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COM PERDRE EL TEMPS
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Horitzontals: 1. Potent explosiu
líquid, obtingut per la reacció d’una
mescla d’àcid nítric i àcid sulfúric sobre
la glicerina. 2. Desallotjo un local a la inversa manera, el... Xifra romana. Del dret
és el cognom del guionista i director
de cinema Ventura, nascut a Barcelona
l’any 1974. 3. Del dret ho és qualsevol
ciutadà nascut a la localitat mallorquina
de Sa Pobla. Forma prefixada d’un mot
grec que significa “ànima”, “esperit”. 4.
Consell d’Associacions de Barcelona.
Tractareu com Déu mana una malaltia
de dreta a esquerra. Alabeu sense fer
remor. 5. Fa sonar dos clots molt foscos. Nicolau, escriptor lapó del segle
XVII educat a Wittenberg. Regió d’Alemanya repartida entre els estats de Rin
del Nord-Westfàlia i Renània-Palatinat.
6. Apostatant. Penja-robes. Entra i surt
d’Oslo. Entra i surt de Dortmund. 7. Fa
sonar el centre. Punt cardinal. Enxamparíeu els lladregots. 8. Posar fi a les relacions amoroses, per exemple. Filmava a
l’inrevés. 9. Periode de temps immensurable o indefinit. Sufix que denota amor.
Park Daixonses-hye, onzena presidenta
de Corea del Sud. Article francès. 10.
Ordre de filicòpsids de la subclasse de
les leptosporangiades integrat per espècies aqüícoles heteròspores (bufa!).
Verticals: 1. Que ocorre, de baix a
dalt, a intervals desiguals. 2. Sol repre-

sentar-la una bombeta encesa. Punt cardinal. Menyspreable, abjecte. 3. Aquest
que s’enfila ho ha estat en ser nomenat
marquès. Xifra romana. 4.Desfilada típica dels carnavals. Dígraf britànic. Nafreu
en absolut silenci. 5. El fet de reprendre
severament, especialment per dissuadir
algú de dir o de fer alguna cosa. 6. Entra
i surt del gulag. Bananer que va columna
amunt. 7. Lloc d’una casa amb paviment
de pedra refractària i proveït de xemeneia de campana ampla on es fa foc per
escalfar-s’hi o per cuinar. Narreu sense les vocals. Entra i surt del tancat. 8.
Conjunció copulativa. Nom femení que
pot ser un animal. Nom de consonant. 9.
Clau que no és d’or. Nota musical. Batlle lleidatà. 10. Periòdic molt relacionat
amb un distingit veí de Sant Gregori (3
paraules). 11. Eina de picapedrer consistent en una peça de fusta guarnida
amb fulles de ferro dentades i proveïda
de mànec, emprada per allisar la pedra
de construcció. Moneda de curs legal
a Sud-àfrica, Lesotho, Namíbia i Swazilàndia. 12. Sigla de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. Del dret és
la cèlebre cantant canadenca de nom
Céline. Preposició. 13. La centrosfera
n’és un. S’enfila un pic asturià de la província d’Oviedo de 483 m, considerat un
extraordinari mirador. 14. Reparacions o
adobs fets en alguna cosa.

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

Josep
Puig
Panella

1. Dxf7+ Txf7. 2. Txf7+ Rg8. 3. Tf8+ Rg7. 4. T1f7
mat.
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El tapat, destapa’l!
Des de quan, a Sant Gregori?
Des que tenia 15 anys.
On vares anar a l’escola?
Primer a la Vall d’en Bas, i després a Vinyoles d’Orís.
Germans? Germanes?
Entre tots érem sis nois i dues noies.
Fills, filles?
Un de cada.
Nets?
Sí, una i... Una i dos.
Com vares decidir la teva professió?
Realment per casualitat, però em va agradar i aquí estic.
Sempre t’has dedicat al mateix?
Sí. He canviat de lloc de treball, però sempre he fet
el mateix.
Què és millor, ser treballador o amo?
Per maldecaps, millor ser treballador. Ser el teu amo és
engrescador i estimulant... T’obliga a crear i a no defallir.
Però lògicament també comporta més complicacions.
Veus projecció de futur a l’empresa?
Sí, perquè els fills continuen.
És important innovar per seguir treballant?
Si, innovar és imprescindible per poder anar endavant.
L’època de les peces només manuals ja ha passat a
la història.
On es treballa millor? Al mig del poble o als afores?
Als afores, sens dubte. Allà la gent t’entreté menys.
Hi ha alguna olor que t’agradi especialment ?
M’agrada l’olor del bosc.
Quines aficions tens?
M’agrada el futbol, la cacera, sopar amb els amics...
Platja o muntanya?
Muntanya, de mil metres en amunt.
Viatges?
Ho he fet, però massa sovint la feina ha passat per davant de l’esplai. En endavant ho mirarem de redreçar...

E

Hem deixat una tardor moguda i entrem a l’hivern, que no ho serà menys, i
més quan sumem totes aquestes jornades des del tió i Nadal al dia dels reis d’Orient, unes festes
que tant ens agrada compartir amb familiars i amics, i que ens porten a un nou any, el 2018. Com
sempre, l’esperem carregats de bons desitjos i propòsits, però també amb força per entomar tot
allò que es presenti.

Quant a les inversions realitzades, les podríem llistar totes, però en destacaré algunes, com la
pavimentació de l’aparcament de la zona de la Pineda –on aquest any vam celebrar la Festa Major de Sant Gregori– i la renovació dels patis de l’Escola Agustí Gifre i del pati de la Llar d’Infants
Els Escarlets. També s’ha construït un nou espai de dormitori. S’han fet millores i ampliacions en
els equipaments esportius. I seguim treballant en la contínua millora de l’accessibilitat i mobilitat
als carrers del nucli urbà de Sant Gregori i la posada en marxa del pressupost participatiu.
Aquest any, hem aconseguit també el compromís per part del Departament d’Ensenyament de
l’ampliació de l’Escola amb quatre aules més, unes obres que estan en procés de licitació i que
si tot va bé començaran cap al mes de març. Hi ha el compromís per part del Departament de
Territori i Sostenibilitat d’arranjar el ferm de la carretera GI-531, sobretot a l’avinguda de Girona
i en els punts més malmesos, i de buscar una solució més òptima al trencant del veïnat de Can
Planes i l’Olivet, a Taialà, a la mateixa GI-531. I també hi ha el compromís per part de l’Agència
Catalana de l’Aigua de construir una nova depuradora a Sant Gregori, de la qual ja estan redactant el projecte. Tot això s’ha treballat el 2017 perquè sigui una realitat a partir de 2018.
Aquest any també s’ha renovat la pàgina web municipal, amb un nou disseny i format, per fer-la
més funcional i preparada per al moment actual. S’ha millorat el nivell de transparència de l’Ajuntament de Sant Gregori, que ens situa a les primeres posicions en els àmbits gironí i català (segons l’estudi InfoParticipa, de la Universitat Autònoma de Barcelona). Hem entrat al projecte de
Viles Florides i hem seguit promocionant el municipi en diferents àmbits, i també amb la gravació
de dos programes de televisió –«País en ruta» i «País km 0»– perquè tenim un territori amb molt
per ensenyar i per compartir, i ens n’hem de sentir orgullosos.
I amb tot això assolit, amb algunes coses que ens han quedat pendents i les que tenim la voluntat
de fer realitat el proper any, encarem aquest 2018 que ja tenim a tocar.
Per tancar aquest editorial, sols em queda desitjar-vos des d’aquí unes Bones Festes i un Bon
Any Nou en nom de tot el Consistori.
					

Joaquim Roca Ventura

Alcalde de Sant Gregori
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Tanquem doncs aquest 2017 i, com sempre, fem balanç en l’àmbit municipal. Ha estat un any
intens, actiu i positiu. En les activitats programades al municipi hi ha hagut un increment de participació, i això és bo. Precisament amb l’objectiu de seguir en aquesta línia posarem en marxa
la primera aplicació per a dispositius mòbils de l’Ajuntament de Sant Gregori. Tothom que la
descarregui podrà rebre informació i notificacions d’activitats i incidències o consultar l’agenda
municipal, entre altres eines que creiem que poden ser molt útils. És un salt més per seguir comunicant amb eficàcia i sumar un canal més de contacte i difusió de tot els que es fa setmana
a setmana.
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n un temps en què es volen prohibir paraules i colors; en un temps en
què s’han empresonat persones per pensar diferent; en un temps en
què la llibertat i la democràcia, reals, estan en entredit; en un temps
en què encara tot és possible i tot està per fer... Aquest temps és
ara, i han passat coses que no haurien d’haver passat mai. Per això seguim
endavant i ho fem mirant el futur, el present i el passat, pensant on érem, on
som i on volem arribar.
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Taula de serveis

Pressupost municipal 2018

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

El pressupost de l’Ajuntament ascendeix a 3.661.048 euros cosa que
significa un creixement del 5,5 % en termes generals respecte de l’any
anterior. Un dels ingressos més destacats és l’increment de l’IBI de
l’autopista, que ha passat a tributar 170.000 euros de més, tal com
estava previst després d’acabar-se la bonificació estatal a la qual estava
subjecte. Quant a ICIO, es preveu un increment d’un 3,05 % en vista
del ritme de noves construccions i reformes d’habitatges al municipi. Al
mateix temps, també es preveu l’ingrés de diverses subvencions relacionades amb les inversions previstes.
Com a inversions per a l’any 2018, i que sumen 221.000 euros, hi ha
la reforma dels vestidors de la piscina municipal (50.000 euros), seguir amb la millora d’un altre dels patis de la llar d’infants Els Escarlets
(20.000 euros), la renovació de les calderes i acumuladors d’aigua del
pavelló municipal d’esports (54.000 euros, amb una part subvencionada), la compra d’un vehicle per a la brigada municipal (23.000 euros,
també amb una part subvencionada, ja que la previsió és que sigui un
vehicle elèctric) i la reserva d’una partida per al pressupost participatiu
(20.000 euros). Altres inversions previstes són la compra d’una nova
màquina per al manteniment de la gespa del camp de futbol municipal i
l’adquisició d’un sistema de gestió per a l’atenció al públic a les oficines
municipals. Aquestes dues inversions sumen 13.000 euros.
En el pressupost municipal també es preveu una transferència de capital en forma d’inversió cap a la Mancomunitat de la Vall de Llémena,
per valor de 41.000 euros. En aquest cas, el projecte està englobat
entre els quatre municipis que integren aquest ens, amb la voluntat de
col·locar un total de set càmeres a totes les carreteres d’accés a la Vall
de Llémena, per supervisar les matrícules dels vehicles amb un sistema
connectat amb els Mossos d’Esquadra i que ha de garantir més seguretat ciutadana al territori. Cada municipi farà la seva aportació corresponent per tirar endavant aquest projecte.
Quant a les partides de funcionament, es doten amb més recursos les
de vies públiques, jardineria i desbrossament, atesa la magnitud de territori que abasta el municipi, així com un increment de la partida de
Cultura, que creix en 20.000 euros. També creixen les partides de la
Biblioteca, Participació ciutadana i la del Casal d’avis. Es mantenen
totes les partides d’Esports, Joventut, Ensenyament, Serveis Socials i
Medi Ambient que ja s’havien anat incrementant en exercicis anteriors.

ajuntaments

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

Acabades les
obres al carrer
Joan Maragall per
la millora de la
mobilitat de vianants
i vehicles

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

Dues empreses del municipi de Sant Gregori reben
87.088 euros d’ajuts Leader
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Nova màquina adquirida per la Fusteria Molas
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tòries establertes, i sempre per a municipis en què els ajuntaments siguin
membres d’un grup d’acció local Leader i hagin fet els tràmits pertinents.
Cal recordar que, en la convocatòria
anterior, també una empresa de Sant
Gregori, Quali Geotèrmia, va ser seleccionada i beneficiària d’una ajuda
de quasi de 100.000 euros per a adquisició de nova maquinària.

7EN1

I, en un altre àmbit de negoci, també
han estat beneficiaris d’ajuts els impulsors d’una nova casa de turisme rural
a Can Parés, de la zona de l’Argelaguet. En aquest cas es tracta d’una
inversió de 139.003 euros, del quals
en rebran 39.963 per a l’adequació
del mas com a casa de turisme rural.
Les ajudes es poden sol·licitar cada
any, fins al 2020, dins les convoca-

Desembre 2017

Els ajuts europeus Leader, que s’atorguen a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tenen com a objectiu la creació,
millora o ampliació de negocis i empreses mitjançant l’atorgament d’ajudes econòmiques per a inversions que
generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació o manteniment
de llocs de treball. El municipi de Sant
Gregori està englobat a la zona del
Gironès corresponent a la Vall de Llémena, juntament amb les comarques
de la Garrotxa, la Selva, l’Alt Empordà
i part del Pla de l’Estany i d’Osona.
A la darrera convocatòria, que prové
del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), es van
presentar 46 sol·licituds, 18 de les
quals han estat escollides, dins del
grup de l’Associació de Desenvolupament Rural Integral Nord Oriental de
Catalunya (ADRINOC).
En aquesta convocatòria del municipi
de Sant Gregori, han estat seleccionats i beneficiaris la Fusteria Molas,
amb una ajuda de 47.125 euros per
una inversió de 145.000 euros per a
adquisició d’una nova màquina per fer
treballs amb tot tipus de fusta, i que
permetrà realitzar treballs i acabats de
fusta amb una alta definició i qualitat.

Amb la col·laboració de:

A C T I V I TA T M U N I C I PA L
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Activitat Municipal
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S’ha col·locat una tanca de fusta a
un nou tram del passeig del Torrent
Vidal des del carrer de Baix al carrer
Rocacorba. També s’han col·locat nous
senyals indicant que sempre cal portar
els gossos lligats pel carrer.

S’estan realitzant
les obres dels nous
vestidors al costat de
les pistes de tennis
municipals. El nou
equipament també
comptarà amb un
espai que es cedirà
al Club Tennis Sant
Gregori per a la
seva activitat.

Acabats dos nous
espais al camp de
futbol municipal,
uns nous vestidors
on hi havia ubicat
l’antic bar i un nou
espai que servirà per
entrenaments de força
i com a complement de
l’entrenament al camp
per diversos equips de
l’Agrupació Esportiva
Sant Gregori.
L’empresa Royal Verd, empresa que va
guanyar el concurs, ha realitzat els treballs de
condicionament del camp de futbol 7 municipal
a la zona esportiva de Pineda. El nou camp de
gespa artificial incorpora una nova tecnologia
per millorar la pràctica esportiva que combina
el cautxú amb un granulat de suro. L’Ajuntament
de Sant Gregori en cedirà l’ús a l’Agrupació
Esportiva Sant Gregori tot i que també s’hi
podran fer altres activitats esportives durant l’any.

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

Moviment demogràfic
Del 16 d’octubre al 29 de novembre de 2017
naixementS

matrimonis

• ABRIL RUBIÓ RODRÍGUEZ, filla de Jordi i Esther
que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 28
d’octubre de 2017.

• NARCÍS DURAN PEYA amb GLÒRIA PUJOLRÀS
FRIGOLÉ, tots dos de Sant Gregori, es varen casar
al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 8 de novembre
de 2017.

•E
 LSA RUBIÓ RODRÍGUEZ, filla de Jordi i Esther,
que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 28
d’octubre de 2017.
• J ÚLIA BRUGUÉS PARÉS, filla de Miquel i Anna, que
resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 28 d’octubre de 2017.
•G
 UIM PRAT i PARAROLS, fill de Roc i Margarida, que
resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 3 de novembre de 2017.
•M
 ARC COTILLAS i MASSAGUER, fill de Joan i Anna,
que resideixen a Sant Medir, nascut el dia 16 de novembre de 2017.

• ÀLEX LOPES i FERNÀNDEZ amb LÍDIA SALA i
FONT, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al
Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 10 de novembre
de 2017.
defuncions

• ANDREA MESAS GARCÍA, de 84 anys, residia a
Sant Medir.
•C
 ONSOL PLANELLA i SERRAT, de 71 anys, i que vivia
a Sant Gregori, va morir el dia 24 d’octubre de 2017.

•D
 UNA COTILLAS i MASSAGUER, filla de Joan i
Anna, que resideixen a Sant Medir, nascuda el dia 16
de novembre de 2017.

• P ONÇ FEIXAS i BRETCHA, de 85 anys, i que residia
a Sant Gregori, va morir a l’Hospital Santa Caterina
de Salt el dia 19 de novembre de 2017. Fou enterrat
en el cementiri de Sant Gregori.

•G
 UILLERMO FERNÁNDEZ GIRELA, fill de Félix i
Maria Ángeles, que resideixen a Sant Gregori, nascut
el dia 17 de novembre de 2017.

• FRANCESC XAVIER MASÓ FERRÉS, de 60 anys,
que residia a Sant Gregori, va morir a Girona el dia 26
de novembre de 2017.
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Adaptació de passos de vianants seguint amb el projecte de mobilitat que s’està
realitzant al nucli urbà de Sant Gregori. A la imatge, un pas del carrer Torrent Vidal,
al carrer de Baix i un al carrer Garrabia.
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pa r l e m a m b . . .

