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COM PERDRE EL TEMPS

Problema d’escacs

Mots encreuats
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Plantejament: Juguen blanques i guanyen
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HORITZONTALS: 1. Aquest aparell
de guerra disposa els torpedes en la
direcció adequada i després els dispara, 2. Planta tèxtil inveriida. Ja. Aton
lacisum. El Llémena, per no anar gaire
lluny. 3. Capital de la comarca natural
de l’Alta Segarra. Del dret poden ser
viaris o entrellaçaments de cordills.
Antic cap d’estat persa. 4. Fa sonar la
plana alta. A mi. Causi despit de dreta a esquerra. A banda i banda del rotor. 5. Excitaran, agullonaran de corcoll. 6. Antic cap d’estat, en aquest
cas, rus. Començaran. 7. Realització
escènica d’una obra de teatre. 8. Fa
sonar l’horòscop. Riu suís força conegut. Nom d’home força habitual.
Lletra grega capgirada. 9. Riu italià
també prou conegut. El de Venècia
de Shakespeare arriba d’orient. Anar.
10. Faedora de plurals. A l’inrevés,
anió poliatòmic que conté l’urani com
a àtom central. Llaura la terra.

VERTICALS: 1. Els que creuen ser
llops i es captenen com si ho fossin. 2. Capgirat element de la nostra
cuina. Arriet, i també babau. Denota
equivalència. 3. Disposa, guarneix de
baix a dalt. Entra i surt de Torrent. 4.
Punt al seu punt. Fixarà l’embarcació
al norai. 5. Rostre que s’enfila. Fa sonar cinc mil crits. Tenien existència.
6. Imperatiu militar. Capgirat, lloc, i
també col·locat. Regala, o sí rus. 7.
Vacil·laran. 8. Fa sonar pocs o molts
moltons. Demana confirmació. És tan
inofensiu i ineficaç que ha perdut una
ena. 9. Besar la mà. 10. Pròpies d’un
antic i històric estat alemany amb
capital a Königsberg. 11. Fa sonar
setze metres. Capgirat cognom dels
germans Dean i Dan, dissenyadors
de moda i empresaris canadencs.
Arbre de corcoll. 12. Doctor abreujat.
Regalaria. Xifra romana. 13. Pot ser
transversal. Desordenat, confús. 14.
Transpiraran. On es baten els cereals.

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

Josep
Orri
Juanola

1. Dxc6 Dxc6 2. Cxe7+ Rh8 3. Cxc6, i han guanyat
una peça.
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El tapat, destapa’l!
Coneixes moltes persones amb nom igual al teu?
A més de la meva padrina, he sentit a parlar de dues
persones més que el porten. Jo no les conec, però. I
em consta que una redactora de TV també se’n diu.
Germans, germanes? Érem quatre, dos nois i dues
noies. També vaig tenir un germà més gran va morir a
les poques hores de néixer
Quina va ser la teva primera escola? L’escola de Taialà.
Després vaig anar a Girona. Vaig començar a treballar
i al cap d’un temps vaig reprendre el fil de l’estudi.
Sempre residint al municipi? Tota la vida he viscut al
mateix poble, però durant uns anys vaig viure en una
zona de Girona.
T’enviava cartes la teva parella quan festejàveu? Curiosament, no m’escrivia.
Què és millor, les cartes tradicionals amb sobre i segell, o els mails, el WhatsApp...? Les cartes tradicionals donen una visió més romàntica de la comunicació,
llevat del correu comercial.
Per a tu, quina estació de l’any és la millor per a
la música i per què? Totes les estacions són bones.
Tot i que l’estiu convida més a anar a concerts, festes
majors, festivals... Però, a l’hivern, una música a la vora
del foc no té preu.
Quantes cançons saps de memòria? Moltes, moltes...
Per cantar amb gràcia s’ha de tenir una predisposició
natural o se’n pot aprendre? Se’n pot aprendre, tot i que
ajuda molt tenir una bona oïda i una certa predisposició.
Quin sentit consideres més invalidant en cas de
perdre’l? La vista n’és un, però penso que la pèrdua
de l’oïda t’aïlla més.
Amb qui ets més tolerant: amb els fills o amb els
nets? Amb els nets...
Un viatge que t’hagi agradat i un que t’agradaria
fer? M’ha agradat moltíssim Nova Zelanda i Austràlia, i
m’agradaria molt anar al Japó.
Un personatge que t’agradaria haver conegut?
M’hauria emocionat conèixer Haendel.
Un dels darrers llibres que has llegit? L’any que va
ploure cendra, de Ponç Feliu.
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Q

ueden poques setmanes per a la Diada de Sant Jordi, una
jornada sempre especial i plena d’aquella màgia que ens
porten les roses i els llibres i que, juntament amb l’ambient
de primavera, ens ofereix una mescla de sensacions que en
fan sempre una gran Diada.

N Ú M E R O

L’olor d’una rosa és inconfusible, igual que ho és l’olor d’un llibre acabat
d’obrir. És l’olor de mil i una històries que ens porten a llocs on potser mai
no hem estat, que ens recorden moments que hem viscut o ens fan emocionar a mesura que
passen les pàgines. Relats, diàlegs, versos, paraules... són els garants de la literatura i, per
tant, d’una part de la cultura que hem de preservar i conservar. Perquè si la cultura fa més ric
un poble, la lectura fa més riques les persones. Així, doncs, aprofitem al màxim aquesta nova
Diada que s’acosta i no perdem l’oportunitat, durant el 23 d’abril, i també sempre, de comprar,
intercanviar o regalar llibres, que de ben segur ens aportaran coses positives i especials.

					

JOAQUIM ROCA VENTURA

Alcalde de Sant Gregori
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Només vull destacar el fet d’haver assolit els 100 números i de seguir sumant publicacions.
Aquest ja és el número 109. És una consecució prou rellevant i és el reflex de molts anys de
constància, de feina de moltes persones, per recollir i preservar aquest element d’identitat
del municipi de Sant Gregori, i que ens fa recordar els moments que hem viscut i ens han fet
emocionar. Per això conservem-la com un tresor, com un llibre que s’escriu per capítols: això
és la revista 7en1.

7EN1

Aquesta revista també és especial: és la darrera de la legislatura. Aquí no en faré balanç –per
a això hi ha altres espais i moments– però sí que vull agrair la tasca de totes les persones
que han dedicat i dediquen el seu temps a fer-la possible, des del consell de redacció fins a
les persones de cada entitat, persones dels centres educatius, culturals, juvenils o d’altres
àmbits que han aportat el seu gra de sorra perquè cada número sortís a la llum amb el millor
contingut per explicar, en definitiva, la història del municipi.
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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
RECURSOS MUNICIPALS

Abril 2019
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Casal d’avis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 42 86 66
Espai jove Cal Bolet . . . . . . . . . . . .  972 42 90 72
Radio Sant Gregori (107,9)  . . . 972 42 88 49
Biblioteca “Miquel Martí i Pol” 972 42 90 05
Escola “Agustí Gifre” . . . . . . . . . . .  972 42 81 82
Llar d’infants “Els Escarlets” . .  972 42 84 34
Institut Vall de Llémena . . . . . . . . . 972 65 66 91/
676 714 182
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Obrim un nou apartat: els establiments i comerços que celebrin algun aniversari –25, 50 o més anys– ens ho poden fer
saber posant-se en contacte amb l’Ajuntament, i tan aviat com
sigui possible se’n publicarà una ressenya en aquesta revista.

Aniversari
25 anys El Racó d’en Pep
El 6 de febrer de 1994, ara ha fet 25 anys, en Pep i la Joana varen
emprendre un projecte arriscat i ple de dificultats: l’obertura del restaurant El Racó d’en Pep, situat a prop de la carretera de Santa Afra.
Passat un quart de segle –aviat és dit–, podem constatar que els ha
anat bé, i El Racó d’en Pep s’ha fet un nom entre la gastronomia de
la Vall, no pas sense esforç, treball, professionalitat i moltes hores
dedicació. A més, el seu fill, en Jordi, s’ha apuntat al carro familiar i,
per tant, aquest restaurant, que ja té història, també té futur.
La gent d’El Racó, a més de tenir sempre la porta oberta a tots els
clients, col·laboren amb totes les iniciatives que es porten a terme en
el municipi, i sempre fan per un quan es tracta de gastronomia.
Felicitats a en Pep, la Joana, en Jordi i a tots els seus col·laboradors
per aquest aniversari. Desitgem que en siguin molts més!

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

L’etiqueta del cava amb què varen celebrar l’aniversari.

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

Interior del menjador.
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Moviment demogràfic
Del 10 de desembre de 2018 al 7 de març de 2019

MATRIMONIS

• MARC VALENZUELA i QUINTANA, fill de Luis i de
Raquel, que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia
14 de desembre de 2018.
• E DGAR i ÍNGRID AUBÓ i RICO, fills de Xavier i de
Judith, que resideixen a Sant Gregori, nascuts el dia
15 de desembre de 2018.

• JOSE VICENTE FLORES i ROST amb VANESA RODRÍGUEZ i TORRENT, tots dos de Sant Gregori, es
varen casar a l’església de Sant Gregori el dia 23 de
desembre de 2019.

DEFUNCIONS

• JORDI FRIGOLÉ i BOSCH, fill de Denís i de Maria,
que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 2 de gener de 2019.

• JOAN TABERNER i SERRA, de 75 anys, i que residia
a Sant Gregori, va morir el dia 29 de desembre de
2018.

• LIA PONSATÍ i SOLER, filla de Josep i Mònica, que
resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 8 de gener
de 2019.

• ADELINA CHECA MARTÍNEZ, de 93 anys, que residia a Sant Gregori, va morir a la residència Les Oliveres de Sant Gregori el dia 7 de gener de 2019.

• ALÈXIA SÁNCHEZ i CHITIBOI, filla de Manel i Andrea, que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia
11 de gener de 2019.

• ALBERT ROURA i GIRONÈS, de 88 anys, que residia a Sant Gregori, va morir el dia 10 de gener de
2019.

• XÈNIA MILLAN i REVERTER, filla de Miquel i d’Ariadna, que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 16
de gener de 2019.

• FRANCISCO PUIG i BONMATÍ, de 93 anys, va morir
a Girona el dia 1 de febrer de 2019.

• IRENE CARRASCO i REVUELTA, filla de Francisco i
d’Eva, que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia
28 de gener de 2019.
• JAN ERRASTI i LÓPEZ, fill d’Ekaitz i d’Anna, que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 29 de gener de
2019.
• OLIVIA ALONSO i GONZÁLEZ, filla de Víctor i de
Marta, que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia
5 de febrer de 2019.
• G RAU BOSACOMA i HERRANZ, fill de Pau i de
Clara, residents a Sant Gregori, nascut el dia 17 de
febrer de 2019.
• PAU RIERA i GARCIA, fill d’Isaac i d’Anna, que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 23 de gener de
2019.
• IVETTE ARNAU i RAFEL, filla de Xavier i de Carla, que
resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 1 de març
de 2019.

