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Horitzontals: 1. Dit de l’assumpte en què participen dos o
més sectors. 2. La d’Ivori és un país
africà. Que no té malalties. Empresa
multinacional especialitzada en la fabricació de microprocessadors i circuits integrats. 3. Turística península
de l’illa japonesa de Honshü. L’exercici d’un càrrec per algú no qualificat
n’és un bon exemple. 4. El fet d’utilitzar de corcoll. Feta aquesta, feta la
trampa, diuen. Tipus de societat. Fa
sonar la sardana. Punt cardinal mal
posat. 5. Tipus de transport. Perfecte, irreprotxable. 6. Gras i sense
el campió. Celebraran el gag a l’inrevés. Mig dígraf. Institut Geogràfic.
7. Fa sonar l’òbol rodó. Fa sonar la
falsa alarma. El tristament cèlebre
fàrmac sedant que afectava els fetus
de les embarassades i naixien bebès
amb les extremitats exageradament
curtes. 8. En aquest despatx donen
fe. Elimina, de dreta a esquerra, la
capa d’impureses d’una superfície
metàl·lica. 9. Preposició. Nom d’home capgirat. Aton lacisum. Nota musical. 10. Aparell de guerra marítima,
per dir-ho així.

Verticals: 1. Que té vint angles.
2. Jordi, un dels alcaldes elegits de
Sant Gregori (2003). Fa sonar pocs
cocos. Xifra romana. 3. Rostidor de
pollastres cap amunt. L’altra meitat
del dígraf. Remena les brases de la
llar. 4. Óisufni. Riu africà a contracorrent. Anna d’Anglaterra. 5. Carril.
Cruel, inhumà. 6. Punt cardinal en
el seu pitjor lloc. Arborarien de baix
a dalt. 7. Ho és el medicament que
fa més actives les funcions fisiològiques. 8. Onerós. No espiï del tot.
Fan sonar el fagot. 9. Penja-robes o
martell, vostè mateix. Alfals. A banda i banda del radar. 10. S’enfila una
marca japonesa de rellotges i aparells electrònics. Sigla molt relacionada amb el petroli. 11. Ornis sense
cap ni peus. Proveiré els rebels de
pistoles i revòlvers, els... 12. Sigui
suficient o va edificar, depèn de
l’accent i a la inversa manera. Els romans del pànic. La xifra romana del
2 vertical multiplicada per 10. 13.
Meva, llatina i de corcoll. Liga Desportiva Metropolitana (Brasil). 14.
Que s’esmuny fàcilment.

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

Joan
Zamora
Asurmendi

1. Rf5 hxg5 2. hxg4 Rg3 3. Rxg5 i guanyen.
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El tapat, destapa’l!
Quants anys vivint al municipi? Tota la vida.
Sempre al mateix poble? Sí, vaig néixer a Ginestar, vaig
fer una breu estada a Cartellà i quan ens vàrem casar vàrem viure un temps a Sant Gregori. Al cap d’uns
anys ens vàrem fer una casa i vàrem tornar a Ginestar.
D’on venien els teus pares? De Sant Miquel de
Campmajor.
Germans o germanes? Germans. Som quatre nois.
Quina va ser la teva universitat? Santa Afra.
Fills o filles? Dos nois.
Perquè una festa sigui alegre, quin element no hi
pot faltar? Llum, molta llum.
A la teva professió, t’hi varen portar les circumstàncies o la vocació? Les circumstàncies. Més ben dit,
els meus germans.
A casa teva, qui canvia les bombetes? Si no ho faig
jo, no ho fa ningú.
Creus que la MAT era necessària? Jo crec que no,
almenys no pas de la manera que s’ha fet.
Què és millor, ser «jefe» o treballador? Treballador,
sens dubte. Sobretot actualment.
Quan no treballes, què t’agrada fer? Bàsicament
descansar, perquè el dia a dia és molt dur. També
m’agrada l’hort.
Ets de carn o peix? Peix.
On tens previst passar el cap d’any? A casa. Venen
amics, i ho celebrem en petit comitè.
Què t’agrada més? Les sortides o les postes de
sol? Sempre en veig la sortida. M’aixeco d’hora.
Els que parleu de pressa és que teniu moltes idees i
les voleu verbalitzar totes en poc temps? En el meu
cas, segur que és que vull fer moltes coses a la vegada.
Hi ha molta diferència a la feina, entre quan vares
començar i ara? Molta, sobretot en l’ambient: abans
la gent cantava i els veies alegres quan treballaven.
Ara fa temps que no sento ningú cantar.
Penses en la jubilació ? Sí, d’aquí un any, més o
menys.
Un desig. Menys delinqüència a tots nivells.
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P

odríem dir que al municipi de Sant Gregori el Nadal comença a
partir de la inauguració del Pessebre de Can Roseta. Des de fa
uns anys, els llums de Nadal, als carrers i als campanars de cada
poble, se solen encendre la setmana següent a aquesta data, per
ajudar-nos a viure aquella il·lusió, màgia i bons moments de totes les jornades que van des del Tió de Nadal fins al dia de Reis. Entremig, com és
habitual al municipi, trobem un conjunt d’actes que ens conviden a aprofitar
cadascuna d’aquestes diades i a valorar tot allò que tenim.

N Ú M E R O

És bonic veure com per les festes de Nadal s’han anat incorporant activitats a la programació
d’actes del municipi. La Fira de Nadal, que hem passat fa uns dies i que ja suma dues edicions;
el Campament Reial, que va ser una innovació de l’any 2016; la pujada a Sant Grau per Nadal
i el Concert Solidari de Nadal en són alguns exemples que, sumats als actes de cada any, com
la Quina, els Pastorets, el Parc de Nadal –cada any amb novetats– el sopar de Cap d’Any i, és
clar, la Cavalcada de Reis completen el calendari. I tot gràcies a les moltes persones, entitats i
l’Ajuntament que ho fan possible, amb una dedicació que cal valorar i agrair a tothom, especialment en aquestes dates.
I ens acostem ja a l’any 2019, en què, des de l’Ajuntament, es desplegarà un nou pressupost
municipal, que ha crescut un 6,4 %, amb diferents inversions que han de contribuir a millorar el
conjunt del municipi i al mateix temps garantir tots els serveis i activitats habituals.

Per acabar, vull desitjar a tothom un bon any 2019, carregat de bons desitjos i força per superar
tot allò que es presenti.
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També haig de dir que aquest 2019 començarà de manera diferent a l’Ajuntament, ja que la Carme Gubau, la secretària, es jubila després de 48 anys al Consistori. Això implica una bona dosi
de nostàlgia, de molts moments remarcables i de moltes històries viscudes. Per això des d’aquí li
faig arribar el meu agraïment, no sols per la seva tasca com a secretària sinó també per tot el que
ha aportat, a i des de l’Ajuntament, sempre en favor del municipi de Sant Gregori. Moltes gràcies,
Carme. Estic segur que si el seu temps personal li ho permet, continuarà ajudant en diferents
projectes socials i municipals. Per tant, això no és un adéu sinó un «fins aviat».

7EN1

En el 2019 també esperem que la situació a Catalunya millori, tot i que aquest desig no és només
per a aquest nou any sinó també per als propers. Cada any tindrà la seva importància en aquest
camí iniciat, en el qual caldrà molta determinació i planificació.
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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

Canet d’Adri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 19
Sant Martí de Llémena . . . . . . . . .  972 44 30 34
Dilluns a divendres, de 9 a 14
Sant Aniol de Finestres . . . . . . . .  972 44 31 11
Dilluns a dijous de 9 a 13 i de 16 a 19
Divendres de 9 a 13
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RECURSOS MUNICIPALS
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Casal d’avis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 42 86 66
Espai jove Cal Bolet . . . . . . . . . . . .  972 42 90 72
Radio Sant Gregori (107,9)  . . . 972 42 88 49
Biblioteca “Miquel Martí i Pol” 972 42 90 05
Escola “Agustí Gifre” . . . . . . . . . . .  972 42 81 82
Llar d’infants “Els Escarlets” . .  972 42 84 34
Institut Vall de Llémena . . . . . . . . . 972 65 66 91/
676 714 182
PARRÒQUIES
Sant Gregori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 42 81 56
Sant Esteve de Llémena . . . . . . .  972 44 30 51
Constantins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  972 42 08 07
SERVEIS ASSISTENCIALS
Consorci Transport Sanitari . . .  972 41 00 10
Consultori mèdic Sant Gregori 972 42 99 28
Telèfon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  061
CAP Taialà (Dr. J. Vilaplana) . . . 972 22 76 35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 22 76 36
Serveis socials al consultori  . .  972 42 99 28
Assistent social . . . . . . . . . dimecres de 10 a 14
Farmàcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 42 98 01
EMERGÈNCIES
Ambulància . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Mossos d’esquadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
ALTRES SERVEIS
Incidències enllumenat . . . . . . . . . 972 20 20 78
Incidències clavagueram  . . . . . .  972 20 20 78
FECSA - ENHER (avaries)  . . . 902 53 65 36
Servei d’aigües . . . . . . . . . . . . . . . . . .  972 20 20 78
Gas Girona (avaries i urgències) 900 75 07 50
Oficina de correus Sant Gregori 972 42 92 02

Comiat
El dia 1 de desembre va fer 48 anys que vaig començar a treballar a
l’Ajuntament de Sant Gregori.
Em faltaven tres mesos per complir 16 anys quan em varen contractar
per a una tasca puntual: la renovació del padró d’habitants. Aquell contracte en principi era per tres mesos... i plegaré, si Déu vol, el proper 31
de desembre vinent. Crec que ja està bé de pròrrogues!
Puc dir que he passat la vida a l’Ajuntament, i he viscut una transformació espectacular al llarg d’aquests anys: des de la màquina d’escriure
i les còpies en paper carbó a la primera fotocopiadora, el primer fax,
l’ordinador... el gestor d’expedients, l’expedient electrònic... Tres ratlles
per descriure-ho: 40 anys per viure-ho.
Durant aquests anys hi ha hagut de tot: vivències molt enriquidores i
moments complicats, alguns molt complicats, però fins avui tot s’ha
anat superant i el balanç és, indiscutiblement, molt positiu.
M’acomiado de la feina, podríem dir que de la feina retribuïda, perquè
tinc la il·lusió de continuar treballant per aquest poble, al qual dec tant i
que tant estimo, des d’àmbits de voluntariat.
Al llarg d’aquests 48 anys he tingut contacte amb la majoria de la gent
del municipi, i no puc deixar d’agrair la confiança i comprensió que he
rebut per part de la majoria de veïns. La tasca a la Secretaria no és fàcil.
En ocasions et trobes portant a terme accions que personalment potser
faries d’una altra manera, però el Ple és sobirà i l’equip de govern és qui
proposa. El secretari, a més de la fe pública, de l’assessorament legal i
preceptiu, ha de portar a terme els acords que es prenen i, evidentment,
la percepció i sensibilitats dels ciutadans són plurals.
Permeteu-me, doncs, que des d’aquest mitjà agraeixi públicament el
bon tracte que en general he rebut sempre dels veïns del municipi de
Sant Gregori i que demani disculpes per les errades que involuntàriament puc haver comès.
També vull agrair públicament el respecte que m’han mostrat al llarg
de tots aquests anys tant els alcaldes amb els quals he treballat com
els regidors que han format els diferents Consistoris. Equips de govern
i membres de les diferents oposicions han estat sempre molt atents i
comprensius amb la tasca que he desenvolupat, sempre amb la millor
intenció, encara que potser no sempre amb l’encert necessari.
Igualment, he d’agrair la col·laboració de tots els companys i companyes que formen o han format part de la plantilla de l’Ajuntament. La
seva professionalitat, la seva companyonia i la seva responsabilitat m’ha
ajudat a tirar endavant, i estic segura que ara continuaran mantenint
aquest bon fer sense la meva presència.
No vull descuidar-me de la meva família: he d’agrair a en Joan la seva
generositat per no regatejar-me hores, de tardes o de vespres, per les
tasques o actes que m’han restat presència a casa.
Segueixo a la disposició de qui em necessiti.
Una abraçada!
Carme Gubau i Menció

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

Activitat Municipal

Durant la tardor s’han fet les tasques de
manteniment i poda a l’arbrat que ho requereix.

Millora d’una part dels lavabos
de l’Escola Agustí Gifre.

Desembre 2018
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Col·locació d’una nova caseta de fusta
al pati de la llar d’infants.

5

Nou parc de cal·listènia a la zona verda
de la plaça Francesc Macià (al costat del
parc de salut).

S’han col·locat pals de fusta per
protegir dels vehicles el pas entre
els camps de futbol.

Instal·lació de llumeneres tipus LED als
fanals del sector de Can Serra. Una acció
que contribueix a l’estalvi energètic i a la
disminució de la contaminació lumínica.

Nou semàfor al pas de vianants de la
GI-531 entran al poble de Sant Gregori.

Nova reixa de pluvials a la plaça de
l’Ajuntament per evitar que cada vegada
que hi ha fortes plujes entri aigua a la
planta baixa del Centre Cívic.

S’han repintat totes les fustes dels bancs
de la plaça Miquel Martí i Pol.

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

Moviment demogràfic
Del 15 d’octubre al
10 de desembre de 2018

naixementS

• ROC RODRÍGUEZ JAVIERRE, fill d’Albert i de Cristina, que resideixen a Sant
Gregori, nascut el dia 29 d’octubre de
2018.
• VALENTINA AIGUAVIVA SBERT, filla de
Xavier i de Maro, que resideixen a Sant
Gregori, nascuda el dia 30 d’octubre de
2018.
• BALDOMERO HEREDIA GARCIA, fill
de Joaquín i de Carmen, que resideixen a
Sant Gregori, nascut el dia 20 de novembre de 2018.

Desembre 2018
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• JÚLIA CABEZAS GÓMEZ, filla de Daniel
i d’Alba, que resideixen a Sant Gregori,
nascuda el dia 4 de desembre de 2018.
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Arranjament de diferents passos per torrents a Sant Medir: reforç del pont can
Mainegre i pas d’en Sardeneta i a Ginestar al camí del forn de calç.

Pressupost participatiu 2017-18

matrimonis

• ALBERT HERAS GUERRERO amb
IULIIA EVDOKIMOVA, tots dos de Sant
Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau
de Sant Gregori el dia 24 de novembre
de 2018.
defuncions

• M IQUEL CAPELL ARMENGOL, de 86
anys, i que residia a Sant Gregori, va morir el dia 23 d’agost de 2018.
• DOMINGO BUIXEDA PÈLACH, de 89
anys, residia a Cartellà, on va morir el dia
1 de novembre de 2018.
• CATALINA COLOMÉ PUIG, de 75 anys,
residia a Sant Gregori, on va morir el dia
2 de novembre de 2018.

Obres de millora de la zona verda de la plaça Catalunya segons el
projecte escollit des del pressupost participatiu 2017-2018, al qual
s’han destinat 20.000 euros. A part, l’Ajuntament està determinant el
terreny més adequat per completar, en les properes setmanes, la zona
infantil i la zona d’arbrat.

• LLUÏSA GENER BOET, de 90 anys, i que
residia a Sant Gregori, va morir el dia 26
de novembre de 2018.
• DOLORES PUIGDEVALL FONTANÉ,
de 89 anys, residia a Sant Gregori, on va
morir el dia 5 de desembre.

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

Impostos, taxes i preus públics
per al 2019

És un projecte organitzat per l’Ajuntament de Sant Gregori i el Departament
de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya basat en diferents sessions que tracten temes d’interès per
les famílies.
Tallers on els pares i mares reflexionaran
i intercanviaran vivències sobre l’educació dels seus fills i filles, guiats per uns
professionals experts que els donaran
eines per gestionar diferents situacions.
El cicle s’ha iniciat aquest mes de desembre i continuarà al gener de 2019.

Desembre 2018
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El Ple ordinari de setembre de 2018 va aprovar les ordenances fiscals de Sant Gregori, que entraran en vigor a partir de gener de 2019.
Aquestes ordenances no contemplen increments en els impostos, taxes o preus públics municipals.
A la pàgina web municipal, www.santgregori.cat, a l’apartat de «subvencions, ajudes i bonificacions» es poden consultar totes les bonificacions i ajudes fiscals que s’han aprovat des de l’Ajuntament de Sant
Gregori: per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat, per a
famílies nombroses, famílies monoparentals, famílies amb nens i nenes
a la llar d’infants, al menjador de la llar, per a agricultors i ramaders, per
a emprenedors, per a esportistes en activitats esportives municipals, al
transport públic o ajudes socials.

Créixer en família

7

MEDI AMBIENT

Estudi sobre models de recollida selectiva a Sant Gregori
Des del Consell Comarcal del Gironès s’ha elaborat un estudi en el
qual es recull una diagnosi de l’estat
actual de la recollida de residus i una
valoració de diferents models que es
podrien aplicar al municipi de Sant
Gregori. Actualment, amb el model
de contenidors de carrer al municipi
es recicla un 42 % (la mitjana a Catalunya és del 39 %).
Les normatives PRECAT i la Directiva 2008/98/CE estableixen que s’ha
d’assolir entre un 60 % i un 65 %
de reciclatge com a molt tard l’any
2030. En els propers anys també

serà determinant l’encariment de la
gestió i tractament del rebuig, i també la conscienciació mediambiental
en la generació de residus i el seu
posterior tractament.
L’estudi contempla el model actual
(que s’hauria de passar a contenidors
de càrrega lateral), un model mixt i un
model porta a porta, i analitza en detall aquests tres escenaris, els diferents factors que caracteritzen cada
sistema de recollida i els avantatges i
inconvenients que comporten.
L’estudi complet es pot trobar i consultar a la pàgina web www.santgre-

gori.cat a l’apartat Àrees Municipals
> Medi Ambient i Entorn Natural >
Estudi models de recollida de residus.

pa r l e m a m b . . .
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Carme Gubau i Menció
La secretària de l’Ajuntament
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Aquell vespre de tardor del 1988
la Carme sentia una emoció molt
gran, una barreja de nervis i de
responsabilitat. Baixant pel carrer
de la Força de Girona, sortint de
la impremta, la seva mirada no podia amagar la immensa alegria de
portar entre els braços, encara calentó, el primer exemplar de la revista que ara teniu entre les mans.
La primera còpia del primer número del 7en1 acabava de néixer, i la
Carme, que l’havia imaginat i creat
amb el petit equip dels inicis, no
podia evitar sentir-se orgullosa de
la feina feta, i impacient al pensar
en la feina que hi havia per fer.