Fina Comas Illamola
Divuit anys al Casal de la Gent Gran
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Diu que no és partidària de fer
plans, i afirma rotundament que
viatjar no li agrada gens. Fa poques
setmanes, i després d’estar durant
18 anys darrere el taulell del Casal
de la Gent Gran de Sant Gregori, la
Fina Comas s’ha jubilat. Està contenta de com ha viscut la seva feina
al costat dels avis, i diu que enlloc
s’hagués sentit més a gust. Ara té
temps lliure per fer ioga, gimnàs
i per cuidar-se, i també per visitar
els seus amics i companys de tants
anys, els avis del casal.
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Va néixer a Pruit el 17 de juny d’ara fa 65 anys, i amb set
anys es va convertir en una de les tres «princeses» del castell de Palol de Revardit, juntament amb la seva germana
bessona i la seva germana gran, ja que la família va traslladar-se a viure al Pla de l’Estany, en concret a la masoveria
del Castell de Palol. A l’escola del poble va conèixer el que
és el seu actual marit, en Josep Nadal i Colomer. Però la
vida els va portar a fer la seva, cadascú per la seva banda,
i a formar les seves famílies. Després de vint anys, la Fina
i en Josep es varen retrobar de nou i va ser llavors quan
varen decidir estar junts. I on millor que Sant Gregori per
instal·lar-se i començar una nova vida plegats.
Després de feines diverses i d’adonar-se de la facilitat que
tenia per treballar cara al públic, al cap d’un temps de ser
al poble la Fina es va convertir en la peixatera de Sant Gregori: «Hi ha gent que em coneix com la peixatera de Sant
Gregori, tot i que ja fa divuit anys que ja no hi treballo, a la
peixateria!». Remenar peix cada dia i atendre els clients la
varen ajudar a conèixer molta gent del poble, i també gent

de pas. Però si a la Fina se li pregunta per la feina que més
l’ha omplert al llarg de la seva vida, ho té clar: «Al Casal de
la Gent Gran m’hi he sentit com a casa sempre, des del
primer dia». I és que ella ha estat la responsable del casal
d’avis durant els últims divuit anys, on ha conegut i ha creat
vincles amb moltes persones grans que li han valorat la
seva tasca i la virtut innata de posar facilitats davant de
qualsevol problema.
«De les moltes coses que he après al casal, una de molt
important, segurament la que més, és la de saber mantenir-me al marge de les polèmiques». Amb la gent gran, els
seus companys de cada dia durant molts anys, ha comprovat que el respecte mutu és la millor eina per poder
conviure cordialment i entendre’s bé.
Reconeix que la part més trista de la feina al casal és veure
com algunes persones amb qui ha compartit estones boniques i vivències de tot tipus han emmalaltit o han marxat.
I és que cada dia, a l’hora d’anar a treballar, la Fina tenia la
sensació d’anar a fer la trobada diària amb els seus com-

pa r l e m a m b . . .
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1. En el seu casament amb en Josep Nadal
2. Amb la Carme Guell, una àvia bona usuària del
casal que ens va deixar fa uns anys
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3. Amb la seva filla, Alba i la neta i Jana
4. La fina quan tenia 16 anys
5. Amb alguns membres de la Junta
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panys i amics, i per això mai li ha fet mandra comprometre’s, si calia, a treballar alguns dies festius i fer tasques
voluntàries, com ara preparar algun pica-pica o col·laborar
en el que calgués.
Però tots sabem que a la vida no tot és treballar, només
faltaria! La gran passió de la Fina, i que comparteix amb
el seu marit, és el ball. Toquin la que toquin, sempre que
hi hagi una festa amb orquestra a Sant Gregori o a algun
poble de la vall els trobareu voltant rítmicament per la pista de ball amb l’agilitat i la fluïdesa dels que n’han ballat
moltes. I és que visitar cada dissabte i cada diumenge la
Sala de Ball de Girona durant anys dóna molta experiència. Entre rialles ens explica: «Allà dins hi havíem vist com
es produïen miracles! Venia un senyor que sempre duia
una crossa. Quan arribava la deixava en un racó, es posava
a ballar durant hores i, abans de marxar, recollia la crossa
com si no hagués passat res».
Al Casal, la Fina va tenir cura del bar, però no només va
atendre de manera correctíssima els clients, sinó que els

5

seu tarannà endreçat i polit era perceptible a qualsevol
racó, amb una flor, una punteta o qualsevol detall que
fes més acollidor el local. No es limitava a fer el servei de
bar, sinó que sempre ha col·laborat en totes les activitats
que s’hi fan o s’hi gesten: feia les llistes de les excursions,
col·laborava activament en els tallers de labors, preparava
els espais per a les xerrades, i era una més a l’hora de
preparar els berenars que s’hi fan sovint. I sempre sabia
escoltar amb discreció les angoixes que a vegades les
persones tenen necessitat d’explicar.
De la Fina no hem sentit mai un «no» a cap demanda que
se li feia, sinó més aviat un «cap problema» o «això està
fet». La sort d’aquesta jubilació és que no la perdrem de
vista. La Fina tan sols canviarà d’ubicació al costat d’aquí
de la barra, però segur que podrem comptar amb la seva
bona disposició per a bé de tots els socis i simpatitzants
del nostre casal Sant Grau.
Anna Parés i Sasanedas

anem a l’escola
INSTITUT VALL DE LLÉMENA

Alumnes de l’Institut Vall de Llémena a l’Ajuntament
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Durant diferents dies, entre octubre i
novembre, quatre grups de 3r d’ESO
de l’Institut Vall de Llémena han passat per l’Ajuntament per conèixer la
tasca i funcions de l’alcaldia i de la
secretaria. Així mateix, van poder preguntar diferents qüestions sobre el
funcionament municipal i veure les
dependències del Consistori.
Dins el mateix projecte, també han
realitzat entrevistes a tots els regidors i regidores per tal de simular un
plenari durant el mateix mes de desembre a la sala de Plens, i aprendre
sobre la política municipal.
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Com cada any, el Programa de Festes del Consorci Sant Gregori té
programada la IX Trobada de moteros, en què diferents agrupacions
de moteros ens venen a veure quan
s’apropen les festes nadalenques.
Ho fan coordinats pel principal responsable de la festa, en Joan Pacheco, i amb l’objectiu de compartir
amb les persones que formen part
d’aquest grup humà de treballadors, persones ateses i famílies, la
seva manera de viure, fer i estar, tot
aportant un raig de llum carregat de
solidaritat.
Ens agrada sentir el soroll de la
moto, pujar-hi, veure el fum i compartir una estona de la nostra vida,
obrint les portes de la residència i
deixant passar l’aire fresc provinent
de diferents llocs de Catalunya.
També els acompanyen diferents
Pares Nöel per repartir regals, pau
i alegria.
Les diferents agrupacions es troben
al CAP de Sarrià de Ter, i els seus
membres es traslladen tots junts

fent una espectacular i llarga filera
de motos fins la Residència els Roures, passant per dintre la població
de Sant Gregori i deixant bocabadats els seus vilatans.

Tothom hi és convidat. Us hi esperem amb deliri i il·lusió!!!
Bon Nadal, bones festes, i el millor dels desitjos per a tothom de
part del Consorci Sant Gregori.

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

Projecte de pati
Com ja sabeu, el centre compta amb
tres espais diferents de joc a l’aire
lliure. Fa temps que treballem en el
projecte. Un projecte de canvi el qual
s’ha tingut en compte tant l’estètica
com la seva part més funcional.

• Jardineres que ajuden a delimitar els
espais i a afavoreixen el gust i el respecte per la natura.
Esperem que els infants gaudeixin
d’aquesta zona d’esbarjo. Des de
l’equip docent continuem amb moltes ganes de seguir amb aquest projecte.
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Aquest curs ja podem gaudir de la primera part d’aquest projecte:

• Una zona de joc cimentada, per poder jugar amb els tricicles i motos
que tant els agraden, amb un circuit
de carretera i illetes de gespa artificial.
• Un sorral completament nou: amb
més espai i sorra adient a l’edat.
• Casetes de fusta on podran gaudir
de la recreació del joc simbòlic.
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AMPA ESCOLA AGUSTÍ GIFRE DE SANT GREGORI

Nova web al gener
L’AMPA de l’escola Agustí Gifre ha
comprovat, aquest primer trimestre
del curs, que el projecte de millorar
els patis era molt ben rebut per tota
la mainada.
A més, s’ha fet el taller de Nadal. I
com a novetat, l’AMPA espera que la
seva nova web comenci a funcionar
el 8 de gener! Un bon regal de Reis!
L’AMPA espera que amb la nova
web les famílies podran estar més
informades de les seves activitats i
dels beneficis de ser-ne soci.

anem a l’escola
INSTITUT VALL DE LLÉMENA
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20a edició de la campanya «Alimentació i Joves d’Avui»
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En el marc de la 20a edició de la campanya «Alimentació i Joves d’Avui», organitzada pel Consell Comarcal del
Gironès, en col·laboració amb l’Escola
d’Hostaleria del Gironès i el programa
«Salut i Escola» del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya,
els alumnes de 4t d’ESO del nostre
centre van assistir al programa d’activitats amb l’objectiu de reflexionar sobre la importància de l’alimentació en
la pròpia salut, adquirir hàbits alimentaris saludables, sensibilitzar-se en
els temes de dietètica i nutrició, i assimilar hàbits de bon comportament a
la taula. Les activitats realitzades van
consistir a participar en les xerrades
a càrrec d’especialistes en educació
per a la salut, visitar les instal·lacions
de l’Escola d’Hostaleria i, finalment,
gaudir d’un dinar de degustació al
restaurant de l’Escola d’Hostaleria
de Girona, on es posaren en pràctica
conceptes bàsics del bon comportament a la taula. Gràcies a aquesta activitat, els alumnes dels nostre institut
van rebre la corresponent informació
sobre els diferents hàbits alimentaris
saludables entre els joves de secundària i, alhora, van conèixer de primera mà les instal·lacions i l’oferta de
cicles formatius que s’imparteixen a
l’Escola d’Hostaleria de Girona.
Escaping War: la memòria de l’exili
Arran del projecte Erasmus+ «Escaping War : working together for a better Europe», iniciat l’any passat a partir
del tema de l’exili durant la Guerra Civil Espanyola i la situació dels actuals

refugiats de la guerra de Síria, el dia
20 de novembre vàrem tenir el luxe de
comptar amb la visita de l’Assumpta
Montellà, historiadora de professió
i escriptora. Entre els seus llibres
més venuts destaquen La Maternitat d’Elna, El setè camió i 115 dies
a l’Ebre. En la conferència impartida
per l’Assumpta, es van abordar diferents temes, com ara la fugida a l’exili,
el camp de concentració d’Argelers i
la Maternitat d’Elna. Les explicacions
de la ponent es van centrar a recalcar
la importància de no oblidar les històries personals dels nostres familiars
durant la Guerra Civil i de la necessitat de recollir les seves experiències
a través de la seva memòria oral. Els
relats dels exiliats, que ens va explicar
l’Assumpta en primera persona, van
ser escoltats amb molta atenció per
part dels alumnes de 1r d’ESO. Una
vegada finalitzada la seva exposició
es va obrir un torn de paraula a través
del qual l’alumnat va expressar la seva
curiositat davant uns fets de la nostra
història tan obscurs i poc comentats.
Projecte de construcció d’un pont
Durant el primer trimestre, els alumnes de 2n d’ESO, des de l’assignatura de tecnologia, van realitzar individualment un projecte que consistia
en la construcció d’un pont. Les condicions prèvies a la construcció es
basaven en unes instruccions molt
senzilles: el pont havia de tenir com a
mínim una llum de 45 cm, havia d’estar format almenys per 30 elements
individuals i el tauler del pont havia

de permetre el pas d’un vehicle de 80
mm d’amplada x 70 d’alçada. Per dur
a terme aquesta construcció, l’alumnat va utilitzar tot tipus de materials,
com ara fustes, depressors mèdics,
poliestirè expandit, barres d’acer, etc.
Els resultats obtinguts van permetre
visualitzar diferents dissenys: ponts
amb arc, ponts reticulats, ponts atirantats... La nota final de cada projecte presentat s’aconseguia a través
de la curiosa aplicació de la fórmula
Npont = Pes que suporta / Pes propi
(Npont màx=10), en la qual s’estipulava la nota en funció del pes que podia
suportar el pont i el seu propi pes.
INS Vall de Llémena: Centre preparador d’exàmens de Cambridge
A partir d’aquest curs 2017-2018
hem esdevingut centre preparador
oficial d’exàmens de Cambridge University, amb l’objectiu que la majoria
del nostre alumnat pugui certificar a
l’acabar l’ESO el nivell B1 (Preliminary for Schools ) o bé el nivell B2
(First for Schools) corresponent al
Marc Europeu Comú de Referència
per a les Llengües. Aquests dos nivells qualifiquen el domini de la llengua d’usuari independent. La competència en llengües estrangeres és
una de les estratègies clau que es
potencia des del nostre centre, com
a eina fonamental per viure i treballar
en una societat global. Els nostres
alumnes dedicaran una hora setmanal específica per a la preparació de
les proves oficials. Els exàmens es
podran realitzar en el nostre centre

anem a l’escola

i, a més, l’alumnat gaudirà d’un descompte en el cost de l’examen. Confiem que aquesta iniciativa, juntament
amb l’ensenyament d’altres matèries
en anglès (AICLE), intercanvis Europeus (Erasmus +), intercanvi amb
Holanda i el treball per projectes des
de l’àrea de llengua anglesa, contribueixin a fomentar una sòlida competència comunicativa en llengua anglesa entre el nostre alumnat.

ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

L’aprenentatge és un procés molt
complex que depèn de molts factors i
processos interrelacionats entre si, un
dels quals és la visió. Més d’un 80 %
de l’aprenentatge que fan els nostres
alumnes a l’aula els arriba a través de
la via visual. Així doncs, la visió desenvolupa un paper molt important en
l’aprenentatge i en el seu desenvolupament com a persones.
Quan parlem de visió no ens referim
només a l’agudesa visual, és a dir, a
veure-hi nítidament amb un ull i un altre per separat. Això és la vista. En la
visió intervenen altres aspectes: els
moviments oculars i l’enfoc (requisits
per a una bona lectura); la coordina-

De mica en mica els mestres ens hem
anat familiaritzant amb el treball d’aquests
professionals. Quan observem dificultats
d’aprenentatge en els nostres alumnes
valorem diferents factors i, cada vegada
més, contemplem els desordres visuals
com una possibilitat.
Amb l’objectiu de poder conèixer millor els trastorns visuals i com afecten
l’aprenentatge, el claustre de l’escola
ha pogut dur a terme una sessió de
formació teòrica i activitats pràctiques
a càrrec de l’optometrista Ana García,
fundadora del Centre d’Optometria
Catalunya, de Vilablareix. Ens ha ajudat
a entendre millor els processos visuals
i, sobretot, com poden condicionar
l’aprenentatge. Ens ha ofert recursos
per detectar-los i algunes activitats per
reforçar els diferents aspectes visuals.
És una aproximació inicial que ens ha
fet palès que en la formació de base
dels mestres caldria incloure aquests
tipus de coneixements per poder detectar, el més aviat possible, problemes que poden afectar molt l’aprenentatge.
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ció ull-mà, (fonamental per a l’escriptura i per als esports); la visió en 3D,
la memòria visual, la visió del color, les
relacions viso-espacials...
Hem de considerar també que el desenvolupament de la visió està molt lligat al desenvolupament motriu i a la
lateralització. Els moviments del propi
cos i el desplaçament permeten canvis de visió, modificació del camp visual, de l’enfoc... Quan el nen està ben
lateralitzat, el cervell està preparat per
començar a entendre la direccionalitat, que és la projecció en l’espai de la
pròpia lateralitat.
Per distingir la direccionalitat de les
lletres, tenir una lectura còmoda i una
cal·ligrafia sense esforç, estar lateralitzat és fonamental...
L’optometria és la ciència que s’encarrega de la cura de la visió. L’optometrista
és el professional que avalua i tracta els
problemes visuals, intervenint en els aspectes visuals afectats, però també en
aquells aspectes del desenvolupament
motor que els poden condicionar i en el
procés de lateralització.

7EN1

Vista o visió?
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casal de la gent gran
CASAL SANT GRAU

A banda de les activitats habituals
que tenen lloc al Casal –jocs de cartes, dòmino, berenars, gimnàstica...–,
periòdicament s’organitzen altres accions que puguin ser de l’interès dels
socis i amics de l’entitat.
Durant l’any que ara clourem podem
enumerar:
El mes de març, a la Pineda, es va organitzar una sessió de Playback amenitzada pel Casal de Porqueres.
El mateix mes també va tenir lloc una
xerrada molt interessant a càrrec de
la psicòloga Mercè Badosa, que va
parlar de la malaltia de l’Alzheimer, i
en va donar explicacions molt entenedores que ens varen ajudar a comprendre quin és el procés cognitiu
que pateixen els afectats per aquesta
malaltia.

En petit comitè es va fer visita a la
casa Masó de Girona. Aquesta visita
tenia un interès especial per la vinculació de Rafel Masó amb el nostre
municipi.
Com cada any, el mes de maig, el personal responsable del consultori mèdic va oferir una xerrada sobre temes
relacionats amb la medicina i la millora
de la qualitat de vida.
Al Casal es dediquen moltes hores a
les cartes i altres jocs de taula. Doncs
bé, cada any, també aquest 2017,
va tenir lloc un campionat de brisca,
botifarra i dòmino amb premis per als
guanyadors.
Com ja es va informar en el seu moment, un grup de deu cuiners varen
oferir un berenar a tots els socis del
Casal que varen voler participar-hi, i hi
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Activitats del casal durant el 2017
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Fotografia de la Nit fresca d’humor del Casal Sant Grau.

van presentar els seus millors requisits.
També varen tenir lloc un parell de
xerrades sobre consum: una va servir
per desgranar el rebut de la llum, i l’altra –a càrrec d’Enric Angelats– va servir per informar sobre pros i contres
de les compres per internet.
El mes d’octubre, Xavi Nieto, expert en
temes d’astrologia, va fer una presentació del cosmos: planetes, satèl·lits,
estrelles... un món tan espectacular
com desconegut.
Una de les darreres activitats ha estat un berenar especial ofert per deu
cuineres que, igual que els seus companys, varen fer les delícies dels comensals, amb plats exquisits.
També es varen fer activitats especials
durant la festa major.