• ALEJANDRO DEULOFEU i AMORES, de 39 anys,
que residia a Sant Gregori, va morir el mes de gener.
• LLUÏSA GRABULOSA BOSACOMA, de 93 anys,
residia a Cartellà i va morir l’1 de febrer.
•
CONCEPCIÓN RIBAS BOSCH, de 83 anys, de
Sant Gregori, va morir a Girona el dia 3 de febrer de
2019.
• MARCEL·LINA CARRERA i BADOSA, de 89, que
residia a Sant Gregori, va morir a Girona el dia 10 de
febrer de 2019.
• MARIA CARBONELL i POUS, de 89 anys, que residia a Sant Gregori, va morir el dia 12 de febrer de
2019,
• ROSA JORDÀ i BORDOY, de 86 anys, que residia
a Sant Gregori, va morir el dia 24 de febrer de 2019
• JOSEP RODRÍGUEZ i FERNÁNDEZ, de 67 anys,
que residia a Sant Gregori, va morir el dia 26 de febrer
de 2019.

7EN1

NAIXEMENTS

•
CHRISTOPHER TARI i GÓMEZ amb CRISTINA
SERRA i SALA, tots dos de Sant Gregori, es van casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 12 de gener
de 2019.

Abril 2019

JORDI FRIGOLÉ
BOSCH, el primer nadó
de Sant Gregori del 2019
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pa r l e m a m b . . .

Tots hem sentit a parlar de les
energies renovables i dels seus
beneficis. Aquestes energies, que
provenen de fonts naturals com
ara el sol, el vent o les marees, són
transformades, a través de processos diversos, en energies que ens
fan la vida més còmoda. La geotèrmia aprofita la calor natural de
l’interior de la terra per a diversos
usos útils per a les persones, com
ara l’aclimatació d’espais públics
i privats. Aquest món, encara desconegut per a molta gent, implica
molts coneixements, maquinària
pesant i llargues jornades de treball. Des de fa uns quants anys
s’ha convertit en el projecte professional de l’Albert Pujadas i Pigem.

Abril 2019
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Albert Pujadas i Pigem
Geòleg de la Vall de Llémena
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1. Amb els pares.
2. L’equip de futbol.
3. De colònies.
4. A
 mb el grup de
MIJAC.
5. A
 l Teide amb la
família.

1

6. París amb la família.

2

Quan l’Albert tenia 10 anys tenia clar que volia ser mecànic.
El seu pare ho era, i a ell li semblava apassionant aquella
feina. Desitjava que arribés l’estiu per poder baixar al taller
de sota casa seva per donar un cop de mà fent canvis d’oli
i arreglant pneumàtics punxats. S’apuntava les hores minuciosament i després passava comptes per poder cobrar
algun caleró.
Però quan l’EGB ja s’estava acabant i va arribar el moment de decidir cap on orientava el seu futur, el professor
Tremoleda li va fer una proposta que li va fer ballar el cap:
«I si, en comptes de fer formació professional, estudies
batxillerat i un cop acabis ja decidiràs si vols fer un ofici?».
Potser aquella opció no era tan mala idea. De moment l’Albert aparcaria el seu somni de nen i es posaria a estudiar
BUP a l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona. Va acabar
el batxillerat i el COU, i va creure que la carrera de magisteri podia ser una bona opció: «A mi sempre m’havia
agradat fer classes. A l’escola, a l’hora del pati, a vegades
donava un cop de mà a algun company». I tot i que per estudiar la carrera de mestre no calia deixar Girona, a l’Albert
li varen fer una bona proposta i va marxar, amb il·lusió però
també amb recança, cap a Barcelona. Se li barrejaven els
sentiments. Aquí tenia la seva colla feta i estava immers
en activitats que l’omplien molt. Jugava a futbol i era part
activa del MIJAC, l’esplai d’acció catòlica de Sant Gregori,

que havia impulsat mossèn Ramon Alventosa en arribar al
poble, quan l’Albert tenia catorze anys. Ell feia de monitor
i sempre tenia la guitarra a punt per animar la mainada a
cantar. En aquella època els nens i nenes del poble gaudien de colònies, campaments, sortides i desenes d’activitats que omplien les tardes de dissabte, durant el curs,
i tot l’estiu.
Un cop acabada la diplomatura de magisteri i les pràctiques
que tocaven, a l’Albert li havien quedat ganes de continuar
estudiant. Tenia inquietuds científiques, i la geologia li semblava una branca prou interessant. Va agafar arrancada i va
decidir fer el salt. A través d’un curs pont amb moltes convalidacions curioses, l’Albert es va plantar a tercer de carrera
carregat de mancances i interrogants, perquè notava que li
faltaven coneixements: «Recordo que el primer any va ser
molt intens. Vaig entrar a geologia de forma poc habitual, i
hi havia matèries que ja es donaven per apreses, tot i que
jo no en sabia gairebé res!». Tot i les dificultats, l’Albert va
acabar la carrera i va tenir l’opció d’entrar al CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas), on hi ha un centre
de recerca sobre temes de vulcanisme que el varen posar
en contacte amb algunes de les eminències d’aquest tema
de tot el món. Va iniciar una tesi sobre vulcanisme al Teide
que implicava estar quinze dies a Barcelona i quinze dies a
Tenerife. «Treballàvem a la part alta de Tenerife, a Las Caña-

pa r l e m a m b . . .
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das, a molts metres d’altitud. Allà estàvem completament
sols i alguna vegada voltats de neu i tot. Per sort estàvem
allotjats en un Parador Nacional, que era l’únic lloc habitable
allà dalt. Cal dir que ens tractaven com reis».
Quan la tesi semblava que portaria l’Albert cap a Austràlia,
li varen trucar de la Universitat de Girona per fer-li una proposta molt llaminera. Es tractava de fer classes de geologia a estudiants de biologia, i això implicava preparar-se
les sessions a diari i no abaixar la guàrdia ni un moment.
Després de sis anys fent de professor a la UdG, la famosa
tesi sobre vulcanisme, que havia començat a Tenerife, es
va anar orientant cap a la Garrotxa i la Vall de Llémena, i
també la seva vida.
Va arribar el canvi de mil·lenni, i la geotècnia, com a sistema per conèixer i interpretar els materials de l’escorça
terrestre per solucionar problemes d’enginyeria, es trobava
en un moment molt interessant. La Universitat de Girona
va signar un conveni amb el CECAM (Centre d’Estudis de
la Construcció i Anàlisi de Materials), i això va donar feina
a molts geòlegs. «A partir d’aquell moment em vaig passar
quatre anys combinant la feina nova amb les classes a la
universitat i la tesi. Una bogeria! Vaig trigar set anys a saber
què era tenir una setmana de vacances». Passat un temps
va decidir aparcar la docència i centrar-se en la geotècnia,
primer de tot, per després passar a la geotèrmia. Dins del

CECAM, l’Albert era el responsable de coordinar set màquines de perforació per tot Espanya.
Però va anar veient que la filosofia de l’empresa no acabava
de lligar amb el tipus de tasca que ell feia i, després de
proposar-los comprar el departament de Geotèrmia, l’Albert va decidir iniciar el seu propi projecte professional. Es
diria Qualigeotèrmia, i ara ja fa uns deu anys que funciona.
Actualment és una de les empreses que més sondes de
geotèrmia munta en l’àmbit estatal, fins al punt que fa tres
anys varen haver de comprar una segona màquina per poder fer front al volum de feina.
Avui l’Albert viu a Sant Gregori amb la seva família i veu com
els seus fills creixen feliços jugant a màquines que ell ni s’imaginava quan era petit. Al número 3 de la plaça del Sol de Sant
Gregori, quan el carrer de Baix encara estava ple de pols i forats, ell hi va passar els primers deu anys de la seva vida, envoltat de mainada, jocs i rialles. L’Albert sap molt bé la necessitat
de la tecnologia en molts aspectes de la nostra vida, i la seva
feina requereix maquinària de tot tipus i molta precisió. Malgrat
això, a vegades no pot evitar mirar els seus petits amb nostàlgia i preguntar-se si hi ha res comparable a la felicitat que
donen quatre xuts de pilota al carrer amb uns quants amics i
alguna pelada als genolls després de jugar tot el dia...
ANNA PARÉS I SASANEDAS
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anem a l’escola
LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”

Pràctiques a la llar
El nostre objectiu és contribuir a la
professionalitat en la docència, donar
la possibilitat als estudiants de posar
en pràctica tots els coneixements que
han adquirit en la formació acadèmica,
i ajudar-los a millorar en totes aquelles
situacions noves en què es puguin trobar dins l’aula.
Aquest any hem rebut la Clàudia, la
Clara i la Paula. Durant uns mesos,
han col·laborat en les aules, en el fun-

cionament de la llar i han presentat
una proposta didàctica que han dut a
terme amb els infants de P1 i P2.
Ens ha agradat molt tenir-les amb nosaltres a la llar, i els desitgem molta
sort en el camí de la docència.
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Els Escarlets, des de fa temps, apostem per ser un centre formador, i col·
laborem amb el Departament d’Ensenyament per acollir practicants de
Grau Superior i de Magisteri d’Educació Infantil en el nostre centre.
Apostem pel projecte de formar futurs
professionals en el nostre ram, i oferim
als estudiants la possibilitat de formar
part de l’equip docent de manera activa.
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AMPA ESCOLA AGUSTÍ GIFRE DE SANT GREGORI

Jocs al pati d’infantil
L’AMPA de l’Escola Agustí Gifre està
molt contenta d’explicar que, el 22 de
desembre, molta gent es va aplegar al
pati de l’escola per pintar un conjunt
de jocs al pati d’Infantil, que segur
que faran xalar grans i petits. Moltes
gràcies als col·laboradors! A banda,

la Comissió de patis continuarà treballant perquè, ara que ja tira endavant
el projecte de les noves aules de l’escola, el pati que hi hagi a la zona dels
grans també quedi d’allò més bé.
A part, els patges reials, a instàncies
de l’AMPA, van lliurar, com cada any,

els regals que els nens i les nenes
van confeccionar al taller de Nadal
per a mestres i personal de l’escola.
Els patges també van entregar un
regal mol especial per a la Maria Àngels, que es va jubilar just el darrer
dia de l’any.

