grup tenint en compte
el nivell evolutiu i el procés de continuïtat, ja que els espais havien
d’anar canviant segons els interessos i motivacions del grup.
Ha valgut la pena el canvi: els infants han guanyat autonomia en el
joc, un dels nostres principals objectius, ja que ara poden en cada
moment escollir amb què, quant de temps i amb qui volen jugar.
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LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”
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i Fossa.
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Nou curs escolar amb canvis als patis

14

Comença el curs i, com si fos la diada
de Reis, ens hem trobat un regal que
ens ha fet molta il·lusió. En aquesta parada d’estiu s’ha fet realitat el projecte
que la comissió de patis vàrem presentar a l’Ajuntament. Si bé és cert que
durant el curs passat es van remodelar
els patis d’educació infantil i cicle inicial,
trobar un camp de gespa artificial, una
pista de bàsquet i dues taules de pingpong ha estat, de bell nou, una gran
sorpresa. L’Ajuntament, una vegada
més, va fer mans i mànigues, tot i que
l’agost és un més inhàbil per a moltes
empreses, per tenir-ho tot a punt per
a quan l’escola obrís les portes al nou
any escolar. Ara, mentre esperem que la
construcció dels nous espais a l’escola
es faci realitat, disposarem del temps
necessari per pensar com volem que
sigui el pati que queda per remodelar.
Cal dir que en aquest temps que hem

“Malauradament al Consorci Sant Gregori ens
veiem obligats a tornar a publicar un Manifest
per segon cop, aquesta vegada per la Llibertat.
Els darrers fets, per la seva extrema gravetat,
ens hi obliguen. L’empresonament dels Presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional
Catalana, ha provocat una nova concentració
davant dels nostres centres de treball. Des del
Consorci Sant Gregori volem expressar la nostra solidaritat i suport amb els presos polítics
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, amb les seves famílies, i les entitats que representen”.
A la vista dels greus fets que s’estan produint
en els darrers dies a Catalunya, i que clarament busquen atemptar contra la pau social

gaudit del nou pati ens ha cridat l’atenció descobrir que la confortabilitat, el
color i la textura de la gespa –tot i haver
estat pensada per jugar-hi a futbol– ha
fet bullir la imaginació dels nens i nenes.
Així, han convertit el pati en un espai per
seure relaxadament i parlar, fer tombarelles, prendre el sol... Veiem, doncs, que
l’ús per al qual estava pensat ha quedat
en segon terme. Una vegada més, els
nens ens han sorprès. El comentari dels
mestres sempre sol ser el mateix: «És
ben bé que no ho haguéssim dit mai
que un tros de gespa canviés el comportament dels nens i nenes!». Potser
serà veritat que el color verd relaxa i ens
convida a estirar-nos. Qui no queda bocabadat, a la primavera, en veure prats
verds i florits? Qui no ha fet mai tombarelles amb els amics quan hem anat a
la muntanya o al camp un dia que hem
sortit de pícnic o d’excursió? Potser, en

i la convivència pacífica del poble de Catalunya, nosaltres, treballadors i treballadores del Consorci Sant Gregori, manifestem
el nostre suport a la Generalitat de Catalunya,
als seus dirigents i a les persones detingudes
i les seves famílies.
Condemnem fermament les entrades i escorcolls
indiscriminats i arbitraris que s’estan produint en
edificis públics de la Generalitat de Catalunya,
en entitats privades i en domicilis particulars.
Condemnem la detenció dels dirigents i de
personal al servei de l’Administració pública
de Catalunya.
La defensa de les llibertats individuals i de
pensament és el pilar fonamental dels estats
democràtics, i en cap cas es pot justificar l’acció repressora ni censuradora que aquests
dies està duent a terme l’Estat espanyol.

fer-nos grans, perdem aquella visió que
tenen els infants. A vegades, si sabem
observar-los, ens fan adonar de quan
érem petits i les coses que a poc a poc
hem deixat enrere.
Val a dir, com a fet important, que ha
disminuït el nombre de conflictes, la majoria causats per la pràctica del futbol.
Tant de bo se segueixi en aquesta línia.
Estem molt contents de descobrir que
el projecte ha estat un èxit i que no tan
sols els més petits en gaudeixen, sinó
que hi ha mestres que aprofiten el bon
temps, que encara ens acompanya, per
fer alguna classe sobre aquest tros verd
de gespa. Ara, tal com hem dit, i mesurant bé el temps, anirem dissenyant el
darrer pati, tenint en compte tot el que
hem observat aquest curs i no descartant la possibilitat d’augmentar aquesta
taca verda que tantes bones coses ens
està aportant.

No acceptem, per tant, cap xantatge ni cap
amenaça que busqui intimidar-nos, fer-nos
agafar por o retallar les nostres llibertats, que
tant han costat aconseguir.
Seguim compromesos amb la lluita per
un país millor, per un estat del benestar
millor i per l’atenció a les persones més
vulnerables del nostre país.
Sant Gregori, 21 de setembre del 2017
Els i les representants
dels treballadors i treballadores
Les direccions dels centres residencials, educatiu i d’atenció especialitzada i dels equips de
valoració de la discapacitat i dependència
La Gerència
Les direccions dels Serveis d’Administració i
Serveis Generals

CASAL DE LA GENT GRAN
CASAL SANT GRAU

Crehuer a Dinamarca i fiords noruegs

Foto de grup.
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El fiord de Geiranger: el vaixell del mig és el nostre.

Octubre 2017

El viatge que aquest any es va preparar des del Casal Sant Grau va ser
un creuer a Dinamarca i als fiords de Noruega els dies 1 al 8 de setembre.
El grup, força nombrós –56 persones–, va viure una setmana molt interessant, tant per les visites i indrets que vàrem conèixer com per el
paisatge dels fiords, que és molt espectacular. Així mateix, el fet de fer el
viatge en creuer afegeix unes vivències d’entreteniment i gaudi realment
dignes de recordar.
Habitualment, durant el dia estàvem parats en un port i fèiem excursions,
i de nit navegàvem, de manera que així podíem gaudir del territori i també
de totes les comoditats del vaixell.
Resumint, l’itinerari va ser:
- Dia 1: sortida de Sant Gregori per anar a l’aeroport de Barcelona i agafar l’avió que ens va portar al nord d’Alemanya, on vàrem embarcar en el
creuer Costa Favolosa.
- Dia 2: visita a Copenhaguen.
- Dia 3: navegació, la qual cosa suposava poder gaudir de tots els serveis
d’aquest gran vaixell.
- Dia 4: fiord de Geiranger, amb una excursió que va permetre admirar els
paisatges de la zona, les muntanyes, llacs, pobles...
- Dia 5: Bergen, una de les ciutats més conegudes de Noruega, de la qual
hem de remarcar el mercat del peix i el barri hanseàtic.
- Dia 6: Kristiansand, lloc del qual recordem l’espectacular arribada per
una zona poblada d’illes. Aquí vàrem fer una excursió en un tren de vapor
a la vall de Setesdal.
- Dia 7: La ciutat d’Arhus, a Dinamarca, ens va sorprendre gratament.
- Dia 8: després d’esmorzar ens varen traslladar a l’aeroport per emprendre el retorn a Barcelona. Vam arribar a casa a final de la tarda.

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

Un estiu inoblidable
Brigada Jove
Un any més hem pogut realitzar el projecte Brigada Jove, que pretén
facilitar la incorporació de joves de 16 a 29 anys del municipi de Sant
Gregori en el món laboral, oferint fins a 9 llocs de treball que els permet estar contractats per l’Ajuntament de manera remunerada a temps
parcial.
Com a novetat, els joves contractats van estar donant suport en diferents serveis del consistori durant els mesos de juliol i/o agost ocupant
els següents llocs de formació: biblioteca, Cal Bolet, promoció local,
llar d’infants, brigada (juliol), brigada (agost), medi ambient, monitor de
lleure, promoció turística i casal d’avis.

Cal Bolet

7EN1
Octubre 2017

Brigada jove juliol

Biblioteca

Brigada jove agost

Promoció local
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Projecte premonitors

Taller d’slackline
A principis de juliol es va realitzar un taller
d’slackline a la Piscina Municipal de Sant Gregori. L’slackline és un esport d’equilibri que es
practica sobre una cinta enganxada entre dos
punts fixes, generalment arbres. Encara que
d’entrada sembli senzill, tan sols el fet d’aguantar-s’hi a sobre requereix molta pràctica i concentració. Malgrat tot, els experts poden arribar a fer-hi veritables acrobàcies i, de fet, així
mateix ho van demostrar!

Llar d’infants

e s pa i j o v e c a l b o l e t

Sortida al Water World
A mitjans juliol es va programar una sortida al parc aquàtic Water
World de Lloret de Mar. Un dia calorós perfecte per refrescar-se
baixant pels tobogans i les diferents atraccions!

Octubre 2017

Elecció hereu i pubilla
Com cada any, durant el sopar de germanor de la Festa Major de Sant Gregori s’escull l’Hereu i la Pubilla que durant un any representaran el municipi en
diferents esdeveniments. En Jordi Oliveras i la Maria Tarrés, hereu i pubilla del
2016, van cedir l’honor a l’Arnau Ferrer i
l’Helena Rodríguez. Des de l’Espai Jove
Cal Bolet els volem felicitar, alhora que
volem agrair la participació de la resta
de joves en el manteniment d’aquesta
tradició!

7EN1

Projecte premonitors
Durant la darrera setmana de juny i tot el mes de juliol una quinzena de
joves de tercer i quart d’ESO de la Vall de Llémena i d’altres municipis
van participar del projecte de premonitors impulsat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Gregori. Els nois i noies van col·laborar
ajudant als monitors i monitores del casal d’estiu de Sant Gregori a dinamitzar les activitats per als nens i nenes que hi assisteixen, alhora que
van rebre una formació teòrica i pràctica des de l’Espai Jove Cal Bolet i
van poder disposar d’un espai de lleure alternatiu.
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Taller de pentinats d’estiu
Aprendre quatre pentinats bàsics per l’estiu és l’aposta ideal per no
passar tanta calor. Per això mateix, durant una tarda de divendres se’ns
va ensenyar com fer trenes i recollits diversos tant a d’altres persones
com a nosaltres mateixos!

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

Jocs de taula

Jocs de taula

Concert i karaoke

Octubre 2017
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Nits fresques
Tots els dijous de juliol al vespre es
van realitzar activitats per a joves. El
tret de sortida va ser amb la ja coneguda Nit de l’Esport, que enguany
va tornar a ser un èxit! Una setmana
més tard, amb l’objectiu de començar
a fer boca per l’esperada Festa Major de Sant Gregori, es va organitzar
una Festa Holi, amenitzada per Celtic
dj’s: colors i molta diversió! Per continuar, una jornada de jocs de taula de
tots els estils i per a totes les edats
dinamitzada per Ludus Mundi i, ja per
tancar el cicle d’activitats, el concert
de Rockspan i posterior karaoke amb
Narcís Carreras pels més atrevits!
Sens dubte repetirem!

Concert i karaoke
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Festa Holi
Festa Holi

Nit de l’esport

Nit de l’esport

Nit de l’esport

ESPORTS

Estiu a la piscina de Sant Gregori

El 9 de juliol, a la piscina municipal, com cada any, es va col·laborar amb la
Fundació Esclerosi Múltiple. A les imatges, voluntaris que van ajudar durant la
jornada.

Nits de piscina.

Tot i que feia mesos que no competia
per diverses molèsties musculars, en
Lauren Gràcia, veí de Sant Gregori,
va quedar tercer classificat en el LVIII
Campionat de Catalunya Individual
de Veterans a l’Aire Lliure, celebrat
a Mollet del Vallès. La prova eren els
200 m categoria M-45. Lauren Gràcia pertany al GEiEG, i té una marca
de 26,46 s (+1,0 m/s).