1

3

Cartellà la va veure néixer i créixer, i encara avui s’hi lleva
cada dia, abans d’anar cap a l’Ajuntament de Sant Gregori, en aquest raconet de la vall que tant s’estima. Aquest
és el camp base de la Carme Gubau i Menció, la primera secretària dona de l’Ajuntament de Sant Gregori: «Vaig
començar a treballar a l’Ajuntament quan només tenia 15
anys, l’1 de desembre de l’any 1970, fent un padró d’habitants, i ja m’hi vaig quedar. Una cosa va portar a l’altra, i ja
fa 48 anys de tot plegat! Ha arribat el moment de plegar».
En aquell moment, fer el padró de Sant Gregori no era una
tasca ràpida, i la feina que havia de ser de tres mesos es va
allargar... Sant Gregori comptava amb més de 7.000 habitants, perquè el seu territori arribava fins al Ter, en aquella
època on tota la gent nascuda al Trueta era de Sant Gregori. No va ser fins l’any 1974 que es va segregar la zona
del Ter fins l’autopista, i llavors el municipi va passar a tenir
1.500 habitants.
Quan va complir els 18 anys, la Carme es va presentar a
oposicions a l’Ajuntament. Primer va ser auxiliar administrativa, després administrativa i l’any 1988, quan va aprovar
les oposicions d’àmbit nacional com a secretària interventora, va poder quedar-se amb la plaça que aquell moment
estava vacant, la qual cosa implicava fer-se càrrec d’una
responsabilitat important. Ja uns anys abans havia ocupat
el lloc de manera interina. La Carme era jove, i també era
dona en un món d’homes. Això, sovint, li feia sentir que
s’havia de reafirmar i fer-se valdre, tot i que també implicava
algunes situacions curioses i divertides: «Quan el Col·legi
de Secretaris feia la festa anual i convidaven les “senyores”,
un dia a la invitació vaig aclarir que jo, de senyora, no en
tenia!».

2

Va començar a l’Ajuntament del poble a les acaballes de
l’època franquista, amb l’Emili Caula primer i després amb
en Josep Geli a l’alcaldia, quan els carrers encara eren
de terra i només estava asfaltada l’avinguda Girona (calle
Generalísimo) des de feia pocs anys. A partir del 1979 i
amb els primers ajuntaments democràtics, les coses ja varen començar a canviar. «En aquell moment la plantilla de
l’Ajuntament érem tres: el secretari i dos administratius. No
hi havia brigada ni gent de serveis, i tot estava per fer. Per
això ens arremangàvem sovint i fèiem el que fes falta!».
La Carme ha treballat colze amb colze amb cada un dels
alcaldes de Sant Gregori durant tots aquests anys. Amb
en Ramon Vidal, en Joaquim Vidal, en Lluís Ferrer, en Jordi
Noguer i avui amb Joaquim Roca, sempre ha sabut trobar
la manera d’entendre’s amb cadascun d’ells i, a més a més,
d’establir-hi una bona relació.
Una bona relació que també considera que ha tingut amb
els diferents membres de les oposicions que hi ha hagut al
llarg dels anys.
Malgrat els moments difícils i complicats a l’Ajuntament, ni
en èpoques passades de tibantor entre el govern i l’oposició, la Carme mai s’ha plantejat tirar la tovallola en la seva
tasca. El seu cap sempre ha bullit d’idees, i constantment
ha buscat motivacions que l’han ajudat a girar la truita. Ha
après a equilibrar les feines més feixugues i burocràtiques
amb d’altres més enriquidores en l’aspecte personal, sempre al costat de la cultura i de la gent. Com a gran amant
del teatre, de la música, de la lectura i de la cuina, ha col·laborat en projectes que avui ja tenen anys de trajectòria,
i amb molt bona rebuda per part de la gent del poble. El
Festival de Música de Tardor, les Nits Fresques o el mateix

pa r l e m a m b . . .
1. La Carme va col·laborar a la cavalcada de Reis
els primers deu anys.
2. Típica fotografia de casament.
3. A la Foz de Lumbier, amb la M. Àngels, l’any
1986.
4. De viatge a l’Argentina l’any 1998.
5. De viatge a Xina el 2009.
6. A les Antilles el 2015.
7. Durant el programa Divendres, de TV3.
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7 en 1, per posar algun exemple, han estat propostes que
la Carme ha ajudat a convertir en iniciatives per al poble.
Reconeix que la feina a l’Ajuntament ha evolucionat molt, en
tots sentits. «Quan vaig començar era l’època de la màquina d’escriure i del paper carbó. Ara estem deixant el paper
(no és fàcil) per treballar de manera totalment digital i amb
expedients electrònics», i tot això requereix un esforç molt
important. «La sort és que a l’Ajuntament hi ha companys i
companyes molt trempats i molt preparats en els quals es
pot confiar de debò». Actualment són unes cinquanta persones per atendre els nombrosos serveis que s’han creat
al llarg d’aquests anys.
El seu tarannà enèrgic l’han fet implicar-se sempre, amb
una especial predilecció personal per la gent gran. L’any
1986 es va obrir el Casal de la Gent Gran, i es va decidir
organitzar excursions per engrescar els avis. Com que viatjar és una activitat que sempre l’ha apassionat, i fins i tot va
tenir un petit contacte laboral amb el món de les agències
de viatges, la Carme va creure que era una bona ocasió per
obrir el món a les persones de més edat. Al principi les sortides eren per Espanya, i a poc a poc es va anar proposant
viatjar per Europa, les repúbliques bàltiques, fins a Rússia,
Canadà i, enguany, també els Estats Units. «Ha sigut curiós
i bonic veure com, amb els anys, la gent per a qui organitzàvem les excursions s’han anat convertint en bons amics.
Avui, els que abans eren els “avis” ara tenen la meva edat, i
estem encantats de voltar plegats pel món!».
A part dels viatges més llunyans, un cop al mes és obligatòria la sortida amb la gent gran a visitar pobles de Catalunya. I amb les Dones de la Vall, com a mínim una vegada
l’any, també fan una «escapadeta».

8. Amb les amigues de sempre.
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La Carme de l’Ajuntament –la majoria de gent la coneix amb
aquest apel·latiu–, admet sense vergonya que s’engresca
fàcilment: «De teatre ja en feia de petita, i de més gran
havia estat amb la companyia Màscares de Girona. Amb
els Rovellats de Cartellà hi soc des de l’inici. Preparem una
obra per any i ara ja en fa 10 que funcionem». I quan no
és el teatre és la cuina, o l’Associació de Dones, i si no,
la comissió de festes de Cartellà, de la qual també forma
part, i la parròquia i...: «Com que la meva família propera és
curta –en Joan, la seva filla Mariona i el gendre, perquè vaig
perdre una germana de ben jove, i els meus pares ja fa anys
que no són al meu costat–, gaudeixo molt de les reunions
a casa amb amics i cosins, per als quals cuino de tant en
tant i passem junts molt bones estones».
Deixa l’Ajuntament contenta, i sap que tota la gent que ara
hi treballa està preparada i té ganes de fer les coses ben
fetes. Ella, que de ben petita, a la parròquia, al Mijac i al CP
de Domeny ja va aprendre el valor de les tasques voluntàries i de les col·laboracions sense esperar res a canvi, no
deixarà de participar en les activitats amb les quals fa anys
que col·labora.
Així doncs, tindrà més temps per fer el que li agrada i li ve
de gust. Si no trobeu la Carme a Cartellà, no us estranyi.
Segurament serà d’excursió per algun racó del nostre petit
gran país o de viatge per alguna regió d’Europa o de més
enllà. O potser no, potser resulta que és a classe, a la universitat, on té la il·lusió de matricular-se d’algunes assignatures que l’engresquen, pel bonic plaer d’aprendre sense
pressa.
Anna Parés Sasanedas
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anem a l’escola
LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”

Idees improvisades
previsió de pluja durant tot el dia... –
Quina llàstima!, –vàrem pensar... Els
infants estaven ben il·lusionats per fer
aquesta petita sortida!
Així que vam decidir que si no podíem
anar al bosc, el bosc vindria a la llar.
Aprofitant que podaven els arbres del
pati, vam quedar-nos amb branques
grosses i fulles que van decorar tota
la sala.
El resultat va ser espectacular! I els
infants van poder gaudir d’aquesta
«sortida» improvisada.
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Cada any celebrem la festa tradicional
de la castanyada amb diverses activitats per als més petits.
Ens visita la Castanyera a la Llar, i
recull moniatos i castanyes que els
infants porten de casa, per coure’ls i
menjar-se’ls tots junts a la tarda fent
una gran festa.
Una altra activitat que els encanta és
quan marxem un matí al bosc per anar
a recollir totes les castanyes que podem. Aquest any, però, el temps no
ens volia acompanyar i hi havia una
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AMPA ESCOLA AGUSTÍ GIFRE DE SANT GREGORI

Preparem el Nadal
L’AMPA de l’Escola es prepara ja per al Nadal, i, com
és tradicional des de ja fa anys, ha organitzat el Taller
de Nadal perquè tota la mainada pugui confeccionar
conjuntament un regal per als seus mestres. Continuen
també les activitats habituals a la resta de comissions.
A més, volem informar que per augmentar la qualitat del
servei d’acollida matinal, que enguany té uns 80 usuaris, s’ha decidit incorporar un nou monitor en la franja
horària de les 8 a les 9.

anem a l’escola
ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

Activitats a l’escola
Cal dir, però, que l’escola no solament
participa en aquest projecte. Al centre n’hi ha d’altres que tot i haver-se
iniciat en els darrers anys són d’allò
més engrescadors i motivadors per
als nostres alumnes. Esperem que
aquestes activitats vagin deixant petjada entre ells.

7EN1

quan se’ls explica com funciona tot,
des del càsting per tal de saber què
els toca fer fins a la prova de vestuari i
maquillatge... Les famílies, tot i que no
les veiem en ple rendiment, hi són, i
gràcies a elles tira endavant tot el que
és el vestuari, el maquillatge i la perruqueria dels nostres actors i actrius.
I ja cal que agraïm l’arribada dels patges reials, que venen a l’escola a veure la Cantata i a recollir les cartes que
amb tota il·lusió han escrit els nostres
alumnes perquè aquests emissaris les
facin arribar a Ses Majestats. Sense
ells no podríem veure aquelles carones de felicitat i alegria dels més petits que ens omplen el cor d’emocions
durant aquestes festes nadalenques.
Cal dir, però, que l’escola també participa amb d’altres entitats del poble,
com l’Ajuntament i la llar d’avis «Les
Oliveres».
Aquest any l’escola ha participat activament amb l’Ajuntament en el projecte en el qual el poble està immers:
«Sant Gregori Vila Florida».
Durant la primera setmana del mes de
novembre uns jardiners van visitar l’escola i van fer-hi tot d’activitats relacionades amb plantes aromàtiques. I els
nostres alumnes van sortir a la plaça
del pavelló a replantar les jardineres
que la decoren. Tots els alumnes s’ho
van passar molt bé, però van ser els
més petitons els que van gaudir-ne
més, ja que van poden remenar la terra i remullar-se amb l’aigua de les regadores. Tots estan molt il·lusionats ja
que cada aula apadrina una jardinera
i han d’anar-la cuidant durant el curs.
A més, aquest any, l’escola participarà, a Girona, a «Temps de flors». Els
nostres alumnes de P3 fins a 6è decoraran el pati del Col·legi d’Arquitectes
amb una gran varietat de dibuixos de
flors. Esperem que els aneu a veure!
Pel que fa a la Llar d’avis, els alumnes
de sisè van a visitar-los per Nadal i per
Sant Jordi i els regalen un seguit de
cançons per alegrar-los una mica la
vetllada.
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Com cada any, a l’escola es realitzen
activitats en què no solament hi participen els nostres alumnes sinó també les famílies, a les quals demanem
la seva col·laboració, en ocasions en
l’àmbit de l’aula i en d’altres en l’entorn
de l’escola.
En el cas de l’aula cal destacar la
participació de les famílies a educació infantil. A P3 es treballa el que
anomenem «El Protagonista». Cada
setmana, un nen o nena de l’aula és
el protagonista, i les famílies porten a
l’escola objectes, robeta, joguines, fotografies... de quan els seus fills eren
petits, i ho deixen aquella setmana a
l’aula perquè tots ho puguin veure i
parlar-ne. Un dia venen els pares i ens
expliquen coses dels seus fills.
A P4 treballem «Els experiments».
Aquí sí que s’ho passen d’allò més bé
tant les famílies com els nens, ja que
el que han de fer els pares és preparar, en petit grup, tot d’experiments per
fer-los a les aules amb els seus fills.
Finalment, a P5 es demana a les famílies la seva col·laboració per aprendre
coses sobre «Els oficis». Pares i mares
poden venir a les aules a explicar-nos
de què treballen i què fan a la feina.
En l’àmbit de l’escola les famílies també participen i col·laboren amb els
mestres per ajudar-nos. Aquest és el
cas de la festa de la castanyada, dels
Pastorets i de l’arribada dels patges
reials, entre d’altres activitats.
Aquest any vam tenir la castanyada
passada per aigua i vam haver de menjar-nos a les aules les castanyes que van
coure els pares. No vam poder gaudir
de la seva companyia degut a la manca
d’espai cobert on poder reunir-nos tots
plegats i gaudir de les danses que tenien a punt els nostres alumnes de cicle inicial. Cal dir, però, que els nostres
alumnes van poder veure i aplaudir la
seva actuació la setmana següent.
Els Pastorets és una de les activitats
més esperades pels nostres alumnes quan arriben a sisè. Els nervis ja
comencen a principis de novembre,
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anem a l’escola
INSTITUT VALL DE LLÉMENA
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Els premis d’ECO Recerca
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Els alumnes de 4t d’ESO de l’INS
Vall de Llémena han estat guardonats
amb el 2n Premi Escola Agricultura i
Alimentació Ecològica, creat per la
Generalitat de Catalunya (Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, Ensenyament i Territori i
Sostenibilitat) i l’Associació Vida Sana.
L’objectiu d’aquest premi és reconèixer
i incentivar la realització de projectes i
línies de treball dels centres educatius
de Catalunya destinats a promoure
el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològiques i, especialment,
dels seus valors socials, econòmics
i ambientals, tant entre l’alumnat del
centre com també entre el conjunt de
la comunitat educativa i el seu entorn.
El projecte guardonat s’ha presentat amb el títol «Com impacten els
aliments ecològics en el nostre entorn proper?», i ha consistit a valorar

l’impacte que produeixen aquests aliments en el seu procés de producció,
consum, salut, medi ambient, distribució i comercialització.
L’entrega de premis s’ha fet a l’Institut

Montjuïc, de Barcelona, i ha comptat amb la presència d’una delegació
d’alumnes de 4t d’ESO i dels professors responsables de l’àmbit cientificotecnològic de l’Institut.

Una setmana de la ciència compartida
El mes de novembre passat, dins el
marc de la Setmana de la Ciència, el
professorat de l’àmbit cientificotecnològic de l’Institut va organitzar un
projecte en col·laboració per als alumnes del centre i els alumnes de l’Escola Agustí Gifre, sota el lema «No és
màgia, és ciència», basat en un doble
enfocament.
Per una banda, es van dissenyar un
conjunt d’experiments perquè els
alumnes de l’Institut aprenguessin
a desenvolupar-los i a justificar-los.
Alguns d’aquests experiments van
consistir en la creació d’una reacció
química anomenada «pasta de dents
d’elefant», mitjançant aigua oxigenada;
la visualització dels colors dels elements, segons la coloració de la seva
flama quan es cremaven, o entendre la
pressió atmosfèrica fent el buit en una
llauna de beguda aplicant-hi calor.
Per altra banda, els alumnes de l’ESO

van aprofitar l’aprenentatge adquirit en el desenvolupament d’aquests
experiments per divulgar-lo, durant
tota la setmana i en diferents franges
horàries, entre els alumnes de l’Escola
Agustí Gifre.
D’aquesta manera es va aconseguir
establir un model d’aprenentatge en
què els propis alumnes de primària i
secundària es van transmetre coneixements, i que alhora els va despertar
inquietuds i els va generar preguntes.
La Setmana de la Ciència culminà
amb una xerrada per als alumnes de

4t d’ESO que es titulava «Tot és química... quàntica!», a càrrec de la investigadora i professora de la UdG Sílvia
Simón. L’objectiu d’aquesta xerrada
pretenia fomentar l’interès investigador i explicar com es treballa i amb
quines dificultats es troben els investigadors actualment.
En el moment actual de l’ensenyament
a Catalunya, on es fomenta l’adquisició de competències, creiem que
aquesta experiència és una bona iniciativa per repensar els espais d’aprenentatge i els temps escolars.

anem a l’escola

Participem en l’edició de la Catosfera

Una visita entranyable a la residència geriàtrica Les Oliveres
En el marc del projecte intergeneracional «Moments
Compartits», els alumnes de 1r d’ESO han començat
a participar en les trobades puntuals coordinades per
ambdós centres (Institut i Residència), amb l’objectiu
de generar una relació empàtica entre el nostre alumnat
i la gent gran, i donar valor a la relació, la comunicació i
el creixement personal. En aquesta ocasió, els alumnes
del nostre centre han passat una estona molt agradable

amb els avis tot recordant les seves famílies, les seves
amistats i els seus llocs d’origen. Fins i tot alguns avis
han pogut tornar a veure on vivien quan eren joves a
través de la utilització que els alumnes saben fer de les
noves tecnologies. Iniciatives com aquestes ajuden els
nostres alumnes a prendre consciència del que cadascú pot aportar a la societat i a sensibilitzar-los amb la
realitat que viu la nostra gent gran.
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El mes d’octubre passat, els alumnes de 3r
d’ESO van assistir a la quarta edició de la Catosfera.edu, celebrada a Girona, dins el cicle de
debats i xerrades inspiradores sobre les novetats tecnològiques i el món d’Internet, que ha
esdevingut el punt de trobada anual dels sectors més emprenedors i actius de la Internet catalana. A l’Auditori Josep Irla, els nostres alumnes van poder experimentar en programació,
música i art de la mà de Josep Maria Ganyet,
Quico Domingo i Jordi Tarrida, i gaudir del programa en directe «Popap», de Catalunya Ràdio,
dirigit i presentat per Mariola Dinarès, on es va
debatre sobre temes tan interessants com ara
les bombolles digitals, el periodisme a la xarxa
i l’ús de les xarxes socials. Quatre alumnes del
nostre centre hi van ser entrevistats.
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ANEM A ESCOLA

Projecte de mobilitat a la via pública
una persona que es desplaça amb cadira de rodes, i
quines accions es poden fer i s’han fet al poble per
millorar la mobilitat en aquest sentit. Hi participen alumnes de l’Institut Vall de Llémena, que reben les indicacions i explicacions d’un membre de MIFAS.
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Des de fa tres anys s’ha iniciat i dut a terme, entre
l’Ajuntament de Sant Gregori, MIFAS i l’Institut Vall de
Llémena, un projecte de sensibilització sobre la mobilitat a la via pública. Aquesta iniciativa pretén donar a
conèixer les barreres arquitectòniques a què s’enfronta
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B A T E C PA R R O Q U I A L

Feliç Nadal
S’acosta Nadal, i amb aquestes festes, un munt de missatges de bons
desitjos de felicitat.
Però, és que hem d’esperar a Nadal
per desitjar-nos felicitat? No serà que
el mateix Nadal és en si mateix felicitat? De què depèn, això?
Si bé és cert que la felicitat és el resultat de la suma de diversos condicionaments, com el benestar, la salut,
la seguretat, etc., n’hi ha un que és
intern, personal, intransferible: decidir
ser feliç.
Sí, és així de senzill, ja que per ser feliç
cal molt poc, gairebé només voler-ho
ser. No en necessitem la recepta,
perquè la felicitat depèn de cadascú.
Depèn de tu.
Ser feliç és el que tothom desitja, però

amb prou feines ens esforcem seriosament per aconseguir-ho. És una decisió personal que ha de ser presa en
consciència. La felicitat és la clau que
obre, possiblement, totes les altres
portes. És una actitud interna (no pas
una circumstància) que permet afrontar moltes situacions de la vida. Tots
coneixem persones que són felices tot
i tenir greus malalties, o estar privades
de llibertat, o que viuen amb evidents
limitacions.
Contraposadament, hi ha persones a
les quals ser feliç els costa més. Hom
pot gaudir de bona salut, de tenir
molts avantatges i fins i tot d’encomanar alegria, i en canvi sentir-se mancat
de felicitat. La vida és feta de petits
moments, i la felicitat es va fent en

aquests petits moments de cada dia,
partint de l’opció de voler ser feliç.
Jo, des del 7en1, us vull desitjar feliç
Nadal, perquè per a mi el Nadal és la
felicitat. Nadal és Déu que se m’acosta, que em mira tendrament amb carona de nen. És Aquell que em coneix,
que em crida pel meu nom, que m’estima i que camina amb mi en cada moment i circumstància de la meva vida.
Dona sentit a la meva existència aquí
a la terra perquè m’omple d’esperança
en la vida futura, i això m’omple de felicitat. Nadal és el regal de felicitat més
gran perquè Nadal és Déu que es fa
home, Déu que neix un any més en la
cova del meu cor perquè no hi hagi
mai més ni tristeses ni foscors. Feliç
Nadal!