CASAL DE LA GENT GRAN
Dos capvespres d’estiu es va innovar la programació amb El Casal a la
fresca, oferint una vetllada d’humor i
una altra amb la projecció d’una pel·lícula.
Tot i que en aquesta revista també hi
ha una extensa entrevista a la Sr. Fina
Comas Illamola, que va atendre el

casal durant 18 anys de forma magnífica, no podem deixar de mostrar-li
un profund reconeixement a la tasca
que va portar a terme durant aquest
temps. La Fina ha estat una amiga i
companya de tots els socis i amics
del casal, participant i col·laborant en
totes les activitats que s’hi han dut

a terme, amb delicadesa, discreció,
pulcritud i eficàcia. L’hem vist sovint
col·laborant desinteressadament en
múltiples activitats del poble, sempre
disposada a ajudar. Ara canviarà de
lloc: la trobarem a l’altre costat del
taulell. I s’ho ha ben guanyat. Gràcies
per tot, Fina.

Desembre 2017

7EN1

Xerrada de Mercè Badosa sobre l’Alzheimer al Casal Sant Grau.

El berenar de Sant Jordi, amb l’actuació de «Si no fos».
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Campionat de petanca aquest estiu al
passeig de l’Argelaguet.

Per fomentar i seguir amb les tradicions
catalanes la junta del Casal Sant Grau
va organitzar la castanyada popular com
cada tardor al Centre Cívic.

Berenar de plats cassolans elaborats per les cuineres del Casal Sant Grau al Centre
Cívic. Les cuineres van ser: Margarita Roca, Rosa Armengol, Pepita Roca, Carme Aliu,
Fina Comas, Lourdes Salinas, Lourdes Vilches, Carme Gubau i Antònia Font que van
preparar plats i postres per més de 60 persones.

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

Tornem a engegar!
Projecte PIDCES
S’ha engegat un nou curs a l’Institut
Vall de Llémena i, alhora, una nova
edició del Projecte PIDCES (Punt
d’Informació i Dinamització dels Centres d’Educació Secundària). Un any
més, ja s’ha començat a dinamitzar
una hora del pati a la setmana i a realitzar activitats dins l’aula de prevenció
i promoció de la salut, així com també
de sensibilització i conscienciació sobre temàtiques d’interès per als joves.
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25N – Dia internacional contra la violència masclista
Des del 25 de novembre –Dia
internacional contra la violència
masclista– fins a finals de mes,
es van exposar un seguit de
cartells a l’Espai Jove Cal Bolet
sobre mites de l’amor romàntic, situacions de violència que
es poden donar i característiques d’una relació de parella
saludable. L’objectiu: generar
consciència sobre aquesta problemàtica i promoure relacions
més equitatives entre homes i
dones.
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Halloween
Cada vegada s’està estenent més
la celebració de la tradició d’origen
celta de Halloween, i a l’Espai Jove
Cal Bolet no vàrem voler ser menys!
Per preparar-nos, uns dies abans es
va organitzar un taller de maquillatge

terrorífic amb una alta participació i
uns resultats de por. I la vigília de Tot
Sants es va ambientar l’espai en una
casa del terror i es van repartir llaminadures per a tots i totes aquells que
ens varen visitar!

e s pa i j o v e c a l b o l e t
Ara ve Nadal..!
Des de l’Espai Jove Cal Bolet
hem preparat una programació
especial per a Nadal: taller de
galetes nadalenques el divendres 15 de desembre; el tradicional Parc de Nadal el dijous
28 i el divendres 29 de desembre; sortida a la pista de gel de
Girona el 3 de gener, tarda de
jocs de taula el 4 de gener i la
possibilitat de venir a compartir
la tarda amb nosaltres sempre
que ho vulgueu!
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Bus Nit de Fires de Girona
Enguany es va tornar a organitzar –des de l’Àrea de Joventut
de Sant Gregori i el Consell
Comarcal del Gironès– un autobús nocturn per anar i tornar
de Fires de Girona durant cinc
nits (27, 28 i 31 d’octubre i 4 i 5
de novembre), amb cinc expedicions d’anada i sis de tornada
i 785 usuaris que se’n van beneficiar. És una bona iniciativa
pràctica que permet evitar agafar el cotxe i haver de buscar
aparcament, i que ajuda a viatjar d’una manera més segura.

Sortida a l’Escape room
L’Escape room és una habitació tancada plena d’enigmes i pistes a partir de les quals has d’aconseguir
sortir-ne treballant en equips d’entre
quatre i sis persones. És una activitat
innovadora i divertida que vàrem poder posar en pràctica un divendres de
novembre amb un grup de nois i noies
de Sant Gregori i la Vall de Llémena.
Una experiència per recordar!
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XXI Fira del pa i la xocolata
Amb un grup de joves voluntaris es va tornar a
col·laborar a la darrera edició de la Fira del pa
i la xocolata, ajudant en algunes tasques prèvies com la preparació de material i durant tot
el dia en la dinamització dels diversos tallers
infantils.

ESPORTS
CB SANT GREGORI
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Arriba el Nadal

«Per Nadal, cada ovella al seu corral»;
la cançoneta que anunciava una coneguda marca de torrons: «Vuelve, a
casa vuelve, por Navidad...»; la família, la missa del gall, el dinar de Nadal,
el tió, les vacances dels escolars, la
loteria –«el gordo»—, el fred que convida a quedar-se a la vora del foc, el
parèntesi de les festes, l’absència
de grans esdeveniments... i, després
d’anar a esperar els Reis, una altra
vegada a la feina, a l’escola i als entrenaments. Això és el Nadal.
Moltes d’aquestes coses encara perduren i perduraran, afortunadament.
D’altres han canviat. Ara, fins i tot,

tenim unes eleccions autonòmiques
a la vigília de Nadal que alteren la
tradicional calma d’aquests dies. Els
nens hauran de començar un dia més
tard les vacances per unes eleccions
imposades i programades al bell mig
de la setmana. Al mig, com el dijous.
En poc temps tot s’ha accelerat, com
en el bàsquet. Abans es defensava
«en zona»; ara es defensa «l’home» i
es corre més. Des de feia molts anys
el Club Bàsquet Sant Gregori jugava
a un número de la loteria nacional, i
aquest any no hi jugarem i no oferirem
participacions a la gent de Sant Gregori. El club, com a mostra de rebuig
a la incerta situació política actual, a
la violència i repressió envers els nostres representants i al poble de Catalunya en general, ha decidit deixar
de comprar loteria de l’Estat. L’any
que ve serà un altre any i jugarem a
la Grossa, però no es tornarà a jugar,
com a club, a la loteria nacional.
Si els esdeveniments i enrenous polítics dominen el nostre passat, el
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club d’escacs sant gregori

Activitats del club d’escacs
Al club d’escacs Sant Gregori hem tornat a l’activitat i a les classes
dels divendres. En aquests moments, hi ha 40 nens que venen a
aprendre a jugar al club.
Com ja hem fet els últims dos anys, volem organitzar un torneig per
recaptar fons per a la Marató de TV3 el dia 16 de desembre. Les
dues primeres edicions van anar força bé, i esperem poder tornar a
posar el nostre granet de sorra aquesta edició.
Pel que fa a activitats del club, a partir del mes de gener començarà
la lliga catalana d’escacs. L’equip A jugarà un any més a primera
categoria gironina. Aquest any també tindrem un equip a tercera
gironina i un equip sub-12.
L’Antoni Foix ha estat participant en el campionat territorial. En el
moment de fer aquest escrit, portava 3,5 punts de 8 possibles. Cal
destacar la victòria que va aconseguir a la primera ronda contra el
fort jugador del Gerunda Francesc Parramon.

nostre present i també el nostre futur, afortunadament la vida del nostre
club transcorre més plàcidament ja
que tothom entrena i juga amb normalitat, i únicament es veurà alterada
aquesta normalitat per l’aturada de
Nadal.
Aquest parèntesi nadalenc potser no
és prou bo per als interessos esportius del club, però sí que ho és de bo
per a la seva economia del club. El
nostre club, juntament amb l’Agrupació Esportiva Sant Gregori, organitza
la tradicional Quina de Nadal. Els beneficis que obtenim tant el futbol com
del bàsquet són una gran ajuda per a
ambdues institucions.
És per això que us convidem a participar-hi i uns animem a venir algun
dels quatre dies programats: Nadal,
Sant Esteve, Cap d’any i el dia dels
Reis i, naturalment, us desitgem a
tots, als del club i als que no són del
club –a tots–, unes bones festes de
Nadal, Cap d’any i Reis i un proper
any 2018 ple de salut i felicitat.
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EL PODER DE LA MÚSICA
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Les bombes començaven a precipitar-se. La seva mare, altre
cop, li va dir que havien de tornar a amagar-se en els refugis
antiaeris, com aquell dissabte fred de març que van haver
d’anar-hi perquè havien començat els bombardejos dels
franquistes i, per acabar-ho d’adobar, uns homes van anar
a casa i es van emportar el seu pare, només de pensar-hi ja
li venien esgarrifances. L’últim record que tenia del seu pare
va ser aquella cara orgullosa de valentia. No entenia per què
se l’havien d’endur, ell no havia fet res de dolent, no tenia
cap culpa, però segons havia dit la seva mare, deien que el
necessitaven per vèncer els franquistes.
De cop la seva mare la va despertar d’aquell record que
s’estava esborrant. Cada cop més. Sentia com si perdés
el seu pare, que s’esvaïa, com la boira quan comença la
primavera. La seva mare li va dir que agafés tot el necessari
per poder passar la nit sota el refugi o fins que les bombes
ja no fessin soroll.
Va agafar pa que tenien al calaix; era prou gros per alimentar
durant una nit les seves tres germanes petites, però per a
la seva mare i per a ella no, així que va anar al rebost on
tenien les reserves de menjar i en va agafar un altre tros,
però aquest més sec, els hi havia donat la veïna perquè quan
va marxar el seu pare, els costava més arribar a final de mes i
les veïnes ajudaven a aquella família que, sempre havia estat
pendent de donar un cop de mà a tothom. Després va agafar
la seva guitarra perquè l’altra vegada, a dins el refugi, les
hores van passar molt lentament. Quedar-se allà, esperant
que acabessin de llançar bombes, i aquell soroll que se
sentia quan queien, els feia posar la pell de gallina, així que va
decidir que per fer fora l’angoixa i la tristesa tocaria algunes
de les cançons que li havia ensenyat el pare feia temps. Ella
sabia tocar molt bé la guitarra i tothom li feia veure que tenia
un do per a la música i; a més; la gaudia molt, es passava
totes les tardes tocant la guitarra, mai se’n cansava. El
seu somni era poder estudiar música a Anglaterra, que en
aquell temps tenia una de les millors acadèmies de música
de tot el món, però a casa seva no la podien ajudar gaire
perquè no tenien diners. Ella intentava fer algunes feinetes
a canvi d’algunes monedes que anava guardant per aquesta
finalitat, encara que sabia que li costaria reunir tots els
diners necessaris per accedir a l’acadèmia musical, tenia
esperança, mai la perdria.
Van sortir de casa totes ben equipades: la seva germana
petita, la Joana, portava una manta per si tenien fred, la
mitjana, la Claror, uns llums per veure-hi a la foscor, la Lia,
uns coixins per poder estar-hi còmodes i la seva mare el pa.
Se sentien com les bombes anaven caient lluny, a elles no
les afectava perquè encara no havien arribat a Sant Gregori,

tot i això s’havien d’afanyar perquè, un cop Girona hagués
estat bombardejada, anirien pels pobles del voltant, com
feien sempre.
Pel carrer es veien els nens amb les seves mares, tots
corrien per arribar a temps i tenir lloc, no volien morir; als
refugis antiaeris no hi havia lloc per a tothom i no sabien
què passaria si no hi cabien, així que elles també van correr
per tenir-hi un lloc. Es vaig fixar en les cares de la gent, eren
cares de por, cares sense esperança.
No sabia quina cara feia ella però s’esforçava per fer una bona
cara, una cara de seguretat, de valentia, volia ser valenta, com
el seu pare. No podia deixar-se vèncer per la por. Les seves
germanes petites necessitaven que algú les cuidés i la seva
mare no estava gaire bé des que el seu pare havia marxat, es
passava tot el dia amassant i fent fornades per vendre pa;
casa seva era la fleca del poble. Tenien els pans de pagès
més bons de tota la vall del Llémena. La botiga la tenien a
Sant Gregori. L’ofici havia passat de pares a fills igual que la
recepta del pa. Per això la seva mare havia d’estar amassant
i enfornant sense descansar, havia de treballar dur ara que el
seu home ja no hi era per fer la feina. Ella mateixa intentava
ajudar una mica quan podia perquè passava moltes estones
estudiant. Normalment les noies de la seva edat havien
d’estar als fogons i feinejant a les cases, ella havia decidit
continuar estudiant, a més, era un desastre amb la cuina. Una
vegada havia intentat fer un pastís per regalar a la seva mare
pel seu aniversari i li volia fer una sorpresa. El pa de pessic li
havia quedat del tot torrat, i dur com una pedra. La seva mare,
rient, li havia dit que no passava res, el que importava era la
intenció. També, una altra vegada volia cuinar un rostit, com
que li agradava tant llegir música, es va quedar submergida
en les seves partitures, no va estar per la feina i van haver
de llençar tot el que havia intentat cuinar. La seva mare ja
no tenia cap esperança que aquella nena alta, lleugera i
encantadora pogués cuinar algun dia. Ella volia que seguís
estudiant. Sabia que hi havia poques nenes que podien tenir
aquesta oportunitat. Va ser una de les afortunades ja que ho
havia desitjat amb totes les seves forces.
Sense adonar-se’n ja eren al refugi antiaeri. Hi havia molta
gent: nens petits que ploraven, dones grans carregades
amb diferents paquets, nadons que no sabien què passava,
mares desorientades, noies preocupades. Ella era molt
observadora, es fixava en tothom cada vegada que hi anaven.
De cop va veure una cara familiar, era la seva amiga Dolça.
Vivia unes cases més enllà de la seva, eren dues amigues
inseparables, sempre reien i s’ajudaven. Eren molt diferents,
però es complementaven una amb l’altra, mai tenien
conflictes. I això sí, eren molt xerraires totes dues:

