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COM PERDRE EL TEMPS

Problema d’escacs
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Verticals: 1. Fer alguna cosa
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Horitzontals: 1. Anodins, ridículs, insubstancials. 2. Xifra romana.
Diari català. Guarnirà. Fa sonar les
espelmes ben enceses. 3. Sermó
en honor d’un sant el dia de la seva
festivitat. Existien. 4. Consecutives a
l’alfabet. Entra i surt del circ. Enèrgic,
potent, l’atleta. 5. Segons l’accent,
ròtula o animal. L’enginyós cavaller
més famós del segle XVI. Barri de la
ciutat brasilera de Rio de Janeiro. 6.
Seguit de Butik, és un conegut hotel
de Turquia. Malament si es fa en el
desert. Xifra romana. 7. Capgirada
introducció d’un discurs. Dispari de
dreta a esquerra. Crit d’atenció. 8.
Franca espontaneïtat que és d’agrair.
Propietari o arbre, depèn de com es
miri. 9. Té vall, castell i platja. Arriba
d’orient aquell temps de disbauxa
que ja tenim a tocar. Punt cardinal
força mal posat. 10. Barça 3 - Llevant
0. Els del pessebre de Can Roseta
formen una associació.

per sortir del pas. 2. El punt cardinal
ara sí que està ben posat. Em faré
càrrec d’una responsabilitat, l’... 3.
Més que beat. Galindó, deformitat
del peu. 4. Va conquistar de baix a
dalt. Símbol de l’urani. 5. Acudit escenificat o filmat. S’enfila una àrea
de serveis asturiana, a Cangas de
Onís, que dona nom a un hotel. 6. El
punt cardinal insisteix. Aquí a París.
Extens menjador boví. 7. Rei francès
que s’enfila. Encerclen el xàfec. Tipus
d’impost o parent, depèn del sentit.
8. Futilesa, superficialitat en la manera de ser. 9. Mouran vivament algú
a fer una cosa, l’... 10. Gos que, a
més de negar, bateja una consonant.
Entra i surt del gulag. Els bisbes la
porten al cap. 11. Ho està el mugró,
precisament per l’àrea que el circumda. Al avem. 12. Explicar històries.
Adverbi de lloc tanmateix proper. 13.
Entra i surt del Tagamanent. S’enfila
un famós Edgar Allan. A mi. Proa i
popa de caiac. 14. Impressions causades en la persona per algun dels
sentits.
Solució a el tapat, destapa’l!
del 7en1 anterior

Pere
Molas
Dorca

1. Dxb6+ axb6 2. Txb6+ Ra8 3. Ab7+ Ra7 4. Ta6+
Rb8 6. Ta8#
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El tapat, destapa’l!
Des de quan ets a Sant Gregori? Des de l’any 1990.
D’on venies? De Canet, però abans havia viscut per poc
temps a Salt i, de petita i joveneta, a Girona.
Les arrels estiraven, o va ser casualitat? Sant Gregori i Canet
d’Adri sempre m’han agradat i m’hi sento molt bé.
Records d’escola... Tinc molt bons records: anava a les Dominiques de Sant Narcís. Les exalumnes encara ens trobem per
fer sopars i tenim contacte.
Primer fill... És el noi. Va néixer el 1991.
Segon fill... Una noia. Ara té 25 anys i és la que treballa amb mi.
Canvies de domicili, però continues a Sant Gregori: Si, però
entremig vaig fer una curta estada novament a Canet d’Adri.
Quan tornes a Sant Gregori? Quan vaig a viure amb la meva
parella, ell ja vivia aquí.
Un altre fill? Sí, una altra noia, i ara té 16 anys.
Ets emprenedora per naturalesa: muntes un negoci al poble
Sí, primer agafo una botiga en traspàs i als cinc anys, per
circumstàncies familiars, he de deixar-la. Però hi he tornat ara
fa tres anys, Aquesta vegada amb la meva filla.
Més clients o clientes? De tot, però sobretot clientes.
Què prioritzen: la moda o la comoditat? La gent gran, la comoditat, i els joves prioritzen la moda. Per això ens va bé amb
la meva filla: triem juntes el producte.
Quantes temporades podem dir que hi ha per al teu producte:
estiu i hivern, o més? Dues temporades bàsicament: estiu i
hivern. El migtemps no requereix producte diferenciat.
Què és millor: productes naturals, sintètics o un combinació
de tots dos? Millor productes naturals. La gent vol qualitat,
que en definitiva és salut.
Els colors també canvien segons les modes, les temporades...? No canvien gaire: generalment a hivern negres i marrons i, a l’estiu, colors més clars: beixos i altres colors alegres.
Personalment quin color t’agrada? A mi m’agrada el marró
camel per a l’hivern. I per a l’estiu, el rosa xiclet i colors clars.
Dels productes de la teva botiga, un dia de festa podem utilitzar el mateix que un dia feiner? Depèn de la persona. N’hi ha
que, la pedreria, per exemple, la porten tot l’estiu, però n’hi ha
que només s’ho posaran per anar a una festa.
Alguna anècdota? Quan faig la comanda ja veig el producte
posat als clients que probablement vindran. Vaig recordant el
gust de cada persona. Però si aquella persona que he pensat
no ve, procuro vendre-ho a una altra.
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n plena Mostra de Teatre Amateur de Sant Gregori, que arriba a la
quarta edició, seguim reivindicant la cultura com a forma d’expressió
i de llibertat. La frase que diu «la cultura ens fa més lliures» pren més
rellevància que mai, i sobretot en dies com els que estem vivint. La
complexitat del moment –estretament lligada a la rellevància del seu desenllaç– ens porta a conviure amb una estranya sensació que cal saber
gestionar de la millor manera possible. La cultura pot ser una bona manera
per abordar-ho, de forma pacífica i amb la presència que li correspon.

N Ú M E R O

I –no ho oblidem– hi ha persones que avui estan privades de la cultura, i tantes més coses que
els han pres injustament. Per això, jo també vaig al teatre, escolto música, escric o llegeixo, per
a ells i per a elles, perquè res no serà com ahir, però no podem deixar que ens esborrin el demà.
No ho podem permetre, ni podem resignar-nos-hi. Convé seguir endavant i amb dignitat per a
tothom que defensa poder viure en un país millor, amb tot el que això representa. La cultura, i
saber-la cuidar com es mereix, forma part de la nostra identitat i –amb majúscules– d’aquest
millor país.

Així doncs, aquí persistim i persistirem des dels nostres pobles defensant la cultura, les persones, les nostres institucions i els nostres representants a les portes d’una Diada de Sant Jordi,
tan especial com totes i tan diferent com mai ho havia estat, amb més il·lusió, coratge i fermesa
que mai perquè, com s’explica a la llegenda, va arribar un dia en què Sant Jordi va vèncer el drac.
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Aquests valors també es manifesten a través dels Premis Literaris de Sant Gregori, de la força
de les paraules i dels versos, que no es poden esborrar: els premis ja porten trenta-una edicions.
I aquest any, com a novetat d’aquesta primavera, arriba el Concurs de Pintura de Sant Gregori,
perquè l’art també és cultura i forma part del nostre llegat amb l’objectiu de generar un moviment
artístic que creixi amb el temps i s’identifiqui també amb el municipi. I no oblidem que, també
aquesta primavera, hi ha la Fira del Disc, Nostaldisc, que apunta com a nou referent de la música
i del rock’n roll, i que situa Sant Gregori en l’escenari musical i en la cultura que l’envolta.
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Per això, si en teniu ocasió –i espero que trobeu el moment adequat–, us animo a gaudir de la
Mostra de Teatre Amateur de Sant Gregori, que és una part de l’activitat cultural de tot l’any que
es promou des de l’Ajuntament i des de les entitats, però també a través de totes les persones
que participeu d’aquest dia a dia, aquí i arreu, per transmetre la cultura i els seus valors.
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a c t i v i ta t m u n i c i pa l
ajuntaments
Taula de
serveis

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

Activitat Municipal
Durant l’acte de
Nadal amb els
treballadors i
treballadores de
l’Ajuntament de Sant
Gregori es va fer el
reconeixement a les
tres jubilacions de
l’any 2017: en Josep
Maria Capell, la
Pepi Garcia i la Fina
Comas.

Canet d’Adri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 19
Sant Martí de Llémena . . . . . . . . .  972 44 30 34
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Sant Aniol de Finestres . . . . . . . .  972 44 31 11
Dilluns a dijous de 9 a 13 i de 16 a 19
Divendres de 9 a 13
RECURSOS MUNICIPALS

Abril 2018
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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
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PARRÒQUIES
Sant Gregori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 42 81 56
Sant Esteve de Llémena . . . . . . .  972 44 30 51
Constantins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  972 42 08 07

L’alcalde va fer entrega
de la placa i un detall
als tres nous jubilats.
Aquestes Festes
de Nadal i Reis
s’ha col·locat nou
enllumenat LED (llogat
per poder canviar els
models de llums cada
any, si es considera).

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

S’han fet millores a la rotonda de la urbanització de Soler i Patel,
amb nova pavimentació i decoració.

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

Activitat Municipal

S’han repintat i fet
el manteniment de
les dues pistes de
tennis municipal per
recuperar l’adherència
i restablir les millors
condicions de joc.

Durant aquest mes d’abril i el passat
mes de març s’han adequat dues rutes
verdes: el camí de la vora de la Llémena
(segona fase) i el camí de Can Serra.
Ambdues actuacions amb el suport de
la Diputació de Girona.

S’ha gravat a una paret del costat de la
plaça del Poble una poesia de Miquel
Martí i Pol “Aquesta remor que se sent”
en motiu del Dia Internacional de la
Poesia, el 21 de març

S’ha instal·lat nou enllumenat a la
carretera del Raval.

S’han col·locat vuit nous fanals a la
carretera de la Bruguera, a la part de dalt
de la urbanització de Soler i Patel.

Abril 2018
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Nova sala
d’activitats de
manteniment al
pavelló municipal
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Pressupost participatiu 2017-2018
Per primera vegada s’ha portat a terme el procés del pressupost participatiu a Sant Gregori, amb un import previst
de 20.000 euros. La primera part del procés va ser recollir propostes de diversos projectes o accions per fer al
municipi. Se’n van presentar vuit en total. La Comissió de
Participació, formada per tots els grups municipals, les va
valorar, i se’n van descartar dues. Una, el pont sobre el
Garrabia, perquè ja estava previst al pressupost municipal
i perquè l’import era superior als 20.000 euros; i l’altre, el
carril bici fins arribar als centres educatius, perquè l’import
era molt superior als 20.000 euros i el projecte no es podria executar com seria degut. D’aquesta manera les sis
propostes van ser:

votar per escollir entre una o dues de les propostes. Els
resultats van ser els següents:
Proposta guanyadora: millora de la zona verda a la plaça
de Catalunya
Vots de la proposta guanyadora: 75 vots (33,63 %)
Vots totals: 369 vots
Persones que han votat: 229 persones
Percentatge de participació sobre el cens: 7,70 %

Abril 2018
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- Senyalització dels masos i masies del municipi
- Nou pas de vianants regulat per semàfor a l’avinguda de
Girona
- Enllumenat al trencant de la carretera de Santa Afra
- Millora de la zona verda de la plaça de Catalunya
- Millora de l’entorn de la plaça de Catalunya
- Enllumenat a una part del nucli de Cartellà
Una vegada establertes les propostes finalistes es va passar a la fase de votació, on tots els veïns i veïnes del municipi, a través de la pàgina web municipal i amb un període
obert entre el 29 de gener i el 10 de març de 2018, van
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Agent cívic
Durant aquest principi de 2018 s’ha incorporat a
l’Ajuntament de Sant Gregori una Agent Cívic, a
través d’un pla de treball del Consell Comarcal del
Gironès.
La agent cívic vetllarà per evitar infraccions en estacionaments de vehicles, per la seguretat viària a
l’entrada i sortida de l’Escola i pel compliment de
l’ordenança de civisme i convivència ciutadana.

Premiats concurs
d’escenes de pessebre
Entrega de premis, a la Biblioteca Miquel Martí i Pol,
del concurs d’escenes de pessebre que es va organitzar i exposar per la Fira de Nadal de Sant Gregori.
Els premiats i les premiades, categoria infantil i
adults, van ser escollits per votació popular amb
una urna a la sala d’exposició durant els dos dies
de la Fira.

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

Eleccions a Catalunya (21-12-2017)
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Electors:
Votants:
JUNTSxCAT
ERC-CatSí
CUP
C’S
PSC-PSOE
CatComú-Podem
PP
PACMA
RECORTES CEROGRUPO VERDE
PU M+J
DIÀLEG
BLANC
NULS

TOTALS:
2.737
2.443
1.243
569
208
205
99
62
32
9

Mesa Cartellà
Sant Medir i Taialà

En record a en Xevi Banal

El dia 11 de març ens va deixar en
Francesc Xavier Banal Moradell, cap
de la brigada municipal, veí del poble, col·laborador de l’Agrupació Esportiva i persona disposada a ajudar
sempre i en tot moment, en qualsevol tasca i a qualsevol persona que
ho necessités.

En Xevi va néixer a Adri, fa 58 anys.
Era el gran de dos germans, que varen quedar orfes de pare. Llavors en
Xevi era molt jovenet: tan sols tenia
13 anys.
Al cap de poc de formar una família
amb Sote Marín, veïna de Sant Gregori, varen establir-se en aquest nucli, on sempre han residit, i han estat
pares de dos fills: en Pere i en Cesc.
Paleta de professió, fa gairebé 20
anys que en Xevi va passar a formar part de la brigada municipal de
l’Ajuntament. Des d’allà ha treballat
pel poble amb dedicació, interès, voluntarietat i eficàcia. En Xevi mai no
tenia un no per a res ni per a ningú,
i sempre estava disposat a ajudar, ja
fos en l’àmbit de la seva feina, o en
qualsevol tasca puntual que se li demanés.
Va viure el futbol local des de dins,
i va ser el responsable del bar de

7EN1

Mesa Sant Gregori
disseminat Ginestar,
Constantins i Domeny
%
2-A / 2017
%
624
91,57
508
81,41
50,27
238
46,85
24,44
115
22,64
7,02
68
13,39
8,83
45
8,86
4,48
18
3,54
2,72
10
1,97
1,27
9
1,77
0,42
2
0,39

Mesa St. Gregori-nucli

l’Agrupació Esportiva durant uns 18
anys.
Si bé tots els que el coneixíem ja
sabíem que en Xevi era una home
positiu, valent, optimista i decidit,
dissortadament vàrem tenir ocasió
de constatar-ho els darrers mesos,
veient amb la dignitat i enteresa que
va encarar la malaltia.
D’ençà del diagnòstic va lluitar amb
un positivisme envejable. Al llarg
d’aquest any i mig ha donat mostres
d’una força i valentia interior de les
quals només les persones íntegres,
netes de cor i valentes –com ell ha
demostrat ser– són capaces, fent
molt més fàcil tant a la família com a
les persones del seu entorn la gestió
del dolor que representa la malaltia
d’una persona estimada.
Que descansi en pau l’amic i company Xevi Banal!
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Moviment demogràfic
Del 29 de novembre al 22 de març de 2018

matrimonis

Abril 2018
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Carlota Laforet Garcia,
el primer naixement de 2018 de
Sant Gregori
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• DAVID BESALÚ i BORRÀS amb MIREIA BADOSA
i BARROT, tots dos de Sant Gregori, es varen casar
al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 25 de gener
de 2018.
•G
 ENÍS HERNÁNDEZ i SALA, de Sant Gregori, i NIMIA LOURDES ANTÚNEZ i ALVÁREZ, de Cassà de
la Selva, es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 17 de febrer de 2018.

naixementS

defuncions

• E NZO LÓPEZ i SARRATS, fill de Javier i de Sandra,
que resideixen a Ginestar, nascut el dia 8 de desembre de 2017.
• B IEL GARCIA i DÍEZ, fill de Marc i de Maria Carme,
que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 8 de desembre de 2017.
• JÚLIA SERRANO i SERRAT, filla de Joaquim i d’Eva,
que resideixen a Constantins, nascuda el dia 30 de
desembre de 2017.
• JAN REUS i ALCALDE, fill de Marc i Maria del Carmen, que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 31
de desembre de 2017.
• CARLOTA LAFORET i GARCIA, filla de Jordi i de
Nayla, que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia
10 de gener de 2018.
• ALEIX FONTANELLA i BENEJAM, fill de Jordi i Caterina, que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 1 de
febrer de 2018.
• ALBERT ARMENGOL i VALENTÍN, fill d’Albert i Mireia, que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 5 de
febrer de 2018.
• E LOI CALLÍS i MANTÍN, fill d’Albert i Clara, que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 8 de febrer de
2018.
• ARIÀ BATLLE i CASTRO, fill d’Albert i Gemma, que
resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 8 de febrer
de 2018.
• JÚLIA LÓPEZ i HERAS, filla d’Adrián i Jésica, que
resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 19 de febrer
de 2018.
• PAULA DÍAZ i MORENO, filla de Ferran i Jénifer, que
resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 1 de març de
2018.
• NARAU TORNER i ALLUÉ, fill de Narcís i Gemma,
que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 9 de març
de 2018.

• MARTA PONT i NASPREDA, de 40 anys, que residia
a Els Roures, va morir a Girona el dia 7 de desembre
de 2017.
• LLUÍS TEIXIDOR i RIGAU, de 94 anys, de Canet
d’Adri, va morir a la residència Els Avets de Sant Medir
el dia 11 de desembre de 2017.
• DOLORS BOSCH i JUANDÓ, de 86 anys, va morir
a Salt el dia 24 de desembre de 2018. AGUSTÍN FAJARDO VALENCIA, de 72 anys, residia a Ginestar, on
va morir el dia 27 de novembre de 2017.
• MARÍA CARMEN GALLARDO SOLA, de 72 anys,
residia a Sant Gregori, on va morir el dia 3 de gener
de 2018.
• DOLORS MORADELL i TORRENT, de 80 anys, que
residia a Sant Gregori, va morir a la residència Els
Avets de Sant Medir el dia 4 de gener de 2018.
• DOLORES RODIÑO FONTÁN, de 94 anys, que havia residit a Sant Gregori, va morir a Banyoles el dia
24 de gener de 2018.
• E MÍLIA PUJOLRÀS i ARNAU, de 84 anys, que residia
a Sant Gregori, va morir a l’Hospital Santa Caterina
de Salt el dia 2 de febrer de 2018.
• MANUEL ALCALÁ-BEJARANO i ÁBALOS, de 55
anys, residia a Sant Gregori, on va morir el dia 25 de
febrer de 2018.
• JOAN NOGUER i BOSACOMA, de 77 anys, residia
a Sant Gregori, i va morir a l’Hospital Trueta de Girona
el dia 3 de març de 2018.
• XAVIER BANAL i MORADELL, de 58 anys, que residia a Sant Gregori, va morir a Girona el dia 11 de
març de 2018.
• JOAQUIM ROCA SAYOLS, de 87 anys, que residia
a Sant Gregori, va morir a Girona el dia 17 de març
de 2018.