Octubre 2017

Lauren Gràcia
participa
al campionat
de Catalunya
de veterans

7EN1

Temporada d’estiu a la piscina.
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ESPORTS
AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI

Octubre 2017
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Nous reptes i il·lusions renovades
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Comencem una nova temporada amb
les mateixes ganes de sempre, pocs
dies després d’haver dut a terme la
presentació dels més de 300 futbolistes que configuren el Club. Renovem
la il·lusió de seguir formant esportistes, i alhora els jugadors de l’AE Sant
Gregori es diverteixen, fan amistats i
adquireixen els valors necessaris per
practicar aquest esport.
Hem iniciat el curs 2017-2018 amb
diverses novetats. En primer lloc, el
primer equip va començar la pretemporada el mes de juliol amb un nou entrenador, Ignasi Auquer. És un tècnic
del poble, amb qui l’Agrupació reafirma la seva aposta per la gent de casa
i de la Vall. Al seu costat es manté
Cesc Bosacoma. També cal esmentar
que l’equip ha perdut tres grans figures dels darrers anys: Dani Rovirola

«Serra», «Taps» i Gerard Alarcón, tres
jugadors que han estat un referent en
el Sant Gregori dels darrers anys i que
han decidit retirar-se del futbol. Des
d’aquí només tenim paraules d’agraïment per tot el que han fet pel Club.
Els altres canvis en l’estructura han estat la incorporació de dos nous coordinadors. D’una banda, en Miquel Valencia, amb experiència durant molts
anys en el futbol i que, amb el seu fill
jugant a l’Agrupació, s’encarrega des
de l’Escoleta fins a Infantil. Per la seva
part, David Sánchez torna al Club,
després de diverses temporades com
a entrenador i d’haver assolit l’ascens
a Segona Catalana, per fer-se càrrec
des de Cadet fins al primer equip.
El nou secretari tècnic és en Quim
Benítez. Tots aquests canvis són per
decisió personal de les persones que

estaven en els càrrecs i que han volgut donar pas a noves cares. Finalment, pel que fa a la preparació dels
porters, s’ha arribat a un acord amb
Zero Gols per tal que es facin càrrec
de l’entrenament dels jugadors del
Sant Gregori que juguen en aquesta
posició.
Pel que fa a la Junta, s’han creat diferents seccions internes per millorar
i agilitzar la dinàmica del Club (manteniment i instal·lacions, publicitat i
patrocinadors, esportiva, direcció, tresoreria i activitats). D’aquesta manera,
tots els membres de la Junta ens hem
distribuït en grups i cadascú és capaç
de contribuir a la millora d’una secció,
un fet que esperem que ens faci més
participatius i agilitzi els processos.
Amb 20 equips i més d’un entrenador per equip són moltes les hores de

cions. En primer lloc, l’Ajuntament de
Sant Gregori ha reformat les dutxes,
els vestuaris i la calefacció d’aquests.
També hem pogut inaugurar el nou
local social i el bar, en funcionament

des d’inici de temporada. Alhora, en
l’antic bar s’han dut a terme diversos
treballs de millora que serviran per tenir un nou vestidor per als més petits i
també un espai dedicat a sala de musculació. Aquests treballs ja estan en la
recta final.
Més recentment s’ha substituït la tanca
perimetral del Municipal i s’han retirat
també els arbustos que hi havia des de
la inauguració del camp. La instal·lació, ara, ofereix una imatge més neta i
oberta a l’exterior. El mes de desembre
està previst que s’iniciï la col·locació
de gespa artificial al camp de futbol
7 annex al Municipal. Aquests canvis
no serien possibles sense el suport
de l’Ajuntament de Sant Gregori. Les
reformes demostren que l’Agrupació
Esportiva Sant Gregori, amb els 20
equips que configuren el Club aquest
curs, té molta vitalitat.
Us desitgem molt bona temporada a
tots i us animem a assistir al Municipal
per fer poble, i per viure l’esport entre
tots amb civisme i respecte!

club d’escacs sant gregori

Torneig d’escacs
Amb l’arribada de la tardor, hem
tornat a començar les classes d’escacs al Club d’Escacs Sant Gregori. Ens trobareu els divendres a la
tarda al Centre Cívic.
Aquest estiu vam organitzar el XII
Torneig Ajuntament de Sant Gregori, que es juga a la piscina el primer
cap de setmana de juliol des de ja
fa 12 anys. En aquesta ocasió, la
participació va ser de 39 jugadors.
Va guanyar aquest torneig el mestre
català de Figueres Emili Colls.
També vam organitzar el II Obert
Ajuntament de Sant Gregori, que es
va jugar durant la primera setmana
de juliol. És un torneig que té força
acceptació, i aquest any hi van participar 34 jugadors. Va guanyar el
torneig el jugador de Santa Eugènia
Arnau Clot.

Octubre 2017

dedicació i les persones que passen
pel Municipal diàriament. És per això
que aquest estiu i durant els propers
mesos s’estan duent a terme diversos treballs de millora de les instal·la-
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Els nostres jugadors han anat participant en el campionat territorial
d’actius, que s’ha anat jugant a diverses seus de les comarques gironines. Cal destacar l’onzena posició
(d’un total de 53 jugadors) que va
aconseguir en Rafael Garcia al torneig jugat a Caldes de Malavella.

Per la seva banda, un equip del club
format per Antoni Foix, Juan Antonio
Morales, Miquel Àngel Bordas, Pere
Bordas i Miquel Farré va participar
en el torneig per equips que es juga
cada any a Vilobí. L’equip va quedar
en 18a posició, i es va endur el premi
al millor equip del tram fins a 1950.

ESPORTS
CB SANT GREGORI

Octubre 2017
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Presentació dels nostres equips
de la temporada 2017-2018

La fotografia que acompanya aquest
escrit va ser feta el dia vuit d’octubre.
És la foto de grup de tots els nens i
nenes i joves integrants del Club de
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Durant el mes d’agost, l’Ajuntament de Sant Gregori, va encarregar el repintat de les línies
dels diferents terrenys de joc al
pavelló d’esports municipal.

Bàsquet Sant Gregori que es van
aplegar la tarda d’aquell diumenge
per a la presentació dels diferents
equips de la temporada 2017-2018.
La presentació va ser molt senzilla,
i va consistir en la desfilada de tots
els equips amb els seus respectius entrenadors davant d’una grada
molt plena de pares i mares, que van
aplaudir tots els equips sense exclusió, però dedicant un aplaudiment
més sonor i amable als nens i nenes
de l’escoleta, que van ser els darrers
de presentar-se i en aparèixer a la
pista.
Un cop tots damunt de la pista, el president del club, el Sr. Joan Fuentes,
va fer un petit parlament en el qual va
agrair la presència de tothom al pavelló en una hora poc habitual, i va
encoratjar tots els esportistes, petits
i grans, a esforçar-se en els entrenaments i en els partits, i a estimar el
club; hi va haver un record per a un
històric del bàsquet gironí, el Sr. Ramon Sitjà, traspassat aquell mateix
dia; i es van anunciar les novetats
organitzatives que presenta el club
aquesta temporada.

Després de cinc anys com a coordinador del club i de molts i molts com
a jugador, en Xavi Fuster ha deixat,
a finals de la temporada passada, la
seva tasca de coordinador i també
la de jugador. El president, el dia de
la presentació, va agrair a en Xavi tot
l’esforç dedicat al club durant aquests
anys i alhora va presentar les noves
coordinadores de l’entitat, la Mia Benítez i l’Aina Gallegos, que ja des de
fa un temps han treballat durament,
però amb moltes ganes i il·lusió, en la
confecció dels diferents equips, en la
contractació de nous entrenadors i en
la preparació d’un sistema d’entrenaments i d’una línia a seguir per tots els
equips del club.
El Club de Bàsquet Sant Gregori,
doncs, comença aquesta nova temporada amb renovada il·lusió i amb
ganes que tots els nostres jugadors
i jugadores –a la presentació n’hi
van assistir uns 135– gaudeixin de la
pràctica del bàsquet, gaudeixin en els
entrenaments, en els partits i en els
desplaçaments, es trobin molt a gust
i se sentin orgullosos de pertànyer al
Club de Bàsquet Sant Gregori.

Premis literaris de Sant Gregori
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Premis literaris de Sant Gregori

LA MEVA FAMÍLIA
«La meva família» és el resum de la vida d’una dona que
deixa el seu país i la seva ciutat per seguir el seu marit.
El fet de ser dona i a més immigrada fou molt feixuc per
a totes les dones i homes que fugien de la guerra i que
arribaren a Catalunya.
Venien d’una terra diferent, amb una llengua que aquí
quasi no es coneixia, cosa que complicava moltíssim les
relacions.
Aquell seu país era Andalusia, un lloc on el sol lluïa vuit
mesos a l’any o més, i on les pluges fortes mullaven la
terra però l’endemà el sol cremava com sempre.

Octubre 2017
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Sant Gregori era en aquell temps un petit poble on la llengua castellana no era entesa per quasi ningú.
La diferència d’idioma, el tarannà d’un poble de pagès,
la repressió mateixa del franquisme, la joventut, i que fos
quasi analfabeta van ser circumstàncies externes que forjaren quasi tots els setanta anys de la seva vida.
Aquestes pàgines biogràfiques d’una dona immigrada no
pretenen altra cosa que deixar per a la posteritat els seus
orígens i les seves vivències.
Milagros
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LA MEVA FAMÍLIA
Sóc la filla gran d’onze germans. Els meus pares van ser
molt bondadosos amb mi, especialment la meva mare.
Era una dona molt emprenedora i sabia fer moltes coses.
Una de les feines que feia millor era cosir la roba de la
família i, a més, fer els vestits de totes les filles.
Al ser la filla gran, jo cuidava molt els meus germans, nens i
nenes. La meva mare anava a rentar roba a una casa, mentre jo tenia cura dels petits. Alguns eren tan petits que els
portava a la mare, a la feina, perquè els donés de mamar.
Quan vaig ser més gran vaig entrar a servir en una casa,
on vivia una noia sola. Eren els temps de la Guerra Civil,
i El Puerto de Santa María i Cadis estaven en el bàndol
nacional. Jo feia companyia a aquesta noia i entre totes
dues ens cuidàvem de les feines domèstiques. Jo hi estava molt bé i ben alimentada. Després de la guerra, la
família de la noia va tornar, i jo vaig tornar a casa.
Vaig anar a treballar a una altra casa, on la meva mare feia
de rentadora i cosidora. També vaig plegar d’aquell lloc i
vaig anar a treballar a una altra casa, on hi havia una nena.

Amb ella anàvem caminant al matí a la Plaza Peral per fer
la compra del dia. Allà vaig conèixer en Joan. Jo i la nena
estàvem jugant a saltar a la corda, i era el dia que complia
vint anys.
A partir d’aquell dia, al matí anava a fer la compra i veia en
Joan. A la tarda em venia a buscar i al vespre ens tornàvem a veure: tres cops al dia, fins que ens vam enamorar.
Les meves germanes em venien a buscar perquè el meu
pare no volia que festegés amb un noi soldat.
El meu pare treballava en una bodega com a fuster i bevia
tant de vi com volia. Això era un problema. Jo no acabava
d’estar bé a casa meva. La meva mare ens ocultava en
Joan i a mi del meu pare, i així seguíem festejant. La mare li
cosia i li rentava la roba, i les meves tres germanes petites
l’hi portaven al cuartel i ell els donava xocolatines.
Un cop es va llicenciar, en Joan no podia menjar al cuartel
i la mare li donava per sopar fideus amb tomata, d’amagat
del meu pare. Un dia en Joan va anar a buscar el meu
pare al bar. Es van fer amics al bar del poble, tot bevent.
El pare va consentir que es fes el casament, i va prometre
que m’hi portaria en cotxe. Al final se’n va penedir i ho va
pagar tot en Joan.
Vam combregar a les set del matí, a les vuit ens casàvem
i a les deu agafàvem el tren cap a Catalunya. Aquell tren
era brut, lleig i molt, molt lent, i vam arribar a Madrid a les
set de la tarda de l’endemà. Com que en Joan no portava
el llibre de família, per motius militars, segons on no podíem dormir. Vam anar a un hostal petit i net on vam estar
molt bé, i allà vam passar la nostra nit de noces.
L’endemà a les set del matí vam agafar el tren cap a Barcelona.
Vint-i-quatre hores de tren i arribem a la ciutat. Com que
el meu Joan anava vestit de militar, a l’hotel no ens van
voler i vam acabar a la Fonda Marina. A la fonda ens hi
vam estar un dia i mig fins que vam poder agafar el tren
fins a Girona.
A Girona ens esperava una tia de la família, la Francisca,
que ens va acompanyar fins a Sant Gregori, a peu i amb
les dues maletes.
Vam arribar a la casa de pagès de la família, a les Cases
Noves, que de noves no tenien res. Allí m’estaven esperant les veïnes del barri, assegudes en unes pedres. Em
va fer la impressió que eren mores, totes vestides de co-
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Resum d’acords del Ple i acords de la Junta de Govern Local
guer, Enric Forés i Reverté, Cristina Ribas Casademont, Pau
Molas i Vidal i Josep Pallarés i Burbail.