anem a l’escola
ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

colors i un vestit molt llampant, va
llegir una carta i va animar tota l’escola a gaudir d’uns dies de disbauxa i seguir les consignes que ens va
proposar. El dimarts 5 de març es
va acomiadar, i va aparèixer la vella
Quaresma. Els nens i nenes la van
xiular, perquè amb aquesta «senyora»
s’acaba la gresca. Els va dir que tocava treballar de valent, i als més menuts no els va fer gaire gràcia. Són
aquestes tradicions que a l’escola
ens agrada conservar, ja que gaudim
de tota la màgia que hi aporten els
nens i nenes.
Des de fa temps que se’ns diu que
treballar l’anglès a l’escola és un objectiu important. Per aquest motiu, els
alumnes de sisè han pogut treballar
aquesta llengua amb tres esportistes
d’alçada, en concret tres jugadors del
Bàsquet Girona. Dos d’aquests jugadors, d’origen nord-americà, han compartit anècdotes i han contestat preguntes formulades en la seva llengua.
Ha estat una activitat molt interessant
i de gran profit per a tots els nens i nenes de sisè. Si en tenim l’oportunitat,
intentarem repetir aquesta activitat en
els proper cursos.
La darrera cosa, i per no fer-nos
pesats, és manifestar l’alegria que
ens produeix poder veure que les
obres d’ampliació, que tant esperàvem, finalment són realitat. Ha estat
un recorregut llarg, ja que a l’escola
estem mancats d’espais, fins al punt
que tenim dues aules a l’edifici de
l’Institut. Veurem com dia rere dia el
projecte va avançant. Ens dona tranquil·litat poder dir que el proper curs
tindrem prou aules per atendre els
nens i nenes de la Vall. No haurem recuperat l’aula de psico, la de música,
la de plàstica, la sala de mestres...
però hi haurà els espais necessaris
per ubicar-hi les aules ordinàries que
necessitem. Esperem poder compartir, el proper curs, la notícia que ja
tenim l’escola ben endreçada i equipada per poder fer una bona feina.
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Tal com diuen els indis americans als
westerns, «han passat moltes llunes»
des de la publicació de la darrera
revista 7 en 1. Com bé podeu suposar, a l’escola han passat moltes
coses. De fet, cada dia és una aventura i són moltes les anècdotes que
es van succeint. Malgrat tot, el que
volem compartir amb tot els lectors
són aquelles coses que, sota el nostre criteri, valorem com a importants.
Un any més, i en van onze, els alumnes de sisè van representar Els Pastorets a la sala de La Pineda. Això
s’ha convertit en una tradició i un
esdeveniment que fa que la sobretaula de sant Esteve no s’allargui
massa i que moltes famílies surtin de
casa per assistir a la representació
d’aquesta obra. Ens omple de satisfacció poder dir que tota la feina
dels artistes, mares i mestres que
fan possible aquesta representació
reverteix en una causa solidària com
la Marató de TV3. Any rere any, la
quantitat ha anat augmentant, i podem dir que aquest és el segon any
que la recaptació ha estat important.
Enguany hem aportat la quantitat de
675 euros.
Una altra cosa que ens va portar a
obrir la Sala 1 d’octubre als pares i
mares de l’escola, va ser el Museu de
Joguines que van muntar els alumnes
de segon. Fruit del projecte que van
treballar, van posar fil a l’agulla i van
crear joguines amb diferents materials de rebuig i les corresponents
explicacions. Tots els qui van poder
contemplar el que hi havia exposat
van fer-ne una valoració molt positiva
i van felicitar els alumnes i les mestres. Totes aquestes manifestacions
les vam recollir al llibre de visites que
teníem a la sortida de la sala, i les
guardem amb molta estima.
Aquest any ens ha visitat el Rei Carnestoltes. És la primera vegada que
els alumnes de l’escola han pogut
veure i escoltar aquest enjogassat
personatge. Amb una perruca de
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Westerns
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Des de l'Escola Agustí Gifre es va celebrar
el Dia Mundial de la Pau i es va fer amb
aquest mural a la plaça del Poble. Foto:
Genís Pujiula

anem a l’escola
INSTITUT VALL DE LLÉMENA
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El Servei comunitari fa augmentar la quantitat
de donants de sang a Sant Gregori
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Durant aquest curs, l’INS Vall de Llémena ha impulsat el Servei comunitari
per a l’alumnat de Secundària obligatòria amb la voluntat de promoure que
els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania,
i posin en joc els seus coneixements
i capacitats al servei de la comunitat.
Per dur a terme aquest servei comunitari, els alumnes de 3r d’ESO han
desenvolupat el Programa de donació
de sang, amb la finalitat d’analitzar la
situació actual de les donacions de
sang a Sant Gregori i d’elaborar un pla
estratègic per augmentar-ne el nombre.
Per prendre consciència de la gran
quantitat de sang que es necessita a
Catalunya, els alumnes de 3r han fet
una visita al Banc de Sang i Teixits de
Girona, amb seu a l’Hospital Josep
Trueta. Han tingut accés a les instal·lacions en què es du a terme el procés i
han pogut parlar amb els especialistes
que se n’encarreguen. Poder veure en
primera persona els engranatges del
Banc de Sang i Teixits els ha donat
una imatge real de la necessitat de donar sang, i els ha servit per encarrilar,
amb més compromís, la campanya de
difusió.
Dins el pla estratègic de difusió i
col·laboració, els alumnes han presentat diverses actuacions que van
des de la difusió de la campanya de
donació de sang a través d’una carta
formal dirigida a les famílies, una falca

de ràdio, un pòster, un anunci per TV
Girona, i el disseny d’un logotip per
a la campanya, fins a la col·laboració
amb el Banc de Sang i Teixits de Girona per a l’organització de la campanya
d’extracció de sang, que es va materialitzar el dia 29 de gener al Centre
Cívic de Sant Gregori.
Els resultats obtinguts a la campanya
de donació d’enguany han estat molt
satisfactoris. Mentre que l’any passat
el nombre de persones que van donar
sang no va superar la trentena, aquest
any, després de tot el procés de difusió dut a terme a través del projecte
del Servei comunitari, s’ha arribat a la
xifra de 75 donacions.
El Programa de donació de sang és la
nostra proposta educativa, i combina
processos d’aprenentatge i de servei
a la comunitat en un sol projecte ben
articulat, en el qual els participants es
formen tot treballant sobre necessitats
reals de l’entorn, amb l’objectiu de millorar-lo.
L’ús dels mòbils i les tauletes: eines d’aprenentatge
En el desplegament de les competències digitals, els alumnes i professors
de l’Institut han participat en tota una
sèrie d’experiències educatives amb
la finalitat de generar propostes de
treball a l’aula, al centre educatiu o en
comunitats més àmplies.
El mes de febrer passat, professors
del centre van participar a la II Trobada de G Suite Catalunya. S’hi van

congregar diversos ponents internacionals que van exposar tot un conjunt d’aplicacions que Google ofereix
a les escoles i instituts de manera
gratuïta.
Tot seguit, el professorat de l’Institut
també va assistir a la segona edició
del Youth Mobile Festival (YoMo),
dins el Mobile World Congress, la fira
més gran dedicada a la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art, el disseny i
les matemàtiques per a joves, on es
van presentar experiències mschools
per fomentar l’aprenentatge amb tecnologia Mobile i augmentar el coneixement informàtic i l’esperit emprenedor.
La participació en aquest festival va
ser molt interessant perquè es van
evidenciar noves vies d’ensenyament i
aprenentatge que es concretaran amb
la posada en marxa del pla mòbils.edu,
al qual es podran adherir 100 centres
educatius de tot Catalunya. Aquest pla
tindrà una durada de tres anys, i consistirà en la formació de professorat i
alumnat.
Finalment, els docents van col·laborar
en les sessions d’EduHack, organitzades pel Mobile World Capital Barcelona, que és un procés de cocreació
a gran escala que connecta, inspira i
capacita els docents per identificar i
dissenyar experiències innovadores
per a l’aula, el centre i la comunitat escolar amb l’ús de la tecnologia digital.
La finalitat d’aquestes sessions de formació és treballar en el pilotatge d’un
projecte de realitat virtual que s’està
realitzant amb l’alumnat de 3r d’ESO,
juntament amb l’Institut Illa de Rodes,
de Roses, i l’Escola d’Hostaleria, de
Girona.
Per deixar constància de l’interès que
suscita l’ús dels mòbils i tauletes entre els adolescents, quatre alumnes
del nostre institut van ser entrevistats per periodistes de TV3. L’emissió
d’aquesta entrevista es va poder visualitzar en el programa Telenotícies
d’aquesta cadena.

anem a l’escola
En el cas de Narcís Lagares, ens va parlar dels seus reptes al capdavant d’una
empresa especialitzada en maquinària industrial i de la seva passió pel Ral·li Dakar.
Quant a Valentina Planas, ens va parlar
de la seva afició per la filologia i el disseny, i com es va materialitzar aquesta
afició amb la creació d’un estudi d’assessorament lingüístic i comunicatiu.
L’objectiu d’aquestes xerrades d’emprenedoria ha servit per descobrir i
ampliar el coneixement de les diferents
professions i camps ocupacionals existents en l’entorn, per tal que cada alumne pugui crear, revisar o aprofundir en
un itinerari acadèmic i professional coherent, que respongui adequadament
a les seves aptituds, interessos i valors.

UAP 19
En el desè aniversari de la Cantata organitzada per l’Associació UAP, eduquem per la Pau, el dia 1 de febrer, els
alumnes de 1r d’ESO i alguns alumnes d’altres cursos van participar en el
darrer espectacle organitzat per una
vintena de professors de música de
les comarques gironines. L’espectacle
d’enguany va girar al voltant de l’Holocaust. La UAP ha apostat per acostar
aquest tema a les noves generacions
perquè és essencial fer memòria del
passat i posar en evidència que en el
nostre present se segueixen produint
determinades manifestacions i formes
d’odi cap a la diferència totalment injustificades.
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Un impuls a l’emprenedoria
Aquest trimestre, des de l’assignatura d’emprenedoria, s’ha donat un impuls a les experiències vivencials amb
el testimoniatge de dues persones
que ens han explicat tots els passos
que han fet per tirar endavant, i amb
èxit, els seus projectes empresarials.
Aquest dues persones són Narcís
Lagares, vocal del consell, i director
d’operacions i producció de l’empresa
Metalquimia; i Valentina Planas, fundadora de l’empresa La Incorrecta.
Ambdues experiències vivencials han
servit per destacar el paral·lelisme
que es pot donar entre les experiències professionals i les aficions personals de cadascú.

CONSORCI SANT GREGORI
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Escola d’educació especial Joan Riu
Aquest curs, a l’escola Joan Riu hem
creat un projecte Pre-ocupacional.
L’objectiu és facilitar a tots els nostres
alumnes d’entre 16 i 21 anys unes
activitats adaptades i funcionals de
caràcter pre-ocupacional per poder
desenvolupar-les dins d’un entorn
facilitador i acollidor. D’aquest projecte, se’n podran beneficiar la resta
d’alumnes de l’escola, aprofitant tot
un seguit d’activitats i d’instal·lacions
que poden esdevenir diferents centres d’interès.
El projecte pretén tenir un ventall
d’activitats suficientment ampli, variat i divers que permeti augmentar
el nombre d’alumnes que les puguin
realitzar, i afavorir-ne així l’adaptació
segons les característiques dels
alumnes. Aquestes activitats s’in-

clouran dins l’horari estipulat per fer
activitats, tant de matins com de tardes, i estaran registrades dins la programació individual de cada alumne.
Les diferents activitats dins del projecte són:
- Feina a bugaderia (plegar tovalloles
i pitets)
-
Neteja d’exteriors (anar a recollir
brossa pels diferents espais del
Consorci)

- Galliner a l’escola (tenir-ne cura i ferne el manteniment)
Aquest últim és el més recent. Els
alumnes estan encantats de tenir gallines a l’escola!
Al costat del galliner hi tenim un banc,
on s’asseuen i observen les gallines.
Els hi donen pa, enciam, aigua, pinso... No els falta de res, i estan com
reines! També netegem el galliner... i
a la tarda anem a mirar si hi ha ous!