MEDI AMBIENT

Taller de caixes niu
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Durant el mes de març es va organitzar un taller de construcció de caixes niu al local de les
Bigues. Es van preparar unes quinze caixes de
fusta que es van penjar a l’entorn de la riera de
Llémena perquè diferents espècies d’ocells hi
puguin viure i criar. Durant l’activitat organitzada per l’Ajuntament i el Consorci del Ter, amb
la col·laboració de Dipsalut, també es va construir un niu per a cigonyes que més endavant
es col·locarà a la mateixa zona.
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Xerrada Fons Català Cooperació
El dia 1 de març, per part de Xavier Ruiz del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va tenir lloc una sessió informativa
en la que es va explicar el desenvolupament
del projecte de proveïment d’aigua segura, sanejament i higiene a la comunitat de
Wawa Bar de Puerto Cabezas- Bilwi (Nicaragua).
Aquest projecte va ser finançat per tres
ajuntaments, essent l’aportació de Sant
Gregori de 11.974’16 €.

pa r l e m a m b . . .

Moltes vegades, a dins del cotxe
portem objectes que parlen del
nostre tipus de vida o de les aficions que tenim. Les cadiretes de la
mainada, els apunts de francès, la
bossa amb les raquetes de tennis...
Doncs, al cotxe de la M. Carmen
Auñón, el que hi ha són unes bones sabatilles de córrer. Qualsevol
estona lliure durant la jornada de
treball a l’Hospital Josep Trueta es
converteix en l’excusa perfecta per
canviar-se els esclops per les vambes i escapar-se a fer uns quants
quilòmetres. D’aquesta manera la
M. Carmen escampa la boira, desconnecta dels maldecaps i, alhora,
es troba amb la natura i amb ella
mateixa.
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M. Carmen Auñón i Sanz
Metgessa en oncologia radioteràpica i corredora per afició

1
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Va començar a córrer amb catorze anys, quan encara no era
habitual veure gaires dones fent aquest esport, i a aquella edat
ja començava a tenir clar que la seva vocació era la medicina.
Després d’estudiar la carrera, d’especialitzar-se en oncologia
radioteràpica i de treballar a diversos centres hospitalaris de
la ciutat de Barcelona, l’any 2005 li varen oferir una plaça
a l’Hospital Josep Trueta, que va acceptar primerament amb
certes reticències. La Carme estava acostumada a la ciutat,
a anar a córrer per la muntanya de Montjuïc, a prop del barri
de Sants, d’on és filla. En poc temps, però, Girona i les seves
rodalies li varen semblar el millor dels entorns per poder practicar el seu esport preferit envoltada de verd, i Sant Gregori
era una bona opció com a indret on anar a viure, a prop de la
feina i amb espais ideals per fer escapades gairebé diàries.
La doctora Auñón no concep la duresa i la pressió a la
qual és sotmesa a la feina de l’hospital sense un equilibri
a la balança, sense una via d’escapament per fer fugir les
cabòries i les penes. Després de tants anys corrent, ara ja
no mira tant els quilòmetres que fa sinó el que sent quan
els recorre, tant si es tracta d’una volta rutinària com si es
troba en una cursa. A vegades, la pausa per al dinar o l’es-

tona que la seva filla està fent classe de gimnàstica són
forats que ella aprofita sàviament per obrir el portamaletes
i cordar-se les vambes.
Avui a casa seva ja no li caben els trofeus i les medalles que
ha guanyat al llarg dels anys. Ha participat en curses de tot
tipus per terres catalanes i arreu de l’Estat espanyol, i ha
quedat campiona absoluta en diverses ocasions. A Girona,
l’any 2005, va decidir córrer la Cursa del Carrer Nou i la
va guanyar. La Cursa de Sant Silvestre de Riudellots, la de
la Immaculada de Porqueres o la Cursa de Sant Josep de
Figueres també són esdeveniments als quals ha participat
la Carme, i dels quals ha sortit triomfadora.
Recorda divertida una vivència a la marató de Vitòria, que
va córrer l’any 2009: «Després de la cursa els organitzadors varen decidir fer un control antidopatge, i com que jo
estava deshidratada i no podia orinar, em varen tenir retinguda dues hores per intentar fer-me la prova. Mentrestant
es va retardar l’entrega de premis perquè tothom m’estava
esperant. Em varen fer la prova, va sortir negativa i ara guardo la carta que ho acredita, com un trofeu més».

pa r l e m a m b . . .
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1. Foto de família
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2. La Laia i jo
3. Pòster M. Carmen Auñón
4. Cursa de la dona a Sant Gregori
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5. A la feina
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Amb la mort del seu pare l’any 2015, la Carme va decidir canviar les curses estatals i de l’àmbit català per les
més locals, i ara adapta les visites gairebé setmanals a
Barcelona per estar amb la seva mare amb les curses a
prop de la ciutat comtal. Quan baixa a Sants no perd mai
l’ocasió d’anar a fer una visita als seus antics companys
del club de Santa Coloma de Gramenet, amb els quals
va començar l’aventura de córrer: «És l’excusa perfecta
per trobar-nos, compartir una estona corrent i després
regalar-nos un bon esmorzar», ens explica.

A casa seva tothom fa esport. El seu marit és aficionat
a la bicicleta, però a vegades també l’acompanya a fer
una volta corrent. Ella sap la importància de moure el
cos fent l’esport que sigui, i anima tothom a trobar la
disciplina que més s’adapti a la seva forma de ser i al
seu temps: «Animo sobretot les dones, que busquin i
trobin el seu moment per fer un esport i que el gaudeixin, tot i que som conscients que avui dia encara resulta
complicadíssim fer quadrar el trencaclosques família-feina-temps».

La Carme ha gaudit molt viatjant i coneixent persones
arreu on ha anat a competir. Actualment, que dedica quatre dies a la setmana a entrenar, reconeix que escull les
competicions pel seu prestigi, per l’organització i per les
referències que en té. I si després de tants anys corrent
algú li pregunta si té alguna mania, no li fa res explicar
que sí, que hi ha dues coses que per a ella són sagrades:
«La primera és córrer amb les mateixes sabatilles amb
què he entrenat. La segona, arribar amb una hora i mitja
d’antelació a les curses a les quals participa, per no posar-me nerviosa».

Les lesions, que en alguna ocasió l’han mantingut apartada de les curses fins a dos anys, són el contrapunt
negatiu d’aquesta pràctica. Per això, com diu la Carme,
«no hi ha res millor que un bon calçat per evitar fer-se
mal». I així és com la podeu veure pels volts de Sant
Gregori tot sovint. Ben calçada i fent quilòmetres a peu
pla o per la muntanya, perquè ara també s’està animant
a provar aquest tipus de terreny, que li dona més força
física.
Anna Parés i Sasanedas
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anem a l’escola
LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”
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Sortir a jugar
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Fa temps, quan moltes de nosaltres érem petites, passàvem molt de temps jugant a l’aire lliure. Construíem cabanes, fèiem pastetes, ens enfilàvem als arbres o simplement
fèiem el volt. Ara, en canvi, sembla que hem de protegir els
infants dels perills de la natura (que no passin fred, no es
mullin, no s’embrutin, no toquin allò...), i és així com passen
moltes hores tancats, i sortir a la natura és per a ells una
activitat extraordinària.
Tots sabem els beneficis que aporta el joc a l’aire lliure (reduir l’estrès, tonificar la musculació, estimular la curiositat,
deixar volar la imaginació...), i cada cop més estudis científics avalen aquestes afirmacions.
Escola i família són els àmbits on els infants passen la major part del temps, i per tant la natura ha de ser present en
tots dos. Per això des de la Llar ja fa un parell d’anys que
setmanalment fem sortides al meravellós entorn rural que el
nostre poble ens ofereix: fem caminades, pugem a jugar a

Els Pastorets de l’Escola
Com és tradició durant ja fa 10 anys, per Sant Esteve,
els alumnes de darrer curs de l’Escola Agustí Gifre de
Sant Gregori fan la representació oberta a tothom de
“Els Pastorets” a l’Espai la Pineda.

l’ombra de l’alzina, anem a visitar les vaques a la granja de
Can Prat, etc. I a més de fer exercici ens ho passem d’allò
més bé.
Pensem que aquesta és una activitat indispensable que
hauríem de fer encara amb més freqüència.

anem a l’escola
ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

Activitats

Easter Bunny
Una any més, hem celebrat el dia del conill de Pasqua, una
tradició anglosaxona en què un conill amaga ous de xocolata
que els petits han de trobar. Gairebé tota l’escola hi va participar, i cada nen i nena va poder menjar algun del ous que el
conill havia amagat. Va ser una activitat divertida.
Receptes en anglès
Per poder practicar la llengua anglesa amb els alumnes de
sisè, se’ls va posar com a repte la tasca d’elaborar una recepta. La condició, però, era que l’havien d’explicar en anglès a
la resta de companys. A banda de ser una activitat de l’àrea
de llengua estrangera, en la qual havien de mostrar la seva
habilitat en aquest idioma, els alumnes van fer evidents les
seves destreses en l’elaboració de dolços. En acabar l’exposició i per tancar l’activitat, van compartir entre tots els exquisits
menjars que el dia abans havien preparat. Va ser una classe
dolça i de molt profit.
Congratulations!!
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Wonder
L’escriptora nord-americana R. J. Palacio va publicar l’any
2012 la novel·la Wonder – La lliçó d’August, un text molt interessant i pedagògic que tracta d’un nen que té un defecte
congènit, una deformitat facial coneguda com a síndrome de
Treacher Collins. Vam aprofitar el Nadal i l’inici del segon trimestre per demanar als alumnes de cinquè i sisè que la llegissin i en fessin un treball. Un cop acabat tot vam tenir la sort
de gaudir de la visita de l’Eva Puga, una noia amb el mateix

síndrome que el protagonista de la novel·la. Poder escoltar la
seva experiència i tot el que ha hagut de superar ha servit de
molt als alumnes per entendre la seva problemàtica i aprendre
a respectar tothom. Tots plegats vam estar molt contents i
satisfets d’haver gaudit de la companyia de l’Eva.
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Marató de TV3
Com cada Nadal, tot i que ara ja ens queda lluny, els alumnes
de sisè de l’escola van fer les representacions dels Pastorets
a l’Espai la Pineda. Aprofitem aquest espai a la revista per
manifestar la nostra satisfacció en haver arribat als deu anys
de Pastorets. Podem dir que és una activitat consolidada i
que vetllarem perquè es pugui anar perllongant en el temps.
Tant de bo puguem anar celebrant anys i la gent del poble ens
hi acompanyi.
Aprofitem aquesta activitat per adherir-nos a la Marató de
TV3, aportant el que s’ha recollit en cadascuna de les funcions. Cal remarcar que les aportacions del públic han estat
molt generoses, i hem arribat a la xifra de 745 euros, que han
anat destinats íntegrament a la investigació contra el càncer.
Moltes gràcies a tots els qui han contribuït a aquesta causa
tan noble.
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anem a l’escola
INSTITUT VALL DE LLÉMENA
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La UAP: la cançó com un instrument
per fomentar la pau
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Com cada any, els alumnes de l’INS
Vall de Llémena han participat a la cantata solidària organitzada pels professors de música dels instituts de les comarques gironines, anomenada UAP.
Coincidint amb el Dia Internacional de
la Pau, els alumnes –repartits en diverses funcions– han representat any
rere any una història que és símbol de
la lluita per la pau: els refugiats, l’activista Malala, Wonder, Sadako...
El muntatge d’aquesta edició s’ha
inspirat en el cèlebre llibre 1984, de
George Orwell i la seva finalitat era
fer reflexionar sobre la dicotomia que
plantegen els paràmetres de la veritat
i de la mentida.
A l’edició d’enguany, hi han participat
els nostres alumnes de 1r d’ESO, i
set alumnes de diferents nivells com a
solistes de l’espectacle. L’èxit de l’esdeveniment ha congregat més d’un
miler d’alumnes de 34 centres de les
comarques de Girona.

Els beneficis de la cantata han anat
destinats a Intermón Oxfam, a Càritas
Diocesana de Girona i a Justícia i Pau.
Des de l’institut, creiem necessària la
nostra implicació en projectes tan engrescadors com aquest per tal d’assumir, amb determinació, la responsabilitat de fomentar la reflexió crítica i
estimular la participació dels nostres
adolescents en la justícia social.
Literatura i cinema, a l’aula
Durant el segon trimestre d’aquest
curs, des del Departament de Llengües
s’ha dut a terme tota una sèrie d’activitats relacionades amb el món de la literatura i el cinema amb l’objectiu d’acostar i potenciar entre els alumnes d’ESO
la competència lingüística i audiovisual,
mitjançant la dimensió comunicativa i la
dimensió estètica i literària d’aquestes
dues disciplines artístiques.
Pel que fa a la literatura, els alumnes
han gaudit de la presència, a l’Institut,

d’escriptors de literatura juvenil ja consolidats, com Àngel Burgas (Noel et
busca) i Francesc Miralles (Retrum);
o la del jove escriptor Arturo Padilla
(Presoners del mar).
Després de la lectura dels llibres de
cada autor, els alumnes del centre
han col·laborat en el disseny de diferents activitats relacionades amb
aquestes lectures. En destaquem
dues: la primera ha consistit en una
gravació d’un programa de ràdio, en
què els alumnes han pogut formular
preguntes a l’autor del llibre Noel et
busca; i la segona ha estat una performance d’ambientació, en la qual
els alumnes que participen en el Club
de lectura s’han vestit i caracteritzat
emulant els mateixos personatges del
llibre Retrum.
Els alumnes de 3r d’ESO han aprofitat per realitzar una ruta literària per
la Barcelona descrita a la segona part
del Quixot. En aquest recorregut han
pogut descobrir la casa on va viure Miguel de Cervantes i altres curiositats
dels carrers i edificis més emblemàtics de la ciutat.
Per altra banda, s’ha constituït el Grup
de cinema, amb la intenció de crear un
grup impulsor apassionat pel cinema
i la videocreació. Amb aquesta iniciativa es pretén dotar els alumnes dels
coneixements audiovisuals necessaris
que permetin la realització de projectes cinematogràfics i puguin participar
a diferents esdeveniments, com ara el
concurs de curtmetratges «Participa
Méliès», que organitza l’Obra Social
de La Caixa.
Finalistes al concurs de Projectes
d’emprenedoria
Els joves de 4t d’ESO van participar a
la primera edició del Mercat de Nadal
presentant els seus productes a partir
de la creació de cinc miniempreses:
sals aromàtiques de La Vall, estalvis
fets amb taps de suro de la DO Em-
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Continuem treballant
Aquest trimestre l’AMPA ha continuat treballant en el projecte de la nova comissió d’higiene, que ja ha estat presentat a l’Escola i al Consistori municipal
per a la seva avaluació. A més, estem d’enhorabona perquè vam guanyar la
convocatòria dels regidors de la CUP «Diners al Carrer», que ens dotarà amb
3.500 euros per continuar millorant els patis de l’escola. Moltes gràcies per
la iniciativa i moltes gràcies als que vau confiar en nosaltres! Us adjuntem
imatges de les idees i propostes que volem fer realitat, totes les que siguin
possibles, amb aquests diners.

ció emprenedora, l’educació financera
i la preparació laboral. Enguany, el
concurs ha comptat amb la participació de 186 equips. La VI Competició
Catalana de Miniempreses se celebrarà els dies 11 i 13 d’abril a Barcelona, i els nostres alumnes hi aniran a
representar el nostre centre.
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producte tecnològic: l’S1, un petit localitzador que, via Bluetooth, ajuda el
consumidor a trobar objectes que sol
perdre habitualment. Aquest projecte ha estat un dels vint finalistes del
concurs que convoca l’organització internacional Fundació Junior Achievement, dedicada a promoure la forma-
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pordà, sotacopes artesanals de llenya
dels boscos de Cartellà, bufandes de
llana i fundes de suport per als dispositius mòbils reutilitzant les butxaques
de texans vells.
Paral·lelament, l’empresa VARSS Enterprise, creada per quatre alumes
de 4t d’ESO, ha llançat al mercat un
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Aplec de Calders
El 18 de març es va celebrar l’Aplec de Calders a l’ermita
de Calders, situada al poble de Constantins.

Missa de Sant Vicenç
a Constantins
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El 21 de gener es va celebrar la missa de sant Vicenç
a l’església de Sant Vicenç de Constantins, i tot seguit hi hagué un aperitiu a càrrec de la Comissió de
Festes de Constantins.
En aquest acte, a la parròquia es va fer efectiu el relleu
de mossèn Martirià Brugada per mossèn Josep Maria
Castellà, que es cuidarà de diferents parròquies de la
zona, com Constantins, Sant Julià del Llor i Bonmatí i
Sant Martí Sapresa, entre altres pobles.
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CASAL DE LA GENT GRAN
CASAL SANT GRAU

Sortides del 2017
Farem un repàs a les sortides mensuals que durant l’any 2017 es varen
fer des del Casal.
Gener: vàrem començar l’any fent un
passeig pel Collsacabra. En concret,
les visites varen ser a Tavertet (vàrem
comprovar la perícia del conductor
per travessar els estrets carrers de
l’Esquirol), on vàrem ser magníficament acollits, i gaudírem de les vistes
espectaculars. A continuació vàrem
anar a Rupit, i a dinar a Coll de Condreu.
Febrer: vàrem començar el dia amb
un esmorzar al santuari de Joncadella,

per, a continuació, visitar la muntanya
de sal de Cardona. El dinar va ser a
aquesta mateixa població, i vàrem dedicar la tarda al sorprenent santuari
del Miracle.
Març: quin goig passejar sota els saltants d’aigua de Sant Miquel del Fai!
Això és el que vàrem fer el mes de
febrer, a més de visitar la casa d’Enric Prat de la Riba a Castellterçol. Un
magnífic dinar a Monistrol de Calders
va arrodonir el dia.
Abril: estiu, hivern, mig temps... tant
se val el dia que es triï per anar a Montserrat, segur que hi trobarem un munt

de gent, persones de fora i de casa
atretes per la màgia, la devoció o la
bellesa d’aquest santuari situat al bell
mig del cor de Catalunya. Aquí vàrem
passar el dia, gaudint dels molts recursos que ofereix aquest indret.
Maig: l’esmorzar va ser al Casal de
Gent Gran de Sta. Eulàlia de Riuprimer, molt ben atesos per persones
com nosaltres, voluntàries i animades.
A continuació vàrem pujar a Sant Sebastià, mirador privilegiat de la plana
de Vic. Tot seguit vàrem continuar fins
a Sant Ramon, on ens esperava la visita al monestir i, ja que érem a la Segarra, el dinar es va fer en una sala de
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festes de Calaf, amb la corresponent
animació posterior.
Juny: canviem totalment de panorama. Aquest mes anem a Barcelona
per visitar, en primer lloc, el Cosmocaixa, magnífic museu de la ciència
que ens aporta un munt de coneixements. Després de dinar, un volt pel
port en «golondrina» i acabem la jornada amb un passeig pel jardí de roses
més gran de la ciutat comtal.

del nostre país en un sol matí no és
possible a menys que anem a Torrelles
de Llobregat, a Catalunya en miniatura. Això és el que vàrem fer el mes
de novembre, a més d’un bon dinar
al port de l’Ordal i a la tarda visitar la
Cripta Gaudí a Santa Coloma de Cervelló.
Desembre: la sortida del mes de
desembre té un plus: és el que en

diem el pre-Nadal, la qual cosa vol dir
que ens endurem a casa un bon lot
de productes nadalencs, i a més juguem a descobrir a on anirem, a partir
d’unes pistes que fan que la sortida
sigui sorpresa. Enguany vàrem passar
el dia al Món Sant Benet, visitant la
part romàntica i també el monestir. Totes dues visites magníficament recuperades i combinades per passar un
dia molt agradable.