del refugi, a mesura que anava carrer avall, va veure com
algunes famílies ploraven desbordades sense saber què
fer perquè casa seva havia quedat destrossada. També va
observar que el parc que hi havia al poble, a prop de l’escola,
havia quedat completament destrossat. Era un parc on les
seves germanes petites solien anar a jugar les tardes amb
els seus amics i amigues de l’escola.
– “A més a més de destrossar-nos les coses, també ens
volien treure els nostres entreteniments! Això no podia ser!”
–Va pensar.
Les mans li tremolaven de ràbia i, a la cara, li sobresortia una
vena que només li apareixia en casos extrems.
Per fi van arribar al seu carrer. En aquell moment no podia
expressar el s seu nerviosisme perquè el cor li bategava a
cent. La seva mare anava tot davant i, segurament, ja havia
arribat a la seva llar. Quan per fi ella va poder arribar davant
de casa seva, va veure l’edifici. No semblava la seva; per un
moment va dubtar. Va mirar a la bústia però sí, efectivament,
ho era. Van obrir la porta i es va sentir un grinyol molt agut.
Totes es van posar les mans a les orelles per no haver de
suportar aquell soroll rovellat. Les tres petites van anar
corrents a les seves habitacions. Van fer un crit totes
alhora. La seva mare i ella van anar ràpidament a l’habitació
d’una d’elles, a la de la Claror. El sostre ja no hi era. Totes
juntes van marxar corrents en notar un petit tremolor i, en
el precís moment que van sortir a l’exterior, va caure el que
quedava del sostre i amb ell algunes parets. Totes es van
quedar immòbils i pàl·lides en veure com casa seva queia
davant dels seus peus i quedava en ruïnes. On anirien? Com
sobreviurien a la guerra si s’havien quedat sense sostre?
Igual que elles algunes famílies també es van quedar sense
casa. De mica en mica tots aquells veïns es van anant agrupant
davant l’Ajuntament formant un nombre cada vegada més
gran. Tothom estava trist, abatut. L’alcalde, en veure tota
aquella gentada els va indicar que haurien de dormir en una
nau on abans hi havien viscut les vaques. Només de pensarho ja li venien esgarrifances. Però no tenien cap altre opció
així que tothom amb les seves pertinences van anar cap allà.
La Georgina i les seves germanes, abans d’anar-hi van
passar un moment per les restes del havia estat casa seva
per intentar recuperar alguna cosa. Van poder recollir el cofre
on la mare i els pare sempre guardaven els seus estalvis,
algunes fotografies que tenien desades en uns calaixos que
havien quedat destrossats i dos dels matalassos per poder
estar més còmodes a l’hora de dormir. I, per descomptat, la
seva roba. Els va costar entrar. Hi havia un forat en un costat
on la casa encara s’aguantava. Va ser difícil, però entre totes
ho van aconseguir.
Dins la nau feia molta pudor de fems, i amb tantes persones
juntes també feia una ferum molt estranya. Totes les famílies
s’esforçaven per sobreviure. I donaven gràcies a Déu, cada
dia, per haver-los ajudat a tenir aquell lloc on poder viure. A
vegades, algunes dones dels pobles de la vall, anaven allà i
els donaven diners, roba i menjar.
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– Georgina, amiga! Tinc tantes ganes que s’acabi tot això,
no aguanto més– va dir la Dolça desesperada. –Ahir es van
endur el meu germà a l’exèrcit! T’ho pots creure? Només té
tretze anys, igual que nosaltres!– va acabar dient la Dolça
contenint les llàgrimes de dolor.
– Em sap molt de greu, vols una abraçada de les meves? –en
dir això la Dolça la va abraçar amb totes les seves forces –
Aquest cop he portat la guitarra per cantar algunes cançons,
segur que t’animaran!
Quan les bombes van arribar a Sant Gregori, dins el refugi,
tothom respectava el silenci. La Georgina només pensava i
desitjava amb totes les seves forces que no li passés res a
casa seva perquè allà era on havia crescut, on havia viscut tota
la seva vida i si desapareixia ja no sabrien què fer, on anirien?
Tenia l’esperança que tot quedés intacte, perquè aquell poble
era una joia per a ella, sabia que hi hauria alguna desgràcia
tot i que no ho volia acceptar. Sempre n’hi havia una o altra.
De cop, fugint de tots aquests pensaments, va recordar que
havia portat la guitarra i com que les bombes l’espantaven
i hi havia nens petits plorant i tremolant de por, va intentar
alegrar l’ambient. Així que es va posar a tocar una melodia
que li havia ensenyat el seu pare l’estiu passat i que era una
cançó que sempre tocava quan estava trista perquè la feia
posar contenta. I va fer l’efecte que havia desitjat. Tothom
va començar a picar de mans. Al principi, se la miraven
sorpresos i sense reaccionar, però de mica en mica es va
anant encomanant d’una mena d’alegria, la justa per aquells
moments difícils. De fons, se sentien les bombes com queien
però la gent intentava desviar l’atenció cap a la música, era
com si tothom fes com si aquestes caiguessin en un altre
racó del món.
La Georgina tocava i mirava el seu públic amb un espurna de
felicitat. Va veure la seva amiga Dolça que estava arraconada
en un cantó i no gaudia, estava molt trista. Li va semblar que
la seva cara s’envellia i que deixava de ser aquella nena fina,
alegre, aquella princeseta que ella coneixia. Per això, quan
va acabar la cançó va anar a buscar-la i se li va posar al
costat sense dir res. La seva amiga es va adonar de la seva
presència i va començar a plorar, no es va poder contenir
més. La Georgina l’entenia perquè ella també havia patit
aquella pena amb el seu pare. Li sabia molt greu veure-la
tan compungida però no la va aturar perquè li tocava plorar.
Deixar de plorar no li serviria de res perquè ella sabia prou
bé que els sentiments i les emocions havien de sortir. Va
voler-la ajudar i va començar a tocar una cançó trista. Els
d’allí reunits es van adonar del que li passava a la seva amiga
Dolça i alguns es van acostar per donar-li una mica de caliu.
Aviat, les bombes van deixar de caure i de fer soroll, però no
van sortir perquè s’havien d’esperar una mica. Els grans els
ho havien dit moltes vegades. No cal deixar-se enredar per
la quietud immediata.
Quan van rebre les indicacions dels grans que ja podien
sortir i marxar cap a casa, tot d’una li va tornar l’angoixa.
Esperava que no hagués passat cap desgràcia. En sortir
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La gent estava molt trista i cansada. Estaven així perquè
molts dels homes havien mort a la guerra i sabien que d’ara
en endavant ja no tornaria a ser el mateix. Haurien de viure
sense aquella presència masculina que els ajudava a fer les
feines i a tirar endavant. Per sort o per mala sort, del pare de
la Georgina no en tenien cap notícia. Elles volien pensar que
encara estava a la guerra fent el seu paper. Durant aquells
dies nomé s’havien rebut una carta que deia que el seu pare
havia arribat a la base militar. I, ni tant sols l’havia escrita ell.
La Georgina estava abatuda perquè sabia que el seu somni
d’anar a Anglaterra i anar a l’Acadèmia de música s’esvaïa.
Però ella seguia tocant la guitarra, ara ja sabia tocar les
cançons que li havia ensenyat el pare del dret i del revés.
Per això va començar a inventar les seves pròpies melodies.
Al principi li costava una mica compondre, però de mica en
mica li va anant agafant el truc. Cada cop que assajava, el
seu assaig es convertia en un concert, perquè es formava
un cercle nombrós de persones al voltant seu aplaudint-la
animadament. Era com si deixessin a una banda totes les
desgràcies i s’alliberessin de tot el mal que tenien a dins i
fossin felices per uns instants. Els moments en què aquella
nena alta, de cabells castanys, amb uns ulls verds i marrons
com els del seu pare, tocava, era el moment de fugir de tot
allò. Aquella nena tocava amb un sentiment que omplia els
cors, tenia el poder d’animar a la gent, erò ella no ho sabia.
Ja havia ajudat un nadó que estava a punt de morir perquè
no podia menjar del pit de la seva mare. En sentir-la tocar es
va aferrar a la vida, i va tornar a mamar. Per aquests petits
detalls, la gent va començar a veure-la com «la nena que
tenia el poder de la música dins».
La Georgina no hi donava cap importància perquè creia que
tot era coincidència. El que més desitjava, era que s’acabés
la guerra i que tornés el seu pare. Tant ho desitjava que va
compondre una cançó dedicada a ell. Aquella cançó parlava
dels moments bonics que havia viscut amb ell, de la tristesa
de la seva separació i de la força que li donava per tirar
endavant. Era una cançó molt bonica. Sabia que s’estava
acabant la guerra i que el bàndol del seu pare estava perdent,
el bàndol dels catalans. Perquè cada vegada que sortien del
refugi, venien més famílies a la nau i més cares tristes de dol.
De fet, ella tenia ganes que s’acabés tot allò per tenir el seu
pare, que l’agafava en braços, però cada vegada costava
més viure en aquell espai perquè cada vegada hi venia més
gent.
Les seves germanes estaven molt primes perquè quasi no
menjaven. La més petita, la Joana, ho havia apassat molt
malament; Sempre agafava molts constipats, així que sempre
estava al llit. La Claror era la que els donava alegria perquè,
malgrat les desgràcies sempre tenia un somriure d’orella a
orella i mai se’n cansava. La Lia semblava desorientada. No
li agradava gens estar allà i sempre rondinava. Cada vegada
que podia marxava a jugar amb les seves amigues que
tenien un sostre propi, i a vegades s’hi quedava uns dies.
Tots nosaltres, els que estàvem a la nau vivíem com animals.

Però no teníem cap altra alternativa. Per sort, podíem sortir
d’allà quan volíem. La mare cada dia anava al forn a fer pa
per vendre i la Georgina l’ajudava perquè ara no tenien
escola. Els franquistes havien fet tancar l’escola. La seva
mestra també era allà amb elles. A canvi de quinze quilos
de pa cada mes li ensenyava les lliçons. També, aprenia a fer
altres feines que veia fer a les altres dones de la nau. Moltes
vegades deixaven que les ajudés. Ja havia ajudat a una
llevadora, d’ajudant de cuina i, per descomptat, de flequera.
Passaven i els dies i cada cop faltava menys per l’arribada
del seu pare. Un dimecres al matí, els hi havia arribat una
carta. L’adreça era desconeguda, però hi havia la lletra del
seu pare. Totes es van posar molt contentes. Per fi tenien
noticies del seu pare! La Lia va llegir la carta en veu alta
perquè n’estava aprenent i havia de practicar. A la carta deia:
«Hola estimada família! Tinc moltes ganes de veure•us.
Cada dia penso en vosaltres. Aquí a la guerra ho passo
molt malament, però el fet que vosaltres estigueu segures
m’encoratja a seguir endavant. Faig de camioner. Porto
als els soldats a les muntanyes perquè disparin contra els
avions enemics. Els vaig dir que sabia conduir i no em van
fer soldat, això de portar el pa a altres pobles en temps de
pau havia ajudat que no hagués de ser a primera línia. Per
tant, estic més segur que d’altres. La meva feina és agafar el
camió amb vint soldats carregats al remolc i tot seguit pujar
a la muntanya. Després aparco el camió en una cova que
tingui un forat a la superfície prou ample perquè els soldats
puguin disparar i, prou petit perquè els avions no els vegin.
Jo m’amago sota les rodes del camió perquè no em toqui
cap bala i, finalment, quan és hora de tornar marxo cap a
la base militar amb els soldats que no han mort. Avui he
tornat sol. Quan he sortit del meu amagatall tots els soldats
estaven morts. He pregat per ells durant tot el viatge perquè
Déu tingui compassió d’ells i els porti al cel. Estem perdent
la guerra crec que tornaré d’aquí poc perquè ja arriba a la
fi tot aquest horror. Aquí on estic ens donen prou menjar, i
estic sa. No patiu per mi. Tinc moltes ganes de veure com
n’està de crescuda la meva petita Joana i el somriure de la
bonica Claror. Vull sentir l’olor i la tendresa de l’entremaliada
Lia, espero que la Georgina segueixi tocant la guitarra, tinc
ganes de sentir com toques, bonica!. I per descomptat li
vull fer un petó a la mare. Espero que estigueu bé totes i no
tingueu por. Sigueu valentes.
Molts petons i abraçades,
del vostre pare.
P.D.: Us estimo molt!»
Després de rebre aquella carta es van alegrar molt i es van
tranquil.litzar. Van tenir la seguretat de saber que el seu pare
estava sa i estalvi i que aviat tornaria. Poques de les famílies
ho podien dir. Després de la carta, els dies que van venir
els van afrontar amb una alegria i valentia immenses. I amb
un obrir i tancar d’ulls ja eren al març. Cap a finals de març,

Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
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Resum d’acords del Ple i acords de la Junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE
Sessió extraordinària i urgent del dia 23 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 exigir la llibertat immediata dels
presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural,
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament.
Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals, i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per
part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
Demanar a les institucions europees que no continuïn donant
l’esquena a Catalunya davant d’accions pròpies d’una dictadura.
Els reunits, per unanimitat, acorden manifestar el suport al Govern
de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del
dia 1 d’octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum
d’Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de
la República, aprovades pel Parlament de Catalunya.
Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través
de les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la
població i les institucions catalanes.

Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme
i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució
Espanyola.
Sessió ordinària del dia 20 de novembre 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 modificar el nom del carrer Joan
Margarit i de Recasens per passar-lo a la correcta grafia del personatge que li dona nom: Joan Margarit i de Requesens.
Modificar el nom de la sala d’actes de l’escola i que passi a denominar-se Sala 1 d’octubre.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de PDeCAT i del
Grup d’ERC-AM i l’abstenció del Grup de la CUP-PA s’aprova
l’expedient 5/2017, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2017.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de PDeCAT i del
Grup d’ERC-AM i el vot en contra del Grup de la CUP-PA s’aprova
demanar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la cessió de la gestió de dos habitatges situats al carrer de la Bruguera per tal que
l’Ajuntament pugui administrar-los i cedir-los a persones del municipi
que ho necessitin.
Aprovar el conveni a subscriure entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Gregori per a la cessió de la ges-
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tió de l’ús de dos habitatges de titularitat pública administrats per
l’Agència.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de PDeCAT i el vot
en contra del Grup d’ERC-AM i del Grup de la CUP-PA s’aprova
el pressupost municipal per a l’exercici econòmic 2018, les bases
d’execució i la plantilla de personal.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases que hauran de
regir la selecció d’un logotip i d’un eslògan de promoció municipal.

Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució
política.
Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.
Amb el vot en contra del grup de PDeCAT i a favor d’ERC i CUP, es
va rebutjar una moció sobre habitatge presentada per ERC
Sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2017

Portar a terme la convocatòria per tal que les persones o empreses
interessades a participar en aquest concurs puguin presentar la seva
proposta en la forma i termini que s’especifiquen a les bases.

Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer,
Josep M. Serra i Noguer, Enric Forés i Reverté, Pau Molas i
Vidal i Josep Pallarés i Burbail.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni a signar entre
aquest Ajuntament, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt per dur a terme de manera efectiva les
mesures necessàries per pal·liar i prevenir la pobresa energètica en
el nostre municipi.

Es porta a terme l’elecció mitjançant sorteig dels membres de les
meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del
dia 21 de desembre de 2017.

Es dona compte al Ple de la Corporació de les trameses al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, previstes als articles 10, 16.1
i 16.8 de l’ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre de 2016 i art. 4 de
la Llei 15/2010

SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Els reunits, per unanimitat, acorden rebutjar l’escalada repressiva dels
darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots els presos polítics, que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.
Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i
per l’Honorable vicepresident Oriol Junqueras.
Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que
s’han vist desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE.
Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar
l’arbitrarietat i l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol estat de dret digne ha
de garantir.
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Junta de Govern Local de 9 d’octubre de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden procedir a retornar l’aval dipositat per l’empresa Construccions Rebujent SA en concepte de fiança
per les obres de construcció de l’edifici de la Biblioteca municipal de
Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden presentar una oferta al Departament de Territori i Sostenibilitat i concretament a l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’adquisició dels vehicles següents: Nissan
XTRAIL, amb matrícula 3268FZX, dipositat a l’EDAR de la Bisbal
d’Empordà, amb un preu de 2.200 euros, i Nissan XTRAIL, amb matrícula 3297FZX, dipositat a l’EDAR de la Bisbal d’Empordà, amb un
preu de 2.400 euros.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’annex al contracte subscrit en data 11 de novembre de 2016 per a la gestió del mercat de
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segona mà, establir la seva periodicitat en mensual i fixar-la el segon
diumenge de mes.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases que han de regir la contractació d’una persona en règim laboral temporal, modalitat
d’interinatge per al lloc de treball d’atenció del casal de gent gran de
Sant Gregori durant la setmana, de dilluns a divendres.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada de
l’obra per a la instal·lació d’enllumenat públic i obra civil a La Bruguera al sector Soler i Patel de Sant Gregori amb un pressupost
d’11.590,86 € IVA no inclòs.

les despeses del cost del foment de l’activitat esportiva mitjançant el
futbol que es porta a terme durant tot l’any per part d’aquesta Agrupació.
Els reunits, per unanimitat, aproven l’expedient de contractació per
al manteniment de la carretera de Constantins 2017 amb un pressupost de 9.000 €, IVA no inclòs, i obrir convocatòria per a la seva
contractació.
PROPOSICIONS URGENTS
Junta de Govern Local de 23 d’octubre de 2017

Aprovar 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.

Aprovar l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva
contractació.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar l’ajut de 1.000 € del
Consell Comarcal del Gironès amb destinació a sufragar les despeses de l’XI Fira del Pa i la Xocolata, edició 2017.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada de
l’obra per a la instal·lació d’enllumenat públic i obra civil al barri del
Raval de Sant Gregori, amb un pressupost de 45.781,50 € IVA no
inclòs.
Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars
que han de regir en la corresponent contractació de l’obra.
Aprovar l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva
contractació.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida
per part de Dipsalut a l’empara del Catàleg de serveis 2017, Programa «Sigues tu», eines i actius per a la salut per al curs escolar
2017-2018, per al centre de secundària Institut Vall de Llémena i per
al CEIP Agustí Gifre de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar una parcel·la d’hort social.
PROPOSICIONS URGENTS

PROPOSICIONS URGENTS
Els reunits, per unanimitat, acorden, aplicant els criteris per a
l’atorgament de subvencions a entitats dels municipis aprovats el dia
11 de juliol de 2016 pel plenari municipal, atorgar a la Comunitat
de Veïns de Taialà la quantitat de 1.279 € per sufragar, en part, les
despeses d’organització de la Festa Major de Taialà, que es va portar
a terme els dies 15, 16 i 17 de setembre d’enguany.
Els reunits, per unanimitat, acorden, aplicant els criteris per a
l’atorgament de subvencions a entitats dels municipis aprovats el dia
11 de juliol de 2016 pel plenari municipal, atorgar a l’Agrupació Esportiva Sant Gregori la quantitat de 9.000 € per sufragar, en part,

Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra d’aïllament acústic, escala, porta exterior del local annex al pavelló a l’empresa Rubau
Tarres SAU.
Junta de Govern Local de 7 de novembre de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost presentat
per l’empresa Duma Interactiva per a la creació d’una APP i el seu
manteniment per a l’Ajuntament de Sant Gregori.
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Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona per a l’obra de condicionament de
les rutes verdes de Can Serra i Ribera de Llémena per import de
39.597,00 €.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar inicialment el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir la licitació de
l’obra de condicionament de rutes verdes de Can Serra i Ribera de
Llémena, i aproven l’expedient de contractació i obrir convocatòria
per a la seva contractació.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida
per la Diputació de Girona dins el Programa d’ajuts als esportistes gironins amateurs d’esports individuals que participen en competicions
esportives de nivell estatal o superior, menors de 25 anys, convocatòria 2017, amb un import total de 1.646 €.
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Els reunits, per unanimitat, acorden, aplicant els criteris per a
l’atorgament de subvencions a entitats dels municipis aprovats el
dia 11 de juliol de 2016 pel plenari municipal, atorgar a l’Associació
Amics del Pessebre de Can Roseta la quantitat de 450 € per sufragar, en part, les despeses del cost d’organització del pessebre de
Can Roseta.