SESSIONS DEL PLE
Sessió ordinària del dia 10 de juliol de 2017
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer,
Àfrica Masó i Sumsi, Lídia Vidal i Juventench, Eduard Grabulosa i Bosch, Josep M. Serra i Noguer, Enric Forés i Reverté,
Cristina Ribas Casademont, Pau Molas i Vidal i Josep Pallarés i Burbail.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de PdCAT i del
Grup d’ERC-AM i l’abstenció del Grup de la CUP-PA s’aprova
l’expedient 3/2017, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2017, i s’aprova la modificació del Pla Financer de les
Inversions que aquesta modificació pressupostària comportarà.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de PdCAT i del
Grup d’ERC-AM i els vots en contra del Grup de la CUP-PA s’aprova
provisionalment la modificació dels Preus Públics i les Ordenances
Fiscals.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de PdCAT i del Grup
d’ERC-AM i els vots en contra del Grup de la CUP-PA s’aprova el
conveni a subscriure entre Mas Cebrià SA i l’Ajuntament de Sant
Gregori, per a la cessió per part de la propietat de la finca qualificada de sòl urbanitzable delimitat, en una superfície de 18.400 m2, a fi
que es pugui utilitzar com a zona d’esbarjo en les condicions que es
fixen en el conveni de referència.
Els reunits, per unanimitat, determinen que les festes locals en tot
el municipi de Sant Gregori durant l’any 2018 siguin el dia 16 de
juliol, dilluns de la Festa Major, i el dia 29 d’octubre, festivitat de sant
Narcís.
Els reunits, per unanimitat, aproven inicialment l’ordenança municipal
per a la prevenció i control del mosquit tigre, amb la redacció que
figura a l’expedient.
Els reunits, per unanimitat, aproven la moció en relació amb la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Els reunits, per unanimitat, aproven la moció de rebuig a la Línia
Elèctrica d’Alta Tensió Juià – La Farga 3.
Els reunits, per unanimitat, aproven la moció per un poble lliure de
violències masclistes.
Sessió ordinària del dia 18 de setembre 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 No-

Amb els vots favorables dels membres del Grup del PDeCAT i del
Grup de la CUP-PA, malgrat manifestar que no està d’acord amb
l’ordenança 1.4, i l’abstenció del Grup d’ERC-AM, s’aprova provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici
2018 així com la imposició de l’Ordenança 4.3 per a l’atorgament
d’ajudes a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda i la modificació de diferents ordenances fiscals.
Els reunits, per unanimitat, aproven inicialment l’ordenança reguladora de l’execució alternativa al pagament de deutes amb la hisenda
municipal de l’Ajuntament de Sant Gregori mitjançant la realització
de treballs en benefici de la comunitat.
Amb els vots favorables dels membres del Grup del PDeCAT i els
vots en contra del Grup d’ERC-AM i del Grup de la CUP-PA s’aprova
el Compte General de l’Ajuntament de Sant Gregori corresponent
a l’exercici econòmic de 2016, integrat per l’Estat i Comptes anuals
de l’Ajuntament i l’Estat i Comptes anuals de la societat Serveis Municipals de Sant Gregori SA.
Amb els vots favorables dels membres del Grup del PDeCAT i del
Grup d’ERC-AM i l’abstenció del Grup de la CUP-PA s’aprova provisionalment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
núm. 1, 2a fase.
Els reunits, per unanimitat, aproven inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Gregori, redactat per la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de
Territori de la Generalitat de Catalunya.
Els reunits, per unanimitat, aproven l’expedient 4/2017, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2017.
Els reunits, per unanimitat, aproven l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions
socials.
Els reunits, per unanimitat, creen la Comissió del procés de participació ciutadana.
Els reunits, per unanimitat, aproven inicialment el reglament que
haurà de regir les condicions de cessió i ús d’espais en l’àmbit de
l’espai d’emprenedoria habilitat a Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, aproven substituir per a l’any 2018 les
dates 7 de gener i 16 de desembre del calendari de festius amb
obertura comercial autoritzada establert per l’article 1 de l’Ordre
EMO/127/2017, de 16 de juny, amb efectes a tot el seu terme municipal, pel divendres 12 d’octubre i el dijous 1 de novembre de 2018.
També aproven afegir el dilluns 16 de juliol i el dilluns 29 d’octubre,
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dies de festa local, com a dies addicionals d’obertura per als establiment comercials del municipi de Sant Gregori per a l’any 2018, de
conformitat amb l’establert a l’article 5 de l’esmentada Ordre.
Sessió extraordinària del dia 7 d’octubre 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, Pau Molas
i Vidal i Josep Pallarés i Burbail.
Els reunits, per unanimitat, acorden condemnar de forma enèrgica,
alta i clara tota la violència generada per l’Estat espanyol, emparat pel
seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que el
que volien és decidir i exercir la democràcia.
Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del dia 1 d’octubre a Catalunya.
Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia
i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici
democràtic de votar en un referèndum.
Demanar la dimissió del delegat del Govern d’Espanya a Catalunya,
Enric Millo.

gori la quantitat de 4.450,00 euros per sufragar, en part, les despeses de gestió i funcionament del Club durant l’exercici 2017.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a la Sra. Joaquima Palahí Figueres l’import de 300,7 € corresponents a l’any 2016, corresponents al 50 % de l’increment de l’IBIR.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a la Sra. Joaquima Palahí Figueres l’import de 282,23 € corresponents a l’any 2015, corresponents al 50 % de l’increment de l’IBIR.
Els reunits, per unanimitat, aproven el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Gregori i l’Associació Juvenil Salsa Jove.
PROPOSICIONS URGENTS
Els reunits, per unanimitat, acorden procedir a la devolució de la
fiança presentada per SpacioTempo per a l’adjudicació de l’obra de
construcció de coberta i canals a la pista polivalent ubicada entre
l’escola i la biblioteca, a la plaça Rafael Masó de Sant Gregori.
Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic dels
més de dos milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes.

Els reunits, per unanimitat, aproven el contracte d’arrendament entre CaixaBank SA i l’Ajuntament de Sant Gregori mitjançant el qual
se cedeix en règim de lloguer la planta baixa de l’edifici situat a
l’avinguda Girona, 85, de Sant Gregori, destinat a viver d’empreses.

Demanar el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional, que no pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure
que a Catalunya no ha passat res.

Els reunits, per unanimitat, aproven el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori
per al funcionament d’un punt d’informació local d’habitatge.

Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes seran fidels al compromís de la gent i a allò que decideixin les
institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.
SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local de 26 de juny de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, aproven el conveni a subscriure amb
el representant de PercuArt, que recull les condicions de cessió
d’espai municipal per a assaig de la banda de percussió.
Els reunits, per unanimitat, autoritzen a l’empresa Planificació i Gestió Esportiva SL la utilització del camp de futbol municipal de Sant
Gregori per a l’organització del torneig d’estiu de Futbol 7 que es
portarà a terme del dia 31 de maig al dia 16 de juliol de 2016.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost presentat i en
conseqüència adjudicar a Prodaisa l’obra d’instal·lació de la portada en alta del servei d’aigua potable procedent del municipi de
Canet d’Adri a una casa de Cartellà i dues de Sant Medir, d’acord
amb les dades tècniques que s’acompanyen.
Els reunits, per unanimitat, aproven el conveni de cessió temporal
d’ús del Camp de Futbol Municipal i instal·lacions complementàries
a subscriure amb l’Agrupació Esportiva Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, atorguen al Club de Bàsquet Sant Gre-
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Els reunits, per unanimitat, accepten les següents subvencions
concedides per part de la Diputació de Girona, Àrea de Cooperació Esportiva, per import de 2.000,00 € a l’empara de la convocatòria per al suport del programa d’activitat fisicoesportiva als municipis i per import de 10.000,00 € a l’empara de la convocatòria
per al suport del programa d’actuacions urgents en equipaments
esportius municipals d’activitat fisicoesportiva als municipis.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’obra d’adequació del local
al pavelló per a activitats esportives de Sant Gregori a l’empresa
Rubau Tarrés SA, de conformitat amb la proposta presentada.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’obra d’adequació d’un local
com a viver d’empreses de Sant Gregori a l’empresa Construccions
Rubau Tarrés SA, de conformitat amb la proposta presentada.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen el subministrament i la
instal·lació de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat de les oficines municipals i el centre cívic de Sant
Gregori a l’empresa Enllumenats Costa Brava SL, de conformitat
amb la proposta presentada.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’obra d’adequació del local
al pavelló per a activitats esportives de Sant Gregori a l’empresa
Transports i Excavacions Reixach, de conformitat amb la proposta
presentada.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost per a la realització de la millora del bany de les escoles de Cartellà.
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Aproven inicialment el plec de clàusules administratives particulars
que han de regir en la corresponent contractació de l’obra.

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 obrir convocatòria per a la
seva contractació, pel procediment negociat sense publicitat, convidant un mínim de tres empreses del sector, de conformitat amb
l’establert a LCSP.

Aproven l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la
seva contractació convidant un mínim de tres empreses del sector
en tant que és un contracte menor, de conformitat amb l’establert
a LCSP.

Els reunits, per unanimitat, desestimen el recurs de reposició formulat pels Srs. Lourdes Dos Anjos Correia Angelo i Victor Pereia
en contra de l’acord adoptat per aquesta Junta de Govern, en sessió que tingué lloc el dia 20.03.2017.

Els reunits, per unanimitat, aproven el projecte de construcció
d’una passarel·la sobre el torrent Garrabia de Sant Gregori.

Junta de Govern Local de 18 de juliol de 2017

Aproven inicialment el plec de clàusules administratives particulars
que han de regir en la corresponent contractació de l’obra.

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, accepten la subvenció concedida per
part de la Diputació de Girona per a l’accés a les noves tecnologies, l’any 2017, per import de 1.773,02 euros.
Els reunits, per unanimitat, autoritzen dos infants a entrar a la piscina municipal amb el carnet familiar i s’atorga una ajuda amb un
import de 257,92 euros per sufragar en part el cost del Casalet
d’estiu municipal de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, s’adhereixen a la campanya de la Setmana de la mobilitat sostenible i segura per a l’edició de 2017.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost per a l’adequació
del pati de la llar d’infants Els Escarlets de Sant Gregori.
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 obrir convocatòria per a la
seva contractació convidant un mínim de tres empreses del sector
en tant que és un contracte menor, de conformitat amb l’establert
a LCSP.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost per a l’adequació
el pati de l’escola Agustí Gifre, de Sant Gregori.
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 obrir convocatòria per a la seva
contractació convidant un mínim de tres empreses del sector en tant
que és un contracte menor, de conformitat amb l’establert a LCSP.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost per a l’adequació
amb gespa artificial del camp de futbol 7 de Sant Gregori.
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 obrir convocatòria per a la
seva contractació convidant un mínim de tres empreses del sector
en tant que és un contracte menor, de conformitat amb l’establert
a LCSP.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’obra de construcció de vestidors per a les pistes de tennis de Sant Gregori a l’empresa Rubau
Tarrés SA, de conformitat amb la proposta presentada.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost per a la realització dels treballs de subministrament i col·locació de tancaments a
les bandes nord, sud i est del camp de futbol municipal.

Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost per a l’adequació
de diferents passos de vianants als carrers de Baix, Gàrrep, Garrabia i Torrent Vidal de Sant Gregori.

Aproven l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva
contractació convidant un mínim de tres empreses del sector en tant
que és un contracte menor, de conformitat amb l’establert a LCSP.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost per a la climatització/ventilació de la pista central del pavelló municipal de Sant
Gregori.
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 obrir convocatòria per a la seva
contractació convidant un mínim de tres empreses del sector en tant
que és un contracte menor, de conformitat amb l’establert a LCSP.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost per a la climatització de tres aules i el despatx de direcció de la llar d’infants
municipal de Sant Gregori.
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 obrir convocatòria per a la seva
contractació convidant un mínim de tres empreses del sector en tant
que és un contracte menor, de conformitat amb l’establert a LCSP.
Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a l’Equip Minisenglars la quantitat de 100,00 euros per sufragar, en part, les despeses d’inscripció
al torneig de Futbol 7 de l’estiu.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a l’Equip Senglars del Llémena
la quantitat de 100,00 euros per sufragar, en part, les despeses
d’inscripció al torneig de Futbol 7 de l’estiu.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a l’Equip Aston Birra la quantitat de 100,00 euros per sufragar, en part, les despeses d’inscripció
al torneig de Futbol 7 de l’estiu.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a l’Equip Vodka Juniors la
quantitat de 100,00 euros per sufragar, en part, les despeses
d’inscripció al torneig de Futbol 7 de l’estiu.
Junta de Govern Local de 16 d’agost de 2017
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Els reunits, per unanimitat, aproven el text del conveni de col·laboració
entre l’Escola de Música del Gironès (organisme autònom del Consell Comarcal del Gironès) i l’Ajuntament de Sant Gregori per a la
implantació d’una aula de música.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’obra d’adequació del pati de
la llar d’infants municipal de Sant Gregori a l’empresa Miquel Pintura
i Decoració.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a l’AMPA Els Escarlets la quantitat de 485,00 euros per sufragar, en part, les despeses d’organització
de diferents activitats que es volen portar a terme durant el proper
curs.
Els reunits, per unanimitat, atorguen al Grup de Teatre IncreiXendo la
quantitat de 650,00 euros per sufragar, en part, les despeses de representació de l’obra de teatre Neuròtics del Parc Central al municipi
de Sant Gregori i a altres poblacions de les comarques gironines.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a la Comissió de Festes de Cartellà la quantitat de 1.236,00 euros per sufragar, en part, les despeses d’organització dels actes de la festa major d’enguany.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a la Comissió de Festes de Ginestar la quantitat de 1.612,00 euros per sufragar, en part, les despeses d’organització dels actes de la festa major d’enguany.
Els reunits, per unanimitat, atorguen una subvenció de 187,71 euros per a l’IBIR de l’exercici 2016 i una subvenció de 187,71 euros
per a l’exercici 2017 a un agricultor de Sant Medir, en aplicació de
l’ordenança aprovada en aquest sentit.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’obra d’adequació del pati de
la llar d’infants municipal de Sant Gregori a l’empresa Rubau Tarrés
SAU, de conformitat amb la proposta presentada.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’obra d’adequació del pati de
l’escola Agustí Gifré de Sant Gregori a l’empresa Rubau Tarrés SAU,
de conformitat amb la proposta presentada.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen d’adequació dels passos de
vianants del carrer de Baix, del carrer Garrabia, del carrer Gàrrep i del
carrer Torrent Vidal de Sant Gregori a l’empresa Miquel Trias Puig –
Excavacions Trias, de conformitat amb la proposta presentada.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’adequació amb gespa artificial del camp de futbol 7 de Sant Gregori a l’empresa Royalverd
Service SLU, de conformitat amb la proposta presentada.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’obra de climatització i ventilació
de la pista central del pavelló municipal de Sant Gregori a l’empresa
Impros Tècnics SL, de conformitat amb la proposta presentada.
Els reunits, per unanimitat, sol·liciten a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya la signatura d’un conveni de col·laboració entre ambdues
parts per tal de establir la cessió a l’Ajuntament de Sant Gregori de la
gestió d’un pis de protecció oficial ubicat al sector sud del municipi
de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, aproven el padró de contribuents en concepte de recollida d’escombraries i clavegueram relatiu al primer semestre del 2017.
Junta de Govern Local de 28 d’agost juliol de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
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Els reunits, per unanimitat, accepten l’ajut concedit per import de
23.879,00 € a l’empara de la convocatòria d’ajudes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya per a la prevenció d’incendis forestals i restauració potencial forestal, anualitat 2016.
Els reunits, per unanimitat, accepten les següents subvencions concedides per part de la Diputació de Girona per a actuacions en camins rurals i matèria forestal – línia 1, any 2017, per a l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal any 2017 i per a la campanya
«Del pla a l’acció».
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’obra per als treballs
d’adequació de passos sobre la riera dels Bullidors de Sant Gregori a l’empresa Transports Reixach SA, de conformitat amb la proposta presentada.
Els reunits, per unanimitat, deleguen al Consell Comarcal del Gironès l’actualització del Pla multirisc del municipi de Sant Gregori,
que haurà de contemplar, entre d’altres, l’elaboració del Pla Ventcat, l’elaboració del Pla en cas de sinistre a les preses del Pasteral,
Susqueda i Saus i la inclusió dels voluntaris de protecció civil en
l’actualització.
Els reunits, per unanimitat, accepten l’ajut de finançament del caixet
d’obres de teatre per a adults dins la programació Escenaris 2017.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen una parcel·la d’hort social al
Sr. Lluís Burdoy Boada.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost presentat per
l’empresa Excavacions Trias per a la realització dels treballs de reconstrucció de l’escala que uneix el passeig de l’Argelaguet amb el
camp de futbol de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, atorguen al Club Tennis Sant Gregori la
quantitat de 3.436,00 euros per sufragar, en part, les despeses de
promoció i pràctica esportiva del tennis a través de l’organització i
participació en diferents tornejos.
Els reunits, per unanimitat, atorguen al Club d’Escacs Sant Gregori
la quantitat de 2.020,00 euros per sufragar, en part, les despeses
de promoció i pràctica dels escacs a través de l’organització i participació en diferents tornejos.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a la Comissió de Reis de Sant
Gregori la quantitat de 2.225,00 euros per sufragar, en part, les
despeses d’organització del campament reial i la cavalcada de reis
que es portaran a terme al municipi de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a la Comissió de Festes de
Constantins la quantitat de 467,00 euros per sufragar, en part, les
despeses d’organització de la festa major, que es portarà a terme
el dia 10 de setembre de 2017.
Els reunits, per unanimitat, atorguen una subvenció de 194,36 euros per a l’IBIR de l’exercici 2016 i una subvenció de 181,38 euros
per a l’exercici 2017, a un ramader de Sant Medir en aplicació de
l’ordenança aprovada en aquest sentit.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a un ramader de Sant Gregori
una subvenció de 181,86 euros per a l’IBIR de l’exercici 2016 i una
subvenció de 145,77 euros per a l’exercici 2017, en aplicació de
l’ordenança aprovada en aquest sentit.
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PROPOSICIONS URGENTS
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost presentat per
l’empresa Transport Reixach SA per a la realització dels treballs
d’arranjament i millora del tram de vorera del carrer Torrent Vidal del
municipi de Sant Gregori.
Junta de Govern Local de 12 de setembre juliol de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, accepten la subvenció per al projecte
Salut Sant Gregori 2017 per un import de 2.764,40 €, equivalent
al 34,49 % del projecte.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’obra de millora dels banys
de les Escoles de Cartellà a l’empresa Obres i Reformes Tramuntana SL.
Els reunits, per unanimitat, donen el vistiplau al nou mapa de protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya tramès per part
de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Els reunits, per unanimitat, adjudiquen l’obra de climatització de
tres aules i despatx de la llar d’infants municipal a l’empresa Serveis
Girona SL més les millores proposades a la seva oferta.