Setembre: malgrat que algunes persones havíem fet un magnífic creuer
pels fiords de Noruega, encara ens va
quedar humor per anar a Vilanova i la
Geltrú, on visitàrem el Museu del Ferrocarril i l’Espai Far, al mateix temps
que gaudírem d’un fantàstic dinar.
Vàrem arrodonir el dia amb una visita
a una cava del Penedès, en la qual es
pot admirar una sorprenent maqueta
de tren.
Octubre: aquest mes teníem pocs
quilòmetres per recórrer, la qual cosa
ens va permetre fer moltes visites: el
bucòlic poble de Beget, el d’Oix, amb
esplèndid dinar per la zona, Castellfollit de la Roca i les miniatures més impossibles que hom es pugui imaginar
al Micromundi de Besalú.
Novembre: que Catalunya és fantàstica, ja ho sabem, però poder admirar
més de 48 monuments emblemàtics
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Agost: cap a França falta gent! La
sortida d’aquest mes va ser a Carcasonna, no únicament a la Cité, amb
carrers empedrats i estrets que ens
recorden el seu passat medieval, sinó
que a més vàrem fer un agradable
passeig en vaixell per un tram del canal del Midi.

7EN1

Juliol: per evitar la calor, el mes de juliol vàrem decidir anar a muntanya. En
concret, la visita va ser al Parc d’animals de Molló, i a la tarda, després
d’un bon dinar, la visita prevista era a
Camprodon. Teníem por de tenir calor, però no va haver-hi problema: una
bona pluja ens va refrescar la tarda.
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Seguim actius!
Per berenar...
galetes nadalenques!
El dolç ens agrada, i la cuina
també. Per això, un divendres
de desembre ens vàrem endinsar en el món de la pastisseria!
Recepta en mà, ens vàrem dedicar a pesar, barrejar i enfornar
galetes sense parar. I com que
no en teníem prou, vàrem deixar
volar la nostra faceta més artística decorant-les de fondant amb
motius nadalencs. El resultat?
Bo-nís-si-mes!

Abril 2018

7EN1

«Va ser original i creatiu, l’estona va ser molt agradable, i poder fer-ho nosaltres va ser molt
divertit!»
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Tarda de jocs de taula
Els jocs de taula són un bon recurs
per matar l’avorriment qualsevol tarda,
i a l’espai jove ho sabem prou bé! Així
és com un grup de persones ben diferents, aplegades en una sola taula
un dijous fred de gener, vàrem compartir paraules i jocs variats d’agilitat
i estratègia.
«És passar una bona estona en companyia. Pots conèixer persones amb
un simple joc. M’encanten els jocs de
taula!»
Carnestoltes i videojocs!
Amb el mateix grup de joves de
l’any anterior vàrem voler repetir l’experiència de disfressar-nos
i passejar pels carrers de Sant
Gregori a la rua de carnestoltes,
aquesta vegada caracteritzats del
conegudíssim Mario Bros i els
seus personatges: Luigi, Wario,
la princesa Peach i el bolet Toad!
Amb molta il·lusió i dedicació al
darrere vàrem confeccionar la disfressa i vàrem decorar la carrossa
de manera molt original. Semblava
que acabéssim de sortir del clàssic videojoc!
«Va estar molt bé fer tots junts la
decoració de la carrossa per, al
final, arribar a un objectiu comú!»

«Vàrem poder passar el carnestoltes de manera més divertida exhibint la nostra carrossa!»
«Va estar molt bé poder triar nosaltres de què anar disfressats i
poder fer a mà la disfressa!»

e s pa i j o v e c a l b o l e t
Jovent participatiu al Parc de
Nadal!
És ben conegut el Parc de Nadal,
que any rere any se celebra a les
instal·lacions del Pavelló Municipal
de Sant Gregori, aquesta vegada el dijous 28 i divendres 29 de
desembre de 2017. Un espai ple
de tallers i activitats per a infants i
joves, molts dels quals dinamitzats
per nois i noies de l’Espai Jove Cal
Bolet que hi col·laboren de manera
voluntària i que, una vegada més,
han demostrat tenir una gran energia i capacitat de treball.
«M’agrada contribuir a fer que els
més petits puguin gaudir del Nadal!»
«Comparteixes l’experiència amb
amics de manera voluntària, fas
pinya i t’ho passes molt bé ajudant
els nens petits!»
7EN1

de representació que se’ls ha encomanat!
«Va ser una jornada molt divertida. Va
ser interessant i molt productiva en el
sentit de tenir l’oportunitat de treballar
amb altres delegats moltes qüestions
que ens afecten!»

Abril 2018

I un any més, participem a la Jornada de Delegats del Gironès!
La Jornada de Delegats del Gironès
és un espai d’aprenentatge i de trobada d’alumnes de segon d’ESO de
diferents instituts de la comarca que
exerceixen com a delegats als seus
respectius centres i, en el marc del
Projecte PIDCES (Punt d’Informació
i Dinamització als Centre d’Educació
Secundària), hi hem tornat a assistir amb l’Institut Vall de Llémena. En
definitiva, un matí ple d’activitats que
permeten l’adquisició d’eines i estratègies per afrontar l’important tasca
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Nova
programació!
Si tens ganes de conèixer els
nostres serveis o la nova programació pots consultar-la a
www.santgregori.cat, a l’aplicació municipal de l’Ajuntament
de Sant Gregori, a les nostres
xarxes socials o apropant-te a
l’Espai Jove Cal Bolet. No te la
deixis perdre!

ESPORTS
PATINATGE ARTÍSTIC SANT GREGORI

Abril 2018
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Activitats, competicions i esdeveniments
Al PA Sant Gregori-Canet d’Adri no
tenim temps per perdre. Ens esperen uns mesos carregats d’activitats,
competicions i esdeveniments, això
sí, sense oblidar-nos mai de com ens
agrada divertir-nos.
Vàrem començar amb la Ivette Rigau.
Va participar a les proves d’Iniciació
D, celebrades a Peralada el dia 3 de
febrer. Hi va fer una actuació perfecta
i va superar el nivell.
El 26 de febrer vàrem fer el Carnaval
sobre patins. Teníem la pista plena de
personatges fantàstics.
També hem de dir que hem començat
la competició de la Lliga Territorial del
Consell Comarcal. Vàrem començar
amb el grup A, en què va participar la
Ivette Rigau a Breda el dia 3 de març. I
la setmana següent, el dia 10 de març,
a Ripoll, hi van participar molts dels
nostres patinadors amb els nivells B
i C: en la categoria Infantil B, la Teia

Torrent, Janna Aliu (5a classificada) i
Carla Armengol; en la categoria Aleví
B, la Marina Garcia (1a classificada)
i la Nora Trasserra (2a classificada); i
en la categoria Benjamí B, la Jana Torrejón. Aquesta va ser la participació
del matí. A la tarda vàrem continuar
amb el grup de Prebenjamí B amb la
Laia Paredes, Jana Puigdevall, Irina
Blasco (3a classificada), Aina Garcia,
Isolda Palma, Estel Arzoz i Daria Voz;
i en la categoria Prebenjamí C l’Anna
Pujadas (1a classificada), Laia Mas,
Maria Canals (3a classificada) i Arlet
Pujolràs (5a classificada). Cal dir que
varen fer unes grans actuacions, i això
es veu reflectit en els seus resultats.
Estem molt contents amb l’esforç que
han fet tots plegats.
Tots els membres del club volem felicitar les nostres entrenadores, Laura
Bautista i Raquel Gómez, que juntament amb totes les patinadores del

CPA Girona han aconseguit el títol
de campiones d’Espanya de grups
xou. Estem molt orgullosos de poder
celebrar aquest títol amb elles i volem
fer extensiva la felicitació. Raquel i
Laura, sou un gran exemple per a tots
els nostres patinadors i un referent a
seguir. Tot el vostre esforç i constància han obtingut la seva recompensa.
Estarem animant-vos des de la grada
al campionat d’Europa i desitjant-vos
tota la sort del món!
Se’ns presenta una època amb molta intensitat, la segona jornada de la
fase territorial del Consell Comarcal a
Banyoles, el campionat territorial d’en
Celestí Campeny, la competició d’iniciació D, C i B, la competició de Certificat... i comencem a escalfar motors
per al nostre festival. Com veieu, no
ens falta energia per continuar gaudint d’aquest esport que tant ens
apassiona.

Irina Blasco (3)

Marina Garcia (1) Nora Trasserra (2)

Janna Aliu (5)

Carnaval grup preliminar i escoleta

Carnaval grup Promoció, Iniciació B, Certificat i Campionat

Anna (1) Maria (3) Arlet (5)
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ESPORTS

ix caminada a Ginestar
Des de fa poquet també ens acompanyen corredors una mica més atrevits que posen tot el seu esforç a córrer pels corriols i la muntanya de Sant
Grau. Tot plegat per acabar uns i altres
amb un bon esmorzar a l’arribada, on
es comenta com ha estat l’experiència, per a uns dura, per a d’altres un
passeig, però en general, i per a tots,
un plaer entre amics.
Hem de destacar que el que ens ha
sorprès més és la quantitat de jovenets i jovenetes que han participat al
cros infantil. Ells són els nostres futurs
corredors, participants i esperem que

amics. Gràcies, pares, per acompanyar-los.
Voldríem donar gràcies a tota la gent
i amics que col·laboren amb nosaltres
desinteressadament, a la ADF Vall del
Llémena per ajudar-nos amb els camins, a l’Ajuntament de Sant Gregori
i en especial a tots els que vau venir a
participar d’una manera o altra.
Per fer possible tot això us necessitem. Sense tots vosaltres tot això no
té cap sentit.
Fins l’any vinent!
Comissió de Festes de Ginestar

Abril 2018
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El dia 4 de març, a Ginestar es va dur
a terme la IX Caminada Popular, juntament amb una cursa de muntanya i un
cros infantil.
En total, més de 500 persones d’arreu
de la província de Girona van venir a
fer-nos costat, en un dia especial per a
nosaltres. Va ser especial perquè, des
de fa ja uns quants anys, hi ha famílies,
amics, coneguts i altra gent que ens
descobreix per primera vegada, que
ens animen i ens acompanyen any
rere any a caminar mentre gaudeixen
de l’espectacularitat que els ofereix la
fantàstica Vall del Llémena.
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MTB Challenge Gironès a Sant Gregori
Per segon any consecutiu la MTB
Challenge Gironès tria Sant Gregori
com a escenari de la MTB Challenge Series a la comarca, i per segon
any uns 700 participants van sortir
de la zona de la Pineda, el 18 de febrer, en una prova organitzada per
Klassmark amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Gregori. La
prova, que constava de dos recorreguts per camins i corriols de la Vall
de Llémena, mantenia un dels principals al·licients en l’entorn natural

per on transcorre. L’equipament de
l’Espai la Pineda va ser el punt de
recepció i recollida de dorsals. A
l’espai exterior, a més de la sortida i
arribada, també hi havia el photocall,
estands dels equips participants i
jocs inflables.

ESPORTS
AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI
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Dies tristos per al Club
Arribem al tram final de la temporada
2017-2018 encarant ja els darrers
mesos d’un curs molt productiu i satisfactori per al Club. Són setmanes
en les quals hem viscut bons i mals
moments, però sempre amb els nostres principis de formació de jugadors.
Volem donar les gràcies en primer lloc
a tots els assistents i a la gent que ha
fet possible un any més la Quina de
Sant Gregori. Gràcies a tots un any
més. El pavelló es va omplir de gom a
gom per viure grans moments!
També són uns dies tristos per a l’AE
Sant Gregori, ja que el mes de març
ens han deixat en Joan Noguer «Nitu»,
un dels fundadors del Club, als anys
quaranta, i en Xevi Banal, un home
molt vinculat al Club i que ha ajudat
més de 15 anys de manera desinteressada l’entitat, sempre amb la seva
alegria i l’amor que mostrava cap al
Sant Gregori. Des d’aquí volem enviar
una abraçada als amics i familiars d’en
«Nitu» i en Banal. Que descansin en
pau.

Aquests darrers mesos cal destacar
que s’ha posat en funcionament el nou
camp de futbol 7, i els equips ja hi entrenen a pla rendiment. Alhora, el Club
ha arribat a un acord amb el Girona
Femení per tal que el Cadet-Juvenil B i
el primer equip de l’entitat blanc-i-vermella vingui a entrenar a les instal·lacions del municipi els dies i hores en
les quals cap equip del Sant Gregori
s’exercita. Tot un plaer que una entitat
de referència treballi parcialment aquí.
Esportivament, cal destacar que el
primer equip s’ha vist immers en una
mala ratxa de resultats que l’han portat a lluitar per evitar les posicions de
descens, si bé les darreres setmanes
s’han encadenat alguns triomfs. Tot i
així, els homes d’Albert Parés i Aitor
Luis segueixen treballant per tal de
capgirar la situació.
Una de les notícies més destacades
és que enguany el Municipal de Sant
Gregori ha estat seu del MIC, el torneig internacional de futbol de referència a la Costa Brava. És una competi-
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Quina a Sant Gregori
Els dies 25 i 26 de desembre, 1 i
6 de gener el Pavelló Municipal de
Sant Gregori va acollir centenars de
persones per jugar a la Quina. Una
activitat que s’ha convertit en un imprescindible de les festes, organitzada per l’A.E. Sant Gregori i el C.B.
Sant Gregori amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sant Gregori.

ció en la qual han participat gran part
de les estrelles mundials actuals del
futbol. El Juvenil A hi ha pres part, i ha
pogut disputar la fase de grups ni més
ni menys que contra el FC Barcelona.
Tota una experiència que de ben segur els jugadors no oblidaran, i un pas
més en la formació de jugadors i de
persones.
Finalment, una altra novetat és la nova
segona equipació que hem estrenat,
deixant enrere el color blau-cel i passant al groc, vermell i blau, basant-nos
en els colors del nostre escut. Alhora,
s’han canviat les planxes de publicitat del Municipal, que han millorat la
imatge, i així volem agrair als col·laboradors la seva fidelitat i ajuda per tirar
endavant aquest Club amb més de 70
anys d’història. Una història que podeu consultar a través d’un vídeo que
hem elaborat al llarg de molts mesos
i que repassa l’evolució de l’entitat
des dels seus inicis fins avui en dia.
Consulteu-ho a la web, al Facebook,
al Twitter o al nostre canal de Youtube!

Premis literaris de Sant Gregori

XXX
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Sota les faldilles
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Va néixer i viure sota les faldilles d’una mare tendre i amorosa.
Era mestra a Canet.
La vida li va donar molta felicitat però també massa amargor.
Aquella dona se’n sortiria. Sabia que seria prou valenta per
tirar endavant: ella i els seus petits fills, un vailet i la nena.
Feia poc que havia mort el seu marit. Vídua i en temps de
guerra. La viduïtat no donava per gaires luxes. Als anys 30
impossible sobreviure.
Amics de pobles de pagès li oferien algun aliment. La cartilla
de racionament era minsa.
Ella i els nens, sempre a peu, deixaven enrere la ciutat
i enfilaven de sotamà i porucs dels guàrdies, cap a la
Bruguera. Pa, cigrons i farina, una xicra d’oli i olives era tot
el que podien carregar. Sota les faldilles hi anava el de més
valor perquè els burots no li prenguessin. Tantes vegades
s’hi havia trobat, arribant al pont de la Barca !
La sensació d’indefensió quan, només per malícia, et
prenen quelcom inhumanament i amb tanta indiferència és
indescriptible.
El pis no era gran, però podien arraulir-se tots tres en una
habitació i rellogar les altres. Va tenir sort que sempre hi

va tenir algú: funcionaris, mestres ... gent que necessitava
on viure barat i en família. Aquells estadants varen ser de
gran ajuda i també de companyia. D’aquestes persones, els
seus fills se’n varen poder beneficiar d’ensenyaments - ara
podríem dir-ne “extra-escolars”- : mecanografia i taquigrafia.
Sota les faldilles de la taula camilla: el braser. Així els
arribava la única escalfor en aquells llargs i crus hiverns
d’una ciutat humida, grisa i fosca. Una taula que era el punt
de trobada de les tasques familiars, fer els deures, cosir o
pelar patates ...
La sala del piano era la “sancta santorum”: intocable. El seu
marit va ser funcionari i músic. Un bon pianista i flautista i la
mare va voler que els fills continuessin amb l’aprenentatge
musical als qui el pare ja havia iniciat abans de posar-se
malalt.
També cosia. Cosia per a ella i pels fills... pantalons i armilles,
abrics i vestits ornats amb xenilles per ser més bonics.
La nena, en aquells temps i amb les penúries d’una guerra,
sota les faldilles li va esclatar una nova dona ...
Va ser valenta, se’n va sortir i va viure noranta anys.
Aquesta gran dona és la meva àvia.

Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
Butlletí d’informació Municipal Núm. 59 - 1r trimestre de 2018

Resum d’acords del Ple i acords de la Junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE
Sessió ordinària del dia 8 de gener de 2018
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, 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.
Amb els vots favorables dels membres del Grup del PDeCAT
i del Grup d’ERC-AM i el vot en contra del Grup de la
CUP-PA s’aproven les bases que han de regir l’atorgament
d’ajuts individuals de menjador escolar per als infants residents a Sant Gregori escolaritzats a la llar d’infants Els
Escarlets, i se sotmet l’expedient a informació pública.
Els reunits, per unanimitat, acorden nomenar la sala restaurant de l’espai La Pineda amb el nom de «Sala de les
cuineres», en homenatge a totes les dones que al llarg de
la història han estat magnífiques cuineres en els seus domicilis; i nomenar l’aparcament ubicat entre el carrer Carme
Rius i l’avinguda Girona «aparcament Rocapruna».
Amb els vots favorables dels membres del Grup del PDeCAT
i del Grup d’ERC-AM i l’abstenció del Grup de la CUP-PA es
porta a terme l’aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions, redactat d’acord amb el que preveu la Llei general de subvencions, i es procedeix a sotmetre’l a informació
pública.
Amb els vots favorables dels membres del Grup del PDeCAT
i l’abstenció del Grup d’ERC-AM i del Grup de la CUPPA s’aprova el text refós del Pla especial urbanístic del
càmping Can Bora de Constantins, promogut per Can
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Bora Property SL, i es tramet a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva,
si és el cas.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’informe de seguiment d’implantació del PAES, i documentació annexa.
Els reunits, per unanimitat, acorden que l’Ajuntament apliqui
totes les mesures de rehabilitació energètica en els seus
edificis i informi i ajudi en aquesta mateixa aplicació els
edificis privats, tot tenint en compte que actualment hi ha
establertes dues bonificacions en aquest sentit, i que quan
es porten a terme obres en edificis municipals ja es compleixen aquestes mesures.
Sessió ordinària del dia 12 de març de 2018
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 determinar que les festes locals en tot el municipi de Sant Gregori durant l’any
2019 siguin el dia 15 de juliol i el dia 29 d’octubre.
Els reunits, per unanimitat, acorden substituir per a l’any
2019 les següents dates, 13 de gener i 15 de desembre
del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada
amb efectes a tot el seu terme municipal, pel dissabte 12
d’octubre i el divendres 1 de novembre de 2019; i afegir el
dilluns 15 de juliol i el dimarts 29 d’octubre, dies de festa local, com a dies addicionals d’obertura per als establiments
comercials del municipi de Sant Gregori per a l’any 2019.

1

R E S U M D E L S A C O R D S D E L P L E I D E L A J U N TA D E G O V E R N L O C A L

Els reunits, per unanimitat, acorden ratificar la modificació
dels estatuts del Consorci del Ter arran dels acords adoptats per l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28
de setembre de 2017.
S’aprova amb els vots favorables dels membres del Grup del
PDeCAT i dels membres del Grup d’ERC-AM i l’abstenció
dels membres del Grup de la CUP-PA el protocol d’adhesió
i funcionament de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament
Empresarial (XGEAE) de la Diputació de Girona.
Se sol·licita a la Diputació de Girona formar part de la Xarxa
Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE) i donar compliment al protocol d’adhesió.
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.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’expedient 2/2018,
de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2018.
S’aprova, amb els vots favorables dels membres del Grup
del PDeCAT, l’abstenció dels membres del Grup d’ERC-AM
i el vot en contra dels membres del Grup de la CUP-PA, la
modificació de la quota tributària de les ordenances fiscals
reguladores de la taxa per a la prestació del Casal d’estiu i
de la taxa del Casalet a la llar d’infants Els Escarlets.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la moció en favor
de les polítiques de millora del sistema públic de pensions.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la moció en defensa de l’escola catalana i el model d’immersió lingüística.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la moció de rebuig al projecte MidCat.
SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local de 20 de novembre de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Sant Gregori en matèria de polítiques de joventut i els plans
d’actuació anuals vinculats als plans locals de joventut finançats pel Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Direcció General
de Joventut.
Els reunits, per unanimitat, acorden procedir a l’habilitació
d’una segona fase del terreny per tal de poder posar a disposició de qui hi estigui interessat un nou lot d’horts, que
seran adjudicats d’acord amb les bases que en el seu dia es
varen aprovar.
Els reunits, per unanimitat, aproven el pressupost presentat
per l’empresa Prodaisa – Proveïments d’Aigua SA per la
realització de les tasques de manteniment del clavegueram
a l’avinguda Girona cantonada amb el carrer de la Bruguera.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció
concedida per part de la Diputació de Girona per import de
69.125,00 € amb destinació a les despeses de funcionament de la llar d’infants Els Escarlets, de titularitat municipal,
per al curs 2016-2017.
Vistes les bases aprovades per a l’atorgament de subvencions,
els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Associació Patinatge Artístic Sant Gregori – Canet d’Adri la quantitat de
1.765,00 euros per sufragar, en part, les despeses del cost
d’organització de l’activitat de gimnàstica artística.
Vistes les bases aprovades per a l’atorgament de subvencions, els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Càritas
Sant Gregori la quantitat de 1.000,00 euros per sufragar, en
part, les despeses d’organització del servei d’aliments per a
persones en risc d’exclusió social.
Vista la convocatòria de subvencions per joves esportistes,
els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a la Sra. Aida
Valencia la quantitat de 120,00 euros per sufragar, en part,
les despeses de participació en diverses proves esportives
nacionals i internacionals de la modalitat de gimnàstica artística.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de manteniment de la carretera de Constantins a l’empresa Transports Reixach SA.

Els reunits, per unanimitat, aproven el conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar inicialment el
plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de l’obra de construcció d’una passarel·la
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sobre el torrent Garrabia, segons projecte redactat d’import
de 52.331,84 euros IVA no inclòs; i aprovar l’expedient de
contractació i obrir convocatòria per a la seva contractació, pel procediment negociat sense publicitat, convidant
un mínim de tres empreses del sector, de conformitat amb
l’establert a LCSP.
Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra
d’instal·lació d’enllumenat públic i obra civil a La Bruguera,
al sector Soler i Patel, a l’empresa Enllumenats Costa Brava
SL.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra
d’instal·lació d’enllumenat públic i obra civil al barri del Raval
a l’empresa Enllumenats Costa Brava SL.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra
d’aïllament acústic i climatització del local restaurant La Pineda a l’empresa Rubau Tarrés SAU.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció
concedida per import d’11.000,00 € del SOC, a l’empara
de la convocatòria de la Resolució TSF/1779/2017, de 13
de juliol, per a la realització d’un contracte de treball en pràctiques per a joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Gregori i
l’Agrupació Esportiva MICFootball per a l’organització del
torneig de Futbol Base MIC – Mediterranean Internacional
CUP per Setmana Santa de l’any 2018.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per GironaNoticies.Com per a la realització de publicitat de totes les notes de premsa de l’Ajuntament, la publicitat de les campanyes més destacades de l’Ajuntament
a través de diferents banners, la realització d’entrevistes i
l’enviament de newsletters per un import de 600 euros IVA
no inclòs.

PROPOSICIONS URGENTS
Els reunits, per unanimitat, acorden comparèixer i personarse com a part demandada en el recurs ordinari 281/2017
C contra la resolució de la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament de data 12 de juliol de 2017, que es tramita
davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona contra l’Ajuntament de Sant Gregori; encomanar la representació i defensa dels interessos de l’Ajuntament de Sant
Gregori en l’esmentat recurs contenciós administratiu, en
totes les seves instàncies, al lletrat Sr. Josep Pi i Renart;
trametre l’expedient administratiu, copiat, autenticat, foliat i
acompanyat d’un índex dels documents que conté al Jutjat
contenciós administratiu número 2 de Girona, en temps i
forma.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada per a l’eficiència i estalvi energètic a les lluminàries
de l’enllumenat públic del sector Can Serra, redactada per
l’enginyer Sr. Josep Bosch, per import de 76.380,15 €;
aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de l’obra; aprovar
l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva
contractació, com a contracte amb el procediment obert
simplificat.
Junta de Govern Local de 18 de desembre de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni
marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per al desenvolupament del Programa Treball i Formació dirigit al foment de
la incorporació de persones en situació d’atur majors de
45 anys al mercat de treball, en concret per als següents
projectes:
1.- «Agents cívics per a la millora de la recollida selectiva i de
la convivència ciutadana»
2.- «Equip de suport a la neteja dels espais municipals»

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Gregori i
Hermes Comunicacions SA.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’addenda del
conveni col·laboració per al desenvolupament del pla de treball de l’àrea urbana sud-oest del Gironès 2016 per a la
contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant
Gregori per un període d’un any.
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Els reunits aproven el padró de contribuents en concepte
de parades ambulants del mercat municipal de Sant Gregori
exercici 2017, i el sotmeten a informació pública.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la proposta de
calendari presentada per part del Consell Comarcal del Gironès pel que fa al servei d’obertura de la deixalleria mòbil,
d’acord amb el calendari següent:
- 17 de març a Constantins
- 5 de maig a Cartellà
- 2 de juny a Ginestar
- 1 de setembre a Taialà
- 3 de novembre a Sant Medir
Els reunits acorden dirigir-se a DipSalut i acollir-se als següents programes de salut del Catàleg 2018:
- Pt01.- Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions
d’alt risc de transmissió de legionel·losi.
- Pt02.- Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions
de baix risc de transmissió de legionel·losi.
-
Pt04.- Programa d’avaluació i control de la qualitat de
l’aigua a l’aixeta de consumidor.
- Pt09.- Programa de suport a la gestió del risc derivat de les
sorreres infantils.
Els reunits acorden adreçar-se a DipSalut i acollir-se als següents programes de salut del Catàleg 2018:
-
Pm01p.- Programa de suport servei dinamització dels
Parcs Urbans de Salut.
- Pm01i.- Programa de suport servei dinamització de les Xarxes d’Itineraris Saludables.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Gregori i Diari
de Girona SA.
Els reunits, per unanimitat, acorden renunciar a l’adjudicació
realitzada per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
mitjançant resolució de data 1 de desembre de 2017 del
vehicle Nissan Xtrail amb matrícula 3268-FZX per un import
de 2.200 euros.

Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2017
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada per a l’eficiència i estalvi energètic a les lluminàries de
l’enllumenat públic de Constantins, redactada per l’enginyer
Sr. Josep Bosch, per import de 46.472,48 €, i sotmetre’l a
informació pública.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per l’empresa GreenSet Wordwide SL per a la
realització de les tasques de neteja i pintura de les pistes del
municipi de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Gregori, Càritas
Parroquial de Sant Gregori i Càritas Diocesana Girona per
al desenvolupament del programa d’orientació sociolaboral /
projecte servei d’orientació sociolaboral.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de condicionament rutes verdes Can Serra i Ribera de Llémena de
Sant Gregori a l’empresa Excavacions Trias – Miquel Trias.
Els reunits, per unanimitat, acorden demanar a la Diputació
de Girona la inclusió de la monografia local de Sant Gregori,
que s’està redactant, a la col·lecció Quaderns de la Revista
de Girona.
Els reunits, per unanimitat, acorden designar l’alcalde, el Sr.
Joaquim Roca i Ventura, com a candidat de l’Ajuntament de
Sant Gregori per ser membre representant dels ajuntaments
de la comarca a la Comissió Directiva del Consell Esportiu
del Gironès.
Els reunits, per unanimitat, acorden prorrogar el termini de
presentació de propostes per a la selecció del logotip i eslògan de promoció municipal del municipi de Sant Gregori fins
al dia 30 de gener de 2018.
Junta de Govern Local de 15 de gener de 2018

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’ADF Muntanyes del Llémena la quantitat de 600,00 euros per sufragar, en part, les despeses del cost de realització de les tasques de prevenció i extinció d’incendis, així com la neteja
i el manteniment de les franges de seguretat, dels camins
i boscos.

Els reunits, per unanimitat, acorden suspendre la licitació derivada de l’expedient de contractació incoat per la Junta de
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Govern de 4 de desembre per a l’obra de millora d’eficiència
i estalvi energètic a les lluminàries de l’enllumenat públic del
sector de Can Serra; demanar als serveis tècnics la reformulació de la memòria valorada i plec de clàusules per a la
contractació de l’obra de manera que no presenti dubtes
d’interpretació.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de
construcció d’una passarel·la sobre el torrent Garrabia a
l’empresa Técnicas para la mejora de la Movilidad SL.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el padró de contribuents d’abonats al servei de tennis del municipi de Sant
Gregori, que inclou les quotes de cadascun dels socis per a
l’any 2018, i sotmetre’l a informació pública.
Els reunits, per unanimitat, acorden adherir-se al Pla d’Igualtat
de Gènere aprovat pel Consorci de Benestar Social Gironès
Salt per al període 2018-2019.
Els reunits, per unanimitat, acorden sol·licitar imatges del
municipi de Sant Gregori a la Xarxa de Comunicació Local.
PROPOSICIONS URGENTS
Els reunits, per unanimitat, acorden mostrar el seu interès de
participar a les accions que es portin a terme en el marc del
Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica engegat
per la Diputació de Girona.
Els reunits, per unanimitat, acorden estimar la reclamació
formulada per part de la Companyia Asseguradora Allianz i
procedir a abonar la indemnització sol·licitada amb un import
de 1.474,66 euros.
Junta de Govern Local de 29 de gener de 2018
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida per import 34.530,99 € del Departament
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya, a l’empara de la Resolució
GAH/1342/2017, de 7 de juny, amb destinació a l’asfaltatge
del camí de Sant Gregori a Constantins com a inversió en
camins públics de titularitat local.

vegueram, rètols i ocupació de la via pública, relatiu al segon
semestre de 2017.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni marc
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i
l’Ajuntament de Sant Gregori en matèria de promoció turística anualitats 2018-2019; aportar al Consell Comarcal la
quantitat de 2.370,00 €/any en concepte de personal tècnic per al desenvolupament i execució de totes les accions
previstes a l’esmentat conveni i d’acord amb les obligacions
contretes.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’oferta presentada per part de Banc Sabadell per tal de disposar d’un TPV
a les oficines municipals amb un cost de 0,30 % per operació sense cap mínim per operació.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’ADF Muntanyes del Llémena la quantitat de 600,00 euros per sufragar,
en part, les despeses del cost de realització de les tasques
de prevenció i extinció d’incendis, així com la neteja i el manteniment de les franges de seguretat, dels camins i boscos.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el Pla de serveis
d’assistència en matèria de conservació del patrimoni natural del servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona;
sol·licitar a la Diputació de Girona que presti les tres línies
de serveis inclosos en el Pla de serveis d’assistència en matèria de conservació del patrimoni natural del Servei de Medi
Ambient de la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant
Gregori, i que són les següents:
Línia 1: Coordinació de sessions formatives en gestió de
flora.
- Sessions formatives per al control i/o eradicació de flora
exòtica invasora per a tècnics i brigades d’ajuntaments i de
consorcis gestors d’espais d’interès natural.
- Sessions formatives per a usos alternatius a l’aplicació de
fitosanitaris en l’àmbit municipal.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el padró de contribuents per als conceptes de recollida d’escombraries, cla-

Línia 2: Redacció de memòries valorades i/o projectes executius per a ajuntaments, dirigides a:
- L’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit
municipal.
- La conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural
municipal (tàxons, hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natural 2000.
- La regulació de l’ús públic dins espais compresos en el
PEIN i/o Xarxa Natura 2000.
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Línia 3: Direcció facultativa en l’execució dels treballs de millora del patrimoni natural per a ajuntaments, dirigides a:
- L’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit
municipal. La conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natural
2000.
- La regulació de l’ús públic dins espais compresos en el
PEIN i/o Xarxa Natura 2000.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SLU, per a la redacció de l’avantprojecte d’una via verda
de Girona al nucli urbà de Sant Gregori i del nucli de Sant
Gregori a la urbanització de Soler i Patel.
PROPOSICIONS URGENTS
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases de
participació de la Rua de Carrosses que es portarà a terme
el diumenge dia 11 de febrer al municipi de Sant Gregori
amb motiu de la celebració del Carnestoltes 2018.
Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2018
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar els comptes de
recaptació rendits per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC), formats per:
a) els comptes de recaptació anual de l’Ajuntament de Sant
Gregori corresponents a l’exercici 2017 amb una suma
d’ingressos per un import de 1.821.455,45 euros, en els
quals han estat aprovades les baixes, els càrrecs i els saldos pendents.
b) els comptes de recaptació de l’Ajuntament de Sant Gregori pel que fa a inspecció corresponents a l’exercici 2017
amb una suma d’ingressos per un import de 73.283,61
euros, en els quals han estat aprovades les baixes corresponents, els càrrecs i els saldos pendents.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar una parcel·la
d’hort social.

Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra
d’adequació del pati de la llar d’infants municipal de Sant
Gregori a l’empresa Guillermo Góngora Muñoz.
Es faculta el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar inicialment el
plec de clàusules administratives particulars que han de regir
el contracte de subministrament, consistent en l’adquisició
d’un vehicle per a ús preferent de l’Associació de Protecció
Civil en règim d’arrendament financer amb opció de compra
mitjançant procediment obert i amb diversos criteris per a la
seva adjudicació.
Aproven l’expedient de contractació i obren convocatòria per
a la seva contractació, pel procediment obert i amb diversos
criteris per a la seva adjudicació de conformitat a l’establert
a LCSP.
Junta de Govern Local de 26 de febrer de 2018
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
de redacció del projecte executiu de la reforma de les
instal·lacions d’ACS del pavelló municipal redactat Enteq
Oficina d’Enginyeria per a la direcció d’obra.
Aprovar l’expedient de contractació determinant, que és un
contracte menor de conformitat amb l’establert a LCSP.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per l’empresa X. Palahí SL per a l’adquisició d’un
escalfador elèctric.
Els reunits, per unanimitat, acorden prorrogar per un any el
contracte de servei de gestió de l’espai La Pineda de Sant
Gregori signat entre l’Ajuntament de Sant Gregori i el Sr.
Joan Duch Frau.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per l’empresa Lantana Trading per a l’adquisició
d’una màquina per raspallar els camps de futbol existents al
municipi de Sant Gregori.

Es dona informació referent al nou sistema de funcionament
del servei d’urgències del CAP Dr. Vilaplana durant els caps
de setmana.

Els reunits, per unanimitat, acorden renovar l’adhesió al moviment de Viles Florides i aprovar el reglament de Viles Flo-
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rides per a l’any 2018; i sol·licitar que les visites al municipi
de Sant Gregori se segueixin portant a terme amb una periodicitat anual.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a la Diputació de Girona i acollir-se a la convocatòria de subvenció per
a l’anualitat 2018:
- Fons de Cooperació Econòmica i Cultural anualitat 2018
amb un import global de 94.064,48 € per al finançament de:
- inversions o despeses corrents vinculades a la prestació de
serveis amb caràcter obligatori: màxim 77.042,00 €
- despeses en matèria cultural: màxim 13.596,00 €
- projectes d’accés a les noves tecnologies: màxim 2.026,48 €
- actuacions en camins per a la prevenció d’incendis forestals: màxim 1.400.00 €

de dos mòduls d’estanteries per ser instal·lades a la biblioteca Miquel Martí i Pol de Sant Gregori.
Vist que la cinquena edició del Duatló de Girona passa en
gran part en el circuit de ciclisme pel municipi de Sant Gregori, els reunits acorden que l’Ajuntament de Sant Gregori
faci un ingrés de 120 euros a Girona Costa Brava en concepte de «Gran Premi Sant Gregori».
Junta de Govern Local de 12 de març de 2018
Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a DipSalut i
acollir-se als programes de salut del Catàleg 2018:

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases redactades per a la celebració del concurs de pintura al municipi
de Sant Gregori, que es portarà a terme els dies 28 i 29
d’abril de 2018.

- Pt05.- Programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic, per a la piscina de la casa de colònies
Can Bellvitge i per a la piscina del Consorci de Sant Gregori.