CASAL DE LA GENT GRAN
CASAL SANT GRAU

A qui coneixes ?
A petició dels assistents, aquesta activitat –que a partir
d’ara es farà mensualment–, és gratuïta i és oberta al públic
en general. Us animem a assistir-hi! Segur que ens podeu
ajudar a recuperar informació primordial de la història del
nostre poble i també de la nostra vall.

Actuació del grup Calidae

Casal Sant Grau. Xerrades
d’educació sanitària

Una vegada més, el 24 d’octubre passat, la Sala Mediterrània ha estat testimoni d’un concert del grup
Calidae, que ens va fer gaudir amb les seves melodies basades en la música catalana, americana i en
clàssics populars.
Calidae és una formació de músics professionals jubilats, que amb molt d’èxit recorren el país oferint la
seva música. Tots ells han estat reconeguts músics
de destacades cobles-orquestres del nostre país,
com Montgrins, Maravella, Selvatana, La Principal
de la Bisbal, etc.

Com ja és habitual, el Casal Sant Grau ofereix xerrades de caire sanitari en col·laboració amb el Col·legi
de Farmacèutics.
Aquesta vegada les xerrades s’han fet els dies 18
d’octubre i 15 de novembre, i han estat dedicades
als temes «Què cal saber dels antibiòtics» i «Què cal
saber del dolor». Com sempre, un grup nombrós de
persones van escoltar amb molt d’interès les explicacions de la farmacèutica Laura Ibáñez, de la Farmàcia Ibáñez de Sant Gregori.
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El Casal St. Grau, en col·laboració amb el Zoom – Amics
de la fotografia de la vall de Llémena, continua amb el projecte de reconeixement de identificació de fotografies antigues: Qui són? On és...?
El 20 de setembre i el 22 de novembre, es varen projectar
una vintena d’imatges amb la finalitat d’esbrinar qui són les
persones que hi surten i el lloc o l’ocasió.
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100 anys
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El passat 22 d’octubre la Carme Puig Riera, veïna d’aquest
municipi va complir 100 anys, això és molt aviat dit, però son
poques les persones que poden arribar-hi i sobre tot amb les
magnifiques capacitats que manté la Carme. L’únic que se’n
ressent és el caminar, que necessita usar bastó, però les seva
capacitat cognitiva està perfecte, amb memòria i claredat com
una persona de 30 anys.
Des de l’Ajuntament se li va retre un senzill homenatge durant el qual se li va portar la medalla centenària de la Generalitat, una carta de felicitació del Conseller de Treball, Afers
Socials i Família, juntament amb una caixa de bombons i un
ram de flors.
Durant l’acte, la Carme que estava acompanyada per el seu
fill en Josep Ma., La Ma. Elena la nora i la Irene, la seva
neta, va mostrar el seu agraïment i il·lusió amb la discreció i
amabilitat que sempre l’ha caracteritzat.
La Carme Puig va néixer a Amer, durant uns anys va viure a
Girona i fa uns 60 anys que es va traslladar, juntament amb
el seu marit a una casa del grup Planes a on va néixer el seu
únic fill i a on va residir durant molts anys. Després d’una
estada a un pis de Sant Gregori, va passar a residir amb la
família del seu fill que és qui gestiona la casa de colònies
Mas Suro de Cartellà.
Carme: felicitats!!! i que durant molts anys puguem continuar
celebrant el seu aniversari !!!

Casal Sant Grau.
El nostre primer pessebre
Ara que s’acosta Nadal, al Casal Sant Grau ja és
tradició fer una xocolatada i aprofitar per desitjar bones festes a tots els socis i sòcies. Enguany, però,
hi havia un altre motiu a celebrar. A iniciativa dels
membres de la Junta, es va pensar que seria bo fer
un pessebre per poder-ne gaudir tots aquests dies
de festes, i el dia 5 de desembre, coincidint amb
la tradicional xocolatada, se n’ha fet la inauguració.
Una inauguració com cal!
Bones festes!

Les dones del Casal
paren a la Fira del Pa
i la Xocolata
Aprofitant la Fira del Pa i la Xocolata, les Dones del
Casal Sant Grau que al llarg de l’any fan manualitats
varen fer una parada solidària, i tota la recaptació va
ser a benefici de la Fundació Oncolliga Girona.

CASAL DE LA GENT GRAN

bona, ciutat creuada pel canal de la
Rovina, que li dona funcionalitat i elegància.
Juny: per anar-hi vàrem haver de fer
força quilometres, però l’esforç va
valer la pena perquè Miravet i Móra
d’Ebre són dues poblacions amb un
bellesa natural molt interessant i carregades d’història, que els guies es
varen esforçar per mostrar-nos i explicar-nos detalladament.
Juliol: tot i tenir-lo ben a prop, molts
de nosaltres no coneixíem el municipi
de Sant Llorenç de la Muga, i vàrem
aprofitar aquesta excursió per visitar-lo. A la tarda va «tocar» anar a les
gorges de la Fou: espectaculars!
Agost: durant el matí es va aprofitar
per fer allò que se’n diu turisme industrial. Vàrem visitar l’àrea de Guissona,
amb 200.000 m2 destinats a l’elaboració de productes càrnics. Aquest mateix dia es va visitar el castell de Vicfred
i Torà, on vàrem ser molt ben acollits.
Setembre: la primera sortida del mes
va ser al Estat Units d’Amèrica, viatge
del qual ja es va informar en el número
anterior d’aquesta revista. A final de
mes es va fer una sortida a la Cerdanya. Es va visitar Bellver, Talló, Prullans
i Alp. Va ser un dia molt agradable
en què vam conèixer un magnífic indret que cada estació de l’any ofereix
atractius diferents.

Octubre: després d’un bon esmorzar
a Peralada, ens vàrem dirigir a Sant
Pere de Rodes, on ens esperava un
guia per mostrar-nos aquell espectacular monestir. Després de dinar
vàrem baixar fins a Roses i, mitjançant
una ruta en trenet, vam poder obtenir
les millors vistes de la badia des de la
punta Falconera i del Puig Rom.
Novembre: novament es feren pocs
quilometres, però es va descobrir patrimoni molt interessant: Hostalric, el
seu castell i el nucli històric, i després
Lloret de Mar i el ric patrimoni que té
aquesta població com a conseqüència del retorn dels «indianos».
Desembre: la sortida prèvia a Nadal
sempre és una sorpresa. Es va anar
al mas Marsé de Siurana, on s’elaboren productes làctics; a la fortalesa de
Sant Julià de Ramis per visitar la exposició d’art, joies i dinar-hi, i a la tarda,
al museu de la terrissa de Quart.
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De totes les activitats que es porten a
terme al Casal Sant Grau, una de les
més antigues i regulars són les excursions que cada últim dimarts de mes
es fan a algun indret de Catalunya o
del Sud de França.
Fem un resum de les sortides que
s’han organitzat al llarg del 2018.
Gener: vàrem anar a Reus, on es van
visitar interessants edificis modernistes, com l’Institut Pere Mata i el teatre
Fortuny. Es va aprofitar la sortida per
fer una calçotada a Valls, la població
amb més tradició en aquesta gastronomia.
Febrer: en vista de la previsió de mal
temps i de fortes nevades, aquest
mes es va suspendre la sortida.
Març: l’objecte de la visita d’aquest
mes va ser Tarragona, amb tota la seva
riquesa monumental i històrica, especialment la catedral i el circ romà.
Abril: la sortida d’aquest més va ser
Prades, coneguda com la «vila roja».
Està situada en un indret estratègic de
la conca de Barberà. També es va visitar l’ermita d’Abellera, un curiós edifici
del s. XVI, ubicat a l’interior d’una cova
natural.
Maig: aprofitant que els dies són més
llargs vàrem anar a Fontfroide, una
abadia benedictina molt interessant
situada a la zona de les Corberes. La
tarda es va destinar a conèixer Nar-
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e s pa i j o v e c a l b o l e t

Benvinguda tardor!

Projecte PIDCES
Nou curs, alumnes nous i nova edició
del Projecte PIDCES (Punt d’Informació i Dinamització dels Centres d’Educació Secundària). Un any més, es
comptarà amb dinamitzacions diverses
a l’hora del pati un dia a la setmana i
es realitzaran activitats dins l’aula. Les
temàtiques seran diverses, com, per
exemple, de promoció d’activitats arrelades al municipi (Fira del pa i la xocolata, Festa Remença, etc.), de sensibilització i conscienciació sobre temàtiques
d’interès per als joves (consum responsable, violències masclistes, assetjament escolar, etc.) i de prevenció i promoció de la salut (sexualitat, consum de
drogues, alimentació, etc.).

II Young Talent del Gironès
El 20 d’octubre passat s’ha celebrat la segona edició del Young Talent
del Gironès al Teatre Casino Llagosterenc, concurs de joves talents
organitzat des de les àrees de joventut de diferents municipis de la
comarca. S’ha comptat amb la participació de Guillem Roman en la
disciplina d’arts escèniques, de Mariona Claret en escriptura, i de Joan
Barris i Joel Moreno (en duet), Genís Domingo, Maria Saurina i Maria
Farré en música. Menció especial a aquesta darrera com a guanyadora
de la categoria, i felicitacions a tots per la valentia de pujar a l’escenari!

Desembre 2018
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Pot tornar la rutina, els dies curts i els pantalons llargs,
però ni tan sols el fred ens aturarà!
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Bus Nit de Fires de Girona
A finals d’octubre tornen les Fires de Girona, i haver de buscar
aparcament es converteix en un malson. Per això, des de l’Àrea de
Joventut de Sant Gregori i el Consell Comarcal del Gironès s’ha
tornat a organitzar un autobús nocturn, enguany durant sis nits (26,
27, 28 i 31 d’octubre i 2 i 3 de novembre), amb cinc expedicions
d’anada i sis de tornada i un total de 789 usuaris. Una bona manera
de garantir un viatge més segur!

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

Desembre 2018

7EN1

La casa del mestre
La celebració de Halloween, tradició d’origen celta, està cada vegada
més estesa i, aquest any, també hem tingut ganes de gaudir-ne. Amb la
participació de persones voluntàries i de la Marta Parramon –directora
de teatre– s’han creat diverses escenes en cadascuna de les sales inspirades en l’edifici de l’Espai Jove Cal Bolet, que antigament havia estat
la casa del mestre. Molta intriga, alguns crits i llaminadures per a tots els
atrevits que ens han visitat!

XXII Fira del pa i la xocolata
Durant la tradicional fira ja és habitual comptar amb tallers infantils que adopten el pa i la xocolata com a protagonistes. Un
any més, un grup de joves voluntaris ens han donat suport en
la preparació i dinamització d’aquestes activitats. Moltes gràcies
per la col·laboració!

Taller d’automaquillatge i gènere
Quina influència tenen els estereotips
de bellesa en la nostra manera de cuidar el cos? Quan ens maquillem, ho
fem perquè volem? Aquest és un taller
participatiu per qüestionar-nos la pressió que rebem constantment les dones
pel sol fet de ser dones, i per prendre’n
consciència.
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ESPORTS
club d’escacs sant gregori

Ens preparem pel Campionat de Catalunya d’equips
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Un any més, el club d’escacs Sant
Gregori es prepara per jugar el campionat de Catalunya d’equips, amb
molta il·lusió posada en aquesta nova
temporada, en què presentarem dos
equips: l’equip A jugarà a primera provincial, i l’equip B jugarà a tercera.
En l’aspecte organitzatiu, el 15 de
desembre vam organitzar un torneig
per recaptar fons per a la Marató de
TV3.
A títol individual, els nostres jugadors
han participat en dos tornejos. D’una
banda, en Miquel Farré i l’Antoni Foix
van jugar el campionat territorial a
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Banyoles. En Miquel Farré va fer un
gran torneig, i va quedar novè de la
general, amb 6 punts de 9 possibles.
A més, va quedar primer jugador sub14 i segon del tram A. Per la seva
banda, l’Antoni Foix no va poder jugar
les dues últimes partides, cosa que el
va penalitzar en la posició final, però
va fer 3.5 punts de 7 possibles, i després de la setena ronda anava per sobre del seu rànquing inicial.
L’Albert Muratet va participar en el
I Festival Internacional d’Escacs de
Perpinyà. Va guanyar en la seva partida contra el Gran Mestre francès Em-

manuel Bricard, que va ser campió de
França l’any 1993. A la foto, la seva
partida contra el també Gran Mestre
Miguel Muñoz, que va guanyar el torneig.

Reconeixements a esportistes del municipi
L’Ajuntament de Sant Gregori, amb
la voluntat de reconèixer l’esforç,
constància i mèrits obtinguts per esportistes de totes les edats, nascuts,
residents o vinculats al municipi de
Sant Gregori, estableix uns reconeixements singulars per a esports
individuals i per a esports col·lectius.
Consulta com sol·licitar aquest reconeixement a www.santgregori.cat.

Relació de reconeixements:
• Elisabet Pujol Llach - Diploma Campiona al Campionat de Catalunya Escolar de Gimnàstica Artística - Temp. 2017/2018.
• Aïda València Díez - Trofeu - Campiona estatal per equips de Gimnàstica Artística - Temp. 2017/2018.
• Jana Guardiola Dispès - Trofeu - Campiona estatal per equips

de Gimnàstica Artística - Temp.
2017/2018.
• Marc Pujol Llach - Trofeu - Campió
estatal per equips de Gimnàstica
Artística - Temp. 2017/2018.
• Jana Faixó Escolar - Trofeu - Campiona estatal individual (barra)
en Gimnàstica Artística - Temp.
2017/2018.
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Adults secció local
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LA SENYORETA SOLER

PRIMER CONTACTE
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L’any 1962 vaig començar a l’escola, o com em dèiem aquell
temps, vaig començar a anar a estudi. Pel meu record, mai,
o ben poques vegades, es parlava de l’escola o les escoles,
o del col·legi. Es parlava dels estudis, de l’estudi del nens i
de l’estudi de les nenes.
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L’any 1962 vaig conèixer per primera vegada la Senyoreta
Soler. Vaig començar a l’escola just l’any que s’incorporava
com a mestre dels nois el Sr.Josep Rocas Almar. Tant en el
col·legi del nois com en els de les noies només funcionava
una sola aula, la sala gran, en primer lloc perquè només hi
havia un sol mestre i en segon lloc perquè la sala petita, la
dels extrems, era com una sala de mals endreços rònega i
humida on s’hi plovia més que a fora els dies de pluja i on
era impossible dur a terme cap activitat.
En aquesta sala gran, en el cas dels nois, i en els de les
noies devia passar tres quarts del mateix, hi havia un estol
de nens i adolescents amb edats compreses entre els cinc i
els catorze o quinze anys. Jo calculo que pel cap baix devíem
ser més d’una cinquantena. Els més petits tenien feina a
aprendre a llegir i a escriure i els més grans es preparaven
per a l’obtenció del certificat d’estudis primaris pensant ja en
buscar feina d’aprenent d’algun ofici en arribar als catorze.
Quin mèrit no tenien els mestres d’aquell temps!. Avui en
dia seria impensable una situació com la descrita, i deixant
de banda algun mètode pedagògic i disciplinari, d’altra
banda força propi del moment històric d’aleshores, és de
reconèixer un gran mèrit per part dels mestres i del gran
esforç que feien per tal de que el jovent sortís mínimament
instruït i educat.
El meus records de la Senyoreta Soler des dels meus
cinc anys fins als onze és molt reduït i amb prou feines en
recordo res. Al costat de l’edifici del col·legi dels nens i
havia les cases dels mestres. Ara és a cal Bolet. Era un
edifici simètric amb dos habitatges de plata baixa i pis. El
que donava a l’escola l’ocupava el Sr. Rocas, i el que donava

a la carretera era el de la Senyoreta Soler. El Sr.Rocas va
ocupar la casa des de la seva arribada a Sant Gregori i hi va
viure fins a èpoques força recents. La casa de la senyoreta,
no obstant, la recordo sempre tancada i únicament em ve
a la memòria aquella dona baixeta que en les hores del pati
o al migdia travessava la plaça, entrava a la casa i al cap
de poc en tornava a sortir per tornar a fer via cap a la seva
escola amb les seves nenes. Potser vaig errat però crec
que en aquella època la Senyoreta Soler ja no vivia a Sant
Gregori. Ja devia viure a Girona, i aquesta circumstància em
resultava xocant vist des dels meus cinc o sis anys.
Quan m’he plantejat parlar i recordar la Senyoreta Soler,
he pensat que el millor seria fer-ho cronològicament: parlar
d’ella des del meu primer contacte amb ella fins a la darrera
vegada que vaig tenir la sort de retrobar-la.