subvenció de 382,64 euros per a l’exercici 2017, en aplicació de
l’ordenança aprovada en aquest sentit.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a un ramader de Cartellà una
subvenció de 111,72 euros per a l’IBIR de l’exercici 2016 i una
subvenció de 111,72 euros per a l’exercici 2017, en aplicació de
l’ordenança aprovada en aquest sentit.
Els reunits, per unanimitat, atorguen una subvenció de 181,91 euros per a l’IBIR de l’exercici 2016 i una subvenció de 159,92 euros
per a l’exercici 2017 a un ramader de Sant Medir en aplicació de
l’ordenança aprovada en aquest sentit.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a l’Associació Zoom, Amics de
la fotografia de la Vall de Llémena, la quantitat de 1.000,00 euros
per sufragar, en part, les despeses d’organització de les diverses
activitats que desenvolupa aquesta associació durant l’any.
Junta de Govern Local de 25 de setembre juliol de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost de l’obra
d’aïllament acústic i climatització del local restaurant La Pineda.
Aproven el plec de clàusules administratives particulars que han de
regir en la corresponent contractació de l’obra.

Els reunits, per unanimitat, aproven el text d’ampliació del conveni de col·laboració entre l’empresa Hermes Comunicacions SA i
l’Ajuntament de Sant Gregori per a la difusió dels esdeveniments
municipals.

Aproven l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la
seva contractació convidant un mínim de tres empreses del sector
en tant que és un contracte menor, de conformitat amb l’establert
a LCSP.

Els reunits, per unanimitat, aproven el padró de contribuents en
concepte de cementiri municipal de Sant Gregori, Constantins i
Taialà, relatiu a la quota de manteniment i conservació dels anys
2016-2017.

Els reunits, per unanimitat, adjudiquen una parcel·la d’hort social al
Sr. Josep Burdoy Frigolé.

Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost presentat per
l’empresa Girocopi SL per a l’adquisició de sis ordinadors Asus
Vivo PC K20CD SP012T més un Print Server USB 2.0 100Mb
LAN, de conformitat amb el seu pressupost de 18/07/2017.
Els reunits, per unanimitat, atorguen al Grup de Teatre Rovellats
de Cartellà la quantitat de 750,00 euros per sufragar, en part, les
despeses de representació de diferents obres de teatre.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a l’Associació de Dones de la
Vall la quantitat de 900,00 euros per sufragar, en part, les despeses de les diferents activitats organitzades durant l’any.
Els reunits, per unanimitat, atorguen al Club Ciclista Sant Gregori i
el Llémena la quantitat de 1.500,00 euros per sufragar, en part, les
despeses d’organització de la cursa de muntanya que es va portar
a terme el dia 4 de juny d’enguany.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a la Comissió de Festes de
Sant Gregori la quantitat de 9.144,00 euros per sufragar, en part,
les despeses d’organització de la festa major d’enguany.
Els reunits, per unanimitat, atorguen a un ramader de Sant Gregori
una subvenció de 388,31 euros per l’IBIR de l’exercici 2016 i una

Els reunits, per unanimitat, deixen sense efectes l’adjudicació realitzada en data 16 d’agost de 2017 a l’empresa Royalverd Service
SLU atenent que la gespa que s’havia d’instal·lar no complia els
requisits de qualitat establerts en la licitació.
Adjudiquen l’adequació amb gespa artificial del camp de futbol 7 a
la zona esportiva de Sant Gregori a l’empresa Royal Verd.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost presentat per
l’empresa Prodaisa per al lloguer de 90 estrelles amb una dimensió
d’un metre per un metre i 4 llums amb estrelles i fils lluminosos de
6 metres per 1,2 metres.
Els reunits, per unanimitat, aproven el conveni de col·laboració per
a la realització de cursos de formació ocupacionals subvencionats
pel Servei d’Ocupació de Catalunya entre l’Ajuntament de Sant
Gregori i l’Escola d’Educadors Galligants.
PROPOSICIONS URGENTS
Els reunits, per unanimitat, aproven l’expedient de contractació per
al manteniment de la carretera de Constantins 2016.
Obren convocatòria per a la seva contractació per contracte menor
demanant pressupost a tres empreses del sector.
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Treballem per Sant Gregori i per Catalunya
En aquests mesos, des del grup municipal de PDeCAT a
Sant Gregori s’ha treballat per continuar posant a punt i
millorar els equipaments i la via pública del municipi. Així
mateix, hem acompanyat els veïns i veïnes de cada poble
que ha celebrat la seva Festa Major, i hem participat en les
activitats organitzades des de l’àmbit municipal o per entitats al municipi. També, com no podia ser d’altra manera,
hem estat, estem i estarem en tot allò que ens porti cap a
una Catalunya millor.
Canvi d’ubicació de la Festa Major de Sant Gregori
Aquest any 2017 s’ha traslladat la Festa Major
de Sant Gregori a la zona d’aparcament de
l’Espai la Pineda. És un espai més ampli que
ha permès distribuir tant l’escenari principal
com les atraccions de fira i, al mateix temps,
s’ha guanyat en seguretat i facilitat per accedir a les diferents activitats que la Comissió
de Festes havia programat: aquest any, quasi 40 actes i activitats, amb una molt bona participació.
També volem felicitar totes les comissions de festes del municipi de Cartellà, Ginestar, Constantins, Taialà i Sant Medir
per la seva tasca i per continuar amb les seves respectives
festes majors.
Es congelen tots els impostos municipals
De cara a l’exercici 2018, a proposta de l’equip
de govern de PDeCAT, no s’apugen els impostos als veïns i veïnes del municipi. Tampoc les taxes ni preus públics. També s’ha
creat una nova ordenança d’ajudes per a famílies amb persones amb mobilitat reduïda. I
de cara l’any vinent s’ha previst una rebaixa del
voltant d’un 2 % en el preu públic dels abonaments de la
piscina municipal.
Obres als patis de l’Escola i de la Llar
Durant aquest primer trimestre de curs
s’han enllestit pràcticament les obres de
millora a diferents patis escolars, tant de la
llar d’infants Els Escarlets com de l’escola
Agustí Gifre, deixant uns espais molt més
funcionals, ben definits i amb diversitat de jocs.
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Ambdós projectes s’han treballat amb les respectives comissions de patis. A la llar d’infants també s’ha completat el
nou edifici dormitori.
Equipaments esportius
Tal com ens vam comprometre a fer en el programa electoral d’aquesta legislatura, s’ha enllestit
la climatització del pavelló d’esports municipals
de Sant Gregori amb un sistema de ventilació
creuada. Al mateix pavelló s’està acabant una
nova sala per a activitats de manteniment.
A les pistes de tennis han començat a construir-se els nous
vestidors just al costat dels terrenys de joc, cosa que facilitarà un millor servei al club i als jugadors.
Al camp de futbol municipal s’han reformat parts dels antics
vestidors, s’han fet nous vestidors a la zona de l’antic bar,
s’ha fet el canvi de la tanca perimetral de la instal·lació esportiva i s’està treballant en un nou camp de futbol 7.
Millora de la mobilitat als carrers
Continuem amb el projecte de millora de mobilitat per a les persones. La transformació
és evident en molts punts, i continuem amb
l’objectiu d’eliminar el màxim possible de
barreres arquitectòniques a la via pública.
Per això s’està treballant en diferents zones i
passos de vianants, per fer-los més accessibles
i adaptats, tant per a persones amb mobilitat reduïda com
per a tothom en general.
Situació a Catalunya
Des del grup municipal de PDeCAT a Sant
Gregori volem refermar el nostre compromís
amb Catalunya i les seves institucions. I volem manifestar el suport absolut a l’alcalde,
Quim Roca, que està sota investigació de la
Fiscalia de l’Estat per defensar la democràcia. En aquest sentit, volem agrair també la gran
participació de l’1 d’octubre de 2017 en el Referèndum
d’Autodeterminació de Catalunya al municipi de Sant Gregori i a tothom que hi va col·laborar.
Grup municipal PDeCAT a Sant Gregori
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Seguim treballant per Sant Gregori i pel país
Estem vivint, a data de tancament d’aquest escrit, unes setmanes intenses en l’àmbit nacional. En aquests moments,
l’objectiu pel qual durant tant de temps hem treballat per
assolir, és a tocar.
Des d’Esquerra Republicana hem treballat des de fa molt de
temps per aconseguir la independència de Catalunya; altres
han estat molt benvinguts quan s’hi han volgut afegir, i entre
tots de ben segur que l’assolirem.
A Sant Gregori, com en molts altres municipis del Principat,
els d’Esquerra Republicana ens hem involucrat de manera
intensa perquè el referèndum de l’1 d’octubre es pogués celebrar. La discreció, la fermesa i la voluntat que tot sortís bé
van ser les nostres aliades perquè a la sala d’actes de l’escola (ben aviat, i un cop passi per Ple, Sala 1 d’octubre),
juntament amb la plaça del Poble fossin l’escenari d’una jornada que per sempre més quedarà en el nostre record.

Fotografia: Manel Galan

El referèndum es va dur a terme amb totes les garanties, i en
podem donar fe, ja que hi vàrem ser presents tota la jornada.
Els resultats al nostre municipi no deixen cap dubte de quin
ha de ser el futur del nostre país, segons les gregorianes i
gregorians. Gràcies a tothom qui va participar en aquesta
jornada històrica!
El divendres següent, en un Ple extraordinari urgent, els tres
grups municipals vàrem consensuar una moció de rebuig als
fets ocorreguts l’1 d’octubre; també vàrem declarar el gironí
Enric Millo, delegat del govern estatal, persona non grata a
Sant Gregori.