PROPOSICIONS URGENTS
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost presentat
per l’empresa Obres i Reformes Tramuntana SL per a la realització de
les tasques d’enderroc d’un envà, la retirada de les runes, la modificació de la instal·lació elèctrica existent, l’enguixat del sostre i paret,
refer la part del terra afectada i pintar la paret.
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Un 2017 amb molta feina feta i un 2018 ple de projectes!
Tanquem un any 2017 amb molta feina feta des de l’equip
de govern de PDeCAT a l’ajuntament i des del grup municipal i ens preparem per seguir aquest proper 2018 amb moltes ganes de seguir treballant per a tots els veïns i veïnes del
municipi amb empenta per complir tots els projectes que
tenim previstos i aquells que puguin sorgir al llarg de l’any
per seguir millorant, dia a dia, a tots els pobles dels municipi
de Sant Gregori.

gestionar directament des de l’Ajuntament alguns dels pisos
de protecció oficial en règim de lloguer, que quedin lliures,
al carrer Bruguera, i d’aquesta manera agilitzar els tràmits i
l’accés.
És aquesta la línia i el model que ha permès el creixement
de Sant Gregori i totes les fases de protecció oficial, tan de
compra com de lloguer, en diferents fases i que ha donat
habitatge a moltes famílies. En això estem i hi treballarem.

Inversions del pressupost municipal 2018
El pressupost municipal de 2018 ha crescut un
5,5%, i es situa en 3.661.048 euros, sense
augmentar la carrega fiscal a les famílies del
municipi ja que per el 2018 no s’ha previst
cap increment en impostos, taxes ni preus
públics. Tot el creixement prové de majors ingressos per altres vies. Les inversions previstes
per 2018 s’han xifrat en 221.000 euros i d’entrada són les
següents:
- reforma dels vestidors de la piscina municipal (50.000 euros).
- millora d’un altre dels patis de la llar d’infants Els Escarlets
(20.000 euros).
- la renovació de les calderes i acumuladors d’aigua del pavelló municipal (54.000 euros).
- la compra d’un vehicle per la brigada municipal (23.000
euros).
- reserva d’una partida pel pressupost participatiu de 2018
(20.000 euros).
- nova màquina per el manteniment de la gespa del camp de
futbol municipal (3.000 euros).
- adquisició d’un sistema de gestió per l’atenció al públic a les oficines municipals (10.000 euros). -sistema de control de matricules als accessos per carretera a la Vall (41.000 euros).
Tanmateix quan es realitzi el tancament de l’exercici 2017, la
voluntat és incorporar noves inversions al pressupost amb el
romanent de tresoreria.

Fira del Pa i de la Xocolata
Aquest passat mes de novembre s’ha celebrat
una nova edició de la Fira del Pa i de la Xocolata. Un esdeveniment organitzat des
de l’Ajuntament de Sant Gregori i des de
l’Associació de Comerciants i Empresaris de
Sant Gregori Vall de Llémena que ha sumat,
un any més, una gran afluència de visitants i
molta participació en totes les activitats programades. Des
d’aquí un agraïment a tothom que hi col·labora i hi participa
contribuint a fer créixer any rere any la Fira que ja s’ha convertit en un referent en aquest àmbit.

Habitatge
De cara 2018, la previsió en que treballa l’equip
de govern de PDeCAT és iniciar el procés de
construcció de la darrera fase dels habitatges
de protecció oficial a Can Serra (12 vivendes).
Tanmateix estem pendents de les ajudes que
poden obtenir els adjudicataris dels habitatges
en el pagament de l’entrada i de l’hipoteca cada mes, cosa
que genera un suport a les famílies i considerem que si és
possible cal tenir totes les opcions que afavoreixin al màxim
als veïns i veïnes. Aquestes ajudes havien desaparegut i
segons el Departament d’Habitatge de la Generalitat de
Catalunya la previsió és que tornin el 2018. A part, però
lligat amb l’habitatge, al ple de novembre, es va aprovar el
conveni amb el Departament d’Habitatge per començar a

Enllumenat al municipi
Des de l’equip de govern de PDeCAT s’ha previst instal·lar nou enllumenat a la zona del veïnat del Raval i nous punts de llum al camí de
la Bruguera, a la part de dalt de Soler i Patel.
També hi ha la previsió, ja de cara a principi
de 2018, fer el canvi de fanals a LED de tot el
sector de Can Serra i d’aquesta manera eliminar
els fanals de vapor de sodi del nucli urbà de Sant Gregori.
Aquesta acció permetrà reduir el consum d’energia elèctrica
municipal i garantir una il·luminació més eficient i una menor
contaminació lumínica de la zona.
Nova Fira de Nadal a Sant Gregori
Aquest any l’equip de govern a l’ajuntament, amb
l’objectiu de promoure les activitats familiars
per Nadal ha previst, com a novetat, una Fira
de Nadal al voltant del Centre Cívic, amb
diferents activitats, parades, tallers, exposicions i espectacles durant el cap de setmana
previ a les festes. Un nou esdeveniment que se
suma als actes entorn aquestes dates organitzats ja sigui
pel propi ajuntament o per entitats del municipi i que ens
porten les Quines, el concert de Nadal, Els Pastorets, el
Parc Infantil de Nadal, el Campament Reial o la Cavalcada
de Reis. Entre tots i totes preparem un Nadal ple d’il·lusió
i per això des d’aquí us volem desitjar unes Bones Festes i
un Bon Any 2018!
Grup municipal PDeCAT a Sant Gregori
www.pdecatsantgregori.cat | Facebook | Twitter | Instagram
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L’accés a l’habitatge al municipi: un problema a resoldre
En el Ple ordinari del dilluns 20 de novembre, el grup municipal ERC-AM vam presentar una moció sobre la problemàtica de l’habitatge al nostre municipi, en la qual exposàvem
les dificultats que una part dels nostres veïns i veïnes tenen
per accedir a un habitatge de lloguer o compra que no sigui
de tipus unifamiliar.
Per als pisos de lloguer hi ha una llarga llista de famílies en
espera i, per a la compra d’habitatges de protecció oficial, que no tenen data de construcció, unes quantes més.
A més, a Sant Gregori s’han començat a construir moltes
cases d’estil unifamiliar per a famílies amb un poder adquisitiu mitjà-alt i alt; per tant, lluny de l’abast de les persones,
principalment joves, que voldrien seguir vivint al nostre municipi, o bé de famílies amb rendes més baixes. Aquest fet
comporta que hagin de marxar cap a altres contrades on sí
poden trobar habitatges a uns preus més assequibles.
Ateses aquestes circumstàncies, vam demanar el següent:
1) Que s’iniciï immediatament la quarta fase dels pisos de
protecció oficial al sector de Can Serra i,
2) Quina solució s’ha de donar des de l’Ajuntament al problema de la falta de pisos de lloguer al nostre municipi.
Malgrat les argumentacions esgrimides per l’alcalde al Ple,
la realitat és que la moció –amb el vot a favor de la CUP i
el vot en contra del PDeCAT– no va prosperar i, per tant, no
es posarà remei a la situació actual de manera immediata.
Seguirem amb un municipi que exclourà tant el jovent que
es vulgui emancipar i no tinguin suport econòmic familiar
com, també, les persones que no puguin pagar un preu tan
alt pel tipus d’habitatge que s’està construint.

Des d’ERC-AM Sant Gregori seguirem insistint per intentar
donar, com més aviat millor, una solució a aquesta problemàtica que preocupa a tants veïns i veïnes.

Altres temàtiques per les
quals ens hem interessat:
Transparència en els convenis amb les entitats
Per afavorir el principi de transparència, hem demanat que
els convenis que se signin amb les entitats municipals passin per Ple o, com a mínim, que se’ns n’informi. En aquest
sentit, també hem demanat que se’ns informi sobre les subvencions que s’atorguen a determinades activitats esportives, les quals formen part del programa «Joves i Esport».
Mercat de segona mà
Sobre el canvi de periodicitat del mercat de segona mà, s’ha
acordat reduir-ne la freqüència al segon diumenge de mes
per evitar que aquesta activitat quedi desvirtuada.
Desballestament de la línia paral·lela a la mat
Red Eléctrica es va comprometre a desballestar la línia paral·lela a la MAT, fet que encara no ha dut a terme, i desconeixem si l’Ajuntament ha fet quelcom al respecte. L’equip de
govern ens va fer saber que es van reunir amb l’Associació
de municipis contra la MAT i es va acordar reunir-se amb
Red Eléctrica per reclamar el desballestament. No obstant
això, aquesta reunió està pendent de celebrar-se.
Tots els membres d’ERC Sant Gregori us desitgem BON
NADAL I BONES FESTES!
Grup municipal d’ERC Sant Gregori
esquerrasantgregori.cat · esquerrasantgregori@gmail.com
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Ajuntament
El dia 23 de novembre de 2017, durant la celebració del Ple
ordinari, PdeCat proposa que aquest Ajuntament assumeixi
la gestió de l’ús d’un habitatge de titularitat pública. Nosaltres pensem que la gestió d’aquests habitatges per part de
l’Agència Catalana de l’Habitatge dona paritat i segurament
més objectivitat en un context global de necessitats. Els pisos de protecció oficial han de ser entregats per rang de
necessitats, tal com estableix la Taula d’Emergència. Volem
que es prioritzi la gent del municipi en l’accés a aquests habitatges, però no volem que aquest fet passi per davant de
les persones amb necessitats greus encara que siguin de
fora de Sant Gregori. Tenim coneixement de problemes de
convivència, concretament en els pisos de protecció oficial
del carrer de la Bruguera 14-16, i no pensem que la solució
sigui vetar l’accés a la gent de fora del municipi. Pensem, i així
ho manifestem durant la sessió, que la solució passa per la
mediació per part d’aquest Ajuntament a través d’assistents
socials. El mateix consell comarcal ofereix mecanismes i protocols d’actuació en aquest sentit. Per tant, el nostre vot és
«en contra».
En aquest mateix Ple, en el punt de Precs i Preguntes, i a
petició de l’associació La Llémena Espai Natural, la CUP-PA
demana informació de la gestió dels marges de la carretera
GI-531 (carretera que va de Girona fins a les Planes d’Hostoles passant per la Vall de Llémena) mitjançant herbicides
en comptes de fer-ho mecànicament. No ens sembla la
manera més adequada ni la més respectuosa amb el medi.
Posteriorment hem sabut que els alcaldes dels municipis que
formen part de la Vall de Llémena (Sant Aniol de Finestres,
Sant Martí de Llémena, Canet d’Adri i Sant
Gregori) han emès un comunicat a l’autoritat competent manifestant el seu
malestar i preocupació per la utilització d’herbicides en els marges i
cunetes de la GI-531, i demanen
que es desbrossi mecànicament
com s’havia fet sempre. Aplaudim,
doncs, aquesta iniciativa.

Quin model de poble volem?
Durant la sessió del Ple Ordinari del dia 23 de novembre de
2017, ERC proposa una moció per reclamar més habitatge
protegit per evitar que el jovent marxi del poble per les dificultats d’accés a un habitatge digne i a un preu digne.
Nosaltres hi votem a favor. A partir d’aquí creiem que és im-

portant que s’obri el debat de quin és el model de poble que
volem, així com l’obertura d’una comissió que segueixi aquest
tema. És molt clar que el model de poble cap on anem encaminats –per no dir que ja és el que està establert del tot– és
un model amb un accés limitat per a la gent jove amb pocs
recursos i/o amb necessitats. Aquest model propicia que el
perfil d’habitant de Sant Gregori sigui el de gent amb un nivell
mitjà / alt de vida i, per tant, des de la CUP pensem que Sant
Gregori ha de ser un poble plural on tothom tingui cabuda i
on ningú s’hagi de veure obligat a marxar o veure’s impedit de
venir-hi a viure per no poder accedir a un habitatge digne o a
un preu normal. I precisament el creixement del poble va en la
línia totalment contrària: cases unifamiliars amb un preu molt
per sobre de les possibilitats de la majoria de les persones
amb un nivell de vida mitjà i baix. Per tant instem a la revisió
del pla d’habitatges de protecció oficial, i que s’executi de
forma immediata l’última fase dels pisos de protecció oficial
del Pla de Can Serra.

Sortim a guanyar el 21D!
Perquè som poble, i perquè estem convençudes de la voluntat de canvi que una majoria del nostre poble va manifestar el
passat 1 d’octubre.
Una voluntat de canvi que no fa referència ni a banderes ni
a identitats, perquè, a diferència d’altres, a nosaltres ens és
igual d’on vingui i d’on se senti cadascú: l’important és quin
projecte de país volem: un projecte al servei dels bancs, les
multinacionals i els corruptes? O un país fet a la mida de la
gent treballadora i de baix? Volem materialitzar la república de
l’1 d’octubre, una república que sigui garantia de drets. Una
república que sigui una eina de transformació. Per això apostem perquè les institucions arribin allà on la gent va arribar:
• Fer la república, perquè és l’única manera de revertir els
efectes d’un 155 que ens ha portat a retrocedir en drets i
llibertats.
• Aprovar els decrets de la dignitat, decrets que garanteixin i
ampliïn drets socials, a la salut, a l’educació i a l’habitatge, i
que posin al seu lloc els poderosos.
• Posar les bases d’una república veritablement sobirana.
• Impulsar el procés constituent creant l’Assemblea Constituent.
• Alliberant els presos polítics.
Sortim a guanyar. Pels drets polítics i socials, per la República, per l’Assemblea Constituent.