TREPO, BRINCO, VUELO
Abans, però, de parlar d’ella com a professora meva vull
parlar de tres llibrets seus dels que no he trobat cap rastre
enlloc.
Avui en dia un dels primers passos que sol fer tothom quan
cerca informació sobre alguna cosa o sobre algú és entrar
al Google. Fidel a aquesta norma escric “Maria Assumpció
Soler Font” i a la pantalla de l’ordinador hi apareixen poques
entrades que facin referència directa a la Senyoreta Soler.
En concret en les dues primeres pàgines amb el títol “Maria
Assumpció Soler Font” hi apareixen quatre entrades i una
cinquena sobre imatges de M.A. Soler en les que podem
veure-la a ella amb una manta a la falda i el seu gat, la
portada del llibre de Carme Ramilo i Martínez intitulat “Maria
Assumpció Soler i Font (1913-2004) Mestre i escriptora
ex aequo”, alguna plana de l’interior d’aquest llibre i,
naturalment, la portada de la seva única novel·la L’Escollit.
La resta d’entrades que apareixen quan escrius aquest nom
en són set i fan referència al carrer de Girona que porta el
seu nom, al codi postal que té assignat aquest carrer i a
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Les altres entrades a Internet que parlen de la nostra mestra
són un escrit de Vicenç Jordà Pagès titulat “L’única novel·la
de Maria Assumpció Soler”; la presentació de la biografia
de la Maria Assumpció a Palafrugell per part de la seva
biògrafa Carme Ramilo i Martínez el 10 de març de 2008, i
finalment una ressenya apareguda en el diari El Punt de la
presentació d’aquest biografia a Sant Gregori al setembre
d’aquest mateix any en la que va intervenir la aleshores
Consellera de Sanitat de la Generalitat, la Senyora Marina
Geli, veïna de Sant Gregori i alumna seva.
De totes aquestes fonts, la més interessant, i la que ens
aporta més informació és, sens dubte, la biografia de la
campdevanolenca Carme Ramilo. En ella repassa la seva
vida, la seva activitat docent i la seva activitat literària i,
finalment, fa un recull de la “relació de poemes i narracionsarticles publicats per Maria Assumpció Soler a la premsa”,
en concret a la Revista de Girona, a la revista Presència i
finalment al Punt Diari, que són molts i al llarg de molts anys.
La Carme Ramilo diu textualment en la “Nota introductòria
de l’autora amb pretès efecte interactiu”:
“El títol de la biografia que ara mateix, lectora o lector, tens
entre els dits, Maria assumpció Soler i Font (19132004): mestra i escriptora ex aequo, és fruit d’un procés
gradual i molt meditat. Tot i que pot semblar un recurs de
falsa modèstia el que diré a continuació, certament, no
ho és, creu-me. Una biografia no queda pràcticament mai
tancada: és un cercle obert sempre disposat a continuar

Un cop remarcat això, entro a parlar de ple dels tres llibrets
a que he fet referència més amunt. Ni a internet, ni en la
biografia de la Carme Ramilo no he trobat cap referència
a uns llibres de lectura que els nens i nenes de l’escola
de Sant Gregori feien servir per practicar la lectura. Els
llibres es titulaven així: “TREPO”, “BRINCO” I “VUELO”.
El més petit i breu i amb lletres més grosses era TREPO
ja que els destinataris eren els més petits. BRINCO era
un entremig, i VUELO ja era més gruixut i destinat als nens
de 9 a 10 anys. De tots tres el que tinc més present és el
darrer, el VUELO, ja que aquest, n’estic totalment segur,
l’havia de llegir el meu germà amb el que ens portem dos
anys llargs.
Tots tres llibres eren de tapa dura amb un dibuix tipus
aquarel·la en la portada que feien al·lusió, com no podia
ser d’altra manera al seu títol. Em sap greu no recordar
gaire detalls dels llibres. En ells s’hi explicaven històries
curtes relacionades amb la natura, els animals. En recordo
únicament una d’aquestes històries, una del llibre VUELO
que portava el títol de “ALPI”. Era la història d’un petit cérvol
de la Cerdanya que (ara no recordo la raó) baixa de les
muntanyes nevades al poble ceretà d’Alp, i allí es fa amic de
tots els nens i nenes. Tots l’estimen molt i li posen el nom de
ALPI. Probablement si parlés amb alumnes seves d’aquella
època (anys 1965,66,67) alguns recordarien aquests tres
llibres de lectura i probablement en algun racó d’alguna
casa de Sant Gregori encara en trobaríem algun. Eren
llibres de lectura que en aquella època fugien de les típiques
enciclopèdies de l’editorial Álvarez que ens feien estudiar i
eren una mostra de les inquietuds literàries i pedagògiques
de Maria Assumpció Soler. Sempre he tingut present que ja
en aquella època dels seus primers anys de docència a Sant
Gregori, i evidentment també més endavant, la idea general
dels veïns del poble, era que la Soler “era més que una
mestra”, que havia estudiat més que un mestre qualsevol,
tot i que mai vaig sentir de ningú que sabés que havia escrit
un llibre, una novel·la premiada a París i que ja col·laborava
assíduament en la Revista de Girona.
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La primera d’aquestes entrades és la ressenya biogràfica
a Vikipedia on apareixen escasses pinzellades de la seva
vida. Pel que ens interessa, que va exercir de mestre a Sant
Gregori des de 1952 fins al 1980 i que l’any1959, al poc
de ser a Sant Gregori, va participar en els Jocs Florals a
l’exili a París amb la novel·la L’Escollit, amb la que va guanyar
el premi Fastenrath, premi que no va poder anar a recollir
ja que no va obtenir el permís del Ministerio de Educación
Nacional per traslladar-se a París. Maria Assumpció Soler
tampoc no va veure mai publicada la seva novel·la, publicació
que es va fer pòstumament gràcies a l’Associació Suport a
la Dona de Palafrugell.

creixent. Sóc conscient que a curt o a llarg termini poden
sorgir noves dades o nous testimonis que, després de
llegir el present volum, recordin que temps era temps,
o en un passat menys llunyà, van conèixer directament o
indirectament la gironina Maria Assumpció Soler”.
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alguna immobiliària que té una promoció de sis cases per
vendre-hi.
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La biografia de Carme Ramilo dedica quatre planes amb tres
fotografies incloses a l’estada de vint-i-vuit anys de Maria
Assumpció Soler com a mestra a Sant Gregori. És molt poca
cosa, però en aquest capítol del llibre és recullen anècdotes
i dades d’interès. Una d’aquestes dades és la reforma duta
a terme en els edificis de l’escola l’any 1967. La reforma va
consistir en empetitir l’aula grossa de cadascun dels edificis
i en condicionar com a aules les dos sales petites, les que
abans he dit que eren sales de mals endreços en les que
s’hi plovia més a dins que a fora els dies de pluja. S’havia
passat, doncs, de dos a quatre aules. Això comportava
un nou replantejament de l’escola que es va concretar
bàsicament en dos grans fets. Per un costat van arribar dos
nous mestres, el Sr. Lluís Estany i Trias i la Srta. Maria Teresa
Delgado Aldrich, i per l’altre, les aules es van convertir en
aules mixtes. Fins al curs 1967-68 o 1968-69 hi havia el
col·legi dels nens per un costat i els de les nenes per l’altre.
D’aquell curs en endavant a les classes hi havia nens i nenes
agrupats per raó d’edat i no per raó de sexe.
Però les novetats, al menys per a mi i per uns quants més, les
novetats no es van acabar aquí. Als 10 o 11 anys els nens i
nenes que volien podien començar a fer el batxiller. Alguns
ja havien anat a començar-lo a Girona però uns quants el
vam iniciar a Sant Gregori. A l’escola de Sant Gregori, amb
quatre mestres de plantilla, es va començar a ensenyar el
batxiller i el comerç en el curs 1968-69. Quin era el principal
problema de tot això?. Doncs que comportava examinar-se
lliure a Girona, en un sol examen per assignatura en el mes
de juny i jugar-s’ho tot a una carta.

LA CLASSE DE RELIGIÓ
Els que fèiem batxiller teníem deu assignatures: sis de
fortes (matemàtiques, ciències naturals, llengua espanyola,
francès ,geografia i religió) i quatre de més fluixes (educació
física, treballs manuals, dibuix i educació cívico-social també
coneguda com a “formación del espíritu nacional).
La Senyoreta Soler ens donava religió i geografia. Abans
d’entrar de ple en aquestes dues matèries només vull fer
menció de l’horari que fèiem aleshores els que començàvem
batxiller. La religió, les matemàtiques (aleshores estaven de
mode les matemàtiques modernes: conjunts, subconjunts,

unions, interseccions, etc.) i les quatre “maries” les fèiem
en horari escolar, mentre que ciències, geografia, llengua i
francès les fèiem una vegada acabat l’horari escolar, de cinc
a set del vespre, la qual cosa representava sortir a negres
nits de l’escola la major part del temps.
En els primers anys a l’escola, al menys per a mi, era molt
important la figura de la mare. El pare potser estava més
enfeinat i no tenia massa temps per dedicar-se a fer llegir
el fill, a preguntar-li la lliçó o la doctrina, o bé (diguemho, també) el rol d’ensenyar als nens i nenes de casa era
adjudicat a la mare. La meva mare, doncs, va ser la que
em feia llegir i m’esperonava a aprendre les lliçons de cada
dia. Ella preguntava i jo responia, i responia be. M’agradava
aprendre, era aplicat i bon estudiant.
Però amb la Soler la cosa va canviar. Les lliçons, tant
de religió com de geografia, eren molt més llargues del
que estava acostumat a estudiar fins aleshores. Sí que
contestava les preguntes curtes que em podia fer la mestra,
però això no era suficient si volíem presentar-nos a examen
al mes de juny on havies de saber totes les lliçons del
programa. Què va comportar això? Doncs que jo i tots els
que fèiem batxiller, i també els que feien comerç (perquè
també tenien religió) van haver d’aprendre a “empollar”,i això
volia dir dedicar moltes hores a l’estudi tractant d’aprendre
de memòria la major part de les coses.
Avui en dia no s’empolla. M’imagino que pedagògicament
aprendre’s de memòria una matèria, la que sigui, no és
un bon sistema. Afortunadament tot ha evolucionat molt, i
l’ensenyament no s’ha quedat pas enrere, però en aquelles
circumstàncies i havent de passar uns exàmens finals la
recepta no va pas anar malament. Ans al contrari, aquells
exercicis de memòria em van anar molt bé pel meu futur
fins al punt que ara recordes coses, fets i circumstàncies
d’aquella època que no se m’han oblidat mai.
Com he dit vaig aprendre a empollar, a empollar en el sentit
més autèntic del terme.
I ara vull fer menció a un incident amb la Senyoreta Soler
que recordo claríssimament, que en aquella època em va
fer mal. Primer no li vaig perdonar perquè per a mi va ser un
acte de molta crueltat de la Soler cap a mi. A la llarga li vaig
perdonar però me’n recordo i ara el vull explicar.

Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
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Resum d’acords del Ple i acords de la Junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE

Sessió ordinària del dia 19 de novembre de 2018
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Anton Sunyer i Serrat, Àfrica Masó i Sumsi, Lídia
Vidal i Juventench, Eduard Grabulosa i Bosch, Josep M.
Serra i Noguer, Enric Forés i Reverté, Cristina Ribas i Casademont, i Pau Molas i Vidal. Excusa la seva assistència:
Josep Pallarés i Burbail.
Els reunits, per unanimitat, acorden sol·licitar al Consorci
de les Vies Verdes de Girona que procedeixi a la presentació davant del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya de la petició corresponent
a l’execució del projecte Connectivitat entre les rutes de
la Vall del Ter i de la Vall de Llémena. Construcció d’una
passarel·la per a vianants sobre el Ter i connexió de Sant
Gregori amb Girona-Bescanó en el marc de la convocatòria
de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de
vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis
susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) (RESOLUCIÓ
TES/1849/2018, de 24 de juliol, ref. BDNS 410257), amb
un pressupost total de 703.021,21 € (IVA no inclòs), per
tant 850.655,66 € (IVA inclòs).
Els reunits, per unanimitat, aproven la memòria valorada
redactada per ISERVEIS EINSTIC SL, document que justificarà la petició de subvenció per part del Consorci de les
Vies Verdes de Girona en representació dels Ajuntaments
de Sant Gregori i Bescanó.
Els reunits, per unanimitat, acorden sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès que procedeixi a la presentació davant
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de la petició corresponent a l’execució del
projecte de vies verdes entre Girona i Sant Gregori amb

enllaç a la via que prové de la passarel·la de sobre el Ter, i
de Sant Gregori a la urbanització Soler i Patel en el marc
de la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució
d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
(RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, ref. BDNS
410257), amb un pressupost total de 442.085,09 € (IVA
no inclòs), per tant 534.922,95 € (IVA inclòs).
Amb els vots favorables dels membres del Grup de PDeCAT i els vots en contra del Grup de la CUP-PA i del Grup
d’ERC-AM, s’aprova provisionalment la modificació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) núm. 2.
Es dona compte 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. L’import dels pagaments realitzats
durant el tercer trimestre de 2018 és de 508.096,10 €
amb un període mitjà de pagament de 18,76 dies.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de PDeCAT, l’abstenció del Grup de la CUP-PA i els vots en contra
del Grup d’ERC-AM, s’aprova l’expedient 6/2018, de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2018.
Amb els vots favorables dels membres del Grup de PDeCAT i els vots en contra del Grup de la CUP-PA i del Grup
d’ERC-AM, s’aprova el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici del 2019, juntament amb les seves
bases d’execució i la plantilla que comprèn tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
Els reunits, per unanimitat, aproven la moció de suport a la
Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència
aprovada el dia 11 d’octubre de 2018.
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Els reunits, per unanimitat, aproven la moció a favor de
l’absolució dels presos polítics.
Els reunits, per unanimitat, aproven la moció de rebuig de la
petició de més de 200 anys de presó per als processats pel
referèndum de l’1 d’octubre.
Els reunits, per unanimitat, aproven la moció a favor de les
persones amb pluridiscapacitats perquè puguin accedir a
les atraccions de les fires de les ciutats i pobles de l’entorn.
SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Junta de Govern Local de 22 d’octubre de 2018
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Àfrica Masó i Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar els pressupostos presentats per l’empresa PRODAISA per un import total
de 14.717,74 € (IVA no inclòs), per al lloguer de diverses
garlandes de Nadal i per a la seva instal·lació en diferents
punts del nucli de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden sol·licitar a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya l’ampliació del conveni signat amb
l’Ajuntament de Sant Gregori en data 23 de gener de 2018
per a la cessió a l’Ajuntament de Sant Gregori de la gestió
del pis de protecció oficial situat al carrer de la Bruguera,
14-16, baixos 1a, del sector sud de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per l’empresa ISERVEIS EINSTIC SL per a la redacció de la memòria tècnica de sol·licitud de subvenció per
a actuacions ciclistes en el municipi de Sant Gregori, per ser
lliurada al Consorci Vies Verdes, per import de 1.250,00 €
(IVA no inclòs).
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar diverses ajudes
econòmiques a entitats, atès que la participació en les activitats respecte de les quals se sol·licita subvenció té un
interès social al municipi de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden prorrogar, de conformitat amb la clàusula cinquena del conveni marc de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i
l’Ajuntament de Sant Gregori per al desenvolupament del
Pla de Treball «Àrea Urbana sud-oest del Gironès 2016»
la contractació d’un/a agent d’ocupació i desenvolupament
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local, des del 7 de novembre de 2017 fins al 6 de novembre
de 2018, i actualitzar la clàusula tercera del conveni marc
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i
l’Ajuntament de Sant Gregori per al desenvolupament del
Pla de Treball «Àrea Urbana sud-oest del Gironès 2016» a
partir de la contractació d’un/a agent d’ocupació i desenvolupament local, mitjançant la qual l’import a abonar per
part de l’Ajuntament ascendirà a un màxim de 1.767,36 €.
Aquest import es liquidarà amb l’Ajuntament de la següent
manera: un total de 1.300,00 € es liquidaran durant el primer trimestre de 2018 i la resta a la finalització del projecte,
un cop comptabilitzades les despeses indirectes corresponents al desenvolupament d’aquest.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar els padrons de
contribuents en concepte de parades ambulants del mercat
municipal de Sant Gregori i en concepte de la gestió dels
horts socials per a l’exercici 2018.
Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar projectes de
reforma de les instal·lacions d’ACS i distribució d’aigua freda
del pavelló de Sant Gregori a l’empresa COMSA SERVICE
FACILITY MANAGEMENT SAU amb un preu de VUITANTA
MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTAVUIT CÈNTIMS (80.970,48 €) IVA no inclòs.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per la Sra. L.R.F. en concepte de cessió de drets
de reproducció (drets d’autor) per a la realització del text i les
il·lustracions del conte/llibre sobre la Fira del Pa i la Xocolata
per import de 4.124,00 €, així com aprovar el pressupost
presentat per l’empresa PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL per
a l’enquadernació de 800 exemplars del llibre sobre la Fira
del Pa i la Xocolata per import de 3.172,88 € (IVA no inclòs).
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/115/2018, de 12 de
juliol per a la realització d’un contracte de treball en pràctiques, per a joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, relativa a l’expedient SOC018/18/00462.
PROPOSICIONS URGENTS
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per PINTURA I DECORACIÓ MIQUEL per les
tasques de muntatge, neteja, reparació, aplicació de fixador
i pintura de la paret lateral de l’edifici de l’Ajuntament de Sant
Gregori per import de 2.225,00 € (IVA no inclòs).
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Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost presentat per TOPLUDI SL per al subministrament i
instal·lació d’un aparell de calistènia a la plaça Francesc Macià per import de 3.293,80 € (IVA no inclòs).

Junta de Govern Local de 19 de novembre de 2018

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost
presentat per TRANSPORTS REIXACH SA per a l’obra de
condicionament del pont de Can Maynegre a Sant Medir per
import de 3.330,00 € (IVA no inclòs).

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2019 proposat per XALOC amb la modificació expressa que a l’Impost sobre Béns Immobles de
Caràcter Especial (BICE) no li sigui aplicat cap fraccionament, segons el quadre següent:

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

Junta de Govern Local de 5 de novembre de 2018
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Àfrica Masó i Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció
concedida per la Diputació de Girona dins el Programa
d’ajuts als esportistes gironins amateurs d’esports individuals que participen en competicions esportives de nivell
estatal o superior, convocatòria 2018, amb un import total
de 1.500,00 € (exp. 2018/8104) amb destinació a diferents
esportistes individuals de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden designar la Sra. Àfrica
Masó Sumsi com a representant de l’Ajuntament de Sant
Gregori als consells escolars dels diferents centres educatius del municipi, i també als altres centres que puguin
demanar-ho durant la present legislatura.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció
concedida per part de la Diputació de Girona, àrea de Cooperació Local, per import de 2.000,00 € per a polítiques
de foment de la participació ciutadana al municipi de Sant
Gregori (exp. 5082/2018).
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Gregori i el
Sr. J.B.P.R. per a la cessió de l’ús de la seva finca situada a la
plaça Catalunya de Sant Gregori per al servei d’aparcament
de vehicles per poder donar servei als veïns de la zona.
PROPOSICIONS URGENTS
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar diverses ajudes
econòmiques a entitats, atès que la participació en les activitats respecte de les quals se sol·licita subvenció té un
interès social al municipi de Sant Gregori.