La vida municipal segueix el seu ritme, i en aquests dos darrers plens us resumim el més destacat de les intervencions
del grup municipal ERC-AM.
Vàrem tornar a denunciar l’incompliment reiterat de lliurar-nos els documents relatius als Plens fora del termini
legal establert; en aquesta ocasió, fins al mateix dia del Ple
no vàrem tenir la documentació completa; creiem que els
nostres electors tenen tot el dret que els seus representants es puguin preparar els temes a debatre.
Vàrem preguntar per unes subvencions extraordinàries
atorgades a equips de futbol-7 per fer front a les inscripcions del campionat d’estiu. Seguim sense estar d’acord amb
aquesta política de donar diners públics sense cap criteri
a tothom qui ho demana.
Ens vàrem interessar per quines accions s’havien fet des de
l’Ajuntament per reclamar a Red Eléctrica Española el desmantellament de la línia elèctrica paral·lela a la MAT.
El concurs de creditors de l’empresa Casademont també
va ser objecte de la nostra intervenció al Ple. Des de l’equip
de govern ens confirmen que en saben ben poca cosa i que
tampoc no tenen constància de la seva absorció. No s’ha fet
cap pas per mitjançar en la situació de l’empresa.
Fem constar que ens alegrem que, finalment, i a proposta d’ERC-AM, s’hagi signat un conveni entre l’Ajuntament i
l’Agrupació Esportiva Sant Gregori, que és la que gestiona
el bar del camp de futbol. Finalment, la seva gestió es regularà a través d’un concurs públic.
Finalment, vam preguntar pels canvis produïts en la freqüència del mercat de segona mà. Després de sis mesos, es van
traslladar a l’organitzador les consideracions dels veïns i les
veïnes, i van acordar celebrar aquest mercat cada segon
diumenge de mes.
Donem les gràcies a totes les veïnes i veïns que ens fan
arribar les seves opinions i queixes, ja que ens ajuden a presentar des de l’oposició, als Plens, temes que habitualment
no es tracten.
Grup municipal d’ERC Sant Gregori
esquerrasantgregori.cat · esquerrasantgregori@gmail.com
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Mocions

Al ple del dia 10 de juliol, vàrem presentar dues mocions: una perquè el poble estigui lliure de violència masclista i l’altra per la municipalització de
l’aigua.
La primera es va aprovar per unanimitat i es va
emplaçar el Consistori a treballar juntament amb
les formacions, la ciutadania i els estudiants per prevenir i evitar comportaments masclistes i actituds degradants
envers les dones en general, i amb especial èmfasi durant la
festa major. En aquest sentit, cal destacar que en la darrera
edició de la festa del municipi vam notificar a l’Ajuntament que
una atracció de les fires tenia una retolació amb una imatge
que feia servir la dona com a reclam publicitari, cosificant-la.
L’equip de govern es va comprometre a regular la retolació de
les atraccions i les parades de fires en la propera edició de la
festa major per evitar que es repeteixin fets com aquests.

L’aigua

Pel que fa a la municipalització de l’aigua, ERC
va votar a favor de la moció. En canvi, PDeCat hi va votar en contra. Creiem, tal com
estem dient al nostre programa electoral, que
l’aigua és un bé públic, i per això no ha de ser
objecte d’especulació ni mercantilització.
Entenem que la posició de l’equip de govern
de l’Ajuntament és adoptada per la comoditat d’externalitzar
el servei, però pensem fermament que un bé públic com és
l’aigua s’ha de gestionar des dels ajuntaments, ja que aquests
són les institucions més properes a la ciutadania, i amb una
gestió municipal de l’aigua s’aconseguiria un abastiment
d’aigua un preu menor i, per tant, amb major qualitat per als
usuaris. Per això emplacem l’Ajuntament a ser més valent en
aquest sentit i que organitzi una audiència pública per sotmetre a debat ciutadà el model de gestió de l’aigua al municipi.
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Diners al carrer

La nostra iniciativa de revertir al municipi les
indemnitzacions cobrades pels nostres regidors és a la recta final. A causa de la situació
política que estem vivint aquests dies hem
deixat el tema en un segon terme. De totes
maneres ja hem rebut diverses propostes i
aviat farem arribar una nova circular a cada
habitatge del municipi per informar-vos de quines seran les
propostes i quin dia i en quin lloc es podran votar.

Independència

La situació política actual immersa en
l’escalada de repressió de l’Estat espanyol en
contra del procés independentista ha propiciat la celebració de dos plens extraordinaris
urgents. Un, el dia 6 d’octubre, per aprovar la
moció de condemna de la violència exercida el
dia 1 d’octubre per part de les forces d’ocupació espanyoles
en contra de la ciutadania que volia exercir el seu dret pacífic
de vot. L’altre ple, celebrat el dia 23 d’octubre, per aprovar
la moció de condemna per l’aplicació de l’article 155 i per
l’empresonament de Jordi Sànchez (president de l’ANC) i
Jordi Cuixart (president d’Òmnium), així com per demanar-ne
l’alliberament immediat. La CUP-PA va aprofitar ambdós plens
per animar la ciutadania i les institucions a no defallir en el
procés independentista. Hem mostrat sempre el nostre suport incondicional a l’alcalde en tots els passos per esdevenir
lliures. Ara més que mai hem de demostrar el nostre convenciment, el que ens ha portat fins aquí, i executar-lo desobeint les
autoritats espanyoles proclamant la independència de Catalunya. Una vegada més l’Estat espanyol ens ensenya quina és
la seva «democràcia». Una «democràcia» neofranquista que ha
intentat camuflar sempre en una falsa transició i en una falsa
Constitució que fan servir de pretext per justificar una tercera
restauració borbònica per donar continuïtat a «los principios
del movimiento nacional». I, avui per desgràcia, tenim el millor exemple de tot això. El poble català està organitzat. Volent
ser república hem esdevingut poble. Som el millor exemple
de com han de ser les revolucions pacífiques però actives del
s. XXI. La nostra voluntat d’esdevenir lliures no ens l’aturarà
ningú. Visca la terra!
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lors grisos i negres. Com que hi havia restricció de llum,
la meva sogra va sortir a rebre’ns amb una candela. En
veure la casa em vaig espantar, i la vaig trobar negra com
una xemeneia, acostumada com estava jo a les blanques
parets del meu poble natal, a Cadis. Em van acompanyar
a la meva habitació, que era a dalt de tot, al costat de la
pallissa. Estava tot molt ben preparat.

A partir de llavors jo vaig passar a ser la mestressa de
la casa. Teníem conills i gallines, i farina, que sortia de la
terra que conreàvem. De la farina en fèiem fideus i altres
pastes, i tot això ens permetia viure bé. Llavors jo em vaig
posar malalta i em donaven medecines per al ventre. El
que tenia, en realitat, era que estava embarassada. La veritat era que encara donava de mamar.

La meva sogra pensava que jo estava embarassada i em
tocava la panxa tot dient que no es notava res.

Aquí van començar els problemes. El meu sogre, en veure que anàvem tenint criatures, ja no estava tan content.
Després, quan va néixer en Pere, no em va venir a veure a
ni a mi ni a l’infant a l’habitació, ni va conèixer el nen.

Em vaig posar de part un divendres. El dissabte la meva
sogra se’n va anar al mercat, i el diumenge jo encara no
havia parit. El dilluns van haver de cridar el doctor Vilaplana. No podia tenir la criatura per mi mateixa perquè venia
de través.
El metge la va haver de posar bé amb les seves pròpies
mans. Així vaig poder tenir la nena, i em van haver de fer
tretze punts en viu. El doctor Vilaplana ens va salvar la
vida a la nena i a mi. En Joan plorava com un desesperat
perquè es pensava que ens moriríem totes dues.
Després de tenir la nena tot va anar molt bé. La meva sogra estava molt contenta amb la Milagros i li rentava tota
la robeta. L’avi també n’estava molt, de la criatura, i li donava coses per menjar. La Milagros era una nena preciosa. La meva mare des de Cadis va venir a veure’m amb el
meu germà Antonio, de quatre anys, per conèixer la nena.

Ens va dir que al nen li faltava sang. Va posar en Joan i en
Narcís en unes lliteres i va fer-los transfusions de pare a
fill. Ens vam endur el nen a casa i es va posar bé.
La situació amb la família d’en Joan va empitjorar molt.
De sobte, la seva germanastra va trobar un xicot que
era un amic del seu pare. Ens volien fer fora de la masia
i quedar-se-la ells. Eren forts, i es van portar molt malament amb nosaltres. Ho vam passar magre. Era una
casa gran. En Joan cuidava unes vaques i en treia una
part dels vedells i la llet. Un matí les vaques i els vedells
ja no hi eren. Ells se’ls havien endut. Menys feina. De
mica en mica, però, s’anaven enduent la roba i tot allò
de valor que tenia la meva sogra. Com que tot era a
l’habitació del sogre, no ens en vam adonar fins que ja
no quedava res.

Un dia del mes de juliol tota la família vam agafar un virus,
i el vam passar tots. Després, la meva sogra es va posar
malalta i ningú no va saber què tenia. Vam fer venir especialistes per veure què li passava. Jo acabava de tenir en
Narcís i tota la família estava molt contenta.

Llavors va venir el pitjor. El germà d’en Joan ens prenia
el pa per tal de portar-lo a una xicota que tenia a Salt, i
el seu germanastre també n’agafava per vendre’l. Quan
ens en vam adonar ja no teníem gens de pa, cosa que
significava la misèria per a la família. Afortunadament, una
senyora molt coneguda del poble, la Lola de Can Montras, em va dir que mentre a casa seva hi hagués pa, a la
nostra família no ens en faltaria mai. La mainada eren molt
petits i no s’adonaven de res. No faltaven mai a estudi i en
Joan els hi portava.

Finalment, la meva sogra es va morir sense saber ningú
quina era la malaltia que tenia. El dia de la seva mort el
meu fill tenia un mes, i les veïnes li van donar el primer
biberó.

Va haver-hi un moment, aquell any, que estàvem molt malament. Una veïna amb diners es va assabentar que les
nenes no tenien els davantals per anar al col·legi i en va
regalar un a cada nena. Jo a la nit rentava la roba de la

Era la primera vegada que venia a Catalunya.
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Vaig quedar en estat de la filla gran, la Milagros, i tothom
l’esperava i es van posar molt contents. Em va costar Déu
i ajuda el part d’aquella criatura, i m’hi van haver d’ajudar
el metge i tot el veïnat.

Al cap de poc en Narcís es va posar molt malalt. El doctor Vilaplana ens va dir que es moriria. Jo, però, era molt
decidida i li vaig dir a en Joan que si el nen es moria era
perquè l’hauríem deixat morir. Li vaig dir que agaféssim la
tartana de la Quimeta d’en Japet, el nostre veí, i el portéssim a Girona. El vam dur al millor especialista i el metge
va dir que si li haguéssim dut a la tarda el nen no hauria
sobreviscut.

Octubre 2017

Vaig anar coneixent tota la família: la mare, el padrastre, un
germà d’en Joan, una germanastra i un germanastre. Vivíem tots plegats en aquella casa. Els únics que treballaven
totes les terres, però, eren el padrastre i en Joan, que era
el germà gran. Tots vivíem bé, menjant el que trèiem de la
terra. A la meva sogra li va costar una mica d’entendre’m.
Recordo que jo li vaig apedaçar tots els llençols que tenia
esparracats, per tal de fer-la contenta.
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mainada i l’estenia a la vora del foc, i així al matí la tenien
neta i eixuta.
En Joan va decidir anar a Girona a parlar amb la mestressa de la casa perquè solucionés el problema. Aquesta li
va dir que si la casa estava a nom del seu pare ens l’havíem de quedar nosaltres. Calia, però, que el meu marit
presentés un paper que ho justifiqués.
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Un dia el sogre i la germanastra se’n van anar a fires d’algun poble. A l’habitació del padrastre hi havia un forat, un
rajol trencat. En Joan, desesperat, es va ficar per aquell
forat i va trobar el paper que necessitava. El va presentar
a la mestressa i ella va dir que la casa havia de ser per a
nosaltres.