B A T E C PA R R O Q U I A L
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Anar a catequesi!
Des de l’equip de redacció de la revista, ens animen a parlar sobre les
activitats que es realitzen en els municipis que formem el 7en1. Avui, jo,
des d’aquest espai, us vull parlar de
la catequesi. Sovint entenem la catequesi, i la fonamentem, a partir d’uns
continguts, d’un temari, d’unes fitxes
i, fins i tot per als adolescents, en
unes dinàmiques aplicades per engrescar-los. Tanmateix, la catequesi
va molt més enllà d’uns continguts.
La catequesi –a diferència de la classe de religió– intenta comunicar una
vida, la de Jesucrist. Tot el que podem
transmetre de coneixements pot estar
bé. Com deia el meu pare, «allà (volia dir a doctrina) no hi aprendràs res
de dolent». Diu el salm: «Qui és l’home que estima la vida, que vol viure
temps i fruir de benestar?» (Sl 33,13).
La resposta ve tot seguit: «Guarda’t la
llengua del mal, que no diguin res de
fals els teus llavis. Decanta’t del mal i
fes el bé, busca la pau, procura aconseguir-la» (Sl 33,14-15).

Sí, la catequesi és una vida i per això el
meu pare tenia raó: «Allà no hi aprendràs res de dolent».
Aleshores, tant se val si es fa llibre o no;
si aprenem poques o moltes oracions;
si fem grans murals i representacions.
A catequesi venim a aprendre com
hem de viure i fruir de benestar. És el
manament –sempre nou– de Jesús:
«Estimeu-vos els uns als altres, tal com
jo us he estimat» (Jn 13,34). Aprenent
a respectar els altres, aprenem també
a perdonar: «Si algú tingués res contra
un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor
us ha perdonat: perdoneu també vosaltres» (Col 3,13).
Tanmateix, Jesús ens diu a l’evangeli:
«Deixeu venir els nens, no els exclogueu, perquè el Regne de Déu és dels
qui són com ells…». Son ells qui trien
anar amb qui els mostra confiança i
tendresa. Aleshores, el/la catequista
ha de ser una enciclopèdia de la història sagrada o en teologia? És clar
que no; simplement ha de viure amb
coherència la seva fe, i d’aquesta ma-

12

casal de la gent gran

En Rodri, un home bo, ens ha deixat
Quan tot just els dies s’allarguen i es pressent una avançada primavera, quan la vida sembla renéixer de nou, ens has
dit adéu, Rodri.
Adéu a tots: a la Mercè, als fills i als nets; a la família, als
veïns, als amics i amigues de tota la vida; als de la colla del
Casal... Tots estem orfes de tu, de la teva simpatia i bon fer.
Sempre en tenies alguna per dir, molt amic dels teus amics,
sempre de bon humor fent la brometa malgrat que no et
trobessis prou bé.
Aquestes trobades –a la foto– eren part la nostra amistat.
Cantàvem i ens rèiem de la vida.
Ara tenim el dolç regust de recordar-te com un gran amic i
un bon amic del Casal Sant Grau.
Fins sempre, Josep!
ELS AMICS I AMIGUES DEL CASAL SANT GRAU

nera transmetre-la als nens i nenes.
Ells, a través del seus pares, li fan
confiança, i el/la catequista correspon
estimant-los, fent-se càrrec del seu
comportament bellugadís, despert i
súper-estimulat per la tecnologia. Els
catequistes han de transmetre als
nens la seva fe estimant, contagiant
allò que creuen i que viuen amb alegria. Són ambaixadors de la fraternitat
i justícia.
No cal dir que la finalitat de la catequesi és la trobada amb Jesús. Conèixer
Jesús, la seva vida, les seves paraules,
la seva manera d’actuar i de relacionar-se..., és el que els farà créixer en
humanitat, juntament amb l’amor dels
seus pares.
A la catequesi només intentem regar
una llavor plantada en el baptisme,
una llavor que dura per sempre. Per
això és important que els nens batejats vinguin a catequesi. No ho posposeu, deixant que ells escullin. Pares
i avis, deixeu que els infants s’acostin
a Jesús.

CASAL DE LA GENT GRAN
CASAL SANT GRAU

Una tarda diferent
La tradicional Quina del Casal no hi podia pas faltar, al mes
de gener. Tot just acabades les festes nadalenques, tot es
posa en marxa. És una tarda diferent al Casal... S’ha fet el
silenci: el 8..., el 2..., el 17... Línia...! Quina...!!
Qui té la sort de guanyar algun lot marxa ben content cap a
casa; i qui només ha vingut a jugar, també, per haver passat
una tarda «diferent» al Casal.

Després d’haver participat a la Fira del Pa i la Xocolata, el Grup de Manualitats del Casal Sant Grau va
instal·lar la seva paradeta a la Fira de Nadal, que va
tenir lloc el dia 16 de desembre, i va oferir el producte
de la venda dels seus treballs a finalitats solidàries.
La recaptació íntegra es va lliurar a Oncolliga Girona.
Moltes gràcies per la vostra solidaritat!
MANUALITATS. DONES DEL CASAL SANT GRAU

7EN1

El dia 17 de gener va tenir lloc a la Sala Galligans la
presentació del poemari Campanas a medianoche,
de Lluís Pradas Amat. Els assistents, a més de poder escoltar els poemes d’aquest llibre, també varen
gaudir de la lectura d’altres poemes del mateix autor i de convidats a l’acte, que varen llegir els seus
escrits. Pepita Roca ens va oferir textos íntims familiars, i Lourdes Salinas va ser la veu dels escrits del
darrer llibre de Joaquim Farrés –Quimet– soci que
ens va deixar fa pocs mesos.

Grup de Manualitats
Dones del Casal
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Tast de lletres al casal
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A qui coneixes? Les fotografies i la història d’un poble
Ara ja hi estem viciats. Un cop al mes continuem fent
memòria de la nostra història i esperem amb il·lusió anar al
Casal a identificar aquelles imatges de to grisós que ens
han llegat els nostres avantpassats.
Us recordem que aquesta activitat –que té molt bona acollida i que està conduïda per en Jaume Ribas– és organitzada conjuntament pel Casal Sant Grau i el ZOOM – Amics
de la fotografia de la Vall de Llémena, i es fa especialment
per a tothom qui hi vulgui venir.
Estem trobant veritables meravelles: paisatge, celebracions, comunions, casaments, escola, vehicles, el món rural... Això no té preu! Fins la propera!

CASAL DE LA GENT GRAN

Festa d’arribada del nou any amb el Casal Sant Grau
Moltes gràcies als que heu fet possible que fos un èxit. Això
ens encoratja a organitzar-ne una possible nova edició.
L’arribada del nou any sempre es mereix una bona celebració.
Bon any 2019!
CASAL SANT GRAU
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Organitzada pel Casal Sant Grau i amb el suport de l’Ajuntament de Sant Gregori, enguany s’ha celebrat l’arribada
del nou any a l’Espai la Pineda.
Va ser una festa molt lluïda. Les persones assistents varen
poder gaudir d’un espai molt ben guarnit, d’un menú molt
especial per a l’ocasió i també d’una bona estona de ball
amb el Trio Sol de Nit.
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Solidaritat amb la marató de tv3. Brou casolà solidari
Per segon any, el dia 16 de desembre de 2018 el Casal
Sant Grau va voler aportar el seu granet de sorra a la
gran festa solidària de la Marató de TV3 fent un brou
casolà solidari a la plaça de l’Ajuntament, on es celebrava la Fira de Nadal. Els guanys obtinguts amb la venda
dels gots de brou varen lliurar-se íntegrament a la Mara-

tó. Tenir un got de brou a les mans en un dia fred i plujós
s’agraïa molt i, a la vegada, va ser molt agradable gaudir
de totes les activitats que es varen fer aquell matí.
Moltes gràcies per la vostra solidaritat!
CASAL SANT GRAU

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

Activitats joves

Postals nadalenques fetes amb scrapbook i fotografies instantànies!
Els experts diuen que les modes són cícliques. I ara sembla que les càmeres instantànies analògiques tornen a estilar-se.
Fotografia en mà, una mica de traça amb
les tisores i un xic de bon gust per a la
combinació de colors i de seguida vàrem
tenir feta una postal amb motius nadalencs per desitjar unes bones festes als
més propers.

Parc de Nadal de Sant Gregori
Els nens i nenes amunt i avall, el so de les nadales de fons i el
bon humor propi de les vacances són ja un element comú del
tradicional Parc de Nadal de Sant Gregori. En aquesta ocasió, el
divendres 28 i el dissabte 29 de desembre el Pavelló Municipal
de Sant Gregori s’ha tornat a omplir de tallers, inflables i un munt
d’activitats infantils, dinamitzades amb el suport de joves voluntaris del municipi.

Abril 2019

Exposició sobre violències sexuals:
«Tabú, tu tries què t’hi jugues!»
L’exposició interactiva «Tabú, tu tries què
t’hi jugues» permet interactuar a través
d’un recorregut virtual en qüestions tan
importants com el sexpreading –difusió
d’imatges amb contingut sexual d’una altra
persona sense el seu consentiment–, els
límits i el consentiment i l’assetjament i la
cosificació del cos de les dones. Durant
la primera setmana de desembre, aquesta
eina innovadora que combina l’espai tangible amb l’intangible ha estat a les nostres
instal·lacions convidant els participants a
aprofundir sobre les violències sexuals.

7EN1

Taller de cuina: crep de què?
La crep és un dels berenars predilectes dels
més llaminers. És justament per això que, de
tant en tant, ens agrada posar-nos el davantal
i experimentar amb diferents gustos. Així mateix ho hem fet un divendres de desembre a
la tarda, i hem pogut provar-ne de dolces i de
salades. N’hi ha una, però, que sempre és la
més cotitzada de totes: la crep de xocolata!
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IX Jornada de Delegats del Gironès
En el marc del Projecte PIDCES (Punt d’Informació i Dinamització als
Centres d’Educació Secundària) que es desenvolupa a l’Institut Vall de
Llémena, hem tornat a assistir a la Jornada de Delegats del Gironès,
espai de trobada d’alumnes de segon d’ESO dels diferents instituts de
la comarca que desenvolupen la tasca de delegats als seus respectius
centres. És un espai d’aprenentatges que facilita l’adquisició d’eines i
estratègies per fer front a la representació de l’alumnat!
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Esquiada a la Masella
El despertador sona més d’hora de l’habitual; encara és fosc i
ve de gust tombar-s’hi de l’altre costat i continuar dormint. Però
la causa s’ho mereix, així que aixeques el cul i enfiles camí en direcció a les pistes d’esquí de la Masella amb un grup de joves i
famílies disposades a gaudir d’una jornada de neu. Tot i haver-se
de llevar aviat, el 16 de febrer va ser un dia que va valdre la pena!

Nit jove de Carnestoltes
Des de l’Àrea de Joventut de Sant Gregori i la Comissió de Festes s’ha volgut
que aquells joves del municipi que fins
ara no trobaven el seu lloc en cap de
les activitats de Carnestoltes del territori
s’apropessin una mica més a aquesta
tradició marcada per la disbauxa i les
celebracions. És per aquest motiu que
s’ha programat un concert a l’Espai la
Pineda amb les actuacions de Germà
Negre, The Blackiss i Campikipugui. A
més, durant la nit s’ha tornat a desplegar el «Punt lila d’atenció i prevenció de
les violències masclistes i LGBTI+fòbiques» amb l’objectiu d’esdevenir un recurs preventiu i una eina de suport per
a totes les persones que hi participen i
reivindicar, una vegada més, que si no
és un sí, ja és un no!