Els reunits acorden per unanimitat adreçar-se a DipSalut i
acollir-se per a l’anualitat 2018 a les convocatòries relatives a:
- Programa Pm07 per a la realització d’activitats de promoció
de la salut.
- Programa Pt10 per al control de plagues per a la protecció
de la salut.

- Pt06.- Programa de suport a la gestió del risc derivat de les
piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases redactades per a la celebració del XXXI concurs literari del
municipi de Sant Gregori, que es portarà a terme els dies 23
d’abril de 2018.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per l’empresa Ortus Fitness SL per a l’adquisició
de quatre bicicletes per ser instal·lades al gimnàs municipal
de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria
valorada per a l’obra d’asfaltatge, primera fase, de la ctra.
de Constantins, municipi de Sant Gregori, redactada per
l’arquitecte municipal amb un import de 29.224,80 € IVA
no inclòs; i aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que han de regir en la corresponent
contractació de l’obra.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per l’empresa Jordi Cassany per a la construcció
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Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per l’empresa Oficina i Arxiu SA per l’adquisició
de mobiliari amb destí a la sala de les educadores de la llar
d’infants municipal del municipi de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden acollir-se a la convocatòria del DARP de la Generalitat de Catalunya d’ajuts per
al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis
afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, per a l’exercici
2018.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per l’empresa Novatilu SLU per a l’adquisició d’un
element infantil en un parc del municipi de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció
concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua en el marc de
la Resolució TES/1702/2017 de 28 de juny d’atorgament
de les subvencions de la convocatòria adreçada als ens locals per a la realització d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de
comptadors.
Els reunits acorden adjudicar una parcel·la d’hort social.
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Els reunits, per unanimitat, acorden renovar una llicència municipal per a la instal·lació d’un parada per a la venda de
fruites i hortalisses al mercat de Sant Gregori.

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

Els reunits, per unanimitat, acorden encarregar a l’àrea
de Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Gironès
l’elaboració d’un pla d’autoprotecció per a la celebració de
la festa major de Sant Gregori del dia 13 al dia 16 de juliol
de 2018.

Aprovar l’expedient de contractació i obrir convocatòria per
a la seva contractació a través del procediment obert simplificat abreujat.

Junta de Govern Local de 19 de març de 2018
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 Espai Integral de Piscines SL per
substituir el liner i un skimmer de la piscina de nadons del
municipi de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada de l’obra per a l’ampliació dels vestidors de la piscina
municipal, redactada per l’arquitecte municipal amb un pressupost de 69.848,39 € IVA no inclòs.

Els reunits, per unanimitat, acorden procedir a realitzar
la compra del vehicle Hyundai Tucson JM, BE, de segona mà, amb la matrícula 4991-DDH i núm. de bastidor
KMHJN81DP5UO13904, per un import de 5.000 euros;
i aprovar el contracte de compravenda per a l’adquisició
del vehicle.
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Eleccions el 21 de desembre i
situació a Catalunya
En primer lloc volem donar gràcies a les
1.243 persones del municipi de Sant
Gregori que van fer confiança a la llista
de Junts per Catalunya en les eleccions catalanes del 21 de desembre de
2017. Aquesta candidatura transversal
està encapçalada pel president Carles
Puigdemont, persones de diversos àmbits i
membres de PDeCAT, una llista en la qual el nostre grup
municipal estem completament implicats.
Hem de destacar que les forces independentistes, el 21D,
van obtenir una clara majoria a Sant Gregori i també arreu
de Catalunya. Per això JxCAT i PDeCAT seguim oberts a la
transversalitat i al diàleg per seguir sumant i fer efectiu el
mandat del poble.
En aquests mesos han passat moltes coses, i la deriva que
ha pres l’estat espanyol contra Catalunya, amb una repressió i autoritarisme absolutament antidemocràtics, ens porten
a una situació de persecució constant, de manca de llibertat
i de vulneració dels drets fonamentals a tots els nivells. Des
del grup municipal de PDeCAT a Sant Gregori seguirem defensant les nostres institucions i els nostres representants
davant de cada nou atac, i seguirem al costat del poble de
Catalunya per assolir un nou i millor país.

Camí de la Llémena i
de Can Serra
Aquest més d’abril s’han acabat els treballs per condicionar dos nous camins a
l’entorn natural del municipi, un a la zona
de la riera de Llémena (segona fase) i
l’altre a la zona de can Serra. Creiem
que aquests espai o rutes verdes són
importants de tenir i conservar per al benestar de la població com a zona de passeig,
per fer esport o per contemplar i gaudir de la natura que ens
envolta. Cal afegir que aquesta obra ha estat subvencionada per la Diputació de Girona. D’aquesta manera volem
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seguir apostant per aquestes accions i, per això, a través de
la Mancomunitat de la Vall de Llémena i la mateixa Diputació
de Girona, tenim previst tirar endavant una inversió per a la
millora d’alguns punts del camí ral al seu pas pel municipi de
Sant Gregori, i seguir en aquesta línia.

Pressupost participatiu
a Sant Gregori
Aquest inici de 2018 s’ha portat a terme
la votació de les propostes del pressupost participatiu entre els veïns i veïnes
del municipi. Amb un màxim de 20.000
euros, es van posar a votació sis propostes que estaven detallades a la pàgina web i mitjançant una aplicació de
votació. Amb una participació de gairebé el
8 % (cal esmentar que la majoria de processos participatius
d’aquestes característiques es mouen amb una participació
d’entre el 2 i el 7 %), podem considerar que ha estat una
bona experiència en el primer any d’implantació. La proposta més ben valorada ha estat la reforma de la zona verda
de la plaça Catalunya, i en els propers mesos es procedirà
a fer efectiva aquest acció, que millorarà aquest espai per
a tothom. Tanmateix, cal valorar molt positivament totes les
propostes presentades i esperem, en la mesura del possible, fer-les realitat també més endavant.

Estem al teu costat
Volem recordar que estem oberts a les vostres propostes i suggeriments per fer millores al municipi. Les podeu comunicar a l’alcalde, als regidors i a les regidores
de l’equip de govern a l’Ajuntament de Sant Gregori i,
evidentment, també a través del grup municipal de PDeCAT a Sant Gregori, al qual us podeu unir a través de la
pàgina web www.pdecatsantgregori.cat, on trobareu
com contactar amb nosaltres, i també hi podreu estar al
corrent de les diferents accions i informacions d’àmbit
municipal.
Grup municipal PDeCAT Sant Gregori

9

Moments incerts però determinants
Un cop més, us presentem les activitats principals que hem
dut a terme aquests mesos a l’Ajuntament.
Presos polítics i exiliats
No podem començar aquest espai sense recordar-nos de totes aquelles persones que
han sacrificat tant perquè el nostre país es pugui constituir com a República independent, i
que avui es troben injustament empresonades,
o que en el seu moment s’han vist obligades a fugir del país
per escapar-se d’aquest sistema judicial que cada dia veiem
més corrupte i arbitrari.
Hem de dir una i totes les vegades que faci falta que tots
aquests tipus penals que se’ls intenten atribuir no s’ajusten en
la seva descripció al comportament que han estat realitzant els
nostres legítims representants. A més, veiem com des de la
policia s’intenta escriure un relat totalment esbiaixat dels successos que han anat passant, per exemple el 21 de setembre
durant els escorcolls a la seu del Departament d’Economia.
Creiem que tot això està creant un patiment innecessari per
part de les famílies, algun dels empresonats amb fills de mesos, que es veuen obligats a fer una infinitat de quilòmetres
per visitar els seus progenitors.
Per posar fi a tot això creiem que és molt necessària la
constitució d’un Govern a Catalunya, sempre escoltant les
demandes majoritàries de la ciutadania catalana, i que posi
en marxa el desplegament de la República. Avui més que
mai s’ha fet palesa la necessitat d’unir esforços entre institucions i ciutadanies per treballar plegats a l’hora de bastir
aquest nou Estat. Si seguim ferms al carrer i determinats al
Govern, no hi haurà ningú que ens pari!
Escola catalana i model d’immersió
Els tres grups amb representació al Consistori vam presentar una moció conjunta de l’Associació de Municipis de Catalunya (AMI) en
defensa de l’escola pública catalana, i del seu
model d’immersió lingüística.
Creiem que aquest és un model d’èxit que permet conèixer amb les mateixes condicions dues
de les llengües oficials del nostre país. Gràcies
al model d’immersió hem pogut fer possible allò que molts
demanàvem i que seguim demanant, que consisteix a fer de
Catalunya un sol poble. Hem pogut augmentar l’ús social del
català al país i hem garantir una igualtat d’oportunitats per a
tots els ciutadans. És cert que sempre és possible i necessari
introduir-hi millores, però seria un error destruir-lo de soca-rel.
Considerem menyspreable l’actitud electoralista d’alguns
partits com Ciutadans i el Partit Popular, que no dubten a
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atacar els docents acusant-los d’adoctrinament polític. Això
els ha col·locat en una posició de qüestionament constant i
d’una angoixa inacceptable.
Pensions

Els tres grups municipals també ens hem sumat a la reivindicació que han fet darrerament
els diferents sindicats del país per defensar
unes pensions dignes per a tots els jubilats.
Considerem que els poders públics han de garantir i preservar l’existència d’un model de pensions públiques com a instrument per mantenir una major cohesió social.
Per preservar el model creiem que és imprescindible una millora de les cotitzacions que provenen del treball i ajustar-les
mitjançant un finançament provinent de la recaptació pública.
Creiem que hi ha una clara voluntat per part de diferents sectors per fer creure que l’actual model és insostenible. Però
aquests sectors, amb clars interessos mercantils, persegueixen que s’ofereixin com a alternativa sistemes privats de pensions, que de cap de les maneres asseguren que en un futur
els nostres ciutadans jubilats tinguin una pensió digna.
Tot això es veu agreujat per l’ús indegut que ha estat practicant el Govern de l’Estat a l’hora de destinar els recursos
reservats per a pensions, ja que els ha utilitzat per finançar
altres despeses amb finalitats que no estaven previstes.
Per això reclamem:
- Que es garanteixin pensions suficients en tots els casos,
preservant el poder adquisitiu dels nostres jubilats, i que es
modifiqui la fórmula d’actualització actual, consistent a garantir un ridícul increment anual del 0,25 %.
- Assegurar per llei la revaloració de les pensions a l’IPC:
les pensions no poden revalorar-se per sota de l’increment
de cost de la vida.
- Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros,
mesura que ja s’ha adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans, i que permet augmentar les cotitzacions més
baixes.
- Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a causa de la bretxa salarial,
estudiant l’aplicació d’un factor corrector que compensi la
diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral.
Us animem a no deixar de perseverar.
Salut i República.
Twitter
Facebook
www.esquerrasantgregori.cat
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Preses polítiques

Fa més de cinc mesos que tenim quatre persones tancades a la presó per la seva activitat política (Cuixart, Sànchez, Junqueras
i Forn) i des del 23 de març cinc persones
més han sigut tancades (Forcadell, Romeva, Turull, Bassa i Rull). La recent activació
de l’euroordre ha provocat la detenció del
President Puigdemont a Alemanya i podria passar el mateix amb la resta de Consellers a l’exili (Serret, Ponsatí, Comín i Puig).
Davant la situació d’emergència nacional per la repressió judicial i policial que està sofrint el poble de Catalunya fem una
crida a la desobediència a un estat que no és capaç de respectar els drets bàsics de tot un poble.
La CUP-CC vol denunciar també la violència policial dels
Mossos viscuda aquests últims dies i vol reiterar el seu suport
a les mobilitzacions republicanes i antirepressives així com
amb les persones detingudes i ferides.

8 de març

El dia 8 de març vam viure una jornada històrica en què les dones vam demostrar un cop més que, si ens aturem,
s’atura el món. La CUP reivindiquem
la dignificació dels sectors laborals
més feminitzats, i també reivindiquem
la socialització de les tasques de cura
i reproductives que històricament han estat relegades a les
dones. Entenem, doncs, que una de les qüestions que hem
d’abordar com a organització, i en la qual l’Ajuntament té un
paper principal, són les municipalitzacions des d’aquest punt
de vista, per així construir uns municipis i uns Països Catalans feministes, ja que quan els serveis d’aquests tipus estan
externalitzats és molt difícil posar fi a la precarietat laboral de
les seves treballadores.
Seguint en aquesta línia, al ple d’aquest mes de març vàrem
recordar a l’Ajuntament la necessitat de formar la comissió
per abordar la Festa Major des d’una perspectiva en què es
tinguin en compte valors i criteris no sexistes i es creï un pla
de prevenció i actuació en cas d’agressions masclistes, i la
instal·lació d’una parada informativa, entre d’altres.
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Diners al carrer

El 25 de febrer passat, i posant fi al nostre projecte «Diners al carrer», vam celebrar la votació per escollir la proposta
guanyadora. Entre les finalistes hi havia
el projecte de l’AMPA de l’escola per a
la millora dels patis, dues propostes per
part de l’AMPA de la Llar d’infants que incloïen ajudes a les quotes del menjador
i millores de les infraestructures interiors i, finalment, l’Ateneu
de la Vall de Llémena proposava reformar part dels seus espais. Van votar un total de 125 persones i els resultats van
ser 67 vots per a l’AMPA de l’escola, 37 per a les propostes
de l’AMPA de la Llar i 21 per a l’Ateneu. Així doncs, en els
pròxims dies s’efectuarà la transferència dels 3.500 € dels
quals disposàvem.

MidCat

Al ple de l’Ajuntament del dia 12 de març vàrem presentar una moció de rebuig al projecte MidCat/STEP, la qual es va aprovar per
unanimitat. El MidCat és un gasoducte que
vol connectar l’Estat espanyol amb França.
La seva construcció va començar el 2011
amb el primer tram, que va de Martorell a
Hostalric, tot i la negació de l’Estat francès a donar-hi suport.
Un cop acabat aquest tram, el projecte va quedar paralitzat.
Actualment, el projecte, declarat Projecte d’Interès Comú,
s’ha reactivat i, amb el finançament de la Unió Europea, es
completarà el segon tram des d’Hostalric fins a Figueres, el
qual passarà pel municipi de Sant Gregori segons els plans
de l’empresa que realitza el projecte.
Des de la CUP de Sant Gregori ens oposem fermament a
la construcció d’aquesta infraestructura per diferents motius:
l’impacte al territori en l’àmbit agrícola, ecològic i paisatgístic,
els defectes de planificació del projecte, la manca de transparència i el seu finançament públic per part de la Comissió
Europea malgrat l’escassa participació ciutadana i, finalment,
la perpetuació del model caduc energètic basat en combustibles fòssils i la continuïtat del model extractivista dels països
del sud.
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Premis literaris de Sant Gregori

les pedres del llémena

III
L’ALFABET
Encara sense paraules, va obrir el paquetet i a dins s’hi va
trobar un pergamí amb una estranya frase escrita en un
alfabet estrany. Això és el que posava:

IV
LA PRIMERA DESCOBERTA
Quan va arribar al riu es va treure la camisa, les sabates i
els pantalons i s’hi va cabussar. Llavors es va adonar que no
sabia on buscar. Va parar, va sortir de l’aigua i va buscar en
el llibre de la biblioteca si deia alguna cosa sobre on eren
les pedres. I sí, sí que hi havia una cosa. Posava que les
pedres apareixien quan menys t’ho esperaves. De sobte,
alguna cosa va xocar contra el peu de l’Esteve, va abaixar el
cap i allà, en un peu, hi tenia una pedreta petita però tampoc
minúscula. La va agafar amb indiferència i se la va quedar
mirant. Va mirar un dibuix de les pedres al llibre i va mirar la
pedra, dibuix i pedra, dibuix i pedra, dibuix i pedra. A poc a
poc un somriure li va aparèixer sota el nas. Es va posar la
camisa, les sabates i els pantalons tant ràpid com va poder i
va fer via cap a casa. A les 15:16h, quan passava per davant
de la biblioteca la va trobar oberta. «Que estrany -va pensar-,
la bibliotecària no tanca a les 15:00h per anar a dinar?».
IV
EL REGAL DE LA BIBLIOTECÀRIA
Encuriosit, va entrar silenciosament a dins. La bibliotecària
era allà. L’Esteve li va dir hola, ella no va dir res. Ell va
repetir l’hola i ella el va mirar seriosament. Li va fer un gest
perquè s’acostés i ell va obeir. De cop, la bibliotecària es va
aixecar i va començar a caminar i ell la va seguir al darrere.
La bibliotecària va entrar a una habitació que l’Esteve no
sabia que existia. L’habitació era completament fosca i buida
excepte un pilar de mig metre il·luminat per un làmpada de
taula. La bibliotecària va tocar el pilar d’on van sortir uns
botonets. Ella va teclejar un codi i tan bon punt va acabar, les
parets es van girar i en van sortir unes prestatgeries plenes
de llibres.
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II
Un petit paquet
Estava tornant feixugament cap a casa, ja negre nit, quan,
prop del monument a Miquel Martí i Pol va veure una figura
d’un nen estirat a terra que li va semblar que coneixia. Ell
estava a uns 50m de l’individu, s’hi va començar a acostar,
li semblava que com més s’hi acostava més vella es feia la
persona. Quan hi va ser a la vora la persona devia tenir uns
98 anys, més o menys. El noi, que era aficionat a la medicina,
li va comprovar les pulsacions. No en tenia. Super esverat
va agafar el seu telèfon mòbil de la motxilla per trucar a
urgències, però de sobte el vell va fer un gest compulsiu amb
la mà i va tirar a terra el mòbil. L’Esteve estava hiperventilant, i
llavors el vell va xiuxiuejar:
- Shhhhht... No passa res tu inspira i expira tranquil·lament i
no t’espantis pel que vindrà.
- Què? -va preguntar tot confós l’Esteve.
I de cop, sense venir a compte, el vell es va començar a
desintegrar en forma de pols daurada.
L’Esteve estava estupefacte. La pols inicià un remolí molt
petit que, a poc a poc, va anar agafant forma i es convertí en
un petit paquet.

L’Esteve va aixecar-se i va pensar que tot això devia ser una
broma. Es va ficar el pergamí a la butxaca i se’n va anar a
casa. L’endemà va anar a la biblioteca a investigar, no podia
aguantar la curiositat de saber què volia dir aquell alfabet.
Va buscar i rebuscar per tot arreu, va remoure prestatges i
calaixos i ho va preguntar a la bibliotecària, però no va trobar
res. Ja se n’anava quan un llibre li va cridar la curiositat.
Tenia una pedra allargada i acolorida al llom. El va agafar en
préstec, el va portar a casa i el va obrir. A dins hi havia tot
l’alfabet traduït en la nostra llengua. Va treure el paper de la
maleta i va començar a traduir:
- Troba... les pedres... del... del Llémena.
En llegir això va agafar la maleta i va anar cap al riu.