4

El padrastre i els fills es van posar tan desesperats que
ens volien matar els nens i a mi, un dia que el pare Joan
era a Girona. Vaig agafar la mainada i em vaig tancar a
l’habitació, espantada. Finalment, vam repartir meitat i
meitat el que hi havia a la casa i llavors aquella gent van
marxar. Nosaltres ens vam quedar molt malament.
Vam seguir treballant la terra i cuidant la mainadeta. Després vam comprar una euga per treballar al camp. La
meva germana Pepita vivia amb nosaltres i menava l’animal com si fos un home. La Pepita, però, tenia un xicot
al Puerto i va marxar. La Milagros ja era una mica més
gran i feia el dinar quan tornava del col·legi i es cuidava
del seus germans. Quan aquella gent van marxar, es van
deixar una caixa en una habitació tancada, amb quatre
pernils. Aquells pernils van agafar arnes, i vaig haver de
treure’n totes les cuques per poder aprofitar-los i fer-ne
escudella per als nens.
Llavors va venir la Carmen, la petita, i durant una temporada vam estar molt malament. La Carmen tenia una malaltia
a les cames i havia de portar uns aparells fets de ferro que
se li trencaven cada setmana. Arreglar-los ens costava mil
pessetes cada vegada.
La meva mare va venir quan la Carmen tenia uns dos anys.
Em va dir que seria bo per a la nena marxar un temps al
Puerto, ja que allà el terra estava més ben preparat perquè ella pogués caminar i anar-se recuperant. Jo li vaig dir
que sí amb tota la pena del món. Al Puerto la nena estava
molt bé, però una de les meves germanes li deia que la
seva mare l’havia enviat allà perquè no l’estimava.
Aquestes coses afecten molt una nena petita, que va anar
agafant aquesta impressió i va tenir un cert rancor cap a
mi. Malgrat tot, jo ja sabia que la nena estava molt bé al
Puerto. Quan la Carme va tornar no volia res de mi, ni tan

sols que li toqués la mà. Per a mi va ser una cosa molt
dura i trista. Crec que potser encara ara pot estar ressentida amb la seva mare.
Més endavant en Joan i jo vam posar una granja de conills, però van agafar una pesta dels ulls i el negoci va
fracassar. Vam voler posar una granja de pollastres, però
va venir un aiguat i es van negar. Jo vaig pensar que podia
anar a treballar a la residència de Girona per fer neteja.
En Joan se’n va anar a treballar a Domeny, a un taller de
fusta com a peó.
D’aquesta manera entraven dos jornals a casa al mes i
vam poder millorar. També treballàvem l’hort i vam començar a fer mongeta fina per anar a vendre-la a la plaça de
Girona. Hi anàvem al matí, amb bicicleta, amb una cistella
banda i banda. En Joan es quedava a l’hort i jo treballava a la residència. Quan ell va veure que ens en podíem
sortir fent d’hortolans, jo vaig plegar. Ell treballava a casa
i jo venia a la plaça, i així de mica en mica vam sortir de
la misèria.
Vam començar a fer molta verdura a casa i vam comprar
un lloc a la plaça del mercat, a Girona. Veníem la nostra
verdura i d’altra que reveníem. Les coses anaven molt bé,
i sovint teníem la mercaderia venuda per endavant. Primer
anàvem amb un carretó i després vam comprar una furgoneta.
Als dos nois ja grans els vam comprar bicicletes perquè
poguessin anar a estudiar a Sant Narcís. El gran no va
acabar els estudis. Se’n va anar a treballar de fuster i es
va atrapar la mà i els dits. En Pere, el fill mitjà, va estar al
col·legi fins als divuit anys i li van donar el títol.
La filla gran, la Milagros, es va casar a la casa vella amb
un xicot jove nascut a Sarrià de Ter. Llavors vam comprar
el pis i vam deixar la casa vella perquè estava a punt de
caure a trossos. Tots els fills es van casar, jo no vaig dir
res a ningú i tot em va semblar molt bé. Primer vam casar
la filla gran, la Milagros, i després els altres tres en set
mesos.
El meu marit i jo vam quedar pelats com joncs. Vam decidir comprar el local de la llibreria perquè estava molt
bé de preu. El vam comprar amb els diners que havíem
guanyat plegats i vam començar una nova vida, fins al dia
d’avui.
Quan arribin els meus últims dies a la Terra, deixaré testimoni d’una manera de viure al meu estil.
Milagros

ESPORTS
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA SANT GREGORI
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El dia de setembre, l’Escola Esportiva de Gimnàstica Artística de Sant Gregori va obrir les
seves portes amb la il·lusió de repetir els èxits
de la temporada anterior. Donem la benvinguda a tots els nens i nenes nous que s’han incorporat en aquesta disciplina, i els desitgem
que s’ho passin molt i molt bé.
Durant l’estiu, la gimnàstica artística va seguir
fins al mes de juliol. Nenes d’arreu de la comarca van poder venir a gaudir de l’stage que es
va fer al pavelló municipal. Va ser molt interessant poder engegar aquest projecte, tant per
iniciar-se en aquest esport com per millorar
en acrobàcies i tècnica. Esperem poder repetir l’any vinent. Coincidint amb les classes de
l’estiu vàrem fer l’última exhibició a les festes
del Poble de Sant Gregori, on les nenes i nens
varen demostrar un cop més tot el que havien
après durant el curs.
Enguany tindrem un logo diferent. L’any passat vam estrenar mallot i volíem, també, trobar una imatge més moderna i fresca per tal
d’adequar-nos al nou equipament esportiu de
l’escola.
Hem començat una pretemporada molt activa per preparar físicament molt bé els i les
nostres gimnastes, perquè, com ja sabeu, la
temporada competitiva i d’exhibicions és molt
atapeïda. De fet, ja estem preparant els muntatges de gimnàstica i dansa per a la Fira del
Pa i la Xocolata d’aquest proper novembre.
Us anirem informant de les properes dates de
competició i de totes les exhibicions de dansa
tan aviat com sigui possible. També ens podeu
seguir a través del grup de gimnàstica artística del Facebook: «Gimnàstica artística Sant
Gregori».
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Nou inici de temporada
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ESPORTS
CURSA DE LA DONA DE MUNTANYA

Sant Gregori acull la primera
Cursa de la dona de muntanya

Octubre 2017
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El diumenge 4 de setembre les entitats Corro x Tu i Les Nenes Trail
van organitzar, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Gregori
i diferents empreses patrocinadores, la primera edició de la Cursa
de la dona de muntanya. Aquesta prova esportiva pretén situar-se
com a referent en el calendari de l’esport femení.
La participació va ser de quasi 400 corredores, que van completar
un dels dos recorreguts previstos: un de 5 km i un de 15 km.
Durant la jornada també es va comptar amb zumba, inflables, piscina i altres activitats.
La recaptació s’ha destinat a la Fundació Oncolliga.
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club ciclista Sant Gregori El LLémena

Nova edició de la Sant
Grau Xtrem BTT
El 17 de setembre, el Club Ciclista Sant Gregori El Llémena va organitzar la Sant Grau Xtrem BTT a Sant Gregori.

Raid d’Aventura
Es va fer una nova edició del Raid
d’Aventura a la Vall de Llémena, el cap de
setmana del 13, 14 i 15 d’octubre. Amb
el punt neuràlgic a la zona de l’Espai la
Pineda de Sant Gregori, els diferents
equips van competir en les disciplines
de BTT, caiac, orientació i trekking durant
un o dos dies, en funció de la categoria.
Aquest any cal destacar la presència de
diversos equips internacionals.
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Del món a Sant Gregori
Romina Faga

Què et va sorprendre quan vas
arribar a Catalunya?
Tot i que ja sabia que a Catalunya
es parlava català, quan vaig arribar a
l’estació de Girona vaig pensar que
no els entenia de res! El que també
em va sorprendre és que els cotxes
paressin als passos de vianant per
deixar-te passar, o que hi hagués
llocs lliures per seure als autobusos;
però sobretot, el que més em va agradar és que tot estigués tan net i que
es respirava molta tranquil·litat.
Què et va cridar l’atenció de Sant
Gregori?
Al principi, la gent em semblava més

Sempre has trobat feina per
aquí?
El 2006 vaig començar a Frillémena i hi vaig treballar durant vuit anys
d’auxiliar administrativa. N’estic molt
agraïda perquè vaig poder fer realitat
el somni de fer el que m’agradava.
Però, també ho vaig compaginar treballant al Valvi i a la piscina municipal.
De fet, per la piscina hi hem passat
gairebé tots! Fins i tot el meu pare
va venir una temporada a treballar-hi,
i aquests últims estius hi ha estat el
meu germà. De tota manera, des de fa
tres anys estic exclusivament a l’Hostal del Forn.

La Romina amb els seus dos fills Joan i Júlia, i en Xevi.

Tornaries a l’Argentina?
Mai no he trobat a faltar tornar a viure
a l’Argentina. Potser algun cop enyorava la família d’allà, però malauradament els meus pares van morir i ara
els meus germans també viuen aquí.
De fet, la meva família l’he construït
aquí i la tinc aquí. Per tant, no tinc el
sentiment de tornar.
Hi has continuat anant?
Hi he anat quatre cops per visitar
amics i familiars. L’última vegada va
ser fa uns sis anys, i suposo que hi
anirem quan els nostres fills siguin
més grans, perquè ho coneguin. És
un viatge que tenim pendent, però no
hi ha pressa.
Els ensenyes costums argentins?
Els canto cançons, i els explico algun
conte. I també hem fet postres típiques, per exemple.
Et sents mig argentina i mig catalana?
A vegades, una mica. Mira, el meu fill
Joan diu que ell és català com el seu
pare i que la Júlia, la meva filla, és argentina com la seva mare!

La Romina i en Xevi.
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Primer va anar a Galícia a treballar, però al cap d’un temps va decidir canviar. Va venir a Sant Gregori perquè és molt amiga de la
Paula, la neboda de l’Ada Tardini,
amb qui havia estudiat Comerç
Exterior a Rosario, la seva ciutat
natal. Ara, la seva vida està aquí:
ha construït la seva família amb
en ‘Xevi d’El Forn’ i els seus dos
fills, en Joan i la Júlia.

tancada a l’hora d’expressar els seus
sentiments, però de seguida em vaig
adonar que s’ajuden quan es necessiten i fan pinya quan convé. De tota
manera, jo sempre ho he respectat, i
m’he intentat apuntar a tot el que podia per tal de conèixer gent. Sempre
m’ha agradat participar en tot allò
que podia al poble, per conèixer-lo.
Per exemple, quan vaig arribar volia
aprendre el català per fer vida aquí.
Però sabia que no era només una
llengua, sinó que era una cultura. I és
que respecto molt la gent i m’he enamorat de la cultura catalana.
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Des d’Argentina, va arribar a Sant
Gregori ara fa 12 anys.
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L’ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA

Aquest mes de novembre, l’Ateneu celebra
una assemblea general de socis per tal de tancar un cicle i obrir-ne un de nou.
Cal fer una renovació de les persones que des
de fa vuit anys intentem fer de l’Ateneu una entitat
dinàmica amb la programació i l’organització de
diferents activitats.
A la pàgina web de l’entitat (http://ateneuvalldellemena.wixsite.com/ateneu) ha quedat registrada tota aquesta activitat. Us convidem
que hi entreu per mirar enrere i recordar el que
hem pogut viure junts.
S’han organitzat conferències, cursets, tallers,
excursions, lectures, casal d’estiu... Però només
mirant enrere no aniríem be... Cal mirar endavant
i pensar en el futur. Per continuar amb força, cal
una renovació, idees noves, gent nova...
I és des de la finestra que ofereix la revista
municipal que fem una crida a totes aquelles
persones que estiguin interessades a aportar
idees i a donar una nova empenta a una entitat
que ja s’acosta als 30 anys de vida.
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L’Ateneu acaba un cicle

ASSOCIACIÓ DONES DE LA VALL
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Sortida a Estrasburg
Com ja és tradicional –enguany ja
fa 13 anys– l’Associació de Dones
de la Vall ha organitzat aquest mes
d’octubre una sortida de cap de setmana en la qual han participat 31
dones de Sant Gregori i pobles de
l’entorn.

Aquesta vegada la destinació escollida ha estat Estrasburg. El divendres vàrem volar a Basilea i des
d’allà vàrem sortir en autocar per
visitar Freiburg, les seves places,
la catedral i d’altres racons amarats
d’història. A la tarda vam continuar

la ruta fins arribar a Estrasburg, on
ens vàrem instal·lar.
Vàrem dedicar el dissabte a
conèixer aquesta fantàstica població: els seus monuments, la història,
els carrers, els canals, el parlament,
la gent (les botigues)... i viure la ciutat! El diumenge al matí, deixant endarrere Estrasburg i creuant l’Alsàcia, vàrem arribar a Colmar, capital
d’aquesta regió, una interessant i
bonica ciutat que ens va sorprendre
molt gratament.
Al final de la tarda vàrem agafar el
vol de reton a Barcelona, per arribar a Sant Gregori cap a les 10 del
vespre.
Ha estat una excel·lent sortida, amb
molt bona sintonia entre totes, i
amb la sort que el bon temps ens va
acompanyar plenament.
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Festa del Segar i el Batre
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El 8 de juliol es va tancar la Festa del Segar i
el Batre d’aquest any 2017 amb la separació
del gra de la palla i la construcció del paller.
Del gra recollit se’n farà la farina per fer pa i,
d’aquesta manera, completar tot el cicle.
Precisament aquest any, la colla que va iniciar
aquesta activitat d’ensenyar com es treballava al camp en un altre temps ha complert
25 anys. La seva dedicació, de recuperació
de la memòria històrica i de posada en valor
de la pagesia, fa possible conservar el record
d’aquestes tècniques, base d’una de les principals activitats agrícoles de la zona i que encara podem trobar, amb mitjans molt més moderns, avui en dia.
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El programa de televisió “País km 0” a Sant Gregori
El divendres 14 de juliol, la plaça de l’Ajuntament, amb el programa “País km
0” de La Xarxa amb televisió Girona es va convertir en un plató de televisió
en què persones i entitats del municipi i de la Vall de Llémena van donar a
conèixer el territori i moltes de les activitats que s’hi fan.
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ADF MUNTANYES DEL LLÉMENA
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Treballs d’obertura per a la línia de defensa de la
muntanya de Sant Grau (municipis de Sant Gregori i
Sant Martí de Llémena) i la muntanya de Rocacorba
(municipi de Canet d’Adri)
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L’Agrupació de Defensa Forestal Muntanyes del Llémena és una associació formada per propietaris forestals
i pels ajuntaments dels municipis de
Sant Gregori, Sant Martí de Llémena
i Canet d’Adri, que constitueixen el
seu àmbit territorial, amb l’objectiu de
prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
Amb l’objectiu de donar compliment al
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals
i amb la finalitat de garantir la viabilitat
i seguretat vial de les carreteres i vies
públiques, l’ADF Muntanyes del Llémena està portant a terme millores a
les xarxes viàries del municipi i obres
de manteniment de les línies de defensa de les muntanyes de Sant Grau i
de Rocacorba, i també treballa per a
la millora del vial de Sant Grau.
Aquests treballs s’executen en el marc

de prevenció d’incendis forestals en
els municipis integrants de la Vall de
Llémena i amb el suport econòmic de
la Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Ecosistemes Forestals
i Gestió del Medi del Departament
d’Agricultura.
L’actuació, valorada en 42.410,00 €,
s’ha concretat en:
La millora del camí de Sant Grau, com
a eix vertebrador i vial forestal estratègic, al llarg de 9 km des del municipi
de Sant Gregori al de Sant Martí de
Llémena, realitzant-se treballs d’eixamplament, millora de radi d’obertura en
alguns revolts, millora de l’estabilitat
de parts del traçat, reconstrucció i millora d’elements drenants i habilitació
de llocs de doble amplada per facilitar
l’encreuament dels vehicles de bombers.