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

Uniraid
En aquest número de la revista volem felicitar les parelles formades
per Joan Torrent i Jordi Roca i Pol
Alcarria i Adrià Pell per la seva participació, el mes de febrer passat,
a l’UNIRAID, ral·li solidari per a estudiants d’entre 18 i 28 anys, que
consta d’un itinerari de nou dies pel
desert del Marroc amb turismes de
més de 20 anys, que cada equip

s’ha preparat durant els mesos anteriors a la cursa.
Però, al cap i a la fi, UNIRAID no
és un ral·li ni una cursa de velocitat:
és un viatge, una aventura en què
els participants han de completar
set etapes navegant amb un roadbook, i superant tot tipus d’obstacles, reptes i proves, amb l’objectiu
de creuar el Marroc de nord a sud i

lliurar 40 kg de material solidari en
els llogarets del desert.
En aquest projecte, en el qual participen nois i noies vinguts d’arreu
de la Península Ibèrica i Andorra, els
participants no només guanyen en
coneixements de mecànica i orientació sinó que també forgen amistats i comparteixen experiències.

Abril 2019
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Rua de Carnestoltes
Passejar pels carrers de Sant Gregori damunt una carrossa i lluir aquelles robes que, en qualsevol altra ocasió, no t’haguessis atrevit a posar-te és d’allò més divertit. Aquesta vegada, tot fent volar la imaginació,
es va escollir caracteritzar-nos de superheroïnes, però no unes qualssevol, sinó aquelles que procuren el bé: la defensora de la llibertat, la
lluitadora per l’acolliment dels refugiats i les persones sense llar, pels
drets de les dones i el col·lectiu LGBTI+, en contra del maltractament
animal, per l’ecologisme i per la justícia.
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Activitats, competicions i esdeveniments
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Al Patinatge Sant Gregori – Canet
d’Adri no parem quiets. Ens esperen
uns mesos plens d’activitats, competicions i esdeveniments. De fet, ja us
podem fer cinc cèntims de tot el que
hem anat fent.
Començant per on vam acabar el número anterior, us volem explicar el nostre festival de Nadal, des de les més
petites amb l’estrella i la lluna, passant
pels nostres Elfs, Santa Claus, i els
més grans vestits de festa de Cap
d’any. Va ser una tarda ben divertida,
acompanyada per una bona xocolata
calenta que ens van preparar els pares i mares dels patinadors.
I des d’aquest mitjà, volem aprofitar
per felicitar la nostra entrenadora Laura Bautista, que el dia 27 de gener, en
el campionat gironí de grups de xou,
va quedar –juntament amb les seves
companyes del patinatge Girona–
campiona en primera posició. Com
no podia ser d’altra manera, una bona
representació dels nostres patinadors
i patinadores, juntament amb pares i
mares, érem a Fontajau per animar-la i
felicitar-la. Ja estem preparant una sor-

tida per poder acompanyar-la aquest
estiu també als World Roller Games,
que se celebraran a Barcelona. Volem
estar sempre al seu costat per poder
donar-li tot l’escalf a la pista.
El dia 27 de febrer el Carnestoltes
ha arribat a les nostres pistes, des de
les més petites als més grans! I ja per
acabar, volem dir-vos que ens anem
preparant per a les proves i competicions, les dels consells comarcals: el
10 de març hem anat a Fornells, el 7
d’abril la cita serà a Sant Hilari, i les
proves de federació es faran els dies
5, 6 i 7 d’abril a Vidreres.
En els propers números us explicarem
com ens ha anat... Per ara continuem
treballant i patinant.

CLUB CICLISTA SANT GREGORI EL LLÉMENA

Copa Catalunya Infantil BTT
El Club Ciclista Sant Gregori – El
Llémena va dur a terme el dia 9 de
març la primera prova de la Copa
Catalunya Infantil BTT. Més de 200
corredors i corredores es varen donar cita a Sant Gregori per córrer en
les diferents categories.
Donem les gràcies a tots els assistents, corredors i voluntaris per poder tirar endavant aquesta prova, i
també a l’Ajuntament de Sant Gregori i a la Federació de Ciclisme pel
seu suport.
A tots aquells que gaudiu de la pràctica esportiva a Sant Gregori i a la

Vall del Llémena, us invitem a adherir-vos a nosaltres o a seguir-nos!
Us podeu posar amb contacte amb
nosaltres per mail a ccsantgregori@

hotmail.com o busqueu-nos al Facebook per C.C. Sant Gregori!
LA JUNTA

ESPORTS
CLUB D’ESCACS SANT GREGORI

Lliga Catalana d’Escacs
Volem destacar que el Sant Gregori
mai havia arribat a 7 punts, i encara
ens queden dues jornades per poder
millorar la puntuació!
També tenim un equip sub-12, format
pels nens del Club, que està jugant
la lliga gironina sub-12. En el moment
de fer aquest escrit estan en vuitena
posició, a falta d’una jornada.
A títol individual, en Rafael Garcia
està jugant el campionat de veterans
de Girona, i en el moment que redactem aquest escrit porta 1.5 punts de
4 possibles.
Per la seva banda, l’Albert Muratet
va anar a jugar un torneig d’actius a

Marsella, on va fer una puntuació de 6
punts de 9 possibles. Va jugar amb el
Gran Mestre Étienne Bacrot i el Mestre Internacional Pavel Govciyan.

El dia 3 de març, a Ginestar, vam celebrar la X Caminada Popular. Sí, 10
anys; sembla que era ahir quan vam
fer la primera.
Aquesta vegada van ser 380 persones
de tot arreu de la província de Girona
que ens van donar suport. Nosaltres
intentem fer tot el possible perquè tots
els que ens acompanyen gaudeixin
d’un dia a l’aire lliure practicant esport,
en família, amb amics, oferint-los un
merescut esmorzar i un obsequi.
Intentem que tothom tingui cabuda a
la caminada. Per això vam fer circuits
diferents i de més o menys dificultat.
Aquesta vegada van ser de 10 i 15 km,

i també hi havia un passeig de 5 km.
Tots els circuits estan pensats perquè
els participants puguin admirar la bellesa que envolta la Vall del Llémena.
El mateix dia també es va celebrar la
V Cursa de Muntanya cronometrada,
amb un total de 80 atrevits corredors
que disposaven de tres circuits de
10 - 15 i 21 km, a escollir segons les
seves capacitats i valentia.
Els primers classificats van ser obsequiats amb un regal que estem orgullosos d’entregar: fruites i verdures
per fomentar la vida sana.
També els més petits tenen una cursa per a ells. Vam celebrar el IV Cros
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Caminada / Cursa Ginestar 2019
infantil, en el qual 45 nens i nenes
van córrer en diferents categories,
demostrant que són els corredors
del futur.
Finalment, des de la Comissió de
Festes de Ginestar hem de donar les
gràcies a l’Ajuntament de Sant Gregori, a ADF, a Protecció Civil i a totes
aquelles persones que desinteressadament ens donen un cop de mà per
tirar endavant totes les proves, i a tots
aquells amics caminants/corredors
que ens animen a seguir treballant.
Ens tornem a retrobar l’any vinent.
COMISSIÓ DE FESTES DE GINESTAR

Abril 2019

Els primers mesos de l’any sempre
estan dedicats a la Lliga Catalana
d’Escacs. Fa uns quants anys que
el Club d’Escacs Sant Gregori juga
a primera gironina, i sempre estem a
punt de pujar, però mai ho acabem de
fer del tot. Aquest any sembla que sí
que ho aconseguirem: després de set
jornades, hem guanyat a totes les rondes, i anem líders en solitari, amb 7
punts de 7 possibles, quan falten dos
punts per jugar. A la vuitena ronda juguem contra el Lloret, que porta 6.5
punts, i amb ells ens disputarem el
primer lloc de la categoria, tot i que és
possible que pugin els dos primers.
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Recta final de curs dibuixant el futur
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Banquetes noves
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Encarem els darrers mesos de la
temporada amb l’alegria que ens
dona l’arribada progressiva del bon
temps, però sobretot pel futur que
tenim per davant. I és que ens il·lusiona veure com els 24 equips de
l’Agrupació segueixen formant-se
com a futbolistes, però sobretot com
a persones.
Coincidint amb les festes de Nadal vam celebrar una edició més
de la Quina, conjuntament amb els
amics del bàsquet i amb la col·laboració de l’Ajuntament. Un any
més, va ser tot un èxit, i en alguna
de les jornades el pavelló va quedar petit per acollir els centenars
de persones d’arreu que volien
gaudir d’un gran ambient. Aquells
dies vam organitzar dues rifes per
ajudar l’Adrià en la lluita contra una
llarga malaltia. Des d’aquí aprofitem per enviar-li molts ànims, a ell i
a tota la seva família. A ell, i també
a l’Eloi i a tots els seus. Estem amb
vosaltres, campions!
El mes de gener vam tenir ocasió de
participar en el concurs d’himnes
del futbol català, en què per quarta
edició els usuaris escullen quin és el
millor himne de Catalunya. En el nostre cas, ens hem classificat per a la
següent ronda amb un 56,9 % dels
vots i quedar per davant del Club
de Futbol Serinyà i Unión Deportiva
Cultural Mas Pellicer de Reus, amb
un himne fet per en Gavin Buckley i
impulsat per la Junta Directiva, presidida per Albert Casadevall. A final
de temporada disputarem la propera
ronda contra els vencedors de cada
mes. Estigueu ben atents, perquè
els tres més votats accediran a la
gran final!
Pel que fa a les instal·lacions, en les
darreres setmanes des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha procedit
a la substitució de les banquetes del
Municipal i a l’arranjament de les xarxes. S’ha adquirit un nou carro per
pentinar la gespa, s’han pintat els

vestidors i es disposa d’una nova
porteria de futbol onze.
El primer equip està lluitant per evitar les posicions de perill, però fent
debutar joves de la base del Club.
El filial està travessant una mala ratxa de resultats a causa de diverses
lesions, però de ben segur remuntaran.
En el Juvenil A hi ha hagut un canvi
d’entrenadors, i Álex Montes i Pau
Montón formen el nou cos tècnic.
Montes ha fet un gran esforç per
tornar a casa davant la proposta del
Club. Pel que fa a Montón, es troba lesionat, i Albert Pallàs assumeix
les seves tasques temporalment. Us
esperem a tots al Municipal per ajudar-nos a mantenir la categoria! Des
d’aquí volem enviar molts ànims a en
Pau, capità del primer equip.
Cal recordar que del 16 al 21 d’abril
es disputarà al Municipal un dels
tornejos més prestigiosos del futbol
internacional, el MIC (Mediterranean
International Cup), en què el Juvenil
A del Sant Gregori participarà. Us hi
esperem a tots!

Roba del Club que en Jordi Roca i en Joan
Torrent van entregar en la seva participació
a l’Uniraid, un raid solidari al desert del
Marroc.