Abril 2018

I
Un dia mogudet
L’Esteve no havia tingut un dia especialment memorable.
L’havien castigat per intentar posar un tros de xiclet a la
tassa del vàter del lavabo de nois. El professor Vicent
Llagum, l’havia enxampat quan anava a omplir la tassa de
cafè a la sala de professors. Però el que va passar en realitat
és que: l’Esteve anava tot tranquil al lavabo, va entrar i allà
hi havia en Pau, un nen molt maleducat i trapella que feia la
guitza constantment als professors, i ells mai el descobrien.
Sempre trobava la manera d’escapolir-se tot deixant la culpa
al primer que passava per davant. En Pau estava posant el
xiclet, es van mirar durant uns segons fins que van sentir els
passos d’un professor. En Pau es va amagar darrere de la
paret i I’Esteve va voler marxar però va venir en Llegum i...
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- Llegeix-va dir-li. I se’n va anar.
L’Esteve va agafar un llibre, el va obrir i va començar a llegir.
Estava cansat i tenia gana, va obrir el 30è llibre i en lloc de
pàgines hi havia dues de les pedres, no una, sinó dues.

Abril 2018
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VI
el lloc que menys t’esperes
Estava a punt de sortir quan li van venir ganes d’anar al lavabo.
Va fer el que havia de fer i quan va girar el pom de l’aixeta per
rentar-se les mans no va sortir aigua. Ho va provar diverses
vegades però no va rajar res. Ja ho donava per perdut quan
va començar a sortir un soroll estrany a l’aixeta. Ell s’hi va
acostar més, i més, i més, i quan hi va ser a tocar el soroll va
fer-se més fort i una cosa brillant i punxeguda va sortir de la
boca de l’aixeta. «La cosa» va començar a rebotar per tot el
lavabo, i, finalment, l’Esteve la va atrapar a vol. Era la quarta
i última pedra!
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VII
LA POLS
Va sortir corrents de la biblioteca dient gràcies a la
bibliotecària, va córrer cap a casa però, en arribar a la plaça
Miquel Martí i Pol es va entrebancar amb alguna cosa i les
pedres li van caure de la butxaca. Anava a collir-les quan
van començar a brillar com llanternes, es van començar
a elevar i van quedar suspeses en l’aire. Ell continuava al

terra i no gosava aixecar-se. Van començar a girar mentre
s’anaven transformant en pols daurada. La pols va formar
un remolí, del remolí en va sortir un braç, una cama, un altre
braç, una altra cama i finalment tot un cos. Era en Pau. Ara
ho entenia!
Aquella persona estirada de l’altra dia era en Pau! Però qui
li va fer allò? Llavors, de la pols en va sortir una altra figura
més alta i més prima que en Pau. Era en Llagum. L’Esteve
es va alegrar de veure’l perquè ell el podria ajudar a portar
en Pau a casa seva. Però en Llagum no existia, en realitat
era l’Hugix. L’Esteve havia llegit sobre ell en un llibre, era
un monstre de la pols que es disfressava de persona per
passar desapercebut i robar-te la teva pols, que és com la
teva ànima. L’Esteve estava massa espantat per reaccionar
i l’Hugix se li acostava cada vegada més. Sense pensar, li
va tirar una pedra normal que va trobar per terra. La pedra
va entrar dins de la pols i, en barrejar-se pedres màgiques
amb pedres normals, la pols va patir un canvi i es va anar
transformant en un forat negre. Ell i en Pau es van agafar tan
fort com van poder a un arbre mentre l’Hugix era empassat
pel forat.
Va passar una estona abans no es van refer. Després,
l’Esteve se’n va anar cap a casa amb el seu amic tot pensant
en aquella aventura tan estranya que acabaven de viure. I, qui
sap, es va dir, potser havia salvat la Vall d’una cosa terrible...
Va estar a punt de demanar a en Pau que el pessigués, per
si estava somiant, però s’hi va repensar...

ESPORTS
club d’escacs sant gregori

Activitats del club d’escacs
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Guillem Sunyer va fer un gran torneig, on quedà vintè, amb
4 punts (el seu rànquing inicial era 49). Eloy Hidalgo va
quedar 45è, amb 2 punts.
El campionat sub-8 i sub-10 es va jugar a Girona. De Sant
Gregori, a la categoria sub-10, hi van participar Jan Cordonet (35è, amb 3,5 punts), Robert Mas (43è, amb 3 punts),
Joan Vidal (45è, amb 3 punts) i Miquel Sunyer (52è, 2,5
punts). Tots ells van quedar millor que el seu rànquing inicial, i per tant van fer un gran torneig! I a la categoria sub-8
hi van participar en Joel Pinsach (23è, amb 3 punts) i l’Adrià
Fontanella (32è, amb un punt).
Aquests propers mesos organitzarem un campionat d’actius (el 12 de maig), el torneig d’un dia, que fem a la piscina
(30 de juny), i un obert (del 2 al 9 de juliol).
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Com cada any, els primers mesos de l’any es juga la Lliga
Catalana. Aquest any, el Club d’Escacs Sant Gregori ha
presentat dos equips: l’equip A, que juga a primera provincial, i l’equip B, a tercera provincial. L’equip A ha fet una
gran temporada, i ha quedat tercer de la categoria, amb 6,5
punts de 9 possibles (dues derrotes amb els dos primers
classificats i un empat amb el quart). Tots els jugadors han
fet molt bona temporada, però destaquem els set punts
que han aconseguit Jesús Caballero, Laura Garcia i Joan
Antoni Morales. L’equip B era perquè els jugadors que no
poguessin jugar a l’equip A poguessin jugar els diumenges.
Ha patit una mica, degut a diverses baixes a l’A, que l’han
deixat molts dies al límit dels jugadors, però tot i així ha
aconseguit quedar vuitè d’un total de 16 equips. A banda
de la lliga normal, també vam participar en la lliga sub-12,
on els nens de Sant Gregori van quedar en setzena posició.
Abans de la lliga es va disputar la Copa Girona, que també
és un torneig per equips. El Sant Gregori va fer un gran
torneig i es va classificar per jugar la Copa Catalana en les
properes setmanes.
En individuals, els nostres jugadors han jugat els tornejos
infantils i de veterans. En Rafael Garcia va jugar el campionat de Girona de veterans, i quedà en tretzena posició, amb
2,5 punts de 5 possibles.
A Sant Gregori vam organitzar els campionats des de sub12 fins a sub-18 de Girona. De Sant Gregori hi van participar en Miquel Farré i en Bernat Pont al sub-14. En Miquel
va quedar segon de Girona, amb 7 punts de 8 possibles,
i s’ha classificat per al Campionat de Catalunya. En el moment de fer aquest escrit, porta 2 punts de 3 possibles
al Campionat de Catalunya. En Bernat Pont va quedar en
dissetena posició, amb 4 punts. Al campionat sub-12, en
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En Miquel Farré al campionat de Catalunya

La Duatló de Girona passa per Sant Gregori
Amb la voluntat de promocionar l’esport i
d’ajudar en els esdeveniments esportius que
també passen pel municipi de Sant Gregori
va néixer la col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Gregori i el Club Triatló Girona per
preparar el Gran Premi Sant Gregori en un
punt del circuit de ciclisme.
El premi especial es va situar a Sant Medir,
i es va entregar al primer corredor i a la primera corredora en passar per sota l’arc després de les dures rampes de la carretera de
Taialà a Sant Medir.

ESPORTS
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA SANT GREGORI

Preparant el final de temporada
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Hem deixat enrere el 2017 amb molta
feina feta. El novembre passat vam participar, un any més, a la XI Fira del Pa i
de la Xocolata. Els i les gimnastes, que
van començar el mes de setembre, van
poder estrenar-se davant un públic familiar i acompanyats/des de tot l’equip
de gimnàstica artística de Sant Gregori.
Des de llavors, hem treballat molt per
participar, en les millors condicions,
a la Lliga Territorial del Gironès. Les
entrenadores estem molt contentes
amb els resultats obtinguts fins ara i
seguirem treballant, en equip, per fer
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un bon paper als Jocs Emporium i
poder representar Girona a les Finals
Nacionals de Catalunya. Lluitarem per
aconseguir-ho!
Els propers mesos enllestirem els
muntatges de la Cloenda de Fi de
curs. Enguany, la temàtica serà «Els
Musicals». Aquest festival fa molta
il·lusió a les nenes i nens, i fins i tot
als pares i mares que ens ajuden amb
la confecció dels vestuaris i amb el
maquillatge. Així doncs, us esperem a
tots el dia 8 de juny, a partir de les sis
de la tarda a l’Espai la Pineda.

A poc a poc, anem enllestint l’equipació esportiva amb samarreta, leggins i
dessuadora, que, amb el nou logotip
que hem dissenyat des de l’escola esportiva de Sant Gregori, ens ha donat
una nova imatge.
Volem donar les gràcies a l’Ajuntament de Sant Gregori per la seva
bona disposició vers el nostre esport,
i esperem seguir creixent tant en instal·lacions i material com en escola.
Us animem a formar part i a provar
aquest esport tan complet que és la
gimnàstica esportiva.

ESPORTS
CB SANT GREGORI

cb sant Gregori: bàsquet i formació

Torneig Girona
Basket a Sant Gregori
Durant els dies 29, 30 i 31 d’abril, Sant
Gregori es va convertir en seu del torneig internacional Girona Basket en la
categoria de cadet. Durant les diferents
jornades han passat equips com l’Alba
de Berlín, Arvydas Sabonis (LIT), Inter
Bratilslava (ESL), Evecan, Real Eivissa,
Ulm (ALM), Sant Lluís de Menorca, San
Ignacio de Pamplona o CB Fontajau entre altres.
També el dia previ a l’inici del torneig,
diferents equips del Club Bàsquet Sant
Gregori van poder jugar partits amb
equips del Girona Basket.
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Pretenem que tot el club segueixi una mateixa filosofia de
treball, i sobretot que tingui continuïtat en el temps.
Des de la humilitat i el treball constant, pretenem que
tots els jugadors i jugadores del club aprenguin a estimar
aquest esport, i els donem les eines necessàries per aconseguir-ho.
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Dins la planificació del bàsquet de formació, treballem per
crear unes línies bàsiques i aconseguir un estil propi que
ens permeti millorar el desenvolupament tècnic, tàctic i
emocional dels jugadors/es.
La filosofia del CB Sant Gregori està basada en la transmissió de valors com l’esforç, el compromís, la disciplina, el
respecte, la superació, el treball en equip, l’esportivitat, la
il·lusió, els hàbits d’higiene i l’alimentació saludable.
La nostra metodologia de treball ha de definir la manera
que tenim d’entendre el bàsquet, i per això un dels eixos
principals per aconseguir els objectius del club és la figura
de l’entrenador/a. Aquests desenvolupen un paper fonamental, que va més enllà de facilitar l’aprenentatge del bàsquet, perquè també donen suport a la formació i educació
que els jugadors reben a casa i a l’escola.
Tant els entrenadors com els jugadors, la directiva i els responsables de la coordinació mirem de tenir present aquest
treball, intentant ser un exemple dels valors que volem
transmetre. A partir d’aquí desenvolupem un treball tècnic
adaptat a les diferents edats i equips, treballant de forma
progressiva.
Els equips de formació treballem el perfeccionament tècnic
per a la seva transferència al joc col·lectiu. Així, els jugadors
poden adquirir unes bones habilitats i disposar del màxim
de recursos per poder aplicar-los en el joc.
Dins del projecte esportiu del club, treballem per garantir
un procés d’aprenentatge que sigui continuat i coherent.
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Aplec de Sant Gregori
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El diumenge 11 de març es va celebrar l’Aplec de Sant Gregori al veïnat
de l’esglèsia de Sant Gregori. Amb
un dia assolellat es va poder gaudir
d’una jornada plena d’activitats: puntaires, sardanes, ofici solemne, balls
en línia, tallers i jocs infantils, música
en directe i animació infantil. A més
de les parades de mel i torronaire, entre altres, també es va repetir amb les
Food Trucks que preparaven diferents
tipus de plats, per esmorzar, dinar o
berenar allà mateix.
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Aportació de bombons
al Rebost

Trobada de clàssics a
Sant Gregori

Com cada any per les dates de Nadal, fruit de la
gestió de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Gregori i l’empresa Nestlé, es va fer entrega de diversos lots de caixes de bombons per a les famílies
que s’atenen des del Rebost del Llémena.

El diumenge 18 de març durant tot el matí a la zona
de l’Espai la Pineda es va celebrar la segona concentració de vehicles clàssics per Lourdes. Una activitat organitzada per la Delegació de Sant Gregori
de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i que
serveix per recaptar fons pel viatge anual al santuari
de Lourdes.

L’alcalde, Quim Roca, va fer entrega dels lots a la presidenta del Rebost del Llémena.

A R A PA R L E M D ’ A R A
PROTECCIÓ CIVIL SANT GREGORI

Elevada activitat de l’AVPC de Sant Gregori
el primer trimestre

Col·laboració amb l’AVPC de Sant Gregori:
Els interessats a col·laborar amb l’AVPC Sant Gregori, com a
membres voluntaris o bé mitjançant donacions o aportacions
d’equipament, poden dirigir-se a l’Ajuntament o contactar directament amb l’Associació pel correu electrònic protecciocivil@
santgregori.cat
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L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Gregori ha
registrat una elevada activitat durant els primers tres mesos de l’any.
Van començar amb l’operatiu de la Cavalcada de Reis; al febrer, per
Carnestoltes, varen intervenir tant en la Rua de la Llar d’Infants Els Escarlets com a la Rua de Carnestoltes del Poble. Durant el mateix mes,
varen muntar l’operatiu de la BTT Challenge, en la qual varen participar
centenars de ciclistes i hi va assistir més d’un miler de persones.
El diumenge 4 de març van cobrir la «Caminada Popular i Cursa de
Ginestar», amb centenars de participants.
En l’aspecte organitzatiu, els membres de l’AVPC de Sant Gregori
han fet diverses reunions de preparació i programació. També han fet
formació interna del maneig del dispositiu de navegació global GPS,
que utilitzaran normalment per poder arribar a totes les cases, masies,
punts crítics, etc., en casos de necessitat i emergències. En aquest
dispositiu s’hi han introduït prèviament les localitzacions de les més de
400 cases i masies que hi ha escampades fora del nucli urbà de Sant
Gregori.
A primers de gener, varen tenir una reunió de treball amb l’alcalde de
Sant Gregori, Quim Roca, i el regidor de seguretat, Anton Sunyer, per
analitzar el Pla d’Emergències Municipal (PEM) per Nevades.
Durant aquests primers mesos de l’any, els membres de l’AVPC de
Sant Gregori han estat nombroses vegades preparats per intervenir, en
qualsevol moment, a partir de les alertes que s’han activat per diferents
riscos: vent, pluja, nevades, etc. D’aquestes alertes, en destaquem la
del pla d’emergències per nevades NEUCAT, que es va activar per
riscos de grans nevades la primera setmana de març. En aquells moments, tots temíem que es pogués repetir la situació que es va donar
durant la gran nevada del març de 2010.
Les tasques que duen a terme els voluntaris de l’AVPC de Sant Gregori van més enllà dels operatius que es fan visibles a la població, ja que
durant tot l’any realitzen nombroses tasques de planificació i prevenció
per assegurar que, en cas d’una determinada situació d’emergència,
s’estigui el màxim de ben preparats.
A data d’avui, són nou els voluntaris que componen la nostra AVPC,
però aquest nombre no és suficient. Quants més membres hi hagi,
més i millors feines preventives es podran dur a terme, i més preparats
estarem per afrontar qualsevol situació d’emergència o risc; per això
l’Associació està oberta a rebre nous membres.		
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Amb el suport de:
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En començar l’any es va donar el tret
de sortida a la programació estable
del primer semestre de l’Espai la Pineda de Sant Gregori per al 2018, que
enguany consta de 12 espectacles
teatrals i d’un concert musical.
Vam començar amb una doble sessió
de la proposta intimista de Ventura
(28 de gener), interpretada per Meritxell Yanes i David Planas, i llavors es
van succeir Tennessee (10 de febrer),
de Martí Peraferrer, el concert de la
Mireïa (24 de febrer) i Contes 1.0 (25
de febrer), interpretada per Genís Casals i Tere Solà.
Els espectacles teatrals de Ventura i
Tennessee van permetre als espectadors experimentar el teatre de ben a
prop, en el cas de la primera obra en
diferents espais del teatre de l’Espai
la Pineda i, amb la segona, des del
mateix escenari. Ventura és un espec-

tacle teatral que fa reflexionar, a partir
de la vida de dos germans, sobre les
conseqüències que poden comportar
les petites decisions que prenem les
persones cada dia.
La segona proposta va ser Tennessee, protagonitzada pel director del
Fitag, que ens va aproximar a la vida
de l’escriptor nord-americà Tennessee
Williams. En aquesta obra, Peraferrer
interpreta un monòleg en què es tracten temes com l’art, la bogeria, la creativitat, l’amor gay i les drogues, entre
altres.
Seguint amb teatre, l’espectacle familiar Contes 1.0 va permetre als més
petits gaudir del teatre, de les titelles
de sempre i també del poder de la
màgia i dels somnis per tal d’afrontar
el repte de salvar el món dels contes.
En acabar l’actuació, els més menuts
no es van poder estar de fotografi-

Tennesee

Contes 1.0

Ventura

Mireïa

ar-se amb els protagonistes de l’actuació.
Finalment, cal destacar l’actuació de
la cantant Mireïa, de Sant Gregori,
que va enlluernar els més de 140
assistents. En el concert, Mireïa va
presentar-nos en primícia el seu primer disc, Des del cor. Com apuntà
la cantant, el disc proposa un viatge per les arrels de les emocions, i
hi trobarem també alguna lletra amb
toc reivindicatiu amb temes d’actualitat, com és el de la violència masclista.
Adossats
Més de 450 persones van omplir el teatre de l’Espai la Pineda el 25 de març
amb l’obra Adossats.
El teatre forma part de la programació
cultural de Sant Gregori 2018 i està
inclosa dins Escenaris del Gironès.
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Programació Espai La Pineda 2018
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Adossats
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Estrenem a la
IV Mostra de Teatre

Gràcia Vilarnau.
2n premi primera
actriu al 41è
Concurs de teatre
mateur Vila de
Piera 2017