Obertura mecanitzada de tallafocs a
la línia de defensa de la muntanya de
Sant Grau (municipis de Sant Gregori
i Sant Martí de Llémena) en una superfície de 10,50 ha, i a la muntanya
de Rocacorba (municipi de Canet
d’Adri) en una superfície de 4,10 ha,
establint una àrea de possible actuació dels serveis d’extinció en uns 10
metres d’amplada de seguretat i mobilitat amb treballs de reducció de la
massa forestal fins a 35 %, reduint el
volum arbustiu alt i marcant una franja
que asseguri la mobilitat, la seguretat i
accessibilitat a la zona.
Amb el suport de les administracions
i socis, l’ADF continuarà treballant per
millorar el nostre territori.
President
Josep M. Serra i Noguer
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Festival de tardor de Sant Gregori

FESTIVAL
de TARDOR
SANT GREGORI

XXIII FESTIVAL ITINERANT DE MÚSICA
SETEMBRE • OCTUBRE 2017
Dissabte, 16 de setembre a les 21.00 h

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT GREGORI

LAIA FRIGOLÉ, soprano
LAMIA BENSMAIL piano
Concert: París – Broadway - Barcelona

Diumenge, 24 de setembre a les 18.30 h

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE CONSTANTINS

Primer Concert de Tardor 2017. Església de Sant Gregori

INDIRA amb ANTONI MAS
Concert: Entre dos mars

MIREIA GIBERT
Concert d’Arpa

Dimecres, 11 d’octubre a les 21.00 h

ESPAI LA PINEDA

Concert de
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Preus de les entrades: anticipada 5 €; a la taquilla: 7 €*
Abonament per als 4 concerts: 20 €
(socis Casal Sant Grau i Cal Bolet: 15 €)
• Els abonaments i les entrades anticipades es podran adquirir
a l’Ajuntament
• Menors de 12 anys: entrada gratuïta
• Seients no numerats
Organitza:

Segon Concert de Tardor. Constantins

Concert d’arpa amb Maria Gibert a l’església de Sant Medir

Quart Concert de Tardor. La Pineda

Col·labora:
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ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MEDIR
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Diumenge, 8 d’octubre a les 18.30 h
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xxiv Concurs fotogràfic
Festa Major de Sant
Gregori 2017
Com ja és tradicional, el divendres
de la Festa Major de Sant Gregori
es varen lliurar els premis corresponents a les fotografies guanyadores del XXIV Concurs fotogràfic
que organitza el ZOOM - Amics
de la fotografia de la Vall de Llémena amb motiu de la celebració.
Enguany, el tema era «Els colors
de la Vall de Llémena:
ELS VERDS», i es varen atorgar
els guardons següents:
Premi d’honor: JOSEP SERINYÀ
SERRA, de Sant Gregori.
1r Premi: IMMA BADOSA, de
Sant Gregori.
2n Premi: JAUME RIBAS, de Sant
Gregori.
Es va atorgar un accèssit a PAOLO
BERNARDI, de Sant Gregori.
Les fotografies guanyadores i totes les presentades varen estar

exposades tot el mes de setembre
a la biblioteca Miquel Martí i Pol,
i passaran a il·lustrar el calendari
municipal.
En finalitzar el lliurament es va
anunciar que, com que aquest any
vinent es complirà el quart de segle d’aquests concursos, el tema
serà «qualsevol fotografia relacionada amb els temes d’aquests 25
anys». Per facilitar-ne la difusió,
les bases es troben anunciades al
web www.elzoom.es.

Recordant Josep
Maria Passarell,
soci fundador
de zoom
Aquest any que enfilem cap
als 25 anys de concursos i
que és una data assenyalada
i que serà motiu d’alegria per
haver aconseguit aquesta fita,
hem de lamentar la pèrdua de
Josep M. Passarell, un dels
socis fundadors, el 1996, de
l’associació ZOOM - Amics
de la fotografia de la Vall de
Llémena, promotor dels concursos i un bon amic. Des
d’aquest espai volem fer arribar el nostre condol als seus
fills Marta, Nuri, Carles, Pitus
i Oriol, que també han estat
molts anys veïns del nostre
poble. Gràcies, Josep M., per
tot el que vares aportar a la
nostra Associació.
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Comencem de nou des de can Roseta
Hola! S’acosta el termini de lliurament dels articles al 7 en 1 i estic
trista, molt trista, per la situació
que s’està vivint aquests dies a Catalunya. No tinc paraules. Tots tenim el cor encongit, però som gent
valenta i lluitadora i hem de tirar
endavant. Gràcies, Quim, i gràcies
a tot l’equip de govern del poble
per conduir tan bé la situació.

Jo, per part meva, continuo treballant molt i aportant moltes novetats per a aquest any i el proper
2018.
Vull que sapigueu que això que faig
és per a mi una veritable teràpia i
un gran homenatge al nostre país.
Visca la Vall de Llémena i visca
Catalunya!

Tenint en compte que el proper
any es compliran 25 anys de
concursos del ZOOM, es vol
obrir al màxim el ventall pel que
fa a la temàtica i, per tant, per al
2018 tindrem com a tema:

Remei Mulleras i Mascarell

Qualsevol fotografia
relacionada amb els
temes d’aquests 25
anys de concursos
La Seu vella de Lleida

Un ofici nou el confiter

Els quals s’anunciaran properament a les xarxes socials
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Preparant una peça ben absurda

Les persones que formem part de grups
o entitats associatives hi som perquè
volem, perquè ens agrada ocupar una
part del nostre temps lliure aportant un
granet de sorra a la comunitat per fer
més amable el nostre entorn... No és només per distreure les nostres cabòries,
perquè per a això podríem anar al cinema o a caminar.
«Rovellats» és una petitíssima peça en la
xarxa d’entitats del municipi. Formem el
grup una dotzena de persones entusiastes del teatre que dediquem quatre hores setmanals a assajar (i unes quantes
més a estudiar) una obra que, quan la
tenim madura, presentem en públic amb
tota la il·lusió i ganes de què som capaços amb la voluntat que els espectadors
passin una bona estona.
És fàcil determinar quina serà la propera
obra? No, no ho és gens. Més o menys
tenim una idea de quin tipus de peça
volem: que sigui distesa, entenedora, si
pot ser divertida sense caure en la grolleria, etc. Arribat el moment hem de llegir, visionar, cercar... que el nombre i el
perfil dels actors encaixin en les nostres
disponibilitats... I fins avui creiem que
ens hem sortit més o menys bé.
Per què expliquem tot això? Per dir-vos
que ja tenim una nova obra en procés.
Aquesta vegada hem elegit Toc Toc, un
text de Laurent Baffie traduït i adaptat
per Jordi Galceran.
Toc Toc tracta d’un grup de persones
afectades per algun trastorn obsessiu
compulsiu i que coincideixen a la sala
d’espera d’un metge famós per fer teràpia.
Des del primer moment volem manifestar que la intenció en elegir aquesta obra és el reconeixement a totes les
persones que pateixen algun d’aquests
trastorns, a vegades incompresos per
qui no coneix la malaltia.
Al teatre ho tractem des d’una mirada
còmica i divertida, però de cap manera
per fer-ne mofa ni ofendre ningú, sinó
ben al contrari.
A la primavera ens veiem a la sala d’espera del Dr. Cooper, d’acord?
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La companyia de teatre IncreiXendo s’adhereix al manifest de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya: Llibertat! Aquest mot
amb què la nostra societat, nosaltres, convivim de forma ben natural,
queda ara, pels fets ocorreguts aquests darrers dies, i molt especialment l’1-O, qüestionat. Els fets d’aquell diumenge no reben aplaudiments, ans al contrari: reben el rebuig d’uns ciutadans que, amb il·lusió,
cridem, desitgem i volem un canvi. Que amb un somriure ample i ferm
volem decidir. Apostem per la democràcia, que ara veiem limitada, i
condemnem les accions contra les institucions catalanes.
Des del teatre amateur, des de l’escenari on amb llibertat parlem, cantem, ballem, riem i plorem, exigim i demanem que aquesta forma errònia
d’actuar s’aturi, cessi.
Aplaudim, donem suport a les nostres institucions catalanes i les encoratgem a continuar la tasca que estan fent. Sense por, per un món,
damunt l’escenari de la vida, positiu, valent, ferm, democràtic i lliure!
D’altra banda us volem fer saber que el dia 30 de setembre vam participar amb Neuròtics del Central Park West al 43è Concurs de Teatre
Amateur de la Vila de Piera.
El nostre grup havia estat seleccionat juntament amb nou companyies
més d’arreu de Catalunya (Sabadell, Lleida, Sant Cugat, Molins de Rei,
etc.). La nostra representació va inaugurar el concurs, que es perllongarà fins al 9 de desembre.
També us volem informar que ja tenim gairebé enllestida una nova producció per a l’any vinent. Es tracta de l’obra icona del teatre de l’absurd
La cantant calba, d’Eugène Ionesco. Fa uns dies vam presentar l’obra a
la Campanya de Teatre Amateur 2018, que organitzen la Diputació i la
Casa de Cultura de Girona, amb l’esperança que ens tornin a seleccionar i així poder portar l’obra arreu de les comarques gironines.

Els Rovellats
de Cartellà
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Grup de teatre
Increixendo
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Diada Nacional de Catalunya

Referèndum d’autodeterminació de Catalunya a Sant Gregori
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El dia 1 d’octubre, els dos col·legis electorals del municipi –Sant Gregori i Cartellà– van obrir les portes perquè
els veïns i veïnes poguessin expressar lliurement la seva
voluntat per decidir el futur de Catalunya.
Va ser una jornada llarga. Ja des del dia abans, la nit i
durant tot el dia es van concentrar moltes persones davant i dins dels col·legis, per protegir la democràcia. Tot
i les dificultats amb la votació telemàtica a causa dels
talls deliberats de les comunicacions, al municipi no

vam patir la repressió policial de l’estat. Per desgràcia,
i molt lamentablement, municipis d’arreu de Catalunya,
i alguns de molt propers, com Sant Julià de Ramis, Girona i Aiguaviva, van viure moments realment tristos i de
forta violència contra les persones que estaven pacíficament davant dels seus punts de votació. Per això des de
Sant Gregori els mostrem el nostre suport i condemnem
aquests atacs, que mai no oblidarem.
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Concentració per comdemnar la
violència de la policia de l’estat

Concentració en
rebuig al terrorisme

El dia 2 d’octubre, a les 12, a la plaça del Poble de Sant Gregori, lectura
del manifest per condemnar la violència de la policia de l’estat durant la
jornada de l’1 d’octubre.

El 6 d’octubre es va celebrar una sessió extraordinària urgent
per aprovar la moció de condemna a la violència i la repressió
efectuada per part de la policia estatal el diumenge 1 d’octubre
a Catalunya.
I el 23 d’octubre es va celebrar una nova sessió extraordinària urgent per aprovar la moció per demanar la llibertat immediata dels
presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural,
i la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
Totes les mocions dels dos plens es van aprovar per unanimitat,
amb els vots favorables de PDeCAT, ERC i CUP.
Es pot escoltar l’àudio dels plens a la pàgina web municipal
www.santgregori.cat > Informació municipal > Ple municipal >
Seguiment ple

Concentració
per condemnar
l’empresonament del
president de l’ANC i el
president d’Òmnium
Concentració a les 12 a la plaça del Poble,
el dimarts 17 d’octubre, per condemnar l’empresonament de Jordi Sànchez (president de
l’ANC) i Jordi Cuixart (president d’Òmnium)
per part de l’Estat, i per demanar-ne la llibertat.
Van entrar a la presó la nit del 16 d’octubre per
defensar uns ideals i la democràcia.
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Sessió extraordinària
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El 18 d’agost es van fer 5 minuts de silenci a la plaça del Poble en rebuig al
terrorisme i en record a les víctimes de
l’atemptat a Barcelona la tarda del 17
d’agost de 2017. Un fet que ens va colpejar durament a tots durant aquells dies
i que encara recordem amb tristesa.
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Hipopressius amb Carles Sala

Pilates amb Pilar Gonzalez

Zumba amb Laura Noell

Balls en línia amb Teresa Micaló

Esdansa

Esdansa
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Nits fresques de juliol i agost a Sant Gregori
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Nit de Tast