IMPOST
BICE
IAE
IBIR
IBIU
IVTM

PERÍODE DE
FRACCIÓ TRAMITACIÓ IMPORT
COBRANÇA
15 abril –
---15 juny
1 setembre –
---31 octubre
15 abril –
33-33-34 %
D’OFICI
90 €
15 juny
15 abril –
33-33-34 %
D’OFICI
90 €
15 juny
15 març –
33-33-34 %
D’OFICI
90 €
15 maig

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el projecte modificat per a l’obra de construcció d’un cobert per a porxo a
les Escoles de Cartellà, municipi de Sant Gregori, redactada per l’arquitecte municipal Jordi Vidal i Mir, amb un pressupost de 45.221,30 € (IVA no inclòs), aprovar inicialment
el plec de clàusules administratives particulars que han de
regir en la corresponent contractació de l’obra i aprovar
l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva
contractació, amb procediment obert simplificat abreujat de
conformitat amb l’establert a la Llei de contractes del sector
públic.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost de
l’obra de construcció d’uns serveis (lavabo) a l’equipament
del Sindicat, amb accés a la plaça de la Sardana, per donar
servei al mercat setmanal municipal de Sant Gregori, redactat per l’arquitecte municipal Jordi Vidal i Mir, amb un import
de 8.214,99 € (IVA no inclòs), aprovar expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva contractació, com
a contracte menor, convidant un mínim de tres empreses del
sector per presentar oferta econòmica de conformitat amb
la Llei de contractes del sector públic.
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Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció
concedida per import de 65.625,00 €, finançada a càrrec
de les anualitats 2018 (35.066,97 €) i 2019 (30.558,03 €)
amb destinació a les despeses de funcionament de la llar
d’infants Els Escarlets, de titularitat municipal, per al curs
2017-2018.

També es va acordar fer públic el reconeixement a Laia Faixó
com a esportista que ha assolit resultats significatius en gimnàstica artística.

PROPOSICIONS URGENTS

S’acorda aprovar el conveni marc de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per al desenvolupament econòmic local d’ocupació i de
planificació estratègica.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar una ajuda social
per les quotes d’una activitat esportiva municipal per a la
temporada 2018-2019.

Així mateix, per unanimitat varen acordar adherir-se a la
segona pròrroga derivada de l’acord marc entre l’ACM i
l’Ajuntament per al subministrament d’energia elèctrica.

Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2018

En haver quedar deserta la licitació per a la reforma de la
instal·lació elèctrica i canviadors de les pistes de tennis de
Taialà, els reunits acorden la obertura d’un nou expedient de
contractació per procediment negociat sense publicitat, per
a l’execució de l’obra.

Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Àfrica Masó i Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.
Els reunits acorden atorgar diverses subvencions a l’empara
de les ordenances aprovades, atès que la participació en les
activitats respecte de les quals se sol·licita subvenció té un
interès social al municipi de Sant Gregori.

També s’acorda acceptar un ajut de l’ACA per atribució de
recursos en concepte de reposicions i millores per a l’EDAR
de Sant Gregori durant l’any 2019.

Per unanimitat s’acorda demanar a Xaloc l’atorgament de
bestretes mensuals amb càrrec a la recaptació de tributs
municipals.

Igualment, s’accepta una subvenció en espècie del Programa.cat 2018m, de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació d’espectacles professionals.

Així mateix, per unanimitat es va acordar demanar a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
l’adopció de mesures per contrastar el nivell electromagnètic
i de radiofreqüència en diferents punts del municipi.

Prèvia declaració d’urgència, els reunits, per unanimitat,
acorden nomenar funcionària de de carrera per ocupar la
plaça de tècnic de l’àrea de Secretaria-Intervenció amb categoria professional A-2 la Sra. Irene Martínez Sebastián.
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Creix el pressupost per millorar el municipi
En el Ple de novembre de l’Ajuntament de Sant Gregori
es va aprovar el pressupost municipal per a l’any 2019,
amb una xifra de 3.895.604,82 euros. Un pressupost que
s’incrementa en més d’un 6 % i que ha de servir per ga-

rantir tots els serveis, totes les activitats, l’estructura de
personal i el funcionament municipal a llarg de tot l’any. A
més, s’han previst inicialment 377.000 euros en inversions
destinades a diferents projectes i accions al municipi:

36.000 euros
Millora de l’accés al trànsit
pel pas de les Pageses a
Sant Medir, un punt baix que
queda tallat sempre que hi
ha fortes pluges

125.000 euros
Obres al pont de Ginestar
(carretera de Santa Afra) per
tal de reforçar l’estructura
existent i millorar la seguretat

22.000 euros
Asfaltat i col·locació d’una
part de vorera per millorar la
mobilitat a tot l’entorn de la
plaça Catalunya

40.000 euros
Construcció d’una coberta a
una de les grades del camp
de futbol

15.000 euros
Canvi de llums LED del
teatre de l’edifici de l’Espai
la Pineda per contribuir a
l’estalvi energètic

20.000 euros
Arranjament de diferents
punts del camí ral entre Can
Verdaguer i Port Sacreu

30.000 euros
Instal·lació d’un semàfor a
la GI-531 entre el sector de
la Torre i sector Ponent, que
també servirà com a limitador
de velocitat a l’entrada de
Sant Gregori

8.000 euros
Intervenció al Bosc de Can
Serra, que l’Ajuntament té en
custòdia, i en el qual es treballarà un projecte educatiu de
coneixement del medi natural

4.000 euros
Per ampliar la pista d’skate,
situada a la zona esportiva de
la Pineda

12.000 euros
Reforma dels serveis al Casal
Sant Grau al Centre Cívic

35.000 euros
Compra d’un vehicle elèctric
per a la brigada municipal

10.000 euros
Adequació d’un punt com a
aparcament d’autocaravanes

A part d’aquestes dotze inversions també s’han reservat
20.000 euros per al pressupost participatiu de l’any 2019.
Tanmateix, quan es tanqui l’exercici 2018 es podrà disposar del romanent de tresoreria per a noves inversions al

municipi. D’aquesta manera continuem complint accions
del programa de govern en favor de les persones i entitats
del municipi.
Grup municipal PDeCAT Sant Gregori
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Sobre els pressupostos de l’Ajuntament per al 2019
Hem votat en contra dels pressupostos per a l’any
2019 que va presentar l’equip de govern
El 19 de novembre es va celebrar l’últim ple del 2018, i un
dels punts de l’ordre del dia era la votació dels pressupostos
de l’any 2019.
Després d’analitzar la proposta de pressupostos elaborada
per l’equip de govern, des d’ERC Sant Gregori vam votar-hi
en contra pels motius següents:
X En general no són, ni de lluny, els pressupostos que
hauria confeccionat el nostre grup municipal.
X No són uns pressupostos socials, sinó continuistes,
orientatius i poc fiables.
X Tot i que l’Ajuntament disposarà d’un pressupost de
3.900.000 €, només es preveu destinar 15.000 €
a ajuts socials. Això representa menys del 0,4 % del
pressupost total per al pròxim any.
X Les partides i els imports que s’hi consignen s’han de
considerar orientatius, en vista de l’experiència i de les
nombroses modificacions pressupostàries que hem
anat patint al llarg d’aquesta legislatura. Si bé ja havíem entès que algunes d’aquestes modificacions eren
necessàries per respondre a qüestions imprevisibles
i sobrevingudes, la gran majoria denotaven la manca
de planificació i previsió en la gestió per part de
l’equip de govern del PDeCat.
X Les partides i imports consignats en el pla d’inversions
previst per al 2019 van destinades a obra i a molt de
material. Fins al punt que no hi ha cap intenció ni
previsió d’invertir en serveis a les persones.
L’import que es destinarà al pressupost participatiu
X
(20.000 €) segueix quedant molt lluny del que entenem que ha de ser una política municipal en la qual els
pressupostos participatius han de seguir creixent de
manera continuada.

6

En aquest mateix Ple, es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel nostre Grup
Municipal en la qual s’instava l’Ajuntament de
Sant Gregori a:
1. Solidaritzar-se i fer costat en les actuacions que portin a
terme les famílies amb persones que pateixen pluridiscapacitats perquè les fires i atraccions de les ciutats i
pobles estiguin al màxim d’adaptades a aquestes
persones.
2. Fer efectiu el dret de gaudi de les persones amb pluridiscapacitats, en l’àmbit de Sant Gregori, en tot allò que sigui
possible a l’hora d’accedir a les activitats proposades per
a la població en general.
3. Difondre a la població en general, per tots els mitjans a
l’abast de l’Ajuntament, les reivindicacions i demandes de
les persones amb pluridiscapacitats i de les seves famílies.
4. Difondre i fer efectiva la celebració del Dia Internacional de
les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre, a tota la
població de Sant Gregori.
El dia 1 de desembre, Jordi Sànchez i Jordi
Turull van iniciar una vaga de fam per denunciar la situació jurídica dels nostres presos polítics. És una decisió valenta i no exempta de riscos per a la seva integritat física i psicològica.
Des del nostre Grup Municipal, volem manifestar el nostre suport i no deixarem de reivindicar la seva
llibertat arreu.
Finalment, i malgrat la situació que vivim, volem desitjar-vos
unes bones festes!
Salut i República.

Twitter
Facebook
www.esquerrasantgregori.cat
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Irrupció de l’extrema dreta

Veiem amb molta preocupació el creixement de l’extrema
dreta, ara escenificada amb un partit anomenat VOX que
ha estat capaç de treure 12 diputats a la Junta d’Andalusia. Això només és un reflex de l’augment perillós d’aquests
moviments destructius, xenòfobs, homòfobs, masclistes, antidemocràtics, autocràtics i un llarg etcètera repugnant, tant a escala
europea com en l’àmbit mundial: Donald Trump (EUA), Rodrigo Duterte
(Filipines), Jair Bolsonaro (Brasil), Jörg Haider (Austria) o Matteo Salvini
(Itàlia) són clars exemples de l’escampada feixista a gran escala.
L’extrema dreta europea, rejovenida en molts casos, avança per la dreta els partits conservadors. Aquestes formacions xenòfobes guanyen
suport amb un discurs populista basat en les solucions simples als
problemes complexos, que atrauen, més enllà de la ideologia, segments de la població que han vist empitjorar les seves condicions de
vida i que estan cansats dels polítics, dels partits i de les institucions.
No podem permetre l’avanç d’aquesta xacra. Tampoc no oblidem la
impunitat que han tingut els seus atacs i agressions durant el procés
de proclamació de la República Catalana. El feixisme ha campat lliure
pels nostres carrers i pels nostres barris retirant i destruint simbologia
independentista i/o referent als presos polítics (tenim el cas més proper al nostre poble) i agredint tot aquell/a que ha gosat plantar cara
als seus actes o exercir senzillament la llibertat d’expressió. No ho
podem permetre. Al feixisme se’l combat!! No passaran!!!

€

€

25N

Com cada any, des de l’Esquerra Independentista volem reivindicar el Dia internacional contra les violències masclistes.
Les dones patim violències tant institucionals com personals
en una societat que es proclama igualitària i es descobreix
repressiva i patriarcal. La violència masclista ens assetja en tots els
àmbits de les nostres vides, es materialitza en la violència física dins
les relacions interpersonals i reprèn la seva tasca en la marginació i
el menyspreu en els àmbits institucionals. Per eradicar les violències
masclistes cal organització i lluita feminista per denunciar les institucions i els estats patriarcals, i també per proposar i adoptar mesures
polítiques efectives. Cal fer front a les condicions materials desiguals
de les dones, a la seva marginació a llocs de treball menys reconeguts
i remunerats, a la seva relegació a tasques de reproducció alimentades amb prejudicis i estereotips masclistes, al no reconeixement de la
tasca dins la llar, a la seva invisibilització en tots els plans docents i a la
mancança d’eines per defensar-nos contra les violències masclistes
interpersonals. La resposta implica eliminar la violència estructural i
combatre, organitzades, el sistema patriarcal. Des del feminisme, hem
vingut a canviar-ho tot.

Vagues del sector públic

Tenim clar que la solució a les demandes i reivindicacions de les
treballadores de la funció pública no és un augment simbòlic en els
pressupostos, sinó un canvi de model estructural en els serveis públics, que garanteixi dignitat tant a treballadores com a usuàries, i que
acabi amb el model de gestió público-privada dels serveis de totes.
Donem tot el nostre suport a les diferents vagues convocades pels

treballadors i treballadores de diferents sectors públics del nostre
país perquè La #LluitaPública és una, i és de totes, perquè defensa
els serveis públics.

Pressupostos 2019

En la sessió plenària del 19 de novembre s’ha dut a debat
l’aprovació dels pressupostos municipals per a l’exercici
€
2019. El nostre vot ha estat en contra. Primerament, no
se’ns ha convidat a col·laborar-hi i, per a nosaltres, una
qüestió tan important com aquesta ha de ser més oberta i participativa. Per tant, pensem que hi hauria d’haver més implicació social. D’altra banda, és igual d’important no legitimar el model financer
actual i evitar de totes totes els crèdits amb les entitats financeres,
que representen al voltant d’uns 54.500 €, només en interessos de
préstecs, i de 157.300 € en amortitzacions de crèdits.
Per posar un exemple, l’equip de govern ha dotat una partida de
50.000 € per regularitzar els salaris de les persones treballadores de
l’ajuntament, la qual haurà d’integrar-se a les partides fixes dels pressupostos vinents. Per una banda, celebrem que finalment es puguin
regularitzar els salaris. Però per altra, si no hi hagués crèdits, aquest
€ anual de 54.000 € es podria destinar directament a cobrir
pagament
aquesta partida, o almenys una part. Així, aquesta partida s’haurà de
finançar d’alguna altra manera.
Us recordem un cop més que estem a la vostra disposició per escoltar les vostres necessitats i suggeriments per fer de Sant Gregori un
poble millor. També volem animar-vos a assistir a les nostres assemblees€o a contactar amb nosaltres a través del nostre Facebook /
CUPSantGregori, a Twitter @CUPSG o a la nostra adreça electrònica, santgregori@cup.cat.

Modificacions POUM

Tal com hem denunciat reiteradament, les modificacions
del POUM que està duent a terme l’equip de govern ens
semblen poc encertades, interessades i innecessàries. En
aquest últim ple del mes de novembre s’ha dut a terme
l’aprovació de la segona modificació, en la qual s’aprova provisionalment una proposta del PDeCat per la qual en una zona del
carrer del Baix es podran augmentar els metres quadrats construïts,
cosa que n’augmentarà el preu de venda, fent l’accés pràcticament
impossible a una gran part de la població. Per exemple, després
d’aquesta mateixa modificació, que afectava també la zona dels horts
urbans, una parcel·la de 280 m2 al costat de l’ambulatori ha aparegut
a la venda per 135.000 €.
En definitiva, critiquem enèrgicament aquesta política urbanística
duta a terme per l’equip de govern, que afavoreix uns pocs i va en
contra de la majoria de la ciutadania.
Us recordem un cop més que estem a la vostra disposició
per escoltar les vostres necessitats i suggeriments per fer
de Sant Gregori un poble millor. També volem animar-vos
a assistir a les nostres assemblees o a contactar amb nosaltres a través del nostre Facebook / CUPSantGregori, a Twitter @
CUPSG o a la nostra adreça electrònica santgregori@cup.cat.
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Mataties era el cap de família dels Mababeus. Com es
pot llegir el en capítol 2 del primer llibre dels Macabeus
Mataties havia deixat Jerusalem i s’havia establert a Modín.
El patriarca es plany de veure com Jerusalem i el seu temple
són saquejats:
“-Ai de mi! Per això he hagut de néixer, per veure esclafat
el meu poble i la ciutat santa destruïda? Per a quedar-me
aquí mentre la ciutat és en mans dels enemics i el santuari
en mans dels estrangers?.el seu santuari és com un home
sense honor: els objectes que li eren motiu de glòria, se’ls
han endut com a botí (1Ma,2,7-9)
Davant d’aquesta situació els Macabeus, encapçalats per
Judes Macabeu es revolten contra en rei.
Tornem a la meva classe de religió. A mi em va tocar el tros
de la lliçó sobre els Macabeus que començava d’aquesta
manera (en castellà) : “LA CHISPA SALTÓ EN MODÍN...”.
Jo, naturalment, havent empollat bé el tema vaig començar
a recitar: “La chispa saltó en Modín...”. En sentir això la
Senyoreta Soler em para en sec i em diu “ets el més estúpid
de tots...”. No recordo res més. Probablement es va justificar
del perquè em deia això. Jo em vaig quedar amb la paraula
ESTÚPID.

Han passat molts anys i encara me’n recordo. Potser és el
que té haver aprés a empollar, o a conèixer de memòria, o
fomentar o exercitar la memòria. No ho he oblidat mai però
ho vaig perdonar també fa molts anys entre d’altres raons
perquè vaig comprovar que la Soler em va acabar apreciant
i si be ara no podria aportar cap mostra de la seva estimació,
jo en vaig ser ben conscient aleshores i també ara.