Altre cop, Els Rovellats de Cartellà portem una nova obra a escena. Aquesta
vegada es tracta de Toc toc, de Laurent
Baffie.
L’autor mostra, en aquesta obra, diferents perfils d’individus que pateixen algun trastorn dels anomenats obsessius
compulsius, sense riure’s de ningú en
cap moment, sinó al contrari, per donar
a conèixer situacions que algunes persones pateixen en el seu dia a dia i, al
mateix temps, per adonar-nos que les
«petites manies» que tots tenim no se
n’allunyen gaire. Malgrat les situacions
divertides i que a vegades poden semblar ridícules o exagerades, nosaltres,
amb el màxim respecte i calidesa humana, ho interpretem en toc d’humor.
La intriga generada per saber si arribarà
o no el prestigiós doctor Cooper fa que
sigui una comèdia basada en el diàleg
i en la situació empàtica dels pacients,
conduïda per una infermera que, en
certa manera, ajuda a filar la provocació
entre tots.
L’estrena va tenir lloc el dia 4 de març,
a l’espai-teatre del pavelló de Canet
d’Adri. Una bona afluència de públic va
tenir el goig de passar una agradable
estona amb les peripècies d’aquest
grup de pacients que despleguen tots
els seus colors esperant visita en la
consulta d’un reconegut psiquiatre.
Altres representacions tindran lloc el
proper dia 28 d’abril a l’Espai la Pineda
de Sant Gregori, dins el cicle de teatre
amateur, i el 13 de maig a la festa del
Roser de Cartellà.
Setanta minuts deliciosos que us trauran les cabòries i us faran somriure.
Us hi esperem!
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Trastorn obsessiu
compulsiu
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Com no podia ser d’altra manera, aquesta temporada el grup de teatre
Increixendo hem fet un gir de 155 graus i ja estem acabant d’enllestir
l’obra de teatre La Cantant Calba, d’Eugène Ionesco, que estrenarem
a Sant Gregori el proper 7 d’abril, en el marc de la IV Mostra de Teatre
Amateur de Sant Gregori TEAM2018.
A propòsit de l’autor, Georges Dumur deia (Arts, gener 1960): «Ionesco
em fa pensar en un home que va a una capital estrangera a la recerca
d’un objecte perdut. Els que coneixen el seu teatre saben prou bé que
Ionesco no recorda exactament de quin objecte es tracta, i ni tan sols
si s’ha perdut, però continua buscant, perdent-se i retrobant-se. El seu
teatre és el relat d’una recerca tal vegada en va. Però, qui ho sap?». És
teatre de l’absurd: anar al fons d’allò grotesc, provocar la reflexió de
l’espectador més enllà de la pàl·lida ironia de les comèdies de saló i
portar-ho tot al paroxisme, on es troben les fonts de la tragèdia.
Ens endinsarem en el desmantellament de la realitat, en el parlar per
no dir res, perquè no hi ha res personal per dir. És l’absència de vida
interior: l’home immers en el medi social sense diferenciar-se’n.
Els personatges no saben de què parlar ni què pensar perquè no tenen
passions, no saben ser i es poden transformar en qualsevol cosa.
Tal com va escriure Bertrand Poirot-Delpech (Le Monde, 1970): «Ionesco quedarà, juntament amb Beckett, com el primer escriptor que ha remodelat el llenguatge teatral en funció de les grans angoixes modernes,
i això valia la pena de ser immortalitzat». D’altra banda, també us volem
explicar que fa uns mesos el nostre grup va començar a actuar més enllà de les comarques gironines. La vigília de l’1 d’octubre vam presentar
l’obra de Woody Allen Neuròtics del Central Park West al XLI Concurs
de Teatre Amateur Vila de
Piera, on la Gràcia Vilarnau
va obtenir el segon premi
a la Millor Actriu Principal.
A més d’estar nominats
com a millor grup, també
van estar nominats en
Rafel Nieto com a millor
director i la Maribel Moral com a millor actriu
principal.
No cal dir que és un
orgull immens i motiu de gran satisfacció per a tot el
grup rebre aquest
reconeixement a
la feina feta.
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Del món a Sant Gregori
Rui Nogueira, Portugal
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Es van conèixer amb l’Anna quan
ella treballava a Portugal, i no va
dubtar a acompanyar-la cap a la
seva terra. Van arribar el 2007 a
Sant Gregori, i des de llavors han
tingut dues filles, amb qui comparteixen el portuguès i el català.
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Què et va sorprendre quan vas
arribar a Sant Gregori?
Quan ets de fora, valores molt sentir-te
acollit, i que et facin sentir com a casa.
Del primer contacte, recordo que em
va sorprendre el caliu de la gent, sobretot quan més em delataven les meves ensopegades amb el català.
Jo sempre havia viscut a la ciutat, i
confesso que no tenia gaire clar això
d’anar a viure a un poble. Però aquesta condició de «poble feliç» de Sant
Gregori, amb la Vall, els pobles que
l’envolten, les seves rutes on podem
sortir a explorar la natura amb els petits, sense haver d’agafar el cotxe, amb
aquesta proximitat de Girona, m’ha fet
fàcil canviar de parer i m’ha convençut
al poc temps de viure-hi. Això de poder sortir, fer dos passos, o amb una
pedalada estar a la muntanya... és un
luxe!
Què trobes a faltar de Portugal?
Els portuguesos tenim una paraula
pròpia, la saudade, que afegeix al concepte de «trobar a faltar» ingredients
tan amplis com la nostàlgia o els bons
records. És un sentiment profund, a
vegades difícil de traduir en plenitud.
Amb les «saudades» que tinc de la
meva terra d’origen, especialment
quan estic una temporada sense anarhi, normalment intento fer-ne una llista,
per tal que, quan hi som, no em deixi
cap dels desitjos pendents (moltes
vegades són petits capritxos insignificants) per intentar satisfer-los tots
i compartir-los amb les princeses de
casa, la dona i les meves nenes.
La majoria estan relacionats amb la
bona gastronomia, o amb els llocs que

redescobreixo cada cop que hi torno
i sorgeix la oportunitat de reveure’ls.
Apartar-nos ens permet guanyar perspectiva i donar valor als tresors dels
quals moltes vegades ni ens adonem
quan els tenim a davant del nas cada
dia. Jo he crescut davant de l’Atlàntic,
i un bon exemple d’això seria l’olor del
mar revoltat, les marees vives marcades a la sorra de la platja... O un pastisset de nata (si pot ser de Belém, millor), amb un toc de canyella a sobre,
o d’altres mil i una experiències dignes
de ser viscudes. A mi em serveixen
per carregar bateries. Però el més evident són els llaços afectius més forts,
la família i els amics. Sense cap mena
de dubte són el que més trobo a faltar.
Com és la teva vida a Sant Gregori?
Crec que força agitada. Intento aprofitar al màxim la família, i m’agrada molt
l’esport, com el tennis, el vòlei o la
BTT. Entre setmana, la feina em roba
la major part del temps. Com a pare,
marit i treballador actiu en els temps
que vivim, tinc la sensació d’anar sempre corrent.
Et va costar saber català?
Les primeres vegades que vaig sentir
a parlar en català, per a mi no era gaire diferent de l’eusquera, ho reconec...
Però la veritat és que em va ser molt
fàcil començar a entendre’l. A la que

aconsegueixes desxifrar els elements
més bàsics i entendre algunes regles,
comença a anar tot més ràpid.
Crec que el més important és l’interès
i no tenir gaire vergonya a l’hora de
parlar. Totes dues són llengües llatines
i amb moltes semblances fonètiques.
També em va ajudar tenir una base de
francès.
Recordo la primera vegada de contacte més seriós amb el català. Va ser
una immersió lingüística total: jo, acabat d’arribar d’un viatge travessant la
península, per a la presentació formal
a la família de l’Anna, amb els sogres
i cunyada desconeguts i encuriosits
amb el company de la seva estimada,
el foraster, posant-me a prova, com tocava, és clar! Aquell era el moment de
llançar-m’hi o fugir corrent... I em vaig
quedar!
Ensenyes costums portuguesos a
les teves filles?
Sí, crec que és molt important. Sempre parlo en portuguès a les meves
filles, els canto cançons i explico històries d’allà. Intentem que tinguin de
cada un de nosaltres, del pare i de la
mare, un model clar dels idiomes de
casa, intentant evitar les barreges.
M’alegro de veure que en saben i que
n’aprenen. En aquesta edat són unes
espongetes de coneixement, i seria
una pena que no ho aprofitessin.
Gaudeixen de poder jugar, de comunicar-se amb els amiguets o cosinets
d’allà i que les entenguin. Això les enriqueix i els dona obertura al món.
Et sents mig portuguès i mig català?
Molt portuguès i molt català.
Tornaries a Portugal?
Portugal és la meva terra i que sempre estimaré, independentment d’on
visqui. Però ara mateix tenim la vida
aquí establerta, i no m’ho plantejo. De
moment em conformo anant-hi sovint
de vacances.

A R A PA R L E M D ’ A R A
CORAL SANT GREGORI

En el decurs d’aquests quatre anys,
hi han passat més d’una vintena de
formacions musicals de diferents
estils: clàssic, pop, jazz, blues, rock,
dansa, teatre, cant coral, etc.
Ens agradaria que músics del nostre poble, municipi, Vall del Llémena,

etc., s’animessin a participar-hi. És
per això que des d’aquesta revista
els fem una invitació.
Qui hi estigui interessat que contacti
amb la Coral abans del 15 de maig.
www.coralsantgregori.com
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Concert de Nadal
El dia 23 de desembre tancàvem
l’últim dels espectacles de la programació de l’Espai la Pineda del
2017 amb uns convidats de luxe,
Cris Juanico i la Coral de Sant Gregori, que ens van oferir un magnífic
concert de Nadales.

Cris Juanico

Abril 2018

La Coral ja està en plena activitat
preparant els concerts d’aquest any,
amb repertori nou, que tindrà el tret
de sortida en la propera Festa de la
Gent Gran i la Fira del Disc, que se
celebraran el mes de maig. També
estem organitzant la celebració del
Dia de la Música a Sant Gregori.
El Dia de la Música és un esdeveniment que se celebra a més de cent
ciutats d’Europa, i s’hi combinen tots
els gèneres musicals. Està dirigit a
tot tipus de públic, amb l’objectiu de
popularitzar la pràctica musical i familiaritzar joves i adults de totes les
condicions socials amb les diferents
expressions musicals. Se sol fer a
l’aire lliure: carrers, places, parcs,
jardins, etc.
La nostra Coral hi havia participat durant alguns anys a Girona, i des d’en
fa quatre el promou i celebra a Sant
Gregori.
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Nous concerts

El concert va brindar l’oportunitat als assistents de gaudir de les
nadales de sempre i de les noves
incloses en l’últim disc del cantant, Un món de nadales. Un cop
la Coral va haver cantat el seu repertori de cançons tradicionals,

Juanico va presentar les seves innovadores cançons nadalenques.
Finalment, va convidar la coral a interpretar plegats cançons nadalenques, fet que va resultar un moment
molt emotiu i que va tenir molt bona
rebuda entre el públic.
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Oferta cultural
GALETES CASOLANES

POSTRES SALUDABLES

7EN1

ganxet modern

Els darrers mesos hem continuat amb
l’oferta cultural amb activitats de tardor i hivern, com el Taller de ganxet
modern (20 i 27 d’octubre), on Thaïs
Llach de Thela ens va ensenyar a fer
el nostre barret de llana per anar ben
mudats aquest hivern.
Vàrem tornar a convidar la mateixa tallerista el dia 15 de desembre perquè
ens mostrés com fer una tassa amb
abric, un detall ideal per regalar o per
prendre infusions o una llet ben calenta. Mireu quines tasses més «xules»
que ens varen sortir!
També vàrem realitzar sessions de cuina:
Al novembre, M. Àngels Sureda va dinamitzar un taller molt participatiu i ens va
ensenyar la recepta de diferents tipus de
galetes casolanes amb elaboracions
molt senzilles i resultats espectaculars.
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El dijous 1 de febrer, Cristina Bell-lloch, responsable d’Eufràsia, ens
va convidar a tastar diferents postres
saludables: postres sense farines,
sense sucre refinat, sense gluten ni
llet animal, unes receptes molt fàcils
d’elaborar i també molt ràpides, ja que
no necessiten cocció, però que ens
aporten un molt bon resultat.
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I pel que fa a les propostes familiars,
varem realitzar l’activitat Univers, dinamitzada per Polaris Lleure, que va
ser tot un èxit de participació: 75 nens
i nenes varen construir un coet i després van poder veure com s’enlairava
uns quants metres gràcies a la pressió
de l’aigua.
A més, gairebé 200 persones varen
gaudir en família, descobrint els secrets de l’espai tot escoltant un conte,
alhora que visualitzaven una projecció
a la cúpula del planetari que varem
traslladar dins l’Espai La Pineda. Va
ser una activitat molt interessant que
ens ha deixat un molt bon record.
«Per Dijous gras, posa la màgia al
cabàs»: aquest va ser el títol de l’activitat familiar proposada per a Carnestoltes, que estava prevista per
al dijous 8 de febrer a la sortida de
l’escola, però que finalment es va dur
a terme a la Biblioteca Miquel Martí i
Pol a causa del fred intens i la possibilitat de nevades. Potser per aquest
motiu va ser una activitat amb pocs
participants... Tot i això, una quinzena
de nens i nenes varen poder fer-se la
seva disfressa de mag i aprendre dos
trucs de màgia amb el Màgic Raül.

Us animem a participar en els tallers que tindran lloc durant els propers
mesos:
• Taller infantil de Sant Jordi – dilluns 23 d’abril
• Robòtica en família – dissabte 5 de maig
• Enquadernació japonesa – divendres 11 de maig
• Tast de mojitos i caipirinhas – dijous 17 de maig
• Cuina: ratafia – dissabte 2 de juny
• Pintura decorativa: découpage i pintura – dissabte 9 de juny
• Repel·lent i pal·liant de mosquits natural – divendres 15 de juny
MÀGIA AL CABÀS

Més informació i inscripcions a:
Cal Bolet 972 42 90 72
cultura@santgregori.cat
inscripcions online:
Activitats per a adults: https://bit.ly/ofertacultural1718
Activitats familiars: https://bit.ly/ofertafamiliar1718
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PLANETARI A L’ESPAI LA PINEDA

Els darrers mesos de gener i març
la Mancomunitat de la Vall de Llémena va organitzar dues formacions de
descoberta dels recursos turístics del
territori, dirigides al públic en general,
però especialment als agents turístics
de la vall. Durant el mes de gener es
va organitzar una primera formació sobre vulcanisme, impartida pel geòleg
Albert Pujadas Pigem, i que va consistir en una sessió a l’aula i dues
sortides per conèixer amb més detall
els volcans del Puig d’Adri, el Clot de
l’Omera i la Banya del Boc. En aquesta sessió hi van participar una trentena
de persones, provinents principalment
d’allotjaments turístics.
La segona formació al voltant del patrimoni cultural es va realitzar els dies
20 i 21 de març, a càrrec de l’historiador i arqueòleg Joan Llinàs. La formació va consistir en una sessió a l’aula
per conèixer el patrimoni cultural que
existeix a la vall, i una sortida al dia
següent, centrada en els principals
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edificis religiosos de la vall: Sant Aniol
de Finestres, Sant Esteve de Llémena,
Sant Pere de Llorà, Sant Vicenç de
Canet d’Adri, Sant Gregori i l’ermita
de Sant Joan.
Els participants van valorar molt
positivament les jornades organitzades, atès que van contribuir a millorar el coneixement sobre el patrimoni natural i cultural de la Vall de

Llémena, a valorar-lo molt més i, en
conseqüència, a difondre aquest
patrimoni entre els visitants per tal
d’afavorir una major qualitat de l’experiència turística.
Per finalitzar les formacions d’aquest
2018 la Mancomunitat de la Vall de
Llémena ha previst realitzar una darrera jornada a la tardor, centrada en la
flora i la fauna de la Vall de Llémena.

Abril 2018

La Mancomunitat de la Vall de Llémena promou la
formació sobre el patrimoni de la vall entre els agents
turístics del territori
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MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA
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Abril 2018

7EN1

El diumenge 4 de febrer va arribar el
rei Carnestoltes a Sant Gregiri, ho va
fer a la plaça de mercat amb animació infantil i tast de botifarra d’ou de
les carnisseries locals.
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Carnestoltes 2018
L’arribada del rei Carnestoltes va
marcar l’inici de la setmana més boja
de l’any. Enguany, Sa Majestat el
Rei de la disbauxa es va presentar
a la plaça de la Sardana el diumenge 4 de febrer per fer el seu discurs
d’obertura de les festes. Allà l’esperaven els carnissers de Sant Gregori, que ens varen oferir un tast de botifarra d’ou per agafar força i poder
ballar i passar-ho bé amb l’espectacle d’animació infantil de Roger.
Per no perdre la tradició, el dijous 8,
al Casal Sant Grau es varen atipar
de coca de llardons i garnatxa en el
berenar de Dijous gras.
El mateix dia, en sortir de l’escola,
els infants varen participar en l’activitat familiar «Per Dijous gras, posa la
màgia al cabàs», on els nens i nenes
varen poder fer-se la seva disfressa
de mag i aprendre dos trucs de màgia amb el Màgic Raül. Això sí, en
aquesta ocasió ens vàrem refugiar a
dins de la biblioteca perquè la jornada va estar marcada pel fred.
El divendres 9 la Llar d’infants munici-

pal va organitzar la Cercavila d’Escarlets, que ens va permetre veure passejar pels carrers un munt de jardiners
petits i grans acompanyats pel grup
PercuArt. La cercavila va acabar amb
una xocolatada al pavelló esportiu.
I finalment arriba el gran dia!
El diumenge 11 de febrer, la Rua de
Carnestoltes, encapçalada pel rei
Carnestoltes, va fer sortir al carrer
un munt de carrosses i disfresses
d’allò més originals que varen ballar
al ritme de La Banda del Rec. Algunes persones van ser premiades al
Concurs de disfresses, al qual s’havien inscrit a títol individual o en grup
apropant-se al Photocall.
En arribar al pavelló ens esperava el
grup d’animació infantil Xip Xap amb
l’espectacle «Que peti la Plaça!», i
una cassola plena de xocolata desfeta amb melindros per arrodonir la
jornada.
I per cloure la celebració, el dijous
15, al Casal Sant Grau, van organitzar una sardinada per acomiadar el
Carnestoltes.

Sardinada per posar fi a les activitats
de Carnestoltes 2018 a Sant Gregori
a càrrec dels cuiners del Casal Sant
Grau.

La rua de Carnestoltes de la Llar d’Infants Els Escarlets es va
celebrar el divendres 9 de febrer amb un recorregut des de la
Llar d’infants, acompanyats pels PercuArt, fins a arribar al pavelló municipal on es va repartir xocolata calenta per a tothom.
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La Carbonera de
Can Roseta
Un any més es va preparar la carbonera
de Can Roseta. Diumenge 17 de desembre els voluntaris van construïr, com es feia
abans i amb tot detall, una carbonera de la
qual després d’uns dies, entorn la diada de
reis, se’n va poder treure el carbó.
Les carboneres van formar part del paisatge del municipi de Sant Gregori i del
conjunt de la Vall de Llémena durant molts
anys i amb activitats com aquesta i gràcies
a tothom que hi col·labora i hi participa es
pot recrear aquest element que forma part
de la història del territori.