ESPORTS
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Activitats, competicions i esdeveniments

El dia 2 de març el nivell B va competir a la segona jornada de la lliga
celebrada al Salt Gimnàstic Club.
Les Prebenjamines i Benjamines es
van classificar en segon lloc, i en in-

dividual la Xin Yuan Geli va quedar
primera en la categoria Benjamina i
l’Aina Fonoll segona en la categoria
Aleví.
Properament participarem en diferents competicions que ens permetran accedir a la final provincial o
Jocs Emporium, i d’aquí, les guanyadores tindran accés a la final nacional
Campionat de Catalunya. Esperem
tornar-hi anar i que l’escola pugui representar Girona en aquest campionat tan important.
Com cada any, les entrenadores us
animem a continuar estimant la gimnàstica i a promocionar-la arreu de la
Vall del Llémena.
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Benjamines:
Carla Lladós 2a i Jana Costa 3a
Alevines:
Laia Palomé 1a i Berta Moreno 3a
Infantils:
Georgina Pou 2a i Júlia Oller 3a
Cadets:
Elisabet Pujol 1a, Diana Solés 2a i
Laia Martinoy 3a
Juvenils:
Júlia Roch 3a
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Hola a tothom! Nova temporada i noves il·lusions. Amb esforç, constància
i nous reptes hem començat aquest
any desitjant que aquest bagatge ens
serveixi per conquerir noves fites.
Algunes de les nostres gimnastes,
des de segon de Primària fins les més
grans, de primer de Batxillerat, s’han
estat preparant per participar a la Lliga territorial de gimnàstica artística,
que organitzen els diferents Consells
Esportius de la província de Girona.
El 9 i 10 de febrer es va celebrar la
primera jornada de la lliga a Ripoll, on
van competir nivell B i nivell A, respectivament, amb uns resultats formidables.
En el nivell B les Prebenjamines van
quedar primeres, i la Clara Bosch en
tercera posició individual. Les Benjamines van fer una bona competició
però hi havia molt de nivell, i la Nora
Ribas es va endur el quart lloc en la
categoria Aleví.
En el nivell A vam tenir una excel·lent
participació i vam obtenir podis en
totes les categories. Les Prebenjamines i les Infantils van guanyar la plata,
i les Benjamines, Alevines i Cadets
es van emportar l’or. En individual, els
resultats van ser els següents:
Prebenjamines:
Alexandra Izabal 1a
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Projecte de club: el valor que donem a l’entrenador
ajudant, auxiliars de taula i delegats de camp

22

Des de fa un parell de temporades,
el bàsquet base del Club treballa per
formar jugadors joves en la tasca d’entrenadors ajudants i auxiliars de taula.
L’objectiu d’aquest projecte és aconseguir la implicació de joves del Club,
per tal d’acostar-los a la figura de l’entrenador de formació donant suport a
la tasca de l’entrenador principal dels
diferents equips de la base de l’entitat,
i també a l’organització dels partits del
cap de setmana.
A principi de temporada, a aquests joves voluntaris se’ls assigna un equip
de la base. L’entrenador principal els
ajuda a desenvolupar algunes tasques
durant els entrenaments, com aprendre la manera de dissenyar i organitzar
exercicis, fer correccions i, també, un
aspecte primordial que des del club
potenciem, que és ajudar a transmetre valors als nostres jugadors i jugadores.
Convé destacar que aquests entrenadors ajudants treballen de manera
totalment voluntària, entenent la seva
participació al projecte com a pas previ a la seva possible incorporació com
a entrenadors de l’entitat. Per ajudar
aquests voluntaris i voluntàries, el club
facilita la formació del curs d’entrena-

dor que organitza la Federació Catalana de Basquetbol.
En el nostre club també tenim voluntaris/es responsables de donar suport
als diferents partits dels equips que
es juguen durant el cap de setmana.
La seva funció és fer d’auxiliar de taula
durant els partits. Prèviament, la delegada de camp organitza una classe
per preparar tots els joves que realitzen un curs de formació a la Federació
Catalana de Basquetbol per així obtenir la llicència. Aquesta llicència els
habilita per a aquesta funció, que és
indispensable perquè es pugui dur a
terme la competició.
Tanmateix, una altra tasca totalment indispensable per al bon funcionament
de la competició és la de delegat/da
de camp. La seva funció principal és
donar suport logístic a la competició,
i les seves responsabilitats principals
són controlar i organitzar els auxiliars
de taula, atendre els àrbitres i preparar la pista de joc.
En el bàsquet base del CB Sant Gregori, tothom treballa per millorar i facilitar coneixements entre tots i per a
tots. Així, amb aquest projecte, volem
contribuir a la formació a través de les
actituds, els valors i els hàbits que sor-

geixen d’aquest esport d’equip.
Finalment, des del CB Sant Gregori
volem agrair a tots els voluntaris/es la
seva feina desinteressada, que té un
gran valor per al funcionament i creixement del nostre Club.
Moltes gràcies a tots i a totes!

Pas de la Duatló de Girona per Sant Gregori
Aquesta prova, inclosa al calendari català de duatlons,
ha consolidat el circuit de ciclisme entre el municipi de
Sant Gregori i el municipi de Canet d’Adri. Més de 300
esportistes van passar per les carreteres de Domeny,
Taialà, Sant Medir (on l’Ajuntament de Sant Gregori va
dedicar un premi especial al primer i a la primera participant en creuar aquest punt), Montcal, Canet d’Adri i
Cartellà.
La prova va ser organitzada pel Club Triatló Girona Costa Brava.

Premis literaris de Sant Gregori
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Obra: Hostes vingueren i de casa ens tragueren
Pseudònim: Indorak
Autor: Aina Casals Pelegrí de Barcelona

Categoria microrelats

Obra: No pot ser
Pseudònim: Ratafia
Autor: Ester Bosch Casas de La Cellera de Ter
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Hostes vingueren que de casa ens tragueren
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La nit anterior la Mercè, la meva companya de pis, m’havia
ajudat a deixar-ho tot enllestit. Feia molt temps que no em
preparava totes les coses per l’endemà. De petit, com
tenia mal despertar i necessitava més de mitja hora per
“posar-me en marxa”, la mare em feia preparar la roba i la
motxilla. I malgrat que tot allò havia quedat molt enrere, la
meva situació actual m’havia fet recordar els meus temps
d’infantesa. Qui sap per què, però em sentia tan vulnerable
com un infant.

2

Em vaig llevar especialment tard. La Mercè m’havia deixat
la cadira de rodes al costat del llit; la roba neta al bany i
l’esmorzar amb la càpsula de cafè dins la Nespresso a la
cuina. No tenia esma per a res. La sentència dels quaranta
dies de convalescència, després de l’operació a correcuita per haver-me trencat el fèmur esquiant, havia caigut
damunt meu com una llosa. Amb tot, vaig fer el cor fort i vaig
tractar de tirar endavant sense l’ajut dels pares. Havia lluitat
de valent perquè em tractessin com a un adult que sabia
desempallegar-se dels entrebancs i els petits problemes de
la vida domèstica. Així que em ara em tocava demostrar-los
que una cama enguixada no em suposava una complicació.
Vaig dormir a estones, en part per les incomoditats
domèstiques de portar la cama enguixada i, en part perquè
m’havia quedat llegint fins ben tard. El procés de ficar-me
el pijama m’havia desvetllat en gran manera. Sentia el cor
trasbalsat. Potser hauria hagut de veure la part divertida de
la vida quotidiana i convertir una situació tensa en quelcom
lleuger i entretingut. Però m’acompanyava un sentiment que
m’estressava d’allò més: els meus estudis del primer any
de la Universitat quedarien en un segon pla. M’hauria de
conformar amb els apunts que em passarien els companys.
I jo sabia que allò no equivalia a poder estar a classe de cos
present. Així que vaig procurar abstreure’m dels meus mals
amb un dels meus llibres de contes favorits: Cròniques de
la veritat oculta.

Em vaig despertar tard. I per si no fos poc, em va costar
més d’una eternitat traslladar-me del llit a la cadira de
rodes i, de la cadira de rodes, al bany. En teoria la cadira
de rodes era apta per a la dutxa. Però a la pràctica,
l’odissea de ficar la cadira dins la banyera, tot mantenint
la cama enlaire, va acabar sent una fita impossible. Puc
assegurar que, si no hagués sentit la imperant necessitat
de treure’m la pudor del gel asèptic amb què m’havien
dutxat a l’hospital, no m’hauria arriscat a fotre’m de lloros
contra la banyera.
Va ser llavors, mentre em relaxava dins l’aigua calenta, quan
vaig creure escoltar algú que obria la porta de casa; un
petit estudi de cinquanta metres quadrats on res passava
desapercebut.
Vaig suposar que era la meva companya de pis, que s’havia
pogut escapar de classe a l’hora d’esmorzar, amoïnada com
semblava que estava per mi. “Estic a la banyera”, vaig cridar.
Sóc primmirat en l’exposició dels fets perquè hom prengui
consciència del meu estat anímic i mental, que em sentia
amb el cap enterbolit i més sensible del compte, però
que res no em feia preveure que hagués de succeir res
abracadabrant com el que m’ocorreria després.
—Hi ha algú? —vaig preguntar desconcertat— Qui hi ha al
rebedor?
—Bon dia, no s’amoïni home, som nosaltres —va respondre’m
una veu femenina que, paradoxalment, inspirava confiança;
sobretot tenint en compte que no tenia ni punyetera idea de
qui podien ser aquells que s’identificaven com a “nosaltres”
i que ara la campaven a les seves amples en el meu estudi
mentre jo era en pilotes i amb una cama trencada i enguixada
dins la banyera.

Premis literaris de Sant Gregori

—Perdoneu —vaig fer—. Crec que us heu equivocat de pis.
Això és un apartament d’estudiants.
—De cap de les maneres. Som al primer primera —replicà
l’anciana—. Que se us ofrena alguna cosa?
El primer primera era l’apartament que la Mercè i jo havíem
llogat conjuntament a la ciutat quan vam decidir que ens
vindríem a estudiar Filologia plegats. Per tant, si algú
s’havia equivocat de pis era aquella parella d’ancians. Per
descomptat que no els coneixia de res. Em va venir al cap
el darrer relat que havia estat llegint abans de caure adormit
la nit anterior. I de la mateixa manera que el protagonista de
“Coses de la providència” topava amb uns desconeguts dins
casa seva quan tornava de la feina, jo acabava d’ensopegar
amb dos intrusos dins el meu petit apartament.
—Què fan vostès a casa meva?
—Ara just anàvem a preparar-nos l’esmorzar. Voldria
acompanyar-nos, jove?
Les torrades amb la melmelada de préssec estan delicioses
—va dir ella.
—És fantàstic! —va afegir ell— Per fi podré comentar la
travessa amb algú que tingui més idea que la meva dona. Li
posaries una “X” a Barcelona- Atlètic?
—Però què s’empatollen? Què hi fan a casa meva? Vostès
han de fúmer el camp ara mateix si no volen que truqui a
la policia —vaig exclamar taxativament i amb un posat molt
sever —. Perquè no seran pas parents de la Mercè, oi? Ni

—Vol dir amb la cama enguixada? Precisament per això no
cal que s’amoïni. Nosaltres li farem tota la feina i si necessita
una ensabonada a l’esquena, només ha de demanar-ho —va
respondre l’ancià.
—Bé, vaja; prou, admeto que fins aquí ha estat sorprenent.
Però ara si em permeten...
Però res. El matrimoni, si és que així ho era, va reaccionar
com si no els hagués dit res. Ara havien anat a la cuina i la
dona començava a preparar les torrades amb mantega. Ell
buidava el rentavaixella amb la mateixa flegma que si fos
l’amo de casa seva. Aquella impertorbabilitat em deixondí
ensems que em tragué de polleguera. La parella anava a
la seva i mentrestant jo començava a perdre l’oremus. No
trobava el mòbil per trucar a la Mercè i topava amb la cadira
de rodes a cada cantonada.
—Està bé —vaig respirar a fons—. Vaig a la meva habitació
per vestir-me.
Quan en surti no vull tornar-los a veure mai més.
Vestir-me fou tota una odissea. Vaig trigar més de mitja hora
en posar-me el xandall. De tant en tant parava l’orella per
escoltar la porta del carrer.
Però els intrusos no van tenir prou en esmorzar a les seves
amples. Quan vaig irrompre al menjador, l’anciana s’havia
enfilat a una escala per canviar un fluorescent i l’home
passava l’aspiradora.
—Ja sé —vaig dir-me en veu alta—. Això és simplement un
terrible malson o potser el producte d’una paranoia pels
efectes secundaris de la medicació.
Llavors la parella intercanvià una mirada còmplice i, amb
una expressió de complaença, es limitaren a esmussar un
escarit somrís.
—Quina mena d’entestament més peculiar, jove. Veuràs, no
som cap al·lucinació. Amb tot, no acabo de comprendre
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Allà, al bell mig del menjador, una parella d’ancians
contemplava les notícies al televisor. Ell anava embolicat en
una bata ratllada de verd i marró i ella tenia el cabell ple de
pinces.

un moment més de comèdia! No estic per a bromes amb
aquestes circumstàncies. M’entenen? Sí és una broma
confesso que no ha estat gens malament, però definitivament
avui no estic per brocs.