ELS POLLASTRES DE NADAL
La biografia de Carme Ramilo recull, quan parla de la
llarga estada de Maria Assumció Soler a Sant Gregori,
que en Joaquim Vidal i en Pep Collelldemont li van fer una
entrevista per a la revista 7 en 1. Aquest reportatge apareix
en el número 14 de la revista de juny de 1995. De totes les
coses que s’hi diuen jo únicament em quedo amb una, i és
el regal de Nadal que rebia per part dels seus i de les seves
alumnes.
Avui en dia s’ha perdut el costum de fer regals al mestre
per Nadal. Tot ha canviat, l’escola, els mestres, els pares i la
societat en general. Ni els docents acceptarien segurament
ara cap regal, ni potser les famílies s’ho podrien ara
permetre. Quan jo era alumne de l’escola de Sant Gregori
cada Nadal regalava, o millor dit els meus pares, regalaven
un pollastre al mestre.
Com que la immensa majoria de nens i nenes érem de pagès
és natural que l’obsequi fos un pollastre. Hi havia altres nens
que hi portaven alguna teula de torrons o d’altres dolços
propis del temps. Jo, en canvi, sempre amb el pollastre.
Però com diu la dita catalana “si no vols caldo dues tasses”,
quan vaig començar a fer el batxiller i en lloc d’un mestre em
vaig tenir tres (la Srta. Soler, el Sr. Estany i la Srta. Deldago)
I vaig haver de portar un pollastre per a cadascun d’ells,
més un quart pel Sr. Rocas, que tot i que ja no el tenia com
a mestre, va continuar gaudint d’un pollastre per Nadal com
havia fet en els cursos anteriors.
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Copio de la introducció dels Llibres dels Macabeus que hi
ha abans del Primer Llibre dels Macabeus en la BCI (Bíblia
Catalana Interconfesional) : “ Els llibres dels Macabeus són
la font històrica més important de la vida del poble jueu
durant l’època hel·lenística. Els fets que s’hi narren abasten
aproximadament mig segle (175-134 aC). En aquest
període Judea es troba sota el domini dels Selèucides (...)
El tema dels dos llibres és semblant: amb l’ajuda de Déu,
Judes Macabeu i els seus germans recobren les llibertats
nacionals i el culte al Déu d’Israel que Antíoc IV Epífanes
s’havia esforçat a destruir”

A l’escola tots fèiem servir un diccionari de castellà que
era l’ARISTOS. Algú se’n deurà recordar. El primer que
vaig fer en arribar a casa va ser buscar el significat de la
paraula “estúpid”. L’Aristos deia (en castellà) ESTÚPIDO:
“Notablemente torpe para entender las cosas” .
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Era en la classe de religió. La Senyoreta Soler asseguda
a la seva taula a tocar de la pissarra, els seus alumnes en
semicercle al seu voltant asseguts cadascú en una cadira,
érem un total de vuit. Al darrere nostre tota la classe de la
senyoreta. La lliçó d’aquell matí anava de la història dels
germans Macabeus. Jo venia ben empollat de casa i...
Deixeu-me, però, parlar primer dels Macabeus perquè sinó
no s’entendrà el que vull explicar.
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La Senyoreta Soler físicament era poca cosa. No era una
persona de poble. Havia nascut a Girona i era una senyora
de ciutat, de vila. Baixeta d’estatura, de caminar lent, blanca
de cara i de mans fines, finíssimes. En el reportatge per
la revista 7 en 1 es diu textualment: “I quan venia Nadal
plovien força regals. Un any li van regalar a la senyoreta
Soler setze pollastres, que va portar a casa dels seus pares,
a Girona, que els tenien en una gàbia al balcó. Tot ella ho
explica amb un somriure sarcàstic. Ens podem imaginar un
dissabte al matí, carregada de pollastres, pujant al cotxe de
línia que anava a Girona. El cas és que , gràcies a la verdura,
i a algun pollastre, els mestres anaven fent la viu-viu”. Em
costa imaginar-me com unes mans tan fines com les seves
podien fer-se càrrec de tants pollastres i, més encara, ferse càrrec de sacrificar-los per poder-los rostir a la cassola.
Estic segur que aquesta feina no la feia ella. La veig en
moltes altres coses d’ordre intel·lectual, de cura de la casa,
etc., però no la veig matant pollastres.

LA FESTA DEL CATECISME
De la meva estada a l’escola de Sant Gregori, i abans d’anar
a estudiar a Girona, em queda un altre record que vull
comentar i que té la Senyoreta Soler com a protagonista.
Quan jo era petit, a l’edat de set anys, tots els nens i les
nenes fèiem la primera comunió. Els més grans, els de
dotze o tretze, feien la solemne, de comunió. Tant una com
l’altra, però, més la primera, eren tot un esdeveniment. Els
nens vestien els millors vestits, sabates de xarol, corbata
o corbatí, guants blancs, una medalla al pit i un petit llibret
de tapes blanques a les mans. Les nenes eren com núvies
petites amb vestits blancs llargs fins als peus, amb cua de
tul, amb garlandes als cabells i d’altres accessoris. Eren
núvies petites. L’església, els convidats, la gent del poble,
el repartiment de recordatoris, la festa generalment a casa,
els regals. La celebració de la primera comunió era una
festassa. La cosa, però, no s’acabava aquí. El catecisme o
la doctrina, com em dèiem tots, donava per molt més.
Entre la setmana santa i el final de curs totes les escoles i
les parròquies de la Vall de Llémena, des de Sant Gregori
fins a Sant Aniol organitzaven cada any la que es coneixia
com la “festa del catecisme”.

Què era La festa del catecisme i en què consistia?. Era un
aplec de pares i mares de tots els pobles de la vall, els fills o
filles dels quals havien fet la primera comunió o la comunió
solemne aquell any. En un paratge de cada poble o bé en
el pati de l’escola s’hi muntava un cadafal i es decorava el
millor possible. Aquell cadafal servia d’altar improvisat des
d’on es celebrava en primer lloc la missa per a tothom. Una
vegada acabada la missa uns nens i unes nenes de cada
parròquia que havien combregat aquell any participaven
en una mena de concurs que consistia en contestar tres
preguntes triades a l’atzar del catecisme que havien estudiat
en la catequesi. Tots tenien premi però el que havia encertat
més preguntes tenia, naturalment, el millor premi, o podia
escollir el millor premi. Aquest concurs es feia al damunt
del cadafal, un mossèn feia les preguntes i tots els pares i
mares s’ho miraven i aplaudien des del peu de l’entarimat.
Arribada l’hora de dinar tothom s’anava agrupant en
colles per buscar alguna ombra o un bon lloc per poder
dinar i compartir tot el que es treia dels cabassos i de les
carmanyoles.
Les activitats de la tarda es reprenien invariablement amb
un partit de futbol entre els equips de la part alta de la
Vall (Sant Esteve,Sant Martí i Llorà) i els de la banda de
baix (Canet,Cartellà,Ginestar i Sant Gregori). Ha havia, en
aquella època molta rivalitat i tothom volia guanyar aquell
partit. Una part dels nois intentaven exhibir-se davant els
pares i mares i davant de les noies més grans. Però, I les
noies? Què feien les noies? Aquí em falla una mica la
memòria. Només recordo una cosa que té a veure amb la
Senyoreta Soler.
La primera festa del catecisme en que vaig assistir va ser
a Canet d’Adri. La van celebrar al prat de la Font de la
Torre, un paratge idíl·lic. També vaig anar a una altra a Sant
Gregori i encara a una altra a Sant Esteve de Llémena. La
darrera on vaig anar es va celebrar a Santa Afra i de fet a
partir d’aleshores totes les altres que es van poder celebrar
es van fer al santuari de Santa Afra.
En la festa del catecisme de Santa Afra les noies de
l’escola de Sant Gregori van cantar i representar una cançó
tradicional catalana que tothom sap .”El ball de la civada”.
Recordo aquella des d’aquell dia. Mirant per internet he
trobat que en Joan Manel Serrat, dins la seva extensa
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El ball de la civada jo us el cantaré,
El pare, quan la sembrava feia així, feia així
Se’n dava un cop al pit i se’n girava així.
Treballem, treballem, que la civada, que la civada,
Treballem, treballem que la civada guanyarem”
El ball de la civada és una cançó i una dansa popular
catalana relacionada amb les feines del camp. Antigament
la ballaven únicament els homes i representa, amb diferents
moviments les feines del pagès des de la sembra dels
cereals fins al seu consum passant per la collita del gra i
l’elaboració del pa.
Les nenes, grans i petites, anaven seguint els acords de la
cançó que sonava pels altaveus al temps que anaven fent
els gestos que descriu la cançó: cavar, sembrar, segar, etc.
La directora d’aquesta representació era la Senyoreta Soler.
La tria de la cançó penso que esqueia molt. Era simpàtica,
femenina, elegant, catalana i actual en aquella època. La
Soler devia saber que en Serrat havia tret nou disc que
incloïa “el ball de la civada”.

PREGÓ
Van anar passant els anys, més de quinze i, jo adult i ella
jubilada, ens vam tornar a retrobar. Podria ser perfectament
l’any 1985 o 1986. En un d’aquests anys em van convidar a
formar part de la comissió de la festa major de Sant Gregori.
La comissió s’havia renovat aquells anys i per amistat i per
col·laborar amb el poble vaig acceptar i hi vaig romandre
una colla d’anys. No és que es canviés substancialment el
format i el contingut de la festa, però certament s’hi van
fer algunes innovacions que encara avui es mantenen en la
nostra festa major.

En primer lloc vaig tenir una llarga conversa amb ella per
telèfon. Recordo que em va tenir una hora de rellotge al
telèfon. Jo penso que aquesta llarga conversa va ser una
mica fruit de la sorpresa de la meva trucada i del bon record
i de la estimació que em devia tenir. Al cap de pocs dies
em va rebre a casa seva, al seu pis de la part alta del carrer
Caldes de Montbui, al davant dels Químics. No recordo de
què vam parlar, probablement de mi i de la meva vida i de
records comuns i de gent de Sant Gregori. Em va fer un
regal. Em va regalar un llibre de la col·lecció de la Revista de
Girona sense saber jo que ella hi col·laborava des de molt
abans de que jo naixés.
El pregó de la Festa Major de Sant Gregori el va llegir la
Senyoreta Soler des del balcó de l’Ajuntament que dóna a
la plaça del Centre Cívic. La recordo amb un ram de roses
vermelles, al costat del Sr. Rocas i agraïda d’haver estat
l’escollida per ser la primera pregonera de la nostra festa
major. No recordo el contingut del seu pregó però de ben
segur devia estar amarat de records de la seva llarga estada
entre nosaltres.
Va ser, doncs, la primera pregonera de la nostra festa
major. Després d’ella, pel que recordo, i en els anys que
vaig continuar a la comissió, va ser pregoners el Sr. Juli
Manegat, escriptor i veí de Can Pujadiques del Raval en
aquella època, els alcaldes de Girona, Sr. Joaquim Nadal, el
de Bescanó, Sr. Xavier Soy, el de Canet d’Adri, el Sr. Jaume
Bosch i el Sr. Joan Pujadas Pardàs, barber i cisteller de
Sant Gregori, veí nostre de Can Pujadiques.
I fins aquí el meu record i el meu homenatge a la dona,
la mestra, la intel·lectual, l’escriptura i l’articulista Maria
Assumpció Soler Font.
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“El ball de la civada jo us el cantaré,

En aquella època vam començar a fer el tradicional sopar de
la festa major que es fa al capvespre del divendres, es va
començar a fer el sorteig del cove de la festa major i es va
pensar que seria bo començar la festa major amb un pregó.
Calia, doncs, buscar un pregoner. Aquesta feina els companys
de la comissió me la van deixar pe a mi. Vaig pensar que calia
buscar que conegués bé el poble i el seu tarannà i se’m va
ocórrer contactar amb Maria Assumpció Soler.
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discografia, i quan era molt jove, va treure un dics amb el
nom “Cançons tradicionals”. Era l’any 1968. Penseu, doncs,
que aquella festa del catecisme a Santa Afra es va celebrar
aquell mateix any o l’any següent.
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Una altra bona notícia que hem rebut
recentment és que per segona temporada el Municipal de Sant Gregori serà seu del MIC (Mediterranean
International Cup), torneig de gran
prestigi internacional i que comptarà
també amb la participació del nostre
Juvenil A. Fa pocs dies que també
hem fet donació de roba i material esportiu antic. Una part anirà destinada
a Kuwonku (Gàmbia) a través de l’Anna Maria. Per altra banda, dos joves
de Sant Gregori, Joan Torrent i Jordi
Roca, participaran a l’Unidesert, una
cursa solidària pel desert del Marroc
en cotxes de més de 20 anys. Esportivament, cal destacar la millora de resultats del primer equip des de l’arribada d’Aitor Luis i de Pau Garcia a la
banqueta blaugrana.
No volem acabar aquest escrit sense
desitjar-vos que passeu molt bones
festes i que tingueu una gran entrada
d’any. Esperem que el 2019 ens porti
molta salut, futbol i pau, i que puguem
seguir gaudint de molts dies plegats
al Municipal. Us esperem a la Quina de Sant Gregori, que organitzem
conjuntament amb els amics del CB
Sant Gregori i amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Anem-hi, Sant Gregori!
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S’apropa el final del 2018, i és hora de
fer balanç d’aquest any, si bé en el futbol les temporades corresponen a la
meitat d’aquest període. Aquest 2018
ens han deixat bellíssimes persones
que han contribuït molt a construir
aquest Club. També hem tingut grans
alegries, al veure els més de 300 futbolistes que hi ha a l’Agrupació gaudir
i formar-se com a esportistes i com a
persones, amb respecte i humilitat. I
hem recuperat l’equip de futbol femení. Quina alegria!
Més enllà d’aquest ràpid balanç, fem
repàs a les activitats que hem finalitzat fa pocs dies. El diumenge 25 de
novembre va tenir lloc la presentació
dels 24 equips, tot un rècord en la
història de l’Agrupació, després d’haver-la suspès a l’octubre a causa de
les fortes pluges. Va ser un acte marcat per l’emotivitat, ja que hem pogut fer un petit homenatge a l’Eloi i
a l’Adrià, dos nens vinculats al Club
i que han hagut d’afrontar una dura
malaltia. Veure’ls feliços a la gespa
del Municipal és la millor victòria per
a tots nosaltres. Des d’aquí volem enviar novament una forta abraçada als
dos nens i a tots els familiars i amics.
Ànims, petits!

7EN1

Una temporada històrica

21

ESPORTS
CLUB CICLISTA SANT GREGORI EL LLÉMENA

Desembre 2018

7EN1

Finalitzem temporada
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Benvolguts veïns,
Aprofitem l’oportunitat que ens dona la revista 7en1 per comunicar-vos que el Club Ciclista Sant Gregori – El Llémena
finalitza la seva temporada d’activitats, i us fem un petit resum de les que hem realitzat al segon semestre:
- Al setembre es va posar en marxa l’Escoleta Btt Sant Gregori, que en el seu primer any de vida compta amb 24 nens
i nenes que s’ho passen d’allò més bé practicant BTT dos
cops per setmana.
- Finalment, després de posposar-lo a causa de les pluges,
l’Oncobike es va fer el 10 de novembre. A la prova hi varen
participar 57 equips de sis corredors, que varen gaudir del
recorregut dissenyat pel club.
- L’última activitat realitzada –el dia 25 de novembre– era una
prova per a l’Open Escolar BTT Girona, quarta prova puntuable del Campionat. Vàrem comptar amb la presencia d’uns
100 nens i nenes, que s’ho varen passar d’allò més bé al circuit que els teníem preparat a sota els pins de La Pineda.
Després de reactivar el club ara fa cinc anys, aquest any ha
tocat renovar la Junta Directiva del club. Esperem que, amb
l’ajuda de tots els voluntaris que mou el club, puguem seguir
realitzant activitats esportives al municipi de Sant Gregori!
Ens acomiadem desitjant-vos unes Bones Festes!

A tots aquells que gaudeixin de la pràctica esportiva a Sant
Gregori i a la Vall del Llémena, us invitem a adherir-vos a nosaltres o a seguir-nos. Us podeu posar amb contacte amb
nosaltres per correu electrònic a ccsantgregori@hotmail.
com, o busqueu-nos al Facebook per CC Sant Gregori!
La Junta

CB SANT GREGORI

El «temps mort» del Nadal
El 13 de desembre, diada de santa Llúcia, dia important en
el panorama de les lletres catalanes, vaig tenir l’oportunitat
de llegir un interessant article a La Vanguardia. El director
adjunt del diari, l’Enric Juliana, hi analitzava la realitat política de casa nostra i de l’Estat espanyol fent un símil amb un
partit de bàsquet.
Els que fa temps que vam jugar a bàsquet recordarem que,
quan et tocava defensar, o bé o feies en «zona» o bé feies
una defensa a l’home, altrament dita «pressing» (els anglicismes ja es començaven a posar de moda). En el bàsquet actual, però, només hi ha una manera de defensar, la defensa
a l’home. No és pas que s’hagi prohibit la defensa en zona,
no, però es fa servir molt poc, i únicament la fan servir equips
sèniors. Està rigorosament prohibida aquesta defensa per
als equips dels més petits, siguin nens o siguin nenes.
El bàsquet va accelerat, els grans anem accelerats (tant,
que alguns van com una moto), i als petits també els volem
fer anar accelerats. Tot són presses. Als nens se’ls programa de tal manera la seva jornada, amb tantes activitats, que
després no tenen ni temps per jugar ni per estar amb els
seus amics. Després, però, surt l’estudi de torn dient que

això d’anar passat de voltes no és bo, i que cal agafar-s’ho
més bé, sobretot quan hi ha mainada pel mig.
Tornant al símil del bàsquet a què feia referència al principi,
durant aquest dies de Nadal, cap d’any i Reis el partit s’atura.
Ningú no ha demanat «temps mort», però el partit s’atura i en
el pavelló ni s’hi jugarà a bàsquet ni s’hi entrenarà. D’altres
activitats com el PIN i la quina ocuparan el seu lloc. Alguns
es queixaran perquè l’aturada en els entrenaments és massa
llarga i hi ha el perill de relaxar-se en excés, però també cal
donar-hi la volta i veure el costat positiu d’aquesta aturada.
És positiu que els nens i nenes puguin passar més estona
amb els seus pares, de la mateixa manera que és positiu que
els pares puguin dedicar més estones del seu temps als fills,
per estar amb ells, jugar amb ells i gaudir-ne. És per això que
aquest «temps mort» que representen aquests dies de festes és bo, i que cal aprofitar-lo per a la segona part del partit.
Una altra vegada a la pista –a l’escola o als entrenaments–
tot ho veurem més bé i ens ho prendrem amb més ganes.
El Club de Bàsquet Sant Gregori, la seva junta, els seus
entrenadors i tots els nois i noies que integren els equips
us desitgen unes bones festes i un feliç any nou.