L’ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA

Insectes llemenencs: per què les
mantis poden ser de colors diferents?
És una abella o una vespa? Pot ser
que una papallona sigui migradora?
Aquestes preguntes no les fem pas
amb la intenció de fer-vos pujar la
mosca al nas...!
Les nostres orquídies: a part de les
que alguna vegada us han o heu regalat, quantes orquídies silvestres podem trobar a la Vall? Per què hi ha una

orquídia que es diu de l’home penjat?
Us han dit mai el significat de la paraula orchis?
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L’any 2010, a l’Ateneu ens vàrem proposar fer un tipus de jornada divulgativa, formativa i lúdica sobre diversos
temes de la Vall de Llémena, amb interès tant des del punt de vista social
com mediambiental.
Vàrem proposar un esquema basat
en una conferència-xerrada divulgativa
amb un expert una tarda de dissabte i,
l’endemà, diumenge al matí, una passejada per la nostra Vall per copsar
sobre el terreny tot allò que se’ns havia explicat la tarda abans.
Perquè l’aprenentatge i el coneixement de la Vall també es fa amb els
peus i no només amb el cap!
Així, el 2010 férem la jornada de
l’aigua i la dels volcans; el 2011, la
dels fòssils; el 2012, la dels bolets;
el 2013, la del riu i la dels ocells, i el
2014, amb nocturnitat, la jornada astronòmica.
Enguany volem reprendre aquest programa de xerrada més sortida amb
tres temes:
Les veus dels ocells: sabeu què diu
la mallerenga? Quantes estrofes té el
cant del rossinyol? Sabríeu dir què crida el gaig? Apunteu-vos i ho sabreu!
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Xerrades formatives a la vall

Esperem que amb aquestes tres propostes pugueu gaudir dels valors naturals de la nostra vall amb tota la família. Us convidem a acompanyar-nos!
Estigueu atents a la nostra web:
http://ateneuvalldellemena.wixsite.com/ateneu
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Jornada sobre el riu: les dues cares del Llémena. Abril de 2013.
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Primera Fira de Nadal a Sant Gregori

Abril 2018
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Els dies 16 i 17 de desembre de 2017 va tenir lloc la I Fira de Nadal a Sant
Gregori. Es va engalanar la plaça de l’Ajuntament per a l’ocasió tot encerclant
un gran arbre de Nadal amb parades d’artesans, i es varen realitzar tot d’activitats de caràcter familiar per amenitzar la jornada: un concert de Nadales ofert
per la Coral de Sant Gregori, tallers infantils de decoració nadalenca, animació
infantil, l’activitat de caga tió, i també l’exposició del concurs de pessebres i de
fotografies de la cavalcada de reis del Zoom i els millors dibuixos de reis dels
nens i nenes de l’escola Agustí Gifre.
També es va oferir un berenar a tots els assistents en què el protagonista va
ser la xocolata, i al migdia hi hagué un tast de mel i mató i de caldo en benefici
de la Marató de TV3.
Tot plegat va esdevenir una proposta molt ben acollida pels veïns del nostre
municipi, que aposta pel petit comerç artesanal.
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Parc Infantil de Nadal
Els dies 28 i 29 de
desembre es va organitzar el Parc Infantil i Juvenil de Nadal.
Dues jornades on
el pavelló d’esports
es converteix en un
espai amb inflables,
tallers i moltes activitats de lleure i oci
especialment per les
dates de Nadal.

A R A PA R L E M D ’ A R A
COMISSIÓ DE REI

Cavalcada de Reis de Sant Gregori

Abril 2018
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El 5 de gener van arribar els Tres Reis
i tota la comitiva reial al municipi de
Sant Gregori. Durant la tarda van passar pel poble de Cartellà, el poble de
Ginestar i pels carrers del poble de
Sant Gregori fent un recorregut fins a
la plaça Francesc Macià.
Durant el recorregut van fer parada al
balcó de l’Ajuntament, on tres famílies
per sorteig van tenir l’oportunitat que
els patges els entreguessin un regal.
A la mateixa avinguda de Girona també es va poder veure com els patges
escaladors feien una demostració de
com salten per les finestres de les
llars per repartir els regals.
A la plaça Francesc Macià, l’alcalde va
entregar la clau màgica a ses majestats, el rei Baltasar va fer el seu parlament, es va repartir xocolata calenta
per a tothom i bosses de gominoles
per als nens i nenes.
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Nevada a Sant Gregori
El 28 de febrer, durant unes hores, va nevar i es va emblanquinar
el paisatge del municipi de Sant
Gregori. No hi va haver alteració en
les carreteres ni en l’obertura dels
centres escolars, malgrat que el

dia abans, per precaució en vista
de les previsions, des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat sí que s’havia anul·lat el transport escolar a tot Catalunya.
Durant aquest mes d’abril i el mes

de març passat s’han adequat
dues rutes verdes: el camí de la
vora de la Llémena (segona fase) i
el camí de Can Serra. Ambdues actuacions comptaven amb el suport
de la Diputació de Girona.

A R A PA R L E M D ’ A R A

Biblioteca
Miquel
Martí i Pol

«Si la història és bona i digna de ser compartida, no
importen els mitjans, l’efecte es sempre el mateix... i
s’anomena “lectura”».
Karina Echevarría. Editora de Macmillan CLIJ280
activitats passades
Dijous 30/11/17.
Conferència sobre
Aurora Bertrana a
càrrec de Neus Real.
Organitzat per l’Ateneu
de la Vall dins les
activitats de l’any.
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Novembre i desembre.
Taller infantil de
decoració nadalenca a
càrrec de Taller Nimbe
(Roser Arimany i
Nuri Negre).
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01/12/17. Entrega de premis concurs
Fira Pa i Xocolata. Organitzat pels Amics
de la fotografia El Zoom.

Desembre 2017. Preparem,
amb l’ajut de la Tània, un Centre d’Interès
amb tot de targetes de la Institució
de les Lletres Catalanes.
Dilluns 18/12/17.
Trobada del
Club De Lectura.
Comentem
L’última trobada,
de Sándor Márai.

Divendres 22/12/17.
Fem el Caga Tió
a la biblioteca.
Animació a càrrec
de Roger Banyoles.

Divendres 15/12/17.
Cantata de nadales en
anglès. Alumnes de
The Language Centre.

A R A PA R L E M D ’ A R A
Dissabte 30/12/17.
Mostra efímera de
dibuixos boligràfics
de Miquel Bohigas
per acabar l’any.
Dijous 18/01/18.
Trobada al Club De
Lectura Adults.
Parlem de Seda,
de Baricco.
Divendres 26/01/18.
Hora del conte infantil.
La capsa de no fer
soroll, amb Mireia Peña.
Preludi musical de
piano amb els alumnes
de l’escola Goodlife,
Ferran i Naia.
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Dimarts 30/01/18.
Trobada del Club
de Lectura Infantil
per conèixer-ne la
conductora, Sessi Sitjà.
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Febrer. Exposició de Vanessa Zaro i Daniel
Helbig. 7 onades, poemari il·lustrat.

Febrer. Exposició del Centre
d’interès Carnestoltes.

22/02/18. Conferència amb Laura Borràs.
Frankenstein: quan els monstres són humans.
Divendres 23/02/18.
Hora de conte infantil.
Bum i el llibre màgic de
les fades, amb la Cia.
els Homenots.

Dimarts 27/02/18.
Segona trobada
del Club de Lectura
Infantil amb Sessi Sitjà.
Comenten L’arbre de
les històries, d’Eulàlia
Canals. Trien el nom del
club. Proposen un logo.
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Mes de març: Exposició
fotogràfica de Marçal
Molas. Gironès Llegim!
Patrimoni de la Vall.
Divendres 09/03/18.
Conferència amb Albert
Aulines. Llegim les
pedres de la Vall, més de
150.000 anys d’història
humana. Gironès Llegim!
Patrimoni de la Vall
Diumenge 11/03/18.
Ruta prehistòrica amb
Albert Aulines.
Llegint les pedres del
jaciment de Domeny.
Gironès Llegim!
Patrimoni de la Vall
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Divendres 16/03/18.
Hora del conte infantil
amb Albert Estengre.
Entremaliadures.
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Dimarts 20/03/18
Trobada del Club De
Lectura. Comentem El
ferrocarril subterrani, de
Colson Whitehead. Ens
acompanyen l’editor de
Periscopi, Aniol Rafel,
i el traductor Albert
Torrescasana.
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Dimecres 21/03/18.
Lectura de poesia sobre
pedres, a càrrec de la
Sra. Isabel Oliva i Prat,
escriptora de capçalera del
nostre municipi. Activitat
inclosa a Al Gironès
Llegim! Llegim les pedres.

Al mes de març, a la Biblioteca, hem tingut
l’exposició de Will Eisner.

A la Biblioteca també hem
celebrat la Setmana de la
Felicitat . Hi hem posat un
arbre de bons desitjos i
un cervell per veure on es
generen les emocions.

Aquest març s’ha canviat
una miqueta la part
de l’hemeroteca de la
biblioteca. Ara hi ha un
moble exclusiu per als
còmics a dues bandes.
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properes activitats

Exposicions:
• Exposició pictòrica d’Enric Vilches. Sala Adults
Exposició de dibuixos de la mainada a l’entorn de Sant
Jordi. Sala infantil.
• Maig: Exposició Taller Infantil de Primavera de mainada i
Taller Nimbe.
• Juny: Exposició fotogràfica d’Àngel Vidal i Narcís Canadell. Gironès Llegim! Patrimoni de la Vall.
Club de Lectura Adults:
• L’acabadora, Michella Murgia, 17 d’abril
• La confessió, Bandi, 15 de maig
• Poemes de l’alquimista, Josep Palau i Fabre, 19 de juny
• Cada color d’un riu, Manel de la Rosa, 17 de juliol
Club de Lectura Infantil:
• La tribu dels Zippoli, David Nel·lo, 24 d’abril
• El signe prohibit, Rodrigo Muñoz Avila, 29 de maig
Infantils
• Abril: Divendres 6. Hora del conte infantil amb Sessi Sitjà.
- Dimecres 18. Hora de conte infantil per als alumnes de P2
de la Llar d’Infants a porta tancada amb Paula Angelats.
- Divendres 20. Hora del conte infantil amb Increxendo. Titelles. 18h
- Dijous i/o divendres 26 i/o 27. Taller Infantil de Decoració
de Primavera. Taller Nimbe. Cal inscripció prèvia. Cost:
1€ per persona inscrita.
•M
 aig: Divendres 4. Hora del conte infantil amb Mònica Batlle.
Altres
• Abril: Divendres 13. Conferència sobre economia amb
Juan Marín Pozo.
- Dijous 19. Presentació de la Fira del disc «Nostaldisc» a
la biblioteca.
- Dijous 26 i/o divendres 27. Taller Infantil de Decoració de
Primavera a càrrec de Taller Nimbe. (Nuri Negre i Roser
Arimany). Cal inscripció prèvia. Cost: 1€ per infant inscrit.
• Maig: Nous concerts de Bifonic. Encara no tenim els dies
tancats. A mesura que ho sapiguem us anirem informant.
• Juny: Bibliomaleta. Diputació de Girona.
NOVETATS

Per a adults
• Matèria grisa / Teresa Solana. N SOL (policíaca)
• Taronges de sang / Verena Boos. N BOO (històrica)

Infantils
• L’hivern ja és aquí! / Albert Asensio. I0 JOV
• Vull això!, diu el pingüí / Michael Dahl, Oriol Vidal. I0 CRU
• El millor camí de tots / Margarita del Mazo. I1 ALA
• J o no sóc la teva mama / Marianne Dubuc. I ÀLBUM I1 JUV
• Antoinette / Kelly DiPucchio. I1 AND
• Carlota i la roca / Stephen W. Martin. I1 EDI
• Els Cent / Halla bint Khalid. I2 COM
• La crida de l’aiguamoll / text: Davide Cali. Il·lustracions:
Marco Soma. I2 TAK
• Un os enfadós / Vivian French. David Melling. I2 APR
• Ara em dic / Jessica Walton. I2 ANI
• Dragon boy / Guido Sgardoli. I3 EDE
• Pirate Patch and the five-minute millionaires / Rose Impey
and Nathan Reed. I ANGLÈS
• Atles d’aventures dinosaures / Emily Hawkins. I DINOUSAURES
Còmics
• La mort de Guernica / Paul Preston. C GAR
• A la recerca del reactable - In search of the reactable /
Text: Sebastià Roig. Dibuix: Riccardo Micoli. C ROI
• El bosc prohibit / Peyo. IC PEY
• Casos cèlebres del detectiu John Chatterton / Yvan Pommaux. IC POM
Dvd, Cd’s i Audiollibres
• El niño y el mundo / DVD INFANTIL NIÑ
• Los juegos del hambre: en llamas / Francis Lawrence.
DVD CIÈNCIA-FICCIÓ JUE
• Los juegos del hambre. Sinsajo. Parte I y Parte II / Francis Lawrence. DVD CIÈNCIA-FICCIÓ JUE
• Figuras ocultas / Theodore Melfi. DVD ANGLÈS FIG
• Domus / Sílvia Pérez Cruz. CD 5 PER
• Con cuernos y a lo loco / Mojinos Escozíos. CD3 MOJ
• Tirant lo blanc / Joanot Martorell. AUDIOLLIBRE MAR
• El poema de la rosa als llavis / Joan Salvat-Papasseit.
AUDIOLLIBRE SAL
• Aigües encantades / Joan Puig i Ferrater. AUDIOLLIBRE
PUI
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També trobareu informació de la resta d’activitats relacionades amb la biblioteca al nostre bloc. http://bibliotecadesantgregori.blogspot.com/

• Ulls de glaç / Jordi Solà Coll. P SOL
• La Peggy Pickit veu la cara de Déu / Rolanda Schimmelpfennig; trad. Anna Soler Horta; T SCH
• 9 mesos des de dins: una guia de l’embaràs diferent
per descobrir el que sent el teu fill des de les primeres
setmanes de vida / Eduard Gratacós, C. Escales. SER
PARES EMBARÀS
• La vagina, cosa fina: tot el que vols saber però mai no
t’has atrevit a preguntar / Nina Brochmann, Ellen Støkken
Dahl; il·lustracions: Tegnehanne. SEXUALITAT
• Tothom a la cuina: 100 receptes per a intolerants al gluten, a l’ou i a la lactosa / Montse Deza / CUINA DEZ
• Espeleologia: manual pràctic / Pau Pérez i Antoni Torra.
EXCURSIONISME
• L’illa del Doctor Moreau / H. G. Wells. Adaptació de Judit
Lligonya Tenas. IDIOMES CAT (LF)
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Aquests últims mesos, a la Biblioteca, hem realitzat diferents
visites escolars amb els vostres fills. Trobareu més informació al nostre bloc https://bibliotecadesantgregori.blogspot.com/2018/03/visites-escolars-la-biblioteca.html
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Fear Agent: Manual de supervivència espacial
Publicada entre 2007 i 2012, Fear Agent és una sèrie de 32 números publicada en part en dues editorials: primer Image i més endavant Dark Horse. És obra de Rick Remender, que va començar la
seva carrera en el món del còmic fent d’entintador, i de Tony Moore,
dibuixant que ha arribat a la fama després d’il·lustrar el superèxit en
vendes The Walking Dead.
El torrent de conceptes i gèneres que Remender introdueix només
als dos primers capítols fa que el gaudi de l’obra sempre vagi en
augment. La connexió que s’aconsegueix amb el protagonista Heath
Huston, un Han Solo de segona divisió, és total, i amb unes breus
referències a les aventures passades aconsegueix que el lector tingui la impressió d’haver llegit desenes i desenes d’històries d’aquest
cowboy espacial. I tan espacial com els vestits d’astronautes, alienígenes amb tentacles, futurs post-apocalíptics i molt més.
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És una obra amb un alt contingut d’humor, poc habitual en les obres
de Remender, la qual cosa facilita que Tony Moore es llueixi fent primers plans del carismàtic Huston. Els diàlegs i les frases enginyoses
són un dels millors apartats de les cròniques d’aquest exterminador
galàctic.
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Adrià Besalú Marquès
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ASSOCIACIÓ DONES DE LA VALL

Dia de la Dona
L’activitat de l’Associació Dones de
la Vall durant aquest primer trimestre s’ha centrat bàsicament en els
actes que s’han preparat entorn del
Dia de la Dona, 8 de març.
El dia 7 va tenir lloc una sessió de
cuina amb robot, durant la qual es
varen preparar diversos plats que
les assistents varen poder compartir i degustar.
El divendres es va organitzar a La
Pineda una sessió de cinema amb
la pel·lícula Las sufragistas, una
il·lustrativa projecció que narra la
lluita de les dones de principis del
s. XX per aconseguir el dret a vot a
la Gran Bretanya.
A continuació, totes les assistents
varen compartir un variat sopar amb
l’aportació d’un plat elaborat per

cada una de les participants. Aquest
sopar compartit cada any és un èxit,
perquè la varietat de primers plats,
entrants i postres ja la voldrien els
millors bufets lliures de la contrada.
Ara treballem en la preparació d’una
sortida cap a finals de juny, a la Provença, per veure els camps florits
d’espígol. Confiem que serà un cap
de setmana molt atractiu.

A R A PA R L E M D ’ A R A

Campament Reial a l’Espai la Pineda

Cartell de la
Cavalcada de Reis
Aquest any, el guanyador del concurs
del cartell de la cavalcada de Reis va
ser Martí Bosqued Sagrera, de 4t curs.
El concurs és promogut per la Comissió
de Reis i l’Ajuntament de Sant Gregori
amb l’Escola Agustí Gifre, i aquest n’és
el segon any. El premi és una aportació
econòmica de 150 euros per comprar
material per a la classe.
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El patge reial i part de la comitiva van arribar uns dies abans de la cavalcada de Reis a Sant Gregori per fer estada a l’equipament municipal
de l’Espai la Pineda. Allà, els nens i nenes poden entregar les cartes
als Reis i veure com es preparen tots els detalls de la nit més màgica
de l’any.
El campament està organitzat en diferents parts. Una vegada passat
el registre d’entrada es pot trobar el patge reial, les caramel·leres, l’alquimista, diferents patges preparant regals, els carboners i les xocolateres.
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En un tres i no res ja estem parlant de la primavera...
a Can Roseta
Després d’un hivern molt mogut quant a visites, en un tres i no res ja
estem parlant de la primavera i, com sempre, mentre es pugui, amb
noves representacions.
De moment, les novetats que presento són: el pont del Dimoni de
Girona, el castell del Montgrí, el Crist de Balaguer, la Catedral de
Girona i l’escalinata, refetes de nou, i possiblement, si queda temps,
les coves de Sant Ignasi de Loiola, i tot completament enjardinat.
Des d’aquí ja us avanço que el dia 5 de maig cedeixo l’espai, com
l’any passat, per al dinar solidari de la Fundació Vicens Ferrer. Més
endavant en sortirà el programa.
Moltes gràcies a tots per les vostres visites i també per les moltes
idees que sovint poso en pràctica i, per descomptat, a l’Ajuntament
de Sant Gregori per deixar-me sempre un espai al 7EN1.
També us convido a visitar l’especial Primavera 2018. Des del 22
d’abril i fins al 30 de maig podreu gaudir d’un espai florit dins el
bosc de Can Roseta, sempre concertant la visita. (972428347 –
629112891).

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