Durant el mes de juliol, les Nits Fresques, organitzades per l’Àrea de Cultura
a la piscina, varen ser tot un èxit de participació. En aquestes sessions es va
oferir un tast d’algunes de les activitats
que s’ofereixen durant el curs a Sant
Gregori i, en acabar, els participants varen poder gaudir d’un bany nocturn.
El dimarts 4 vàrem realitzar una sessió
d’hipopressius amb Carles Sala, en
què vàrem aprendre a treballar la musculatura del sòl pelvià i els abdominals
a partir de les apnees.
El dimarts 11 de juliol vàrem oferir una
sessió de Pilates amb Pilar Gonzalez,
en què vàrem practicar exercicis per
reforçar la musculatura de l’esquena,
per educar la correcció postural, reduir els dolors d’esquena i millorar la
flexibilitat, l’agilitat i la coordinació.
Finalment, la Nit Fresca més animada va
tenir lloc dimarts 18 de juliol, en què Laura Noell ens va oferir una sessió de Zumba’80s d’allò més refrescant. Les Nits
Fresques d’agost, que s’han convertit ja
en tota una tradició, es varen desenvolupar com sempre els dijous al vespre.
A la plaça del Poble vàrem gaudir de
balls en línia amb Teresa Micaló, d’una
audició de sardanes amb la Cobla Els
Rossinyolets de Castelló d’Empúries
i del Festival Internacional de Música
i Dansa de les Preses, Esdansa, que
en aquesta ocasió ens va permetre
conèixer els grups Leymer, d’Iran, i
Tepenahuatl, de Nicaragua, amb balls
sorprenents que ens van apropar a la
tradició d’altres cultures.
També vàrem poder degustar els millors plats de diferents entitats i establiments de la nostra Vall durant la Nit
de Tast, que enguany es va fer al pavelló poliesportiu, a causa de la pluja.
Finalment, també vàrem gaudir de
l’obra de teatre Fràgil, de la cia. Otium
Teatro (Colòmbia), que es va representar a l’Espai La Pineda en el marc del
FITAG, XVII Festival Internacional de
Teatre Amateur de Girona, en el qual
es realitzà un intercanvi i convivència
entre les dues companyies Otium Teatro de Bogotà i IncreiXendo de Sant
Gregori, la companyia acollidora.
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Activitats de l’Oferta Cultural
Aquest curs encetem una nova proposta de l’Oferta Cultural de Sant Gregori en què es recullen tots els cursos i
activitats de caràcter cultural que s’ofereixen tant des de les entitats com des
del Consistori.

aquestes activitats estan senyalitzades amb
el símbol d’activitats
familiars.
Els dissabtes 30 de setembre i 7 d’octubre es va realitzar el curs de primers
auxilis en nadons i nens al centre cívic
de Sant Gregori, durant el qual els professionals sanitaris de Creu Roja ens
varen ensenyar com hem d’actuar en
cas d’emergència mèdica amb els infants.
El dimecres 11 d’octubre, a la sortida
de l’escola Agustí Gifre, vàrem dinamitzar un taller infantil de tardor, amb l’ajuda de joves voluntàries. Hi varen participar una cinquantena de nens i nenes.

Els pròxims tallers puntuals que trobareu durant aquesta tardor són:
CUINA: galetes – dijous 9 de novembre
PINTURA DECORATIVA taller de daurats – dissabte 11 de novembre
FOULARD DE SEDA i FELTRE – divendres 24 de novembre i 1 de desembre
TASSA AMB ABRIC – divendres 15 de
desembre
Més informació i inscripcions a:
Cal Bolet 972 42 90 72 cultura@santgregori.cat
Inscripcions on-line:
Activitats per a adults: https://bit.ly/ofertacultural1718
Activitats familiars: https://bit.ly/ofertafamiliar1718
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Aquesta temporada s’ofereixen els cursos següents:
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Curs de primers auxilis en nadons i nens al centre cívics de Sant Gregori

Pel que fa als tallers puntuals, vàrem
iniciar la temporada el dissabte 23 de
setembre amb l’activitat de Kung Fu en
família, una jornada dinamitzada per Josep Sivillà, mestre d’arts marcials, que
va comptar amb una trentena de participants.
Aquesta és la primera d’un seguit de
propostes de caràcter familiar pensades perquè hi participin pares i fills
conjuntament, ja que compartir experiències en família és la millor manera de
reforçar les relacions i enfortir els llaços
d’unió entre els seus membres. Totes

Taller infantil de tardor
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Festa Major de Sant Gregori, 14, 15, 16 i 17 de juliol
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Festa Major de Cartellà, 28, 29 i 30 de juliol
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Festa Major de Ginestar, 4, 5 i 6 d’agost
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Festa Major de Taialà, 15, 16 i 17
de setembre

Festa Major
de Sant Medir, 8
d’octubre
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Com cada any, el 12 d’octubre a Sant Gregori celebrem
l’Aplec de Sant Grau. Aprofitem aquesta diada festiva per pujar fins al cim d’aquesta muntanya, i es fa una missa en honor
al sant. L’Ajuntament organitza per a l’ocasió un bon esmorzar
i una degustació de castanyes torrades. Aquest any es van
aplegar més de 120 persones en aquesta celebració.
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Diada de Sant Grau
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Festa Major Constantins, 10 de setembre
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Biblioteca
Miquel
Martí i Pol

«... sense el lector no existiria el llibre, només l’objecte.
Una de les meravelles de la lectura és que, quan llegim,
aprenem a posar-nos al lloc de l’altre. I quan més llegim, menys ens poden manipular. I això és essencial».
De l’escriptora Ana Alcolea, 15 CLIJ 270, p. 15
activitats passades
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Dimarts 27/06/17.
Trobada al club De
Lectura. Comentem
Senyoria, de J. Cabré.

Octubre 2017

Juny i juliol 2017.
Exposició de
fotografies dels Amics
de la fotografia El
Zoom. Girona temps
de flors 2017.
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Juliol 2017. Exposició de treballs en punta al coixí.
Dimarts i dimecres han vingut a fer classes a la
biblioteca. Professora Maria Angelats.

Dimarts 18/07/17. Piscicontes a la
bibliopiscina. Contes d’en Joan, amb Joan
de Boher. Preludi musical de Berta Prat.
Dimecres 20/07/17.
Trobada al Club De
Lectura a Cartellà.
Comentem El silenci
del far amb el seu autor,
Albert Jubany.
El 28/07/17, entrega
de premis del
Primer Concurs
de Booktubers a la
biblioteca. Preludi
musical de Berta Prat i
Laia Buixeda.
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Al juliol hem ofert el
servei de bibliopiscina.
Amb millores respecte
al 2016.
Divendres 22/09/17.
Hora de conte infantil
amb Alquímia Musical:
Lluna, terra i sol.
Preludi amb Sofía
Guadiamos.

Dimarts 10/10/17
Inauguració de
l’exposició de
dibuixos de Jaume
Sobrerroca «Viatge
per la Provença i la
Dordogne».

Divendres 06/10/17.
Lectura de Contes
per a despertar, amb
la seva autora, Dolors
Navarro.

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

Exposicions:
• Novembre: Exposició de dibuixos de Lluís Pradas.
• Desembre: Exposició fotogràfica sobre la Fira del Pa i la
Xocolata. Activitat organitzada pels Amics de la Fotografia El Zoom
• Gener: Exposició fotogràfica d’Àngel Vidal
Club de Lectura:
• Ali y Nino, Kurban Said, 21 de novembre
• L’última trobada, Sándor Márai, 18 de desembre

• Seda, Alexandro Baricco, 16 de gener
Infantils
• Novembre: Divendres 10. Hora de conte infantil en anglès
amb Storytime.
• Novembre: Divendres 17. Hora de conte infantil amb Mònica Sanchis.
• Novembre: Dijous 30. Taller de Decoració Infantil de Nadal amb Taller Nimbe (Nuri Negre i Roser Arimany). Cal
inscripció prèvia al taulell. Cost: 1 € per persona.
• Desembre: Divendres 01. Taller de Decoració Infantil de
Nadal amb Taller Nimbe (Nuri Negre i Roser Arimany) Cal
inscripció prèvia al taulell. Cost: 1 € per persona.
Divendres 15. Cantata en anglès amb alumnes i professorat de The Language Center (TLC).
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Dijous 05/10/17.
La Sra. Isabel Oliva
i Prat, escriptora de
capçalera de Sant
Gregori, ens introdueix
en la seva poesia.
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Setembre Exposició
de fotografies dels
Amics de la fotografia
El Zoom. Premis de la
Festa Major de Sant
Gregori 2017.
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NOVETATS
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Per a adults
• Me’n vaig a l’Est: apunt de Belgrad, Moscou i Chisinau /
Laura Bohigas (CL N BOH)
•R
 ecords del Molí / Maria Viñolas Palahí i Miquel Correyero (CL B VIÑ)
•A
 prendre a relacionar-se amb Internet: com fer que infants i joves desenvolupin relacions positives a la xarxa /
José Manuel Pérez Tornero (373:681.3 PER)
•N
 aturalment atractius: cosmètica ecològica, veggie i sostenible feta a casa / Josefina Llargués (615.8 LLA)
•L
 a Guia de vins de Catalunya. Tast a cegues. 2017. Vins
catalans / Jordi Alcover, Sílvia Naranjo amb la col·laboració de Joan Nebot ... [et al.] (663 ALC)
•B
 atuts verds: smoothies, sucs verds, llets vegetals i receptes amb polpa / Carla Zaplana (CUINA ZAP)
•L
 es guardes del ventall / Isabel Oliva i Prat (P OLI)
•L
 a fortuna de Sílvia: comèdia en tres actes / Josep Maria
de Sagarra (T SAG)
•E
 l vagabund: entre la terra i els núvols II / Prudenci Bertrana; edició a cura de Guillem Molla (N BER)
•T
 ots els contes / Prudenci Bertrana; edició a cura d’Agnès Prats; introducció de Xavier Pla (N BER)
•T
 ’ho donaré tot: la novel·la sobre els orígens del Tibidabo
/ Sílvia Tarragó (N TAR)
•P
 arir amb humor / Carles Capdevila (SER PARES EMBARÀS)

Infantils
• El rock i la seva història / text d’Andrea Bergamini; il·lustracions de Manuela Cappon ... [et al.]; traducció de Maria
Lluïsa Ramos Martínez. (I 78 BER)
•A
 casa; El berenar; El vestit d’estiu / Ève Herrmann; il·lustracions de Roberta Rocchi (I CONTES) (a)
•D
 escobreixo la ciutat / Pelissier, Hinder (I0 ANI)
• Contraris / Esther Burgueño (I0 JAG)
•B
 oleta de núvol / Álex de Marcos Mundopiruuu (I1 MIA)
•L
 ’home de les mans de xocolata / Carles Sala i Vila; il·lustracions de Lluís Farré (I2 MEV)
•P
 iratas del mar helado / Frida Nilsson; ilustraciones de Alexander Jansson; traducción de Carlos del Valle Hernández (I3 THU)
Juvenils
• Magia sombría / Joshua Khan; con ilustraciones de Ben
Hibon; traducción de Sonia Verjovsky Paul (JN KHA)
•L
 ’imprevist cas del noi de la peixera / Lisa Thompson; [de
la traducció: Joan Josep Mussarra i Esther Roig] (JN THO)
AUDIOLLIBRES, CD i DVD
• Res per sempre [Enregistrament sonor] / La Banda del
Yuyu (CD 3 BAN)
•L
 ’escriptor biònic [Enregistrament sonor] / Nil Barral (AUDIOLLIBRE BAR)
• J ackie [Enregistrament vídeo]: [la primera dama] / un film
de Pablo Larraín (ANGLÈS JAC)
•E
 l falsificador [Enregistrament vídeo] / director: Philip Martin; Sayaka Producciones Audiovisuales (SUSPENS FAL)

André el Gegant: Gran i Petit
André René Roussimoff, més conegut com a André el Gegant, va
ser un lluitador professional i actor de nacionalitat francesa que tenia
una alçada de 2,24 m i 240 kg de pes, degut a la malaltia que patia:
l’acromegàlia. Aquesta malaltia li produïa un augment desproporcionat de les extremitats i una alteració de les dimensions de la cara.
Els seus dos èxits més populars van ser les repetides victòries com
a campió de la WWF (lluita lliure professional) i tenir un paper a la
pel·lícula de culte La princesa prometida. La seva vida va ser un puja
i baixa de l’èxit per tenir una condició física poc habitual i, al mateix
temps, per la vergonya de viure en un món que se li feia cada cop
més petit i menut. El seu do també era la seva maledicció.
L’autor encarregat de portar la vida del lluitador a la vinyeta és Box
Brown, jove dibuixant que irromp al món del còmic més «comercial»
amb la vida i llegenda d’André el Gegant. Amb un traç senzill i una
escassetat de fons sorprenent, ens recorda molt les típiques tires de
premsa i a algunes formes del manga.
Segons la modesta opinió de l’autor de la ressenya, sembla que el
dibuixant hagi optat per un dibuix dolç i amb una mirada menys dura
per tal que el drama que envolta la figura del lluitador sigui més tendra per al lector. Una de les crítiques que se li podrien fer és que, si
es tracta d’una biografia, l’intent d’humanitzar el personatge hauria
ser precisament furgar en les misèries i en els errors, no només en
el seus encerts i anècdotes vitals.
Adrià Besalú Marquès
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Activitats de la Coral Sant Gregori

30 juliol Festa Major de Cartella

13 d’agost Festa Major d’Adri

6 d’agost Festa Major de Ginestar
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16 juliol Festa Major de Sant Gregori
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15 d’agost Festa Major de Granollers de Rocacorba

10 de setembre Marxa de les Torxes a Girona

Acte Institucional Diada Nacional de Catalunya a La Pineda

8 d’octubre Festa Major Sant Medir

17 de setembre Festa Majord de Taiala