ESPORTS

200 km de pedalades solidàries
contra el càncer

Suma d’esforços
L’Oncobike és una prova esportiva i solidària que s’organitza gràcies a la suma d’esforços de la Fundació Oncolliga Girona, el Club Ciclista Sant Gregori i l’associació
Cingles de de la Llémena, amb el suport dels ajuntaments
de la Mancomunitat de la Vall de Llémena (Sant Gregori,
Sant Martí de Llémena, Sant Aniol de Finestres i Canet
d’Adri) i una vuitantena de voluntaris que s’encarreguen
de la logística i d’assistir els corredors en els punts d’avituallament.
L’itinerari no està senyalitzat, i els diferents equips han de
seguir el recorregut mitjançant el sistema GPS. Enguany,
l’itinerari llarg estava dividit en vuit trams, i els equips només podien fer els relleus que consideressin oportuns
en els punts de control situats a Sant Gregori (km 25,5),
Llorà (km 49,1), Sant Esteve de Llémena (km 73,5), Sant
Aniol de Finestres (km 96,7), Sant Esteve de Llémena (km
122,38) i Canet d’Adri (km 148,8 i 172,8). Els equips que
han fet l’itinerari més curt han fet dos trams menys.
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servei a altres punts de les comarques gironines a través
de convenis amb els diferents hospitals comarcals.
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La tercera edició de l’Oncobike recapta quasi 36.000 euros per millorar el benestar dels malalts de càncer a través
del servei d’Estètica Oncològica Integral, engegat per la
Fundació Oncolliga Girona.
L’Oncobike, la cursa solidària de BTT organitzada per la
Fundació Oncolliga Girona, el Club Ciclista Sant Gregori
i l’associació Cingles de la Llémena, ha aconseguit recollir uns 36.000 euros en la seva tercera edició, celebrada
a la Vall de Llémena. Els diners es destinaran a finançar el
nou servei d’Estètica Oncològica Integral que l’Oncolliga
ha posat en marxa aquest any per millorar el benestar dels
pacients de càncer. Un total de 350 ciclistes distribuïts
en 57 equips han participat enguany a la prova, 44 dels
quals en l’opció de recorregut més llarga, 200 km, i 13
en l’opció curta, 150 km. Els dos recorreguts transcorren
per camins i pistes de la Vall de Llémena, amb punts de
control i avituallament a Sant Gregori, Llorà, Sant Esteve
de Llémena, Sant Aniol de Finestres i Canet d’Adri. Dels
que han fet el recorregut curt, els primers a creuar la línia
de meta han estat els membres de l’equip Onco Impuls
Medes Vic, amb un temps de 8 hores i 41 minuts. Per la
seva banda, l’equip Hors Categorie Girona Klassmark ha
estat el primer de completar el recorregut més llarg, amb
un temps de 9 hores i 52 minuts. La classificació de la
cursa s’ha pogut seguir en directe online a través de la
web www.9hsport.cat.
L’Oncobike va néixer l’any 2016 amb l’objectiu d’oferir als
amants de la BTT un repte esportiu i solidari de l’estil de
l’Oncotrail, la cursa de trail running que l’Oncolliga organitza des de fa sis anys al Baix Empordà. Per participar-hi
cal formar equips de sis ciclistes, dels quals sempre n’hi
ha d’haver dos en ruta. Per inscriure’s, els equips han de
fer un donatiu mínim de 500 euros a Oncolliga. Després
de dos anys recollint fons per millorar el servei de llar-residència que l’Oncolliga ofereix als malalts oncològics de
les comarques gironines i els seus familiars, en aquesta
tercera edició els donatius es destinaran a finançar el nou
servei d’Estètica Oncològica Integral que s’ha posat en
marxa aquest any, i que té com a finalitat prevenir i minimitzar els efectes secundaris que els tractaments oncològics tenen sobre la pell i les mucoses dels malalts,
especialment de les dones. La toxicitat de la pell, les
mucoses seques (bucals, vaginals...), la hipersensibilitat
al sol, l’acne o la coïssor són alguns d’aquestes efectes
secundaris. Tots són transitoris, però molt molestos, i l’objectiu del nou servei és minimitzar-los per tal que el malalt
guanyi qualitat de vida i benestar, i de retruc, millori el
seu estat anímic. El programa, que de moment està implementat a Girona i Olot, ofereix a les pacients un total
de sis sessions (una al mes) totalment individualitzades i
gratuïtes. L’objectiu de l’Oncolliga és poder estendre el
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Ciclistes carregant la bicicleta per travessar un rierol.
Foto: JORDI ISASA.
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PATINATGE ARTÍSTIC SANT GREGORI
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Iniciem la temporada 2018-2019
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L’estiu ens ha quedat enrere, i al setembre el patinatge artístic Sant Gregori - Canet d’Adri vam iniciar l’activitat després d’unes merescudes
vacances. El mateix mes de setembre
va tenir lloc l’exhibició dels balls realitzats en l’anterior temporada dins
dels actes de la Festa Major de Canet d’Adri. El grup dels grans va participar en el festival que organitza el
Club Patinatge Artístic de Bescanó.
Des d’aquí els agraïm la invitació.
I a partir d’aquí ja no hem parat. Entre entrenament i entrenament, els
caps de setmana hem anat a proves
de promoció, amb nervis i il·lusió i
sempre amb l’escalf de les nostres
entrenadores: l’Imma, la Carla, la
Laura i la Nàdia. Primer vam anar a
Promoció a Fontcoberta, on van participar les nostres patinadores Anna,
Irene, Ariadna, Carla i Nora; seguidament vam acompanyar en Cels a la
Copa Territorial a Begur, i després hi

va haver el Campionat de Promoció
a Sant Hilari Sacalm, amb la participació de la Carla, la Marina, l’Emma
i la Nora.
Volem fer una menció especial a la
nostra entrenadora, la Laura Bautista,
i felicitar-la per la seva participació
en el campionat del món a Nantes
(França), on ella i les seves companyes del grup de xou del CPA Girona
van obtenir la medalla de plata amb la
coreografia «Sóc aquí».
I també ens ha quedat temps per
passar-nos-ho molt bé. Per la castanyada, ens vam disfressar una mica i
vam patinar entre bruixes, carbasses,
zombis i molta alegria. Seguint amb
celebracions i aprofitant la Fira del
Pa i la Xocolata, que se celebra cada
any, la nova junta, amb l’ajuda de moltes mares i pares, ens vam decidir a
fer parada. Calendaris d’advent amb
xocolatines, manualitats, joies, botons de xocolata dins de rens, pinces

i collarets, tot es va anar venent. Els
nens i nenes no només han mostrat
ser uns boníssims patinadors, sinó
també uns grans venedors. Aprofitem
aquest mitjà per donar les gràcies a
tothom que d’una manera o altra ha
col·laborat perquè aquesta jornada
fos tot un èxit, malgrat la pluja.
I el 14 de desembre, com és tradició
abans de les festes de Nadal, hem
celebrat el nostre festival amb una
bona xocolata desfeta i tots els balls
dels nostres patinadors i patinadores.
A més, ens agradaria convidar-vos a
seguir-nos al Facebook Patinatge Artístic Sant Gregori Canet, i també a
l’Instagram del Club, pastgregori, on
anem penjant fotos del nostre dia a
dia.
Només ens queda dir que passeu
unes molt bones festes i un molt bon
any 2019!
Patinatge Artístic Sant Gregori

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

Activitat de l’Associació de
Protecció Civil a Sant Gregori
del Pa i de la Xocolata, la cercavila
de la Mostra d’Espectacles Familiars
i durant el concert del Pot Petit dins la
mateixa MEG.
També s’han realitzat intervencions
puntuals a causa d’incidències produïdes per les fortes puges d’aquest any.
A més a més, s’ha continuat elaborant
la revisió i l’actualització de l’inventari
de masos i masies del municipi per tenir el registre de geolocalització dels
habitatges aïllats en cas d’intervenció
per una emergència.

Com es pot veure, l’activitat és molta i
variada, i esperem contribuir a aquesta tasca de servei a la comunitat, voluntària, que es porta a terme des de
l’entitat de Sant Gregori.
Volem recordar també que l’Associació és oberta a noves incorporacions.
Per formar part del grup només cal
enviar-nos un correu electrònic, i us
informarem. Igualment, qualsevol empresa que vulgui col·laborar amb l’entitat s’hi pot posar en contacte a través
de protecciocivil@santgregori.cat.
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Durant els darrers mesos, l’Associació
de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Gregori ha efectuat
diversos serveis durant les activitats
populars i esportives al municipi de
Sant Gregori. Els seus membres hi
han estat presents i han donat suport
a les organitzacions durant la Festa
Major de Sant Gregori i la Festa Major de Ginestar, la Cursa de la Dona
de Muntanya, la Tramunbike de BTT,
la prova cicloturista AIXA, l’aplec de
Sant Grau, l’OncoBike de BTT, la Fira
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Entrega de caixes de
bombons al
Rebost del Llémena
En els darrers anys des de l’Ajuntament de
Sant Gregori es gestiona amb Nestle l’entrega de caixes de bombons al Rebost del
Llémena. Unes caixes que juntament amb
torrons i altres aliments que prepara l’entitat
es distribuiran a les famílies que asisteixen
en unes dates tan marcades com són les
Festes de Nadal.

A R A PA R L E M D ’ A R A
MOSTRA D’ESPECTACLES FAMILIARS

Celebrem la tretzena edició
amb l’espectacle itinerant Postal Express, un carter divertit
i dinàmic que va recórrer els entorns de l’espai de la Fira.
A la tarda, l’espectacle Funky, Funky! va fer ballar la gent a
ritme de música i xocolata.
La mostra va oferir també dos espectacles per a nadons:
Bababà i Black music per als més petits. Dues actuacions
en què la música i els més menuts van ser els protagonistes.
Per altra banda, Laika i La nena dels pardals van ser dues
obres d’una increïble sensibilitat i d’un treball exquisit que

POSTAL EXPRESS

FUNKY, FUNKY!

Desembre 2018

7EN1

La Mostra d’Espectacles Familiars de Sant Gregori (MEG),
que enguany celebrava la seva 13a edició, va tancar tres
caps de setmana intensos amb un gran èxit d’assistència
de públic de totes les edats. Sant Gregori aposta amb
aquesta mostra per espectacles de petit format i de molta
qualitat, alguns destinats a nadons o de format infantil, i
d’altres que podien ser gaudits per tota la família.
La MEG 2018 va donar el tret de sortida el diumenge 18
de novembre, coincidint amb la Fira del Pa i de la Xocolata,

BLACK MUSIC
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LAIKA

LA NENA DELS PARDALS

A R A PA R L E M D ’ A R A

d’un espectacle de gran format. En contrast, L’oníric
món de dins i El secret de la Nanna, dos espectacles de petit format, molt íntims i cuidats, van permetre
conèixer les titelles hologràfiques i imaginar històries
boniques.
Per cloure la MEG, l’espectacle més multitudinari i que va
apropar més famílies a Sant Gregori per poder passar una
bona tarda va ser el concert d’El Pot Petit, que va fer ballar
la gent a l’exterior de La Pineda.

PERKUS

BR2

EL SECRET DE LA NANNA

L’oníric món de dins
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van fer reflexionar sobre la humanitat, i que van emocionar
tot el públic.
L’essència del circ va ser present a la MEG el diumenge 25
de novembre amb The Flamingo’s, un espectacle divertit
a la plaça del poble, on el públic va ser acompanyat per
Perkus, unes titelles gegants que van sorprendre amb el
seu ritme i moviment.
Per la seva banda, BR2 va ser un exhibició de llum,
moviment i hip-hop, en què la gent va poder gaudir
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LOS HERRERITA

EL POT PETIT

A R A PA R L E M D ’ A R A

Fira del pa i la xocolata 2018

Desembre 2018
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El diumenge dia 18 de novembre,
l’Ajuntament de Sant Gregori i l’Associació de Comerciants Sant Gregori-Vall de Llémena van organitzar
la XII Fira del Pa i la Xocolata de les
comarques gironines.
Els núvols i la pluja ens van acompanyar durant tota la jornada, però el
mal temps no va impedir que el públic
pogués gaudir de totes les activitats
programades. Tret de la Trobada de
sardanes, la resta d’exhibicions, concursos, tallers i espectacles es va poder celebrar amb la seva reubicació
dins del pavelló esportiu.
La fira es va despertar amb la trobada de vehicles clàssics dels «In-
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formals dels clàssics de Fontajau» i
l’«Associació d’amics dels tractors i
màquines antigues de Girona», que
van acompanyar l’obertura del mercat d’artesans, traslladat sota la pista
coberta de l’Institut.
Una xocolatada per esmorzar, preparada per Rosa Pujadas, va revifar
els ànims del públic familiar, que es
va concentrar al pavelló per gaudir
de l’exhibició de gimnàstica i de les
primers activitats del matí: trobada
de puntaires, intercanvi de plaques
de cava i les demostracions de cuina
i degustacions a l’Aula de Cuina.
Els tallers per als més menuts, acompanyats pels voluntaris de Cal Bolet,

es van desenvolupar al llarg de tot el
dia, amb una gran afluència de públic.
Mentre els més petits gaudien de la
xocolata, del pa i de les manualitats,
els adults van poder participar en el
tast de Cervesa i xocolata, impartit
pel sommelier Conrad Joher; del tastet de Poesia i xocolata, del pastisser
Lluís Riera, i de les demostracions de
cuina d’elaboració de pa casolà i de
pastisseria en got, organitzades pel
Forn Boix i per la Pastisseria Noguera, respectivament.
La pluja i el fred seguien buscant un
lloc a la fira, provocant que Postal
Express es presentés amb un espectacle interactiu animant les famílies i

A R A PA R L E M D ’ A R A

Ja a la tarda, el públic va aprofitar la
treva de la pluja per gaudir d’una altra
xocolatada popular preparada pels
Cuiners de Sant Gregori, aquest cop
degustada amb el ressò dels tambors, timbals i coreografies de «Percuart».
Amb l’entrega de premis i la posterior animació de «Funky, funky», del
grup Orelles de Xocolata, es va acomiadar la fira, i també el dia. Com
cada any, agraïm a totes les persones i voluntaris que van participar-hi
la seva col·laboració, la qual fa possible que la fira continuï essent una
cita obligada per a la Vall de Llémena i el Gironès.
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dari tot col·laborant amb la Marató,
comprant la «xocolata solidària» de
la fira. La xocolata, però, no va estar
sola en cap moment, ja que en Grau
i l’Afra van fer acte de presència
amb el conte infantil que protagonitzen, dirigit als més menuts, i que
es va poder adquirir en el punt d’informació.
El programa d’actes de la fira va ser
objectiu, en tot moment, del ral·li fotogràfic a càrrec de Zoom, i de la participació del públic amb el concurs
de fotografia a Instagram. I els assistents que van desafiar la pluja van
poder descobrir la col·lecció privada
del Racó de Thalassa.
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recuperant somriures i escalfor, que
ja no ens van abandonar durant tot
el dia.
Els firaires, mostrant els seus millors
productes, van demostrar el seu increïble talent culinari amb mostres
de dolços, bombons, xocolates i diversos productes de proximitat. Pensant ja en les noves generacions, la
fira va comptar amb el concurs del
Casal Sant Grau, creat per presentar-hi dolços i teules de xocolata amb
decoracions que, si encara no són
professionals, no dubtaran a fer-se
un nom al món de la cuina!
Al llarg de la jornada, els assistents
van fer gala del seu caràcter soli-
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Activitats de la Coral
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Sant Miquel de Fluvià, el 13 d’octubre. Vàrem participar en una Trobada de Corals organitzada pels Amics de la Unesco de Girona.
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Festa Major de Montcal el passat 25 de novembre. Vàrem cantar
la missa i un petit concert.

Inauguració del Pessebre de Can Roseta el passat 8 de desembre.

Concurs de fotografia de la XII Fira
del Pa i la Xocolata
Tradicionalment, el Zoom – Amics de la fotografia de la
vall de Llémena convoca per al dia de la Fira del Pa i la
Xocolata un concurs de fotografia que té com a finalitat
captar les imatges més curioses d’aquella jornada.
Enguany, tot i el mal temps, les imatges són molt atractives i els concursants n’han sabut treure un bon suc.
Aquí teniu els guanyadors.
Premi Fira: Laura Geli
Premi Xocolata: Jordi Matamoros i Imma Ballester
Premi Pa: Jaume Ribas.
Felicitats, i moltes gràcies als concursants.
www.elzoom.es
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Fenomen remença
recordaran les festes remences com
un aglutinador d’il·lusions, perquè les
espurnes que es veuen als ulls dels
infants durant la celebració de la festa
són això: il·lusions concentrades en la
mirada dels menuts.
I per al grup dels Rovellats, que durant
dos mesos simultaniegem els assajos
de l’obra de torn amb el petit esquetx
remença que ens toca interpretar, la
Festa remença també és un aglutinant
per compartir estones, especialment
el dia de la festa, entre representació i
representació.
I és que no vivim únicament de teatre.
També, i sobretot, vivim de bones relacions entre companys, i de complicitats que enfortim en diades com la
Festa remença.