Dempeus.cat
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d’hora haurien de tenir casa pròpia i no podien estar vivint
de casa en casa tota la vida. Ell, havia dit a la mare, que
podrien arreglar la casa tots plegats. Al final, la mare es va
deixar convèncer i, pocs dies després, ja havien començat
les obres. El pare havia contractat a tres paletes perquè
l’ajudessin a pujar parets i a fer el sostre. L’Ajuntament els
havia donat alguns diners. La mare i elles quatre ajudaven a
recollir les runes, netejaven la zona i, entre la brossa triaven
les teules i rajoles que encara podien ser útils.
Al cap de tres mesos de treball intens ja tornaven a tenir
casa seva. I de seguida que ho van tenir enllestit s’hi van
instal·lar.
Durant tot aquell temps el pare li havia ensenyat moltes
cançons i a millorar la tècnica de la guitarra. També havien
vingut alguns homes franquistes a escorcollar la casa, per si
tenien algú amagat a casa. El pare ja ho havia previst, quan
varen reconstruir la casa, va fer un amagatall molt discret al
soterrani. Seria el lloc on ell s’amagaria si venien. Així ho va
fer, ningú va sospitar mai res.
Al poble hi havia moltes desgràcies. Ja no era aquell Sant
Gregori ric i modern, sinó que s’havia convertit en un
Sant Gregori trist i abandonat. La gent no sortia de casa
perquè tenia por que algun soldat franquista li fes alguna
cosa. El consultori mèdic estava ple a vessar a causa de
la falta d’aliments, malalties, depressions... Tothom estava
destrossat.
Un dia que havia anat a veure una seva amiga que vivia dos
carrers més enllà, es va topar amb un soldat franquista.
Aquest la va mirar com si fos el fàstic en persona. Ella va
abaixar la mirada per no haver de contemplar aquell soldat
que li feia venir esgarrifances. Ell, la empentà a la carretera
molt bruscament i després li va tirar una coça. Ella va restar
immòbil, sense respirar, al bell mig de la carretera. Un
cotxe que hi circulava, va reaccionar perquè sinó l’hagués
atropellat. En arribar a casa ho va explicar als seus pares i
li van prohibir anar sola pel carrer. A partir d’aquell moment
hauria d’anar sempre acompanyada d’un adult.
També s’ha de dir que durant tots aquells dies, deixant de
banda les misèries, també va aprofitar per estar amb el seu
pare, i amb ell va aprendre a tocar moltes cançons. Li va
ensenyar a compondre cançons i li va fer prendre consciència
del do que tenia. Un diumenge a la tarda li havia dit:
– «la música té un poder, que pocs el poden dominar i tu, ets
una de les afortunades. Has de saber que aquest do és un
poder que li pots treure molt de profit, pots ajudar a la gent
a que se senti millor, a que la vida li sigui més fàcil, i moltes
altres coses. Has de tenir consciència que el tens perquè si
no ho sabessis no li trauries profit. Estic molt content que
siguis la meva filla i vull que sàpigues que sempre estaré al
teu costat. En els moments bons i dolents.»
Quan el seu pare li va dir això ella es va posar molt contenta.
Molta gent ja li havia dit, però ella es pensava que no era
veritat, que li deien per dir-li. Però que li digués el seu pare?!
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un dissabte, la Georgina estava ajudant a la seva mare a
amassar el pa i van sentir una veu; no els va caldre girarse, les llàgrimes d’alegria els hi començaren a caure per les
galtes. Havia arribat el seu pare. Aquell dia va ser el dia més
feliç de la seva vida. Quan es van girar van saltar-li a sobre.
Tan fort que va caure a terra, però elles no van parar de ferli petons i abraçades. Al cap d’uns minuts tots tres es van
aixecar i el pare els va dir:
– Estic molt content de veure-us i que estigueu totes bé. Com
està casa nostra? –va dir finalment amb un to preocupat.
– Amor, la nostra casa va ser abatuda per les bombes
dels franquistes i hem hagut d’allotjar-nos en una nau on hi
ha moltes altres famílies que s’han quedat sense llar. –va
contestar la mare encara emocionada per l’arribada del seu
marit.
– Pare, no et preocupis per les tres petites. Estan dormint
a la nau amb totes les petites del poble. Nosaltres ens
hem despertat d’hora per amassar el pa i enfornar-lo. Tinc
moltes coses per explicar i moltes preguntes a per fer-te.
–va anunciar la Georgina sense respiració. Volia preguntar-li
moltes coses com ara: com s’ho havia fet per escapar dels
franquistes? El perseguirien? Que passaria ara que havien
perdut la guerra? I entre totes aquestes, n’hi va haver moltes
més. El seu pare li va dir que més tard ja li respondria a
totes aquelles preguntes. Però primer els ajudaria a acabar
d’amassar, enfornar el pa, després es trobarien amb les
petites i ja tindrien temps per parlar.
Quan van acabar la feina pendent van anar fins a la nau on
hi havia les petites. Ja s’havien despertat i, en veure’l, van
embogir d’alegria i van córrer a abraçar-lo de pressa.
El pare de les quatre nenes els va dir que havia vingut amb
tren, amb amb uns companys que també havien decidit
tornar i fugir de la mort. Els seus generals no ho sabien;
però si s’hagués quedat allà l’haguessin matat perquè, en
guanyar la guerra, els franquistes volien matar a tots els seus
contrincants. Per sort ell va ser un dels afortunats en marxar
d’aquell horror. Els va dir que no podien dir a ningú que ell
estava allà fins que haguessin passat alguns dies perquè el
podrien posar en perill.
Totes estaven molt contentes de poder tenir altra vegada el
seu pare. La Georgina li va ensenyar totes les cançons que
s’havia inventat durant tot aquell temps en què ell havia estat
fora. I quan li va tocar la cançó que li havia dedicat, es van
emocionar i es van abraçar pare i filla. El seu pare li va dir
que n’estava molt orgullós per tot el que havia fet, i que d’ara
en endavant seguirien amb les classes cada dimarts i dijous
a la tarda.
Aquells dies també van pensar en la seva llar; havien de
trobar una solució. La Georgina, a les nits, havia escoltat
que els seus pares discutien per trobar una solució. La mare
deia que podrien llogar unes habitacions a alguna veïna,
però el pare descartava aquesta proposta, no li agradava
gens la idea d’anar a viure a casa d’algú altre perquè tard o
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Allò ja era massa. Aquella vegada sí que s’ho va creure i li
va regalar un somriure d’orella a orella; i, finalment, es van
abraçar. Va ser una abraçada càlida, les abraçades del pare
sempre ho eren i també donaven força; eren d’aquelles
abraçades que no les fa qualsevol.
Des que el pare havia arribat, les coses havien anat molt
bé. Produïen molt de pa i aquest el venien fàcilment a uns
preus bastant elevats. Cada vegada, el pare reduïa les
seves estades al soterrani, per tant, cada vegada s’anaven
esfumant els franquistes. I, cada cop, la Georgina sabia
utilitzar millor el seu do. No podia estar ni un segon sense
la guitarra. Les classes havien tornat a començar. Sort de la
seva mestra, que havia suplicat als franquistes que aquells
nens necessitaven una formació i per sort, finalment, havien
cedit a la proposta, però amb la condició que només es fes
als matins perquè, a la tarda tothom havia d’estar a casa
i no volien veure gaire gent pel carrer. En aquestes que la
Georgina es va posar molt feliç perquè trobava a faltar aquell
ambient acollidor i aquelles coses que els explicava la mestra
per tal de calmar la seva passió per aprendre. Això si, amb
l’escola, la guitarra, ajudar la mare i tenir cura de les petites,
li va costar més combinar-ho tot per tal de satisfer a tothom.
Un divendres a la tarda, van sentir uns cops a la porta.
Primer es van alertar perquè no era habitual que algú truqués
aquelles hores de la tarda. Els vigilants franquistes no els
agradava aquella actitud; el seu pare, amb la seva rapidesa
habitual, es va refugiar al soterrani. Tot seguit la seva mare va
obrir una mica la porta, molt poc, el suficient per reconèixer
qui estava a l’altra banda de la porta. De seguida la mare va
obrir més la porta i va fer passar a una dona de mitjana edat,
alta amb els cabells castanys i el rostre cansat, aquella dona
tenia una curiositat, anava tota blanca. Aquella vestimenta,
a la Georgina, li recordava a aquell dia en què va néixer la
Lia i la mare va haver d’anar a parir a un edifici alt i ample on
tothom anava vestit de color blanc; hi van anar perquè a casa
no hi havia les eines adequades per fer parir a una dona dos
mesos abans del previst.
Ja ho tenia! Aquella dona era una infermera que venia de
l’hospital! Però, que hi feia allà? Algú s’havia posat malalt?
La Joana, últimament havia tingut diarrea, però no era tant
greu perquè la infermera hagués de venir a casa, a més
a més, a aquelles altes hores de la tarda on tothom havia
d’estar a casa tancat.
La Georgina va baixar ràpidament a la primera planta, on la
seva mare i la infermera estaven xerrant animadament. La
infermera, en veure-la va exclamar:
– Amb aquesta noieta era amb qui jo venia a parlar!– Va dir
la infermera amb un to alegre. Amb ella? Per a què carai la
volia una infermera?
– M’han dit que cantes i toques la guitarra com els àngels
i que transmets una alegria incomprensible a aquells qui et
senten tocar. –Va continuar la infermera, aquest cop una mica
més seriosa. –Mira, a l’hospital, tenim uns quants malalts

terminables, que no es poden curar. Aquests malalts són
de totes les edats– tant nens de la teva mateixa edat com
homes grans. És per això, que he vingut a demanar la teva
ajuda. Aquests malalts estan molt tristos i deprimits. Saben
que es moriran d’aquí a uns dies, i amb la guerra encara ho
estan més. Et necessitem perquè vinguis a l’hospital a tocar.
Ells et necessiten. Volem que omplis aquella sala d’alegria
i sentiment, i que la por i la tristesa se’n vagin per sempre.
Podem comptar amb tu?
En sentir tot allò, va pensar que era un somni i va estar a
punt de pessigar-se. Però no ho va fer perquè la seva mare
la mirava amb un gran somriure. Aquell somriure era real.
D’aquells en veia pocs dies a l’any i aquell n’era un. Sabia
que el seu somni era poder ajudar la gent amb la música,
però per complir•lo necessitava anar a aquella acadèmia tan
cara. De cop una infermera se li planta a casa i li ofereix allò
que havia estat desitjant tota la vida. És clar que no podia
dir que no. Què més volia? Per això li va contestar amb un sí
més gran que una catedral.
Tot seguit la infermera la va agafar pel coll, totes dues van
caminar lentament fins a la porta, pas a pas, sense dir res.
Ja ho tenien tot dit. La cara de la Georgina expressava una
felicitat com mai s’havia contemplat en aquell rostre alt i
lleuger, i la infermera també estava contenta de poder ajudar
al seus pacients. En arribar a la porta es van acomiadar i van
decidir que la setmana següent la Georgina aniria a tocar per
a aquelles persones d’ànimes tristes i porugues. Finalment,
la infermera va marxar corrents fins a casa seva anant amb
compte que cap soldat la veiés.
Aquella nit la Georgina va dormir molt i va somiar que era
una guitarrista que ajudava els malalts a que es posessin
bé. Va somiar que quan tocava la guitarra, una pols màgica
en sortia d’ella i feia que tothom es recuperés de la seva
desgràcia. Però unes manetes la van despertar d’aquella
magnifica història. Era la Joana que la cridava per anar a
esmorzar.
Durant aquella setmana va estar practicant les cançons que
sabia, i el seu pare n’hi va ensenyar de noves. Tenia moltes
ganes de fer aquella actuació. Tot havia de sortir perfecte.
Dia rere dia, hora rere hora anaven passant. Cada cop faltava
menys per la trobada amb els malalts i cada cop s’anava
posant més nerviosa. Finalment va arribar el gran dia. Durant
aquell dia no es parava de preguntar si estaria preparada.
Però en el moment que va sonar la primera nota, tothom li va
saber respondre. En el precís instant que aquells dits prims
i àgils van fer vibrar les cordes d’aquella guitarra de color
marró va ser com si el món es parés, com si aquell instant
només fos per escoltar aquella veu preciosa acompanyada
de la guitarra. Com sempre, tothom es va posar a ballar al
voltant d’aquella noieta. Estava més feliç que mai. Veure un
somriure dibuixat en la cara d’aquells malalts que sabien que
es moririen al cap de poc, va ser un gran moment per a ella;
va sentir que era la recompensa a tant d’esforç, tanta tristesa
i tanta guerra.

Premis literaris de Sant Gregori

Cansada de pensar-te en el silenci,
absent de tu en la nit embruixada,
mentre plora l’aire i segueix imparable
el mirall de les hores en perduts calendaris.

La meva ombra amiga s´ha filtrat en l´angoixa
de les hores amargues que destrossen la tarda
esmicolant espais de plaers que entrebanquen
les il.lusions dormides quan desperten a l´alba.

Cansada d’una absència que refreda com l’alba
ressegueixo el teu nom amb sentiments apresos
on preciso esperar-te en el dubte diari
o en la cruïlla obscura dels immensos abismes.

I erem dos a escoltar el silenci dels astres
sense pietat pel vertigen que amagava ferides ,
les promeses eternes ens omplien les hores
insensibles al món mentre el món esperaba.

I m’invento raons que m’allarguin l’espera
per intuir el teu pas i la teva ombra amarga,
aquell rostre que es perd al llindar de la tarda
de insalvables espais i pensaments que maten.

❉❉❉

❉❉❉

Assaborir una copa amb les ànsies obertes
desafiant els vents, els captards, les onades
els palaus misteriosos sota els ponts de Venècia
amb els desitjos lliures de passades vivències

Desde un temps incert, ja lluny de tu, esperant
imagino colors que guarda la memòria
i penso en la distància de les rosades tardes
tot escoltant el vent quan el mistral escampa.

Mirar les llums d´un nou cel i saber que són somnis
i sentir-nos etèris com brillants papallones
amb la ruta marcada pels espais sense límits
de retorn impossible que el pensament ignora.

En les nits de insomni conservo l’esperança
i t´he inventat mil rostres per retenir una imatge,
estratègies d’un caminant que mor per retrobar-te
en el cel enfosquit on llisquen eternament fantasmes.

Sentir que es bressolen les hores en un cel detingut
mentre en mars oceànics esdevenen tempestes
tan temibles com la fúria dels déus enfrontats
que en el passat llunyà disputaren la terra.

I el cicle es repeteix mentre la vida passa,
indiferents els segles cavalquen l’univers
deixant aromes nous que envolten l’enyorança
de saber-te tan lluny i tan absent a l´hora.

❉❉❉

❉❉❉

Amor, amor,insensible i fugaç
sota espais gegantins on s´abracen amants
confiant en eternes paraules d´un futur improbable
forjador de desitjos il.lícits i de falses promeses.

No voliem saber que el destí ja esperava
ens movia la inconciència del naixement de l’alba
els ametllers florits, la gespa nova,el color de mimoses,
inventàvem gestes, camins desconeguts, històries.

Quan apunta la lluna en les nits embruixades
d´aquelarres obscurs entre boscos d´angoixa
apareixes entre flames daurades . assignant
els mortals objectius de les teves sagetes.

Pensàvem que el temps no era advers amb nosaltres
I ens omplia el plaer de respirar nous aires
amb el desitg immens d’envair la inesperada tarda
o inventar melodies vore el clam oceànic.

I en aquest joc innocent ens canvies destins
tot invocant la llei de plaers insumisos,
descobreixes camins de secretes delícies
on s´endinsen els cors enganyats per la faula

Senyalàvem els dies, pressentíem les hores
misterioses i màgiques d’un abril que emergia
amb la verdor dels camps, el roig nou de roselles,
les tendres violetes vorejant tots els somnis.
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He après de les hores, del mar, dels llargs silencis
de l’instant fugitiu que em persegueix la vida
he descobert estels que ningú coneixia
tot cercant els enigmes enredats en capvespres.
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I el temps imparable seguia i seguia
ignorant els desitjos de qui estima i espera
mentre el món oferia l’exactitud de l´àlber
i el migdia plaent ombrejava paraules.
En el passat recent de la nostra follia
irisàvem les hores amb colors de maragda
i oblidant calendaris ens creuàvem mirades
indiferents a tot, assaborint la vida.
Tot allò que sentíem quan la lluna apuntava
darrera l´horitzó, fràgil rostre de fada,
fugitiva i etèria,revestida de plata,
era breu i intocable com el pas d’hora baixa.
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Quan s’estenen les ombres amenaçant tempestes
i la il.lusió s´adorm entre llençols de seda,
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la teva veu perdura en la frescor de l’aire
escampant-se en viaranys de silencis salvatges.
I es converteix en bàlsam que guareix la ferida
oberta en el cami del dubte incontrolable.
La barca m’acompanya al so de les onades
i em prometen delícies que es fonen en les platges.
Si arriba el dia obscur en què es faci el silenci
i no escolto la veu que ha guiat els meus passos
i s’adorm l’univers, malaltís d’enyorança,
s’acabarà el meu somni silenciant la paraula.
No tornaré a mirar els carrers ni les places
ni les ombres ni els arbres de la meva ciutat,
m’adormiré amb l’angoixa de saber-me ja orfe
d’una veu que estimava i que no tornarà.

ESPORTS

La solidaritat surt de Sant Gregori i s’escampa
per la Vall de Llémena
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El dia 22 d’octubre, la Fundació Oncolliga Girona, amb la col·laboració dels
quatre ajuntaments de la Vall de Llémena, voluntaris, voluntàries, el Club
Ciclista Sant Gregori – El Llémena,
Cingles de la Llémena i la delegació
Oncolliga a Sant Gregori, va organitzar la segona edició de l’OncoBike en
BTT.
Aquesta prova esportiva i solidària per
equips constava d’un recorregut de
200 o 150 km a través dels paratges
naturals de la Vall de Llémena i amb
punt neuràlgic de sortida i arribada a
Sant Gregori.
Amb 51 equips participants, s’han recaptat més de 33.000 euros, que serviran per reformar un altre dels pisos
d’acollida que la Fundació Oncolliga
té prop de l’Hospital Josep Trueta, i
que permet als familiars de persones
amb càncer estar a prop seu mentre
es realitza el tractament.
Els equips, formats per sis components, i que per relleus de dos havien
de completar les diferents etapes,
van gaudir d’una jornada d’esport
enmig de la natura passant per tots
els municipis de la Vall de Llémena i
participant en una experiència única i
solidària.

19

Organitzadors i col·laboradors de l’OncoBike 2017. Foto de David Fajula. Les altres fotos
corresponen a diferents moments d’aquesta edició.

ESPORTS
AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI

Encarant l’hivern amb novetats
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A punt d’arribar a l’equador de la temporada, una vegada presentats els 20 equips
de l’Agrupació en una gran matinal i amb
les festes nadalenques entremig, és hora
de repassar la feina d’aquestes darreres
setmanes. I és que ara arriba la temporada més freda del curs, però l’activitat al
Municipal no afluixa.
Ben aviat els futbolistes podran gaudir
del camp d’entrenament de futbol-7
nou, ja que els treballs estan pràcticament acabats. Alhora, la substitució
de la tanca del Municipal i d’aquest
nou espai ja s’ha enllestit, cosa que
dona més seguretat i afavoreix una millor conservació de l’espai.
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Intercanvi Holanda.

Esportivament, cal destacar la trajectòria del primer equip. Els resultats
obtinguts no són els esperats, i l’equip
ocupa les darreres posicions del seu
grup de Tercera Catalana. Tot el contrari de l’objectiu marcat a principi de
temporada. Per aquest motiu el Club
va decidir canviar l’entrenador, Ignasi
Auquer.
En el seu lloc l’Agrupació ha incorporat Albert Parés, preparador que
ja es va fer càrrec dels blaugranes
fa just un any i va fer una segona volta espectacular que gairebé suposa
l’ascens. Aquest any és molt complicat per la situació de l’equip quant a

lesionats i la diferència de punts respecte a la resta de rivals, però l’equip
de ben segur no deixarà de lluitar fins
al darrer duel.
El futbol base segueix progressant i
entrenant amb il·lusió, però sobretot
seguint amb la humilitat i el respecte que ens caracteritzen. A finals de
novembre ens van visitar els alumnes
d’intercanvi de la Scala College d’Alphen Aan den Rijn, d’Holanda.
Un any més organitzarem, conjuntament amb el CB Sant Gregori i amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Gregori, la Quina de Nadal. L’esdeveniment tindrà lloc el 25 i 26 de desem-

ESPORTS
bre i l’1 i 6 de gener del 2018. També
celebrarem una junta extraordinària, i
el 17 de febrer tindrà lloc el tradicional
sopar de socis.
Des de l’Agrupació us desitgem unes
bones festes i un 2018 ple de salut,
alegria i futbol!

Nova edició de la Sant Grau Xtrem BTT
Benvolguts veïns,
Aprofitem l’oportunitat que ens dona
la revista 7en1 per comunicar-vos que
el Club Ciclista Sant Gregori – El Llémena finalitza la seva temporada d’activitats.
- Tanquem l’any després de realitzar
la Sant Grau Xtrem Run, el 4 de juny
passat, i la BTT el 17 de setembre.
- Com a última activitat, aquest any
ens vam encarregar de dissenyar el
circuit de l’Oncobike 2017, junta-

ment amb Cingles de Llémena, i amb
l’organització de la Fundació Oncolliga Girona. És una prova solidària
i per equips en BTT, que es va dur
a terme el dia 21 d’octubre. Van ser
200 km per la Vall de Llémena amb
equips de sis persones i sempre amb
un mínim de dues en moviment. Es
va passar per tots els pobles de la
Vall, des de Sant Grau a Sant Aniol i
tornant per Rocacorba fins retornar a
Sant Gregori.