Abril 2019

Em vaig embotir en el barnús tan ràpidament que em va ser
possible. Considerant que la porta estava tancada i amb
la balda passada, la remota probabilitat que es tractés de
lladres professionals, em va posar els pèls de punta. Vaig
tornar- me a asseure’m a la cadira de rodes i, amb prou
feines, vaig trobar el valor per sortir al seu encontre. Havia
oblidat el mòbil al dormitori, de manera que ni tan sols podia
avisar la policia sense ser interceptat.
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per què vols que marxem. Tu necessites que algú et cuidi i
nosaltres disposem de tot el temps de món. No et farem pas
cap mena de nosa. Si t’estimes més no cal que ens parlis.
—Vull estat sol. Necessito intimitat. Tant costa d’entendre?
—Bé, llavors ens instal·larem al safareig o a la cuina.
—No! —vaig cridar foragitat—. Vull que fumin el camp de casa
meva!
—Bé, en tal cas hauries de tenir en compte que l’estudi
també pertany a la teva companya i que ella ens ha donat
el seu vistiplau.

Abril 2019
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—Impossible! De cap de les maneres! Això ja passa de taca
d’oli —vaig afirmar convençut—. Es creuen massa llestos, oi?
Ella m’ho hauria comentat i els puc assegurar...
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—Bé, potser la Mercè no ha trobat encara el moment adient
—va fer l’anciana amb un to ostensiblement amable—.
Comprendràs que hi ha confessions que no són fàcils. Però
fa mesos que et cuidem la casa. No crec que mereixem
aquest tracte tan hostil per part teva.
—Cuidant-me la casa? A sobre m’han tocat uns avis grillats!
S’ha acabat el bròquil! Ara mateix truco als mossos.
—Fes, fes —respongué l’ancià al mateix temps que
traspassava el meu cos com un fantasma que travessa les
parets. Llavors va somriure’m amb malícia, va donar-me un
copet a l’espatllà i em digué:
—Comences a comprendre alguna cosa? Ara, si vols, truca
a la Mercè. Però potser la noia està molt enfeinada prenent
apunts a classe.
Si portava l’afer en un terreny de violència, tenia totes les
de perdre. Així que, sotmès a la condició d’hoste, em vaig
decidir a ser més flexible, per tal de guanyar- los a les bones.
Vaig mirar l’hora. Eren les dotze: l’hora justa que canviàvem
de classe. Decidit, vaig marcar el número de la Mercè.
Necessitava parlar personalment amb ella i tampoc no volia
quedar com un ximple. No podia enviar-li un missatge tot
dient: “S’han instal·lat uns fantasmes al pis que diuen que
tu n’estàs al cas”.

A més si, de cop i volta, resultava que ella estava al corrent
de tot plegat, és a dir, si afirmava que sabia que la nostra
casa estava ocupada per dos fantasmes durant el dia,
necessitava reaccionar de la manera més adequada.
—Vols dir que tu també els pots veure? —s’estranyà ella.
—Oi tant! Potser pensaves que en tenies l’exclusiva? —vaig
respondre a l’altra banda de l’auricular—. M’ho podies haver
comentat, no creus?
—Perdona’m. Vaig creure que em titllaries de grillada.
Encara m’hauries dit que darrerament fumo massa porros
o bolets al·lucinògens. I, francament, no tenia ganes de mal
rotllos entre nosaltres, entens? Ara bé, no em diràs que no
ho sospitaves. No passa res, relaxa’t. Són molt amigables.
No fan nosa i deixen la casa més neta que una patena. Noi,
que cada dia torno de la Universitat i la feina a les vuit del
vespre. O pensaves que vivies en un apartament intel·ligent
que es neteja per art de màgia i un forn que prepara sol el
sopar?
—Donava per suposat que t’encarregaves tu —vaig
respondre-li alhora que em penedia de les meves paraules.
—Potser donaves per suposades massa coses, però
intentaré oblidar aquest comentari que put a masclisme
perquè tens la cama trencada i em fas una mica de pena.
Au, ja parlarem al vespre, Jaume. No vull arribar tard a la
classe de sociologia.
—Només vull que parlis amb ells i els diguis que toquin el
dos de casa.
—No —i abans de penjar-me, va sentenciar—: Són discrets i
econòmics.
Gairebé viuen de l’aire del cel.
Vaig quedar-me amb el mòbil a la mà uns instants, sense
poder badar boca. No és que no només em trobés en estat
de xoc després d’haver-me assabentat que tenia “ocupes”
a casa meva, que aquests “ocupes” eren fantasmes i que
la meva companya de pis ho sabia de feia temps i que ja
li estava bé perquè els havia ocupat com a minyones de
la casa, no: Un no es queda en estat de xoc quan passa
alguna cosa inextricable i malaurada; ha de ser una molt
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Butlletí d’informació Municipal Núm. 63 - 1r trimestre de 2019

Resum d’acords del Ple i acords de la Junta de Govern Local
SESSIONS DEL PLE

Sessió ordinària del dia 14 de gener de 2019
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, Pau Molas i Vidal i Josep
Pallarés i Burbail.
* Amb el vot favorable dels set membres de PDeCAT, dues
abstencions dels membres del grup d’ERC i dos vots en
contra dels membres del grup de la CUP, s’acorda aprovar
el plec de clàusules i prescripcions tècniques, i la convocatòria per a la contractació del servei de neteja de diferents dependències municipals: oficines municipals de
l’Ajuntament de Sant Gregori, l’escola Agustí Gifre, llar
d’infants, biblioteca municipal i espai La Pineda.
* Amb els vots favorables dels set regidors del Grup de
PDeCAT, els vots en contra dels dos regidors del Grup de
la CUP-PA i l’abstenció dels dos regidors del Grup d’ERCAM, s’acorda aprovar l’expedient de contractació, el plec
de clàusules administratives i particulars i obrir la licitació
per a la contractació de la gestió del servei de casal d’estiu
i casalet de la llar d’infants.
* Es procedeix a la verificació del text refós de la modificació 1, 2a fase del POUM, que inclou:
1.1. 
Eliminar la proposta de modificació de qualificació
d’unes parcel·les properes al Castell de Taialà.
1.2. S’ajusta la delimitació de zones de valor agrícola del
municipi.
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1.3. A la zona de Cartellà es manté el perímetre actual del
POUM sense fer-hi modificacions.
1.4. Es manté la redacció del POUM a la zona de la fàbrica
de pinsos La Gironina.
1.5. Determinacions en relació amb el PAU de la Joheria.
1.6. S’inclou la relació de BCILS i el que determina l’informe
de la comissió Territorial de Patrimoni Cultural.
1.7. Modificació d’alçades en les explotacions ramaderes.
Modificació en àrees de connectivitat ecològica.
Aquesta verificació és aprovada amb els vots a favor dels
set regidors de PDeCAT, dues abstencions dels regidors
d’ERC i dos vots en contra dels regidors de la CUP.
* la modificació núm. 3 del POUM té per objecte unificar la
tipologia dels habitatges de la urbanització del Pla d’en Serra, i afecta tres illes de cases, actualment amb la clau 3d
(zona de cases en filera), que passaria a ser clau 5g (zona
de cases unifamiliars aparellades), cosa que no incrementa
el sostre edificable i alhora reduirà la densitat d’habitatges
de la zona a un tipus de tipologia que és la més sol·licitada
en el municipi. S’aprova provisionalment amb el vots a favor dels set membres de PDeCAT i en contra dels dos
membres d’ERC i dos membres de la CUP.
* Amb els vots a favor dels set membres de PDeCAT, dues
abstencions dels membres d’ERC i dos vots en contra de
la CUP s’aprova el plec de clàusules i es convoca la licitació per a la gestió del servei de piscina municipal.
* Per unanimitat de tots els reunits s’acorda col·laborar
amb la Plataforma Girona Acull mitjançant l’Open Cultural
Center i fer una aportació econòmica de 1.000,00 € (mil
euros) a l’esmentada ONG per al projecte obert a Polikastro, al nord de Grècia.
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SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2018
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Anton Sunyer i Serrat, Àfrica Masó i Sumsi.
•
S’accepta una subvenció de 5.394,32 € per a una
instal·lació solar fotovoltaica a la zona de l’espai jove Cal
Bolet.
• S’aprova el pressupost de Parcet SA per a l’adquisició
d’una nova màquina fregadora per al pavelló poliesportiu,
per import de 2.760,00 € més IVA.
• S’acorda concedir una subvenció a Lex2 música i cultura
de la Vall del Llémena per a activitats organitzades.
• Es farà reconeixement a MGB com a esportista per haver
quedat campiona d’Espanya de pàdel en la seva categoria.
• Es demana subvenció a Dipsalut per diversos conceptes:
a) 
Gestió i control d’alt i baix risc de transmissió de
legionel·losi
b) Avaluació i control de la qualitat de l’aigua d’aixeta
c) Gestió de risc derivat de les sorreres infantils
d) Suport per a parcs urbans de salut i d’itineraris saludables
Sessió ordinària del dia 27 de desembre de 2018
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Anton Sunyer i Serrat, Àfrica Masó i Sumsi.
• S’aprova el registre de les activitats objecte de tractament
de dades de l’Ajuntament de Sant Gregori.
• Es determinen els dies de servei de la deixalleria mòbil:
Data