25 anys de concursos de Zoom - Amics de la
fotografia de la vall de Llémena
Durant tot el mes de novembre i desembre, s’han exposat a la biblioteca Miquel Martí i Pol els cartells i les
fotografies guanyadors d’aquests 25 anys.
Amb aquesta mostra hem volgut donar a conèixer la
trajectòria de totes aquestes edicions del concurs de
fotografia que es convoca cada any per la Festa Major, i
que aplega imatges del nostre poble i de tota la vall de
Llémena. Moltes gràcies als qui heu fet possible aquesta permanència presentant les vostres fotografies. Per
molts anys!
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festival de cançons i petites representacions. I el dinar sempre era de carmanyola, cosa que era un atractiu més
(tot i que llavors en dèiem fiambrera).
En una època en què no existien les
xarxes socials ni les concentracions
escolars, aquesta festa servia per
conèixer gent dels pobles veïns i fer
amics. Encara ara, passats 50 anys
d’aquelles trobades, en ocasions ens
saludem amb persones de la part alta
de la Vall. Recordem d’on ve l’afecte,
i ens fa molta il·lusió haver compartit
aquelles jornades.
Veient els nens i nenes que hi participen, potser, només potser, si l’evolució
cibernètica de les relacions humanes
no ho impedeix, d’aquí a uns anys els
que llavors seran gent gran del poble

Desembre 2018

Certament ara no és temps de remences a la Vall de Llémena. Aquesta festa es fa la primavera, però precisament
quan és el moment la revista va molt
plena d’imatges sobre l’esdeveniment,
i nosaltres voldríem explicar la nostra
experiència en aquesta celebració,
que cada any remou tota la Vall.
Ja fa anys que alguns membres del
grup participaven a títol individual en
la Festa remença, però va ser l’any
2017, en organitzar-se l’esdeveniment
al castell de Cartellà, que la majoria de
components del grup vàrem decidir
participar-hi. I l’experiència va ser tan
positiva que en l’edició passada hem
tornat a repetir com a grup.
El fenomen remença ha estat un aglutinant per a les persones de la Vall.
Els que ja tenim una edat vàrem viure les festes del catecisme, als anys
seixanta, que segur que ens hi han fet
pensar. En aquells anys els mossens
i els mestres organitzaven una mena
d’olimpíades catequístiques de les
quals ben segur que tots els participants guardem immillorables records.
Un dia a l’any, més o menys a l’època
que té lloc la Festa remença, els alumnes de tot l’Arxiprestat del Llémena,
acompanyats dels pares que podien
afegir-s’hi, ens reuníem en algun poble i allà tenia lloc una gran festa, amb
concurs de preguntes de catecisme,
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18è Cartellà Rock
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Fotos: Jossi Font Planes

El 10 de novembre, les escolles velles de
Cartellà es tornaren a omplir per celebrar la
festa popular del rock gironí. Amb aquesta
divuitena edició ja es pot dir que el Cartellà
Rock arribava a la majoria d’edat. En aquest
aplec, la música en directe és el principal
aglutinador. Enguany, l’esdeveniment, organitzat per l’associació LE²X, va comptar amb
tres formacions de luxe. Totes van ser presentades pel mestre de cerimònies Arnald
Garcia.
Silverflame, integrada per Sheila Endekos
(veu), Jep Vilaplana i Jordi Turon (guitarres),
Javi Galván (Baix) i Jordi Vila (bateria), van tocar les cançons del seu primer treball, First
Flight (autoeditat). En plena gira de presentació, la banda, amb tints psicodèlics, van fer
les delícies del personal.
A continuació, Zepp Mood van despertar
l’esperit de Led Zeppelin. Nuri Mancebo
(veu), Lluís Figueras (guitarra), Anna Fuster
(baix) i Marc Marquès (bateria) van fer tot un
recital versionant els clàssics eterns de la
banda anglesa.
El plat fort del 18è Cartellà Rock va ser la
tornada de The Cartellà Rock Band. Està
formada per tots els integrants de les dues
formacions abans esmentades, més Manel
Rost, Nuri Arnau Coderch i Marc Corso com
a vocalistes; Lluís Morilla, Oriol Cardona i
Jepi Castilla com a guitarristes; Aleix Pagès,
Anna Fuster i Gerard Llavero com a baixos;
Toni Molina, com a bateria, i Miquel Brugués
i Albert Casellas com a teclistes. Sota la direcció musical de Jordi Vila, la macrobanda
desgranà una selecció de temes de tots els
temps que van fer viure moments de comunió
molt emotius.
LE²X, que també organitza la Fira de Disc de
la Vall del Llémena Nostaldisc i produeix el
programa Radiofree, de Ràdio Sant Gregori, vol commemorar el 20 anys de ràdio de
l’Enric Puig i agrair el suport de tots els seus
col·laboradors: Ajuntament de Sant Gregori, Espai Jove Cal Bolet, Ràdio Sant Gregori
107.9 FM, Radiofree, Gestió cultural i activitats educatives Joan Duch, Hostal del Forn,
Cases de la Música, Espai Marfà, El Ginjoler,
Shop-Gallery Groovy, Consultoria Informàtica PcXaico, La Mirona, Bar Restaurant La
Terrassa, Xantar Bar, Foto-Vídeo Machuca,
BTM Sound i Produccions Tremendes.
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Oferta cultural
Cursos:
Curs de teatre per a infants – inici 11 de gener
Curs avançat de fotografia digital – inici 14 de gener
Tallers puntuals:
Pintura decorativa: pintura a la llet – 9 de febrer
Cultiu de bolets de soca – 22 de febrer
Testos de ceràmica – 15 de març
Scrapbooking: lettering – 30 de març
Ganxet modern: pollets de Pasqua – 6 d’abril

Propostes familiars:
La meteorologia – 26 de gener
Un carnaval molt animal! – 28 de febrer
Taller infantil de primavera – 10 de març
Taller infantil de Sant Jordi – 23 d’abril
Més informació i inscripcions a:
Cal Bolet 972 42 90 72
cultura@santgregori.cat • www.santgregori.cat

HALLOWEEN
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Tallers de cuina:
Embotit casolà – 17 de gener
Llets vegetals – 31 de gener
Gofres – 14 de febrer
Begudes energètiques – 4 d’abril
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Durant els mesos de tardor s’han anat iniciant els diversos
cursos formatius que complementen la tasca de les entitats
del municipi. Entre aquests, hi ha hagut, de l’Escola de Música del Gironès, la proposta Música en família. Per a joves
i adults trobem els cursos de dansa contemporània, dansa
oriental i fusions o salsa cubana. D’altres propostes que
també han tingut una molt bona acollida han estat el teatre
per a adults i la fotografia digital.
Pel que fa als tallers puntuals, el dissabte 10 de novembre
vàrem aprofundir en el coneixement dels nostres gossos i
de les relacions que hi establim, amb la xerrada col·loqui
sobre psicologia canina que ens va oferir Jaume Serrano,
educador caní.
Coincidint amb la Fira del Pa i la Xocolata, a Cal Bolet vàrem iniciar els tallers de cuina amb Laura Batallé, que ens
va mostrar com fer pa sense gluten ben esponjós i gustós, i
també ens va ensenyar a elaborar la massa mare per aconseguir que el pa fermenti millor.
Finalment, volem remarcar el gran interès que va despertar
la proposta familiar de Halloween, en la qual un centenar
de nens i nenes varen crear màscares terrorífiques, mans
comestibles i petits monstres per ambientar l’última setmana d’octubre.
Aquestes són les propostes que s’iniciaran a partir del gener.
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ASSOCIACIÓ DONES DE LA VALL

Trimestre amb molta activitat
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Durant aquest trimestre, l’Associació de
Dones de la Vall ha continuat amb un
seguit d’activitats que referim a continuació.
– El cap de setmana del 19 al 21 d’octubre va tenir lloc la sortida de l’any.
Un grup de 29 dones vàrem viatjar
a la República Txeca. El primer dia
va estar destinat a la visita del nucli
històric de Praga, una extraordinària
ciutat que té molt per oferir tant en
l’aspecte monumental com de dinàmica urbana.
El dissabte es va fer una excursió a Karlovy Vary, una ciutat balneari que ens va
impressionar per les seves edificacions
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i per l’ambient als carrers. Si hi afegim
que la ciutat està ubicada en una zona
de boscos que, en aquesta època de
l’any, tenien tots els colors imaginables,
podem afirmar que va ser una sortida
fantàstica. El dia es va acabar amb un
espectacle de teatre negre.
Encara quedava tot el diumenge al matí
per dedicar-lo a completar les visites de
Praga que havien quedat pendents del
divendres, i a la tarda vam tenir el trasllat
a l’aeroport i el retorn a casa.
Altres activitats del trimestre han estat:
– La sortida del dia 10 de novembre al
Lluèrnia, d’Olot, un vertader especta-

cle del qual vàrem gaudir tot passejant per la capital de la Garrotxa.
– La participació a la Fira del Pa i de la
Xocolata, en la qual, malgrat la pluja, va
haver-hi força visitants.
– El vermut solidari del Dia mundial contra la violència masclista, durant el qual
es va llegir el manifest unitari i es varen
penjar tantes roses com víctimes de
violència hi ha hagut durant aquest any.
– El taller de cuina que cada any imparteix la Sra. Núria Lladó, en què ens proposa tres plats adequats per a un menú
de festa.
– Participació a la Fira de Nadal de Sant
Gregori.
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Dia contra la violència masclista
violència, de la mena que sigui –física, verbal, psicològica... tant se val!– no pot tenir cabuda de cap manera en
les relacions de convivència d’una societat avançada com
pretenem ser.
Aquest diumenge, un grup de persones ens vàrem
aplegar al Centre Cívic, i abans de compartir un vermut
es va llegir el manifest unitari. Mentre s’anava dient el
nom de les víctimes, cada un dels assistents/es va anar
enganxant flors blanques sobre un llaç lila, que s’havia
preparat per a aquesta acció reivindicativa.
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El diumenge 25 de novembre, amb motiu del Dia contra
la violència masclista, la regidoria d’Igualtat de gènere,
juntament amb l’Associació de Dones, varen preparar un
acte reivindicatiu per ajudar a conscienciar la gent sobre
aquesta xacra que, malgrat els avenços culturals i socials
en què estem immersos, no acabem de saber resoldre.
En el que portem d’any hi ha hagut 43 dones víctimes
de violència, i per això cal que tots prenguem consciència que aquest és un camí per qual no podem continuar.
Cal que ens conscienciem d’una vegada per totes que la
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Càritas - El Rebost del Llémena
Des de Càritas Sant Gregori volem donar
gràcies a tothom que ha col·laborat en l’organització del Gran Recapte 2018. Aquest
any hem recollit 1.181 quilos de menjar.
Moltes gràcies als joves de l’IES de la Vall
del Llémena per la seva valuosa ajuda. També, gràcies als supermercats i empreses
Valvi, Spar, Can Boix i Montserrat. Gràcies
a la gent del poble per la seva generosa
col·laboració i a tots els voluntaris que hi
han participat. Aprofitem per desitjar-vos
un molt Bon Nadal i un Feliç Any Nou.
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Nova direcció
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Quan ja teníem coll avall que el dia 16
de desembre a la Pineda es faria la
darrera representació de La Cantant
Calba, a finals de novembre ens han
comunicat que hem estat seleccionats
per participar en dos prestigiosos concursos de teatre amateur. Així, el 27
de gener portarem l’obra al Concurs
de teatre amateur Rafael Anglada, de
Santa Coloma de Farners, i el 17 de
febrer serem al XXXII Concurs de Teatre Català de Gràcia.
Tal com informàvem en el darrer número de la revista, ja estem assajant
una nova obra, que en aquesta ocasió
dirigeix la Mònica Arnau, amb qui hem
parlat entre bambolines.
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Fins ara t’hem pogut veure actuant en gairebé totes les obres
d’Increixendo, però ara t’estrenes
com a directora. Com és que has
fet aquest pas?
Fa un any vaig rebre la proposta, per
part d’en Rafel, que m’oferia la possibilitat de dirigir el proper muntatge
teatral. Em va costar molt prendre la
decisió, perquè ho veia complicat i era
entrar en un altre nivell. Però algú un
dia em va dir que «val més penedir-se
de les coses que has fet i no t’han acabat de sortir bé que d’aquelles que no
has realitzat i volies fer». Això em va fer
pensar i m’hi vaig llançar.
Amb la teva estrena com a directora, el grup ha fet una clara aposta per renovar-se. Com afrontes
aquest repte?
Doncs amb ganes, molta il·lusió i, alhora, amb respecte. Sobretot amb la idea
de mantenir el nivell que portem amb
en Rafel. Espero seguir tenint èxits
similars als que hem tingut fins ara. I
sobretot, no decebre el públic que ens
segueix des dels nostres inicis.
Quina és la part més complicada
que t’has trobat com a directora?
Una de les parts més complicades ha
estat programar els assajos, per adaptar-los a totes les actrius i actors que
participen del muntatge. I també anar
perfilant l’obra. A mesura que avan-

cen els assajos, veus que la idea que
t’havies fet al principi va canviant, però
sempre encaminada a la idea inicial
que tenies.

escriure per a la seva dona, Franca
Rame. És una peça que a simple vista
sembla senzilla de representar, però
també té la seva complexitat.

Com a directora, ets més de convèncer o d’exigir?
Crec que sóc una persona que intenta
convèncer més que exigir.

Quant de temps porteu assajant-la, i quan l’estrenareu?
Vam començar a assajar a l’agost i tenim prevista l’estrena el dia 13 d’abril,
en el marc de la cinquena mostra
de teatre amateur de Sant Gregori,
TEAM’19.

Tens algun mètode de treball per
dirigir als teus companys, o vas
improvisant sobre la marxa?
Tinc les meves tècniques, però la improvisació sempre aporta coses bones.
Parla’ns una mica de l’obra que
esteu preparant.
Un dia qualsevol és una obra de Dario Fo, un autor de teatre italià, que va

Què diries a la gent perquè vingués a veure-la?
Doncs que es donin l’oportunitat de
venir, que deixin les cabòries a casa
per una estona, i que riure és una bona
teràpia.
Doncs ja ho sabeu: Un dia qualsevol,
ben aviat a Sant Gregori. Us hi esperem!
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Biblioteca
Miquel
Martí i Pol

«La fantasia és l’essència de tota escriptura per a
nens, tal com crec que és per a qualsevol tipus de
llibre, per a qualsevol acte creatiu i tal vegada per a
l’acte de viure»
Sendak
activitats passades
17/10/18. Comentem
Nosaltres en la nit,
de Haruf, al Club de
Lectura.
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16/10/18. Comencem
nova temporada
de Club de Lectura
Infantil amb la Sessi
com a conductora. Són
els Petits Lectors!
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24/10/18. Versus 26 - Nit de poetes. Lectura de poetes actuals i homenatge a
Miquel Martí i Pol.
09/11/18. Hora de
conte en anglès amb
Kids&Us. Storytime
«Gina Ginger’s birthday
party».

10/11/18. Tercera
partida al joc de
MoneyLand a la
biblioteca amb el seu
creador, Juan Marín
Pozo.

26/10/18. Presentació del llibre d’Agnès Padró La
bassa de les granotes. A càrrec de Cesc Compte.
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Aparador de cuina
per a la Fira del Pa i la
Xocolata a la biblioteca.

16/11/18. Hora de conte infantil amb la Cia.
la Sal. Preludi musical amb la Mariona i l’Aitana,
de l’escola Goodlife.

20/11/18. Al club de lectura infantil comenten
Els cinc altra vegada a la illa de Kirrin,
d’Enid Blyton. Conductora: Sessi Sitjà.
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21/11/18. Hora de
conte/taller amb Inès
Castel-Branco per
parlar de La gota
d’aigua.
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21/11/18. Trobada del
Club De Lectura. Parlem
de Mercè Rodoreda i El
carrer de les camèlies.
Conductora: Carme
Callejón.

Durant els mesos
d’octubre i novembre
hem rebut diferents
visites escolars. Al
bloc de la biblioteca hi
trobareu un seguit de
fotografies. Destaquem
la col·laboració dels
alumnes de quart
d’ESO.

El dia 30 de novembre
es va fer l’entrega de
premis del concurs de
fotografia de la XII Fira
del Pa i la Xocolata.
Concurs organitzat pel
Zoom.

Els dies 29 i 30 de
novembre hem comptat
amb Taller Nimbe per
fer el Taller Infantil de
Decoració Nadalenca.

Aquest mes de novembre ens ha arribat
mobiliari nou. Dues butaques, dos «sillons» i
una orellera. Són molt xules!

Trobareu informació de la resta d’activitats relacionades amb la biblioteca
al nostre bloc, http://bibliotecadesantgregori.blogspot.com/
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PROPERES ACTIVITATS

PROPERES ACTIVITATS

Exposicions:
• Gener: exposició fotogràfica. Fira del Pa i la Xocolata. Organitzada pel Zoom – Amics de la Fotografia de la Vall de
Llémena.
• Febrer: exposició d’aquarel·les de Mara. «Cuorcino»
• Març: exposició pictòrica. Enric Planas Meoro / Susana
Velasco

Per a adults
• Els ocells del jardí a mida real / Daniela Strauss. 598 STR
• Vindràs amb mi després del diluvi / Mar Bosch Oliveras.
N BOS
• El dia que Barcelona va morir / Enric Calpena. N CAL
• L’observador de núvols / Marc Capdevila. N CAP
• Paradís d’ombres / Núria Gras. N GRA
• La gent de Hemsö / August Strindberg. N STR
• Canteu, esperits, canteu / Jesmyn Ward. N WAR

Infantils:
• Gener: divendres 25. Hora del conte infantil amb Elena
Ballester.
• Febrer: dissabte 2. Bebecontes amb M. Helena. Les Personalitats. Cal inscripció prèvia al taulell de la biblioteca.
• divendres 22. Hora del conte infantil amb La Senyoreta.
• Març: divendres 22. Hora del conte infantil amb Alquímia
musical.
• divendres 29. Taller familiar de Decoració de Primavera
amb Taller Nimbe. Cal inscripció prèvia al taulell. Preu 1 €
per participant inscrit.
Altres:
• Març: divendres 15. Presentació dels llibres de la primera
Young Talent del Gironès, amb Laura Alabau.
• dijous 28. Taller de Primavera per a joves. A partir de 8
anys. Cal inscripció prèvia al taulell. Preu 1 € per persona
inscrita.

Joves
• Tots estimem l’Emma /Àngel Burgas. JN BUR
• Un batec alhora / Sharon Creech. JN CRE
• Stars. Estels fugaços / Anna Todd. JN TOD
Còmics
• Pies descalzos. Una història de Hiroshima / Keiji Nakazawa.
C NAK
• Els Mumin a la Rivera / Tove Jansson. IC JAN
• Els Barrufets fan vacances / Peyo. IC PEY
DVD , CD i audiollibres
• Cantábrico / dirigida i filmada per Joaquín Gutiérrez Acha.
DVD 50 CAN
•B
 atman vs. Dos Caras / dirigida per Rick Morales. DVD
AVENTURES BAT
• La gran enfermedad del amor / dirigida per Michael Showalter DVD COMÈDIA GRA
• Wonder / Dirigida per Stephen Chbosky. DVD DRAMA WON

Superlópez – Un heroi amb bigoti
Encara que coincideixi amb l’estrena a la gran pantalla, el còmic de Superlópez és una recomanació imprescindible per a tot aficionat al món de les vinyetes.
Fruit de la imaginació de Juan López Fernández, més conegut com a Jan, Supelópez – El Supergrup és una paròdia de Los Vengadores de Marvel. A més del Superman clenxinat, tenim el
Capità Hispània, una fusió patriòtica del Capità Amèrica i del Guerrer de l’Antifaç; Brut, una caricatura de la Cosa dels Quatre Fantàstics; la Noia Increïble, la contrapartida de Jean Grey dels
X-Men; el Mag, còpia del Doctor Estrany i, finalment, Llauna, un clar homenatge a Iron Man.
Aquesta recopilació d’històries no mostra aventures explosives i de grans dimensions, sinó
més aviat el dia a dia del grup al seu quarter general: la quotidianitat d’estomacar-se els uns
als altres per decidir qui és el líder o fer-se la punyeta per eludir responsabilitats de viure en
un col·lectiu.
Des de la primera pàgina s’encadenen els acudits i les bromes, amb un 100 % d’efectivitat. I es demostra la importància de dotar els personatges amb una personalitat individual i variada, fins i tot entranyable, que fa que el lector
s’hi identifiqui i gaudeixi de l’explosiva comicitat i dels gags visuals.
Adrià Besalú Marquès
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Club de Lectura Infantil:
• Per a 5è i 6è. Trobades el tercer dimarts de mes, els mesos de gener, febrer, març, abril i maig.
• Nou Club de Lectura Infantil. Pendent de determinar dates. Els mesos de gener, febrer, març, abril i maig.

Infantils
• A dormir, gatets / Bàrbara Castro Urío. I0 ZAH
• La idea més meravellosa / Ashley Spires. I ÀLBUM I1 BEA
• El viatge de Saltamartí / Arnold Lobel. I2 LLI
• Ballar malgrat els obstacles / Eva Serra Vila. I3 ESP
• Univers / Guillaume Duprat. I ESPAI
• Saps com funciona? / Cécile Jugla. I 62 JUG
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Club de Lectura Adults:
• Acte de violència, Manuel de Pedrolo, 16 de gener
• Afanys d’amor perdut, W. Shakespeare, 23 de febrer
• Istanbul, Istanbul, Sönmez, Burhan, 20 de març
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