Aquest any la prova va reunir 51 equips
i va recaptar més de 33.000 euros!
A tots aquells que gaudeixin de la pràctica esportiva a Sant Gregori i a la Vall
del Llémena, us invitem a adherir-vos
a nosaltres o a seguir-nos! Us podeu
posar amb contacte amb nosaltres per
correu electrònic a ccsantgregori@
hotmail.com, o busqueu-nos al Facebook per C.C. Sant Gregori!
La Junta
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club ciclista Sant Gregori El LLémena
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Temporada de campionat

22

Després del descans de l’estiu vàrem començar la
temporada amb molta energia, que ens ha portat a
poder acabar l’any amb uns resultats immillorables.
Després de la nostra petita actuació per la festa
major de Canet d’Adri ja ens vàrem posar a treballar de valent per poder encarar totes les competicions previstes.
Vam començar el cap de setmana del 4 i 5 de novembre a Palamós, on va tenir lloc el Campionat
Territorial. El nostre patinador Celestí Campeny hi
va participar.
El diumenge 19 de novembre, sis patinadores del
nostre club varen participar en el campionat de
promoció celebrat a Anglès. Van ser la Carla Armengol, la Teia Torrent, la Marina Garcia, la Sabina
Voz, l’Emma Puigdevall i la Janna Aliu, que va aconseguir la segona posició.
I el diumenge 26 també vàrem participar a les proves de iniciació C, aquesta vegada a Fontcoberta,
on la Carla Joaniquet, l’Anna Mir i la Irene Padilla
varen superar el nivell.
Encara ens queda per acabar l’any la competició
d’iniciació B, en la qual desitgem que la Carla Armengol, la Janna Aliu i l’Emma Puigdevall puguin
superar. Estem segurs que tot l’esforç tindrà la
seva recompensa.
Tot i que patinar ens encanta, cal dir que també
ens agrada guardar temps per a les nostres celebracions. El dia 30 de novembre vàrem fer un
entrenament terrorífic en què bruixes, zombis, esquelets i vampirs varen omplir la pista per celebrar
el Halloween.
I com ja va essent tradició, el 31 d’octubre vàrem
anar a passar la tarda a les Fires de Girona.
Un cop acabades les competicions ja ens posem
de ple a preparar el nostre festivalet de Nadal, en el
qual, sobre patins, volem desitjar unes bones festes de Nadal i bon any nou a tothom!
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tlc london Trip
veure la ciutat des dels núvols a través del London Eye i el Tower Bridge.
Si a tot això hi afegim la diversió pròpia d’aquests viatges, el resultat és
una vivència que ben segur no oblidarem mai!
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British Museum. També hem tingut
temps per veure llocs d’interès com el
Buckingham Palace, l’estació de tren
King’s Cross (des d’on el mag més famós d’Anglaterra viatja a Hogwarts),
les pantalles de Piccadilly i fins i tot

Lliurament dels premis del concurs
fotogràfic de la XI Fira del Pa i la Xocolata
El dia 1 de desembre de 2017 es
varen lliurar a la Biblioteca Miquel
Martí i Pol els premis del concurs de
fotografia que el ZOOM –amb el suport de l’Associació de Comerciants i
Empresaris de Sant Gregori i l’Ajuntament– va convocar amb motiu de la XI
Fira del Pa i la Xocolata, celebrada el
dia 19 de novembre.
El jurat, format per Eduard Vidal,
president de l’Associació de Comerciants i Empresaris de St. Gregori; Jaume Sobrerroca, soci del
ZOOM, i Núria Rodríguez, tècnica
de Cultura de l’Ajuntament, va acordar que els premiats són:
Premi temàtica PA: Sergi Barrera
Quevedo, de Vilobí d’Onyar.
Premi temàtica XOCOLATA: Imma
Ballester Espígol, de Sant Gregori.

Premi temàtica XOCOLATA: Jaume
Ribas Massachs, de St. Gregori.
Premi temàtica FIRA: Toni Franquet, de Girona.

Enhorabona a tots els concursants i als
premiats. Una selecció de les millors
fotografies estarà exposada a la Biblioteca durant totes les festes de Nadal.

Desembre 2017

Els dies 28, 29, 30 i 31 d’octubre,
l’Ariadna, en Pere, en Sergi, la Mar, la
Carme, en Martí, l’Avril, en Kiko i l’Elisa
es van desplaçar a la capital anglesa,
Londres, juntament amb l’equip de
professors format per la Margarita, la
Laura i en Josep, de TLC Idiomes.
És el desè cop que s’organitza un viatge d’aquestes característiques amb
alumnes del centre, però per primer
cop s’han ajuntat estudiants de Bescanó i de Sant Gregori, i la veritat és
que l’experiència ha estat molt agradable. A banda de tenir l’oportunitat
de practicar la llengua i relacionar-se
amb la cultura anglesa, els alumnes
han pogut gaudir de visites enriquidores com el museu de cera de Madame Tussauds, el Shakespeare’s
Globe Theatre i museus més convencionals però no menys interessants,
com el Natural History Museum o el
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ASSOCIACIÓ DONES DE LA VALL

Actes solidaris
la biblioteca per poder-lo visualitzar
i reflexionar sobre aquest tema.
Durant el mes de novembre també
vàrem ser presents a la XI Fira del pa
i de la xocolata, amb una parada en
la qual es venia melmelada casolana i roba confeccionada per algunes
sòcies, a fi de destinar una part de
la recaptació a la Marató de TV3 i a
d’altres fins solidaris.
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Amb motiu del Dia contra la violència de gènere, per tal de conscienciar del problema –que segueix viu
encara actualment– l’Associació,
en col·laboració amb l’Ajuntament,
va invitar tothom qui ho desitgés a
aportar frases en contra de la violència, especialment contra la violència
que pateixen les dones.
El resultat va ser un mural amb totes
frases rebudes, i que s’ha instal·lat a
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Parada a la Fira del pa i de la xocolata.

Mural a la Biblioteca.

Concentració per la llibertat dels empresonats
El 3 de novembre a la plaça del
Poble de Sant Gregori es va convocar una concentració per demanar la llibertat dels presos polítics:
Josep Rull, Meritxell Borràs, Oriol
Junqueras, Dolors Bassa, Raül
Romeva, Carles Mundó, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sanchez i
Jordi Cuixart.
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hem de dir que a cap de nosaltres, fins
i tot a les que vam néixer quan al cinema ens adoctrinaven amb el NO-DO,
no hem sucumbit a la tristesa, malgrat
els cops dolorosos i imprevistos que
hem hagut de viure.
La gent d’Increixendo ja portem set
anys damunt dels escenaris i, de mica
en mica, hem anat creixent. Hem crescut en atreviment a l’hora d’escollir les
obres i, sense ser pedants, volem creure que també hem crescut en qualitat
i en seguretat a l’hora d’interpretar-les.
També hem crescut en nombre de persones, és clar, i això ens ha fet créixer
també en companyonia i en solidaritat.
No cal dir que també hem crescut en
anys i en experiència. A través dels
personatges que hem interpretat, el
teatre ens ha permès viure unes vides

que no eren les nostres, i això ens ha
enriquit com a persones. Gràcies al
teatre hem viscut emocions i il·lusions
que per motius diversos havien quedat
endreçades al segon calaix de la vida.
Per acabar, i sense que això impliqui
per força comparacions amb episodis
i situacions recents, ens agradaria fer
un petit recordatori a aquells còmics
entranyables que, quan el país estava enfonsat en la misèria, anaven de
poble en poble per poder arrancar un
somriure a la gent. I, com deia Aristòtil,
l’home és l’únic ésser viu que té la capacitat de riure.
I ja que som pels volts de Nadal i
aquests són temps de bons propòsits,
us demanem que no els deixeu amagats al tercer calaix. Traieu-los i serviu-los en safata de plata. Bon Nadal.

Desembre 2017

Que n’és de difícil, escriure! Com a
actors i actrius som capaços de llegir textos enrevessats, aprendre’ls de
memòria i pujar a l’escenari per interpretar-los amb dignitat. Però escriure,
el que es diu escriure, això és una altra
cosa...
Deia Charles Chaplin que la vida és
com una obra de teatre sense assajos,
i que per això cal viure intensament
cada moment, abans que baixi el teló
i l’obra s’acabi sense aplaudiments.
Charlot també deia que a mesura que
ens fem grans ens envaeix un sentiment de trista dignitat, i que això és
fatal per a un còmic. De moment, però,
als d’Increixendo no ens ha envaït encara aquest sentiment de tristesa, ans
al contrari. Tot i que el nostre grup està
format per persones de totes les edats,
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Còmics, comença l’espectacle!!
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La bardissa va ser la primera obra que
vam representar.

Properament estrenarem La cantant calba.

Els Rovellats de Cartellà assajant
Abans de poder presentar una obra
calen moltes hores d’assaig. A la
imatge, el grup Rovellats, a l’antiga
escola de Cartellà, escoltant atentament les indicacions de la directora,
Marta Parramont, mentre assagen
l’obra Toc-Toc. A escena hi falta «l’ajudant del doctor», paper que representa Conxa Torrado, i Júlia Serinyà,
que està de viatge i mentre ella no hi
és la cobreix Clara Roca.
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Cartellà Rock 2017
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El dissabte 18 de novembre, les escoles de Cartellà
s’ompliren de nou amb motiu de la 17a edició del Cartellà Rock. Organitzat per l’entitat cultural LE²X, aquest esdeveniment, que reivindica la música en directe, comptà
amb tres grups: President Xai, The Jumping Jacks i Big
Black Rhino.
President Xai, la jove banda emergent que uneix soul,
rock, ska, reggae i balkan, formada per Nina Pagès (veu),
Martí Tarrés (guitarra), Àlex Caldas (baix), Jaume Parera
(bateria), Joni Ripoll (trombó) i Berta Gala (trompeta),
va ser l’encarregada d’obrir la nit. Amb bones cançons
pròpies com «Sr. Ramon» o «Volar», i versions ben escollides, van animar el nombrós públic que s’acostava
a l’anomenada «Festa Major del Rock’n’roll gironí». Acaben de gravar el seu primer treball als estudis Musicland
d’Avinyonet de Puigventós, i pel que es va viure a Cartellà, pinta molt bé. President Xai encetà el que seria una
constant durant la nit: les col·laboracions entre músics
de diferents bandes.
Un moment àlgid es va viure amb l’actuació de The Jumping Jacks & Friends, amb Oriol Cardona (veu i guitarra),
Jordi Comasòlivas (baix) i, per a l’ocasió, Marc Marquès
a la bateria, en substitució de Jordi Casals. La banda
osonenca The Jumping Jacks van crear un espectacle
únic per al Cartellà Rock: el repertori estava íntegrament
format per cançons de The Rolling Stones, i van convidar una vintena d’amics a sumar-se a l’espectacle, amics
que ja havien tocat al Cartellà en diferents edicions, i que
ajudaren el trio a fer vibrar les Escoles, ara ja plenes de
gom a gom. Un extens i multitudinari «I can’t get no (Satisfaction)» amb tots els músics al damunt de l’escenari
va cloure un concert que es recordarà molt de temps.
Finalment, la cirereta del pastís, Bigblack Rhino, una de
les formacions puntals de l’actual escena musical gironina, composta per Nuri Mancebo (veu), Gerard Brugués
«Pàkitsguitar» (guitarra), Xevi Pasqual (baix), Francesc
Sotillos «Cheka» (bateria) i amb la col·laboració de Miquel Brugués (teclats), van descarregar la seva combi-

nació perfecta de soul, rock i rhythm & blues. Van fer
un concert especial que evidencià el gran moment en
què es troben, a punt de presentar el seu segon treball.
Estrenaren alguna nova composició que deixà molt bon
gust de boca als assistents. Feren bones les paraules
del programa «Radiofree» de Ràdio Sant Gregori, que
els definí com «un rinoceront que corre salvatge per la
sabana. Si mai teniu l’ocasió de veure’l en llibertat, acosteu-vos-hi, de ben segur us agradarà».
L’entitat LE²X considera que, «vista la connexió entre
músics i públic, el Cartellà Rock s’ha consolidat com a
aplec musical i de trobada intergeneracional», i vol agrair
«la col·laboració de tots els voluntaris que fan possible
que una de les dates més preparades del calendari musical es pugui realitzar a la Vall del Llémena». El Cartellà Rock compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant
Gregori i diversos col·laboradors: Espai Jove Cal Bolet,
BTM Sound, Ràdio Sant Gregori, Radiofree, Produccions Tremendes, Bar La Terrassa, Hostal El Forn, Xantar
Bar, PC Xaico, Bar Domeny, El Ginjoler, Joan Duch Gestió cultural i activitats educatives, Giro Paper i Simbiosi.

Autor fotografies: Jossi Font Planas
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L’ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA

Renovació de la junta de l’Ateneu
de la Vall de Llémena

les entitats amb més presència a la Vall.
Activitats com el Club de Lectura, el
Casal d’Estiu, el suport a la Festa Remença, les Jornades Temàtiques, els Cicles de Conferències o les sortides del
Grup Excursionista ens han permès ser
constants en trets que ens són característics: la difusió de la cultura, la defensa
del medi ambient i dels drets humans i la
promoció de la qualitat de vida, la creativitat, el benestar i el debat.

El Gran Recapte d’Aliments a Sant Gregori

Durant els dies 1 i 2 de desembre es va organitzar el novè gran Recapte
d’Aliments. A Sant Gregori, el Rebost del Llémena, amb els seus voluntaris i voluntàries, es va encarregar de gestionar la recollida d’aportacions en els diferents establiments del poble, i d’aquesta manera es
va superar la xifra de més de 1.300 kg d’aliments en una mostra més
de solidaritat. Des d’aquí, enviem el nostre agraïment a tothom que hi
va participar i va contribuir a sumar quilos per ajudar les famílies del
municipi de Sant Gregori i de la Vall de Llémena. Des del Rebost del
Llémena, Càritas i responsables del Consorci de Benestar Socials del
Gironès a Sant Gregori gestionaran la distribució dels aliments.
També volem tenir unes paraules de record per a en Xavi Masó, voluntari del Rebost del Llémena durant anys i que, malauradament, pocs dies
abans del Gran Recapte ens va deixar.

Rebost del
Llèmena
Un any més, fem repàs del
temps viscut, i volem desitjar-vos un bon Nadal.
Però aquesta vegada ho fem
amb molta tristesa.
El nostre Xavi ens ha deixat el
dia 26 de novembre.
Ha marxat amb la seva alegria i
generositat. Era un home fidel a
les seves creences... Un home
molt enamorat de la seva Carme.
Sempre tenia algun projecte
per fer. S’hi implicava al màxim,
i s’enfadava quan no se’l prenien seriosament.
El trobarem a faltar. Ha estat l’anima del rebost, i aquell racó on
seia sempre més quedarà buit.

Desembre 2017

El dissabte 25 de novembre a les 19
h va tenir lloc a la Rectoria de Cartellà
l’Assemblea extraordinària de l’Ateneu
de la Vall de Llémena, amb un únic punt
del dia: la renovació quadriennal de la
Junta, segons disposen els estatuts.
Joan Brunet, president fins aquell dia,
explicità la seva voluntat de no seguir
en el càrrec, i va fer un resum de totes
les activitats que en els darrers anys han
permès a l’Ateneu seguir essent una de

President: Cesc Compte
Vicepresident: Ricard March
Tresorera: Genoveva Noguera
Secretari: Jordi Rubió
Vocals: Joan Brunet, Jesús Busquets,
Carme Callejón, Pere Casamitjana, Jordi Fàbrega, Xavier Parellada, Mar Pujol i
Rosa Maria Tornabells.
Aquesta nova Junta tindrà el repte de
mantenir activa l’entitat, de refermar-ne
tota la tasca i visibilitat dins la Vall de
Llémena i de gestionar el manteniment
de la Rectoria, la nostra seu social.
Esperem comptar amb tots els socis.
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Especialment rellevants han estat els
dos primers Premis Ateneu de la Federació d’Ateneus de Catalunya, obtinguts el 2011 per la Festa Remença en
la modalitat d’activitat sociocultural i el
2015 pel Projecte Biblioart en creativitat artística.
Fou escollida finalment una nova junta
composta per:
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Fira del pa i la xocolata 2017
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El diumenge dia 19 de novembre,
organitzada per l’Associació de Comerciants i l’Ajuntament de Sant
Gregori, es va fer l’onzena Fira del pa
i la xocolata a Sant Gregori. Va ser
un dia lúdic i molt dolç en el qual es
va poder gaudir d’activitats diverses
per a tots els públics. A més, el bon
temps ens va acompanyar durant
tota la jornada.
La Fira s’iniciava molt d’hora amb la
Trobada de vehicles clàssics, motos
històriques i tractors, organitzada
pels informals dels clàssics de Fontajau i l’Associació d’amics dels tractors i màquines antigues de Girona.
Durant el matí al pavelló es feia la
trobada d’intercanvi de plaques de
cava, a càrrec de Vidaverde; la trobada de puntaires a càrrec de les puntaires del Vall de Llémena, i també
una exhibició de gimnàstica rítmica
a càrrec del grup de gimnàstica de
Sant Gregori. Durant el migdia a la

plaça del poble es va fer una ballada de sardanes amb l’Associació de
Sardanistes de la Vall de Llémena i la
Cobla la Principal de l’Escala.
Paral·lelament també es podia participar en tallers com el d’elaboració
de pa, imants dolços i treballs amb
fondant, piruletes o pastissets, en
què els joves voluntaris de Cal Bolet ens donaven un cop de mà. Molts
d’aquests tallers van ser adaptats
perquè els infants amb al·lèrgia al
gluten també hi poguessin participar,
gràcies a la col·laboració de la delegació de Girona de l’Associació de
Celíacs i de Bye Bye Blat.
A la zona exterior hi havia totes les
parades d’artesans, que ens presentaven els seus productes, com pa,
xocolata, artesanies diverses i productes de proximitat. També s’hi van
muntar unes zones lúdiques perquè
els més petits passessin bones estones amb els ponis, el farcell de jocs

tivitats paral·leles –com el concurs
Instagram–, que es podien consultar
amb el hashtag #paixocolata2017, i
el ralli fotogràfic que organitza l’Associació Zoom del municipi durant
aquesta jornada. Totes dues opcions ens han permès immortalitzar un
munt d’instants d’aquesta fira.
Durant la fira també es podien visitar dues exposicions: la de fotografies del Ral·li fotogràfic «Pa i xocolata 2016», a càrrec del Zoom i visita
guiada al Racó de Thalassa (plaça de
l’Ajuntament), i la col·lecció privada
de cargols de mar, a càrrec d’Enric
Mir.
Durant el diumenge de la fira i la setmana posterior, alguns dels millors
restaurants de la Vall de Llémena participen en la campanya «Fogons i xocolata», amb plats i postres especials
cuinats amb xocolata per llepar-se’n
els dits. Aquest any hi han participat
els establiments restaurant Can Ri-

bas, El Celler de l’Adroher, El Racó
d’en Pep, pizzeria El Petit Obrador,
El Cafè d’en Quel, Forn Boix, restaurant Arnau Can Perot, restaurant Can
Xifra i pastisseria Noguera. Aquesta oferta complementa la fira, i permet gaudir de productes que durant
aquests dies tenen la xocolata com a
protagonista.
La tarda finalitzava amb l’entrega de
premis del Concurs de Coques i de
decoració de Teules de Xocolata,
que organitza el Casal Sant Grau, a
càrrec de l’Hereu i la Pubilla de Sant
Gregori, i l’espectacle infantil de la
Cia. La Banda Balca i el seu espectacle Balkandibàina.
Des de l’organització es volen donar
les gràcies a totes les persones i entitats que voluntàriament i de forma
desinteressada col·laboren any rere
any perquè aquesta fira pugui ser un
èxit tant a la Vall de Llémena com entre els pobles veïns.

Desembre 2017

i també amb les diferents activitats al
pati de l’escola. Aquest any van fer
decoracions d’emoticones de xocolata, entre altres propostes d’animació...
Passejant per la fira també ens trobàvem amb el grup Percuart, que
amb la seva percussió i dinamisme
posaven encara més aire de festa a
l’ambient i ens engrescaven a ballar, i
l’encantadora Miss Umbrella, que ens
va deixar bocabadats amb la seva
agilitat i simpatia.
Una de les activitats que més va agradar va ser la de demostracions de diferents elaboracions de xocolata, que
diferents experts i cuiners realitzaven
de forma presencial. En aquesta ocasió ens van ensenyar a manipular la
xocolata i les seves textures, com
s’elaborava antigament la xocolata a
la pedra, i les aplicacions de la cuina
més creativa amb pa i xocolata.
Dins la fira també s’organitzen ac-
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La xocolata i
el seu origen
La xerrada «La xocolata i el seu origen»,
amb Jordi Roca i Damià Allsop, va obrir,
el dissabte 18 de novembre, les activitats
de l’onzena Fira del Pa i de la Xocolata. Va
consistir en un repàs de la història i elaboració de la xocolata, aquest valuós ingredient, de la mà de dos grans i reconeguts
professionals del món de la gastronomia.
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La Coral Sant Gregori viatja a la República Txeca
per celebrar el 15è aniversari de la seva fundació
amb aproximadament 400 cantaires
que formàvem els cors provinents
de diferents països d’Europa. Entre aquests hi havia el Cor Ekintza
de Sant Sebastià, que curiosament
aquest any també commemorava el
seu quinzè aniversari.
El diumenge, el darrer dia, ens vàrem
dedicar a fer turisme, i també vàrem
aprofitar per fer un petit acte al famós Pont de Carles, on vàrem cantar Els Segadors i vàrem mostrar els
cartells que ens havien proporcionat
Òmnium Gironès, en els quals es
demanava la llibertat per als nostres
presos polítics.
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El mes de novembre vàrem viatjar a
Praga per participar al «Prague Autumn Choral Meeting», un festival
que se celebra cada any en aquesta
bonica ciutat, i en el qual vàrem oferir
dos concerts.
El primer es va fer el divendres 24 a
l’església de Sant Nicolau, una joia
del barroc que es troba situada a la
famosa plaça de la Ciutat Vella.
L’altre es va fer el dissabte 25 a l’església de Sant Salvador, també situada en el barri antic de la ciutat.
Aquest darrer dia de festival, també
a l’església de Sant Salvador, es varen interpretar quatre cants comuns
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Us convidem als concerts del mes
de desembre, i aprofitem per desitjar-vos unes bones festes i feliç
any nou!!
Dia 8, inauguració Pessebre de
Can Roseta de Cartellà
Dia 11, concert de nadales al
Centre Cívic Mercadal de Girona
Dia 23, concert a La Pineda amb
Cris Juanico
Dia 24, Missa del Gall a l’església
parroquial de Sant Gregori
Podeu seguir l’activitat de la Coral
a www.coralsantgregori.com
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PROTECCIÓ CIVIL

Sant Gregori ja disposa d’equip de protecció civil

Membres del cos de protecció civil de Sant Gregori amb l’alcalde.
de gran afluència de públic i en simulacres.
L’actuació prioritària que duu a terme el voluntariat de protecció civil en
situacions de risc o emergència és
l’atenció a la població afectada, especialment als evacuats, gestionant
els centres d’acollida. També realitzen
altres actuacions com la informació a
la població; l’observació, seguiment
i senyalització del risc; els trasllats i
acompanyaments de població i d’intervinents; la gestió del voluntariat
ocasional i la participació en dispositius de recerca de persones perdudes
o desaparegudes i d’altres. L’AVPC

Durant la Fira del Pa i de la Xocolata, els voluntaris de l’Associació de Protecció Civil de Sant Gregori van repartir polseres identificadores, en les quals
escrivien les dades de contacte de la família, entre els nens i nenes que
s’adreçaven a la carpa. Es tracta d’una actuació de prevenció per a esdeveniments on hi ha gran afluència de persones. A partir d’ara, després d’haver
superat la formació obligatòria de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i amb l’equipament facilitat per l’Ajuntament de Sant Gregori, també
començaran a fer tasques de control i seguretat en activitats del municipi,
i intervindran quan es produeixin emergències per condicions meteorològiques adverses.

també duu a terme tasques de suport
a altres grups d’actuació, i dona la primera resposta a una situació d’urgència o emergència, fins a l’arribada dels
serveis públics d’emergència.
L’AVPC Sant Gregori es finança principalment amb una partida específica
que hi destina l’Ajuntament de Sant
Gregori i també amb donacions d’empreses i particulars, de les quals n’ha
rebut ja diverses. Els interessats a
col·laborar amb l’AVPC Sant Gregori, sigui com a membres voluntaris o
sigui mitjançant donacions o aportacions d’equipament, poden adreçarse a l’Ajuntament o a l’Associació.
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L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Gregori s’ha constituït amb la finalitat de treballar en l’àmbit de la protecció civil i de col·laborar
amb les diferents administracions
competents en el sistema de preparació i resposta davant de situacions
de greu risc col·lectiu o catàstrofe extraordinària, en les quals la seguretat
i la vida de les persones puguin estar
en situació de perill.
L’AVPC Sant Gregori es configura
com una entitat vinculada a Protecció Civil, que aporta a la societat
l’esforç propi del voluntarisme desinteressat en benefici de la nostra
comunitat.
L’AVPC Sant Gregori té com a principals objectius prevenir riscos i
actuar en situacions d’emergència,
com tempestes, nevades, ventades,
riuades, incendis, sinistres col·lectius
i successos similars, i actuar en coordinació amb els cossos de seguretat i emergències i donar-los suport.
També realitza tasques operatives i
de suport en dispositius preventius
d’esdeveniments que suposin un risc
per a la població. Aquests dispositius
preventius poden donar-se en festes
tradicionals com la cavalcada de reis,
carnestoltes, festes majors, la fira del
pa i de la xocolata, esdeveniments
esportius, així com també en actes
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Van estrenar les seves funcions a
la fira del pa i la xocolata.
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Mostra d’espectacles familiars de petit format

Tortell Poltrona i Albert Pla

Desembre 2017
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Petit Lilo

Un any més la mostra d’espectacles familiars de petit format ha arribat
a Sant Gregori.
Han estat tres caps de setmana intensos d’espectacles i activitats
familiars amb companyies d’arreu de Catalunya i enguany també de
València que per un dia les podem gaudir a Sant Gregori, amb l’objetiu
d’apropar espectacles de qualitat en el nostre municipi.
La mostra compta amb espectacles que es realitzen al teatre de l’Espai la Pineda de Sant Gregori per les seves especials caracterísitques:
De Gran format hem pogut gaudir d’un espectacle espectacular encapçalat pels grans Tortell Poltrona i Albert Pla, de petit format: En Patufet del centre de titelles de Lleida, Kaixes, Martina i el Bosc de Paper, i
d’altres espectacles de carrer que s’organitzen perquè hi puguin gaudir
el públic que assiteix a la Fira del pa i la xocolata o bé la cercavila amb el
Petit Lilo i el concert de Landy el Rumbero a la Plaça del poble, podem
dir que Sant Gregori ha pogut gaudir durant aquest dies d’uns espectacles fantàstics que han despertat la il·lusió, la fantasia i el ritme tant en
petits com en grans.
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Landy el Rumbero
Patufet

Kaixes

Miss Umbrella

Martina i el bosc de paper
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Biblioteca
Miquel
Martí i Pol

«Viure sense llegir és perillós, obliga a conformar-se
amb la vida»
Michel Houellebecq
activitats passades

Octubre 2017. Exposició de Prudenci Bertrana
amb motiu del seu 150è aniversari. Cessió de la
Institució de les Lletres Catalanes.

Divendres 20/10/17.
Hora de conte infantil
amb Meri Yanes.
Contes de color verd
per celebrar la setmana
verda a Sant Gregori.
Preludi musical a
càrrec de Norah.

Divendres 03/11/17.
Presentació del núm.
20 de la revista Les
Garrotxes.

Dilluns 6/11/17. Visites
escolars de segon amb
Increxendo per conèixer
i reconèixer les normes
de la biblioteca.
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Octubre i novembre
2017. Visites escolars
de 1r a 5è.

7EN1

Dimecres 18/10/17.
Trobada al club DeLectura.
Comentem Josafat, de
Prudenci Bertrana, amb
Josep Pujol.
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Divendres 10/11/17.
Hora de conte en anglès
amb Kids and Us. Aquest
cop, The King’s Servant.
Divendres 17/11/17. Hora
de conte infantil amb la
Cia. la Minúscula. «Contes
de cuina per llepar-se’n
els dits». Música amb
Ferran i Aitana al piano i el
grup Rockspan.
Tots de Goodlife.
Exposició fons. 25N,
Dia Internacional contra
la Violència de Gènere.
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Dimarts 21/11/17.
Trobada al club
DeLectura per
comentar Ali y Nino,
de Kurban Said.
Dimarts 28/11/17. Xerrada-Taller «Com
fer front a la incertesa que estem vivint», a
càrrec de M. Lozano i P. Llorens. Organitzat
per l’Associació de Dones de la Vall.
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Dissabte 25/11/17.
25N, Dia Internacional
contra la Violència de
Gènere. L’Associació de
Dones de la Vall varen
penjar un mural i llegir
el manifest.

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

Exposicions:
• Gener: Exposició fotogràfica «Forns de calç», d’Àngel Vidal i Narcís Canadell.
• Febrer: Exposició pictòrica- poètica de Vanesa Zaro,
• Març: Exposició fotogràfica de Marçal Molas.

Club de Lectura:
• Seda, Alexandro Baricco, 16 de gener
•F
 rankenstein, Mary Shelley, 20 de febrer
• El ferrocarril subterrani, Colson Whitehead, 20 de març
• L’acabadora, Michella Murgia,17 d’abril
Infantils
• Gener:Divendres 26. Hora del conte infantil amb Mireia
Peña. La Senyoreta.
• Febrer: Divendres 23. Hora del conte infantil amb la Cia
Homenots.
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• Març: Divendres 16. Hora del conte infantil amb Albert
Estengre.
•A
 bril: Dijous i/o Divendres 26 i/o 27. Taller Infantil de Decoració de Primavera. Taller Nimbe.
Estem pendents d’activitats relacionades amb el Gironès
Llegim!. Us n’anirem informant per bustiada electrònica, pel
blog i el Facebook de la biblioteca.
NOVETATS

Per a adults
• Barrrroc: un quadern per escoltar la música barroca italiana amb uns altres ulls / Lluís Sabadell Artiga (78 SAB)
•G
 uía oficial de los Pokémon legendarios y singulares /
por Simcha Whitehill (I 79 WHI)
•E
 l gran libro de las criaturas de Harry Potter: las criaturas
y plantas de las películas de Harry Potter / por Jody Revenson; [traducción: Ernest Riera] (I 791 REV)
• Into the water / Paula Hawkins (N ANG HAW)
•L
 ife of Pi / Yann Martel (N ANG MAR)
•T
 res mujeres / Sylvia Plath; ilustraciones de Anuska Allepuz; traducción de María Ramos (P PLA)
•L
 a substància del mal / Luca d’Andrea; traducció de Neus
Nueno (N DAN)
• Una columna de foc / Ken Follett; traducció de Mireia
Clanxet, Immaculada Estany i Anna Llisterri (N FOL)
•V
 ia fora! Joan Pagès, síndic remença, 1431-1502 / Mariona Masferrer i Ordis (N MAS)
•T
 ot és possible / Elizabeth Strout; traduït de l’anglès per
Esther Tallada (N STR)

Infantils
• L’avellana / Anne-Florence Lemasson, Dominique Ehrhard
(I1 COM) (DELICATESSEN)
• Entre pans / [text]: Jèssica Grau i Olga López; [il·lustracions]: Olga López (I1 AND) (A)
• La Nuna esborra paraules / Orit Gidali; il·lustracions d’Aya
Gordon-Noy (I1 BIR)
• Una història de futbol / José Roberto Torero; il·lustracions
Andreu Llinàs; traducció de Marina Espasa (I3 BLA)
• Quim, el nen que no volia ser res / David Nel·lo; il·lustracions de Jordi Vila Delclòs (I3 MEV)
Juvenils
• Perfectos / Cecelia Ahern; traducción de Francisco Pérez
Navarro (JN AHE)
• Atac llimac / Rubèn Montañá (JN MON)
Còmics
• Terra baixa / Àngel Guimerà; adaptació d’Hernán Migoya
i Quim Bou (C BOU)(ESP)
• Supercatalà: diari d’un català indignat / Olga Resina Perafort, Alexia Amat, Sergio Pérez Moya (C RES)(ESP) 1
• Supercatalà 2.0: conspiració / Olga Resina i Perafort,
Sergio Pérez Moya; col·laboració de Xavier Graset i Forasté (C RES)(ESP) 2
• Supercatalà 3.0: la desconnexió / Olga Resina i Perafort
(C RES)(ESP) 3
• Supercatalà 4.0: desconnexió (Reset) / Olga Resina i
Perfort, Sergio Pérez Moya (C RES)(ESP) 4
• La Casa / Paco Roca (C ROC)(ESP)

Locke & Key: les claus del terror
Joe Hill, escriptor i guionista de còmics
nord-americà, ha aconseguit en els últims
anys fer-se una carrera a base d’esforç, suor
i mèrits propis perquè, essent fill del llegendari escriptor de novel·les de terror Stephen
King, seria molt fàcil aprofitar-se de l’ombra
allargada del rei del terror i gaudir de la vida
i dels royalties del cinema i la televisió. Ha
sabut trobar la manera i l’espai de mostrar
la seva personalitat produint llibres com El
traje del muerto, Cuernos o NOS4A2 (nom
enginyós per referir-se a Nosferatu). El 2008
iniciava la seva fase com a guionista directe
d’un còmic de misteri, terror i aventures amb
l’ajuda artística de l’incommensurable il·lustrador xilè Gabriel Rodríguez.
El primer volum, Benvinguts a Lovecraft (una
altra referència a l’autor d’històries de terror
i ciència-ficció H. P. Lovecraft) ens presenta els membres de la família Locke, que es
trasllada a aquesta petita localitat de Massachusetts després de ser assaltats a la seva

pròpia casa i assistir impotents a la violació
de la seva mare i l’assassinat del seu pare.
Però, per si fos poc, l’autèntic perill al qual
s’hauran d’enfrontar els germans Tyler, Kinsey i Bode es troba amagat als racons de
la Casa de les Claus, una misteriosa mansió
que guarda en secret una sèrie de claus amb
propietats misterioses i poders més enllà de
tota concepció humana.
L’esmentat volum inicial ens parla de la sempre complicada relació entre pares i fills. La
manera com la nostra personalitat s’acaba
adaptant i absorbint la influència de la família,
amistats i les decisions que prenem al llarg de
la nostra vida. A mesura que la saga avança
descobrim com la intriga i l’aventura són els
elements que donen força a la imaginació
d’una història en què els seus protagonistes
mostren una dimensió humana i una versemblança tan reals que sembla mentida que estiguem parlant de personatges de còmic.
Adrià Besalú Marquès

• SANT MEDIR
• CARTELLÀ
• CONSTANTINS
• GINESTAR
• TAIALÀ
• SANT GREGORI
• DOMENY