Poble

Dissabte, 2 de març de 2019

CONSTANTINS

Dissabte, 4 de maig de 2019

CARTELLÀ

Dissabte, 15 de juny de 2019

GINESTAR

Dissabte, 7 de setembre de 2019

TAIALÀ /
DOMENY

Dissabte, 2 de novembre de 2019

SANT MEDIR
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• S’acorda l’acceptació d’un ajut del Consell Comarcal del
Gironès per donar suport al Pla local de Joventut per import de 6.980,00 € cada un dels anys 2018 i 2019.
• S’aproven convenis de col·laboració amb diversos mitjans
de comunicació: GironaNotícies.com, Diari de Girona SA i
Hermes Comunicacions SA.
• També s’acorda abonar l’import establert amb conveni a
Càritas Diocesana, en haver-se justificat la gestió en el municipi.
Sessió ordinària del dia 7 de gener de 2019
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Anton Sunyer i Serrat, Àfrica Masó i Sumsi.
• S’aprova el padró de contribuents per al concepte de recollida d’escombraries, clavegueram, rètols i ocupació de
la via pública, corresponent al segon semestre de 2018.
• També s’aprova el padró d’usuaris de les pistes de tennis.
• S’aproven les bases i el pressupost per a l’obra de reforma dels serveis del centre cívic, i se n’obre el procés
d’adjudicació.
• S’acorda demanar subvenció a la Diputació de Girona per
al foment de projectes i accions de promoció econòmica
en les línies de mercat de treball, teixit productiu i dinamització comercial.
• S’aproven pressupostos per a la formalització de diferents
contractes menors.
• Així mateix, s’aprova el pressupost i plec de clàusules administratives per a la contractació de l’obra per completar
la urbanització de la plaça Catalunya, i se n’obre el procediment de contractació.
• S’adjudica l’obra de construcció d’una coberta per a porxo
a l’escola de Cartellà a l’empresa CONSTRUO Construccions Generals, per un import de 42.995,00 € més IVA.
• S’atorguen petites subvencions a diversos esportistes, en
aplicació de les bases aprovades.
Sessió ordinària del dia 21 de gener de 2019
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Anton Sunyer i Serrat, Àfrica Masó i Sumsi.
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• S’acorda l’adhesió al conveni marc subscrit per l’ACM per
al subministrament de paper d’impressió per a les dependències municipals.
• Es procedeix a l’aprovació del plec de clàusules i convocatòria per a l’adjudicació de l’obra d’adequació del local
social de Ginestar.
• S’adjudica al constructor Albert Badosa l’execució d’un lavabo públic a la plaça de la Sardana per 7.835,49 € més
IVA.
• Tot seguit s’adjudica l’obra civil per a la instal·lació d’un
mòdul a la Llar d’infants a l’empresa Transports Reixach,
per un import de 7.565,55 € IVA no inclòs.
• Es procedeix a l’aprovació de diferents contractes menors
d’obres i serveis.
• S’atorga una subvenció per al funcionament del club de
patinatge artístic, amb càrrec al pressupost de 2018.
Sessió extraordinària del dia 30 de gener de 2019
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Anton Sunyer i Serrat, Àfrica Masó i Sumsi.
•
S’aprova amb caràcter urgent un pressupost presentat
per Prodaisa, per a la reparació d’una avaria a la canonada
d’aigua del carrer de la Bruguera, per import de 2.617,47
€ més IVA.
• S’adjudica a l’empresa Alquivalat SL el lloguer d’un mòdul
destinat a la Llar d’infants, a raó de 460 € mensuals, més
despeses d’instal·lació.
Sessió ordinària del dia 11 de febrer de 2019
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Anton Sunyer i Serrat, Àfrica Masó i Sumsi.

•
També s’aprova el pressupost i convocatòria per a
l’adequació d’un pas de vianants al carrer Crida de Constantins amb Guillem Galzeran, de Cartellà.
• Així mateix, s’aprova la memòria valorada, plec de clàusules
administratives i convocatòria per a la reforma del vestíbul i
banys del pavelló municipal.
• S’accepta la subvenció concedida per la Diputació de Girona per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques
a Cal Bolet, per import de 5.394.32 €, dins la campanya
«Del pla a l’acció».
• S’aprova un conveni que se subscriurà amb l’Associació
Percuart per a la utilització de la sala Pirineus de l’espai la
Pineda per a assaig un dia a la setmana amb la contraprestació de tres actuacions.
• S’adjudica la instal·lació de tecnologia LED per a estalvi i
eficiència energètica a les lluminàries de les pistes de tennis a Sece SA per import de 9.852,27 € més IVA.
• S’adjudica a Terundar SL l’obra civil i d’instal·lació elèctrica als vestidors de la pista de tennis de Taialà, per import
d’11.845,56 €, IVA no inclòs.
• També s’adjudica un hort social a una veïna de Sant Gregori, que així ho ha demanat.
• S’aproven diversos contractes menors per a la contractació d’obres i serveis diversos.
• S’aprova el calendari de convocatòria de subvencions a
concedir per l’Ajuntament pels conceptes següents:
a) A entitats i associacions del municipi sense ànim de
lucre.
b) A esportistes d’esports individuals.
• Com a proposta urgent s’acorda procedir a la retirada d’un
arbre del pati de l’escola que es veu afectat per l’execució
de l’obra d’ampliació de l’equipament que està portant a
terme el Departament d’Educació.
Sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2019

• S’aprova la memòria valorada, plec de clàusules administratives i convocatòria per a la instal·lació semafòrica per al
creuament de vianants i reducció de velocitat a l’Av. Girona
cantonada carrer de la Llebre.
• Es procedeix a l’aprovació del projecte, plec de clàusules
administratives i convocatòria per a la construcció d’una
coberta a les grades del camp de futbol municipal.

• S’adjudica a Transports Reixach SA l’obra de reforma de la
planta pis del local de Ginestar per un import de 17.990,00 €
IVA no inclòs.
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Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Anton Sunyer i Serrat, Àfrica Masó i Sumsi.
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• S’acorda demanar subvencions a la Diputació de Girona
en matèria esportiva, del Fons Econòmic-cultural, noves
tecnologies i actuacions en camins i també per a la promoció i foment de l’activitat física i esportiva en les diverses
modalitats de promoció de l’activitat física, organització
d’esdeveniments esportius singulars, condicionament i millora d’equipaments esportius i programes d’ajuts a esportistes que participen en esports individuals.
• Es prorroga per un any el contracte de gestió de l’espai La
Pineda.
• S’aproven les bases per a la convocatòria de dues places
vacants a l’aula de nadons.

• Es dona compte de l’informe de resultat de les inspeccions
realitzades pel Consell Comarcal a les activitats econòmiques que ha signat el Compromís Cívic. Aquestes inspeccions, que s’han realitzat a diversos comerços, donen un
resultat positiu en constatar que s’efectua satisfactòriament la separació de residus en origen.
• S’aproven diversos contractes menors d’obres i serveis.
• S’acorda declarar que els regidors del Govern de l’Ajuntament
de Sant Gregori accepten seguir el full de ruta nacional de
projectes d’energia sostenible per a responsables polítics
d’ENERINVEST per donar impuls a projectes d’energia sostenible i solucions de finançament a escala nacional.
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Junts per Sant Gregori
Aquest és el darrer escrit com a grup municipal de PDeCAT a Sant Gregori a la revista municipal 7en1, i per això
creiem que és oportú i just poder explicar el perquè. I per
a això cal que fem una repassada a tot allò que ha passat
en aquests quatre anys.
L’any 2015 ens vam presentar a les eleccions municipals
amb el nom de grup municipal de Convergència i Unió a
Sant Gregori. El gener de l’any 2017, després de la desaparició del partit polític de Convergència (juliol 2016) i
la creació del nou Partit Demòcrata Europeu Català, vam
adoptar, per acabar la legislatura 2015-2019, el nom de
grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català a
Sant Gregori (PDeCAT).
Per presentar-nos a les eleccions municipals de l’any
2019, s’ha escollit el nom de grup municipal de Junts per
Sant Gregori, que procedeix de Junts per Catalunya, creat per diferents persones, entre les quals Carles Puigdemont. Aquesta formació ha marcat un nou horitzó en la
política catalana, integra persones de diferents àmbits, i
és transversal i oberta a tothom.

A partir d’aquí continuarem construint aquest camí ple de
nous reptes per millorar el municipi de Sant Gregori i tots
els seus pobles, per defensar la llibertat d’expressió i contribuir a fer un país millor, començant des dels municipis.
Aquests dies estem repartirem a tot el municipi la Feina
Feta 2015-2019, la tasca realitzada per part de l’equip
de govern a l’Ajuntament de Sant Gregori durant aquests
quatre anys. Amb un 93% d’assoliment del programa electoral amb 218 punts dels previstos (entre punts acabats
i punts en curs) i 30 projectes i accions noves. La Feina
Feta s’ha finançat amb recursos del propi grup municipal,
i és el balanç de la legislatura que en les properes setmanes es tancarà per donar pas a un nou període de quatre
anys.
A partir d’ara ens podeu seguir a:
www.juntspersantgregori.cat
i a les xarxes socials de Twitter, Facebook i Instagram.
Grup municipal PDeCAT Sant Gregori

Per tant, el grup municipal de Junts per Sant Gregori sorgeix d’una evolució política i social que ha portat a la transformació de diferents formacions polítiques per adaptar-se
als nous reptes que es plantegen globalment en el país i
que arriben fins a l’àmbit municipal.
Sobretot volem destacar les persones, perquè tot projecte comença amb les persones que el formen, i aquestes
som les que hem seguit aquesta evolució, sempre amb
la màxima implicació i compromís per fer les coses de la
millor manera possible. Les dificultats sempre hi són, però
és important trobar la manera de superar-les i assolir els
objectius. Amb aquesta mirada encarem el futur.
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Enric Forés, escollit candidat d’ERC a Sant Gregori
El 23 de novembre de 2018 la secció local d’ERC Sant Gregori va
celebrar una assemblea en què, per unanimitat, es va escollir Enric
Forés com a candidat a les eleccions municipals del maig de 2019.
A l’assemblea hi estaven convocats els militants, amics i simpatitzants d’ERC al municipi, tots ells amb dret a vot. Tots van donar
suport a la candidatura de Forés, l’única que es va presentar.
Enric Forés va dir: «Volem un Sant Gregori per a tothom. I això vol
dir facilitar un habitatge assequible per a tothom. I vol dir fer possible un increment substancial dels processos participatius. I tot això,
portant la transparència com a emblema».
D’aquesta manera, Enric Forés, de 56 anys, gerent de la distribuïdora de gas GLP, ha agafat el relleu com a alcaldable del grup municipal a Josep Vidal, a qui ja va substituir en el Consistori durant aquest
mandat. Alhora, juntament amb Cristina Ribas, continuarà liderant el
grup municipal a l’Ajuntament de Sant Gregori.
Gràcies per participar en l’enquesta del teu programa electoral!
A inicis del mes de febrer, el nostre grup municipal va elaborar i
enviar una enquesta anònima per als veïns i veïnes del municipi per
fer-los partícips en la confecció del programa electoral.
Valorem molt positivament la resposta que ha tingut aquesta iniciativa entre la població, i aprofitem aquest espai per donar gràcies a les
persones i entitats del municipi que hi han participat compartint les
seves propostes i suggeriments.
Estem analitzant els resultats de les enquestes, i valorant i debatent
les propostes que ens van arribant, per construir un programa electoral que s’ajusti a les necessitats reals del municipi.
Si no heu rebut l’enquesta a la vostra bústia i voleu participar-hi,
escriviu-nos a esquerra.santgregori@gmail.com, al WhatsApp
609307686 o demaneu-la a qualsevol dels nostres membres.
Volem un Sant Gregori per a tothom
En el Ple del dia 14 de gener de 2019 vam tornar a dir «no» a la modificació del POUM, que busca afavorir econòmicament empreses
constructores d’habitatges en detriment del dret d’accés a l’habitatge del jovent del municipi.
Hi ha tres illes de cases al sector de Can Serra que, segons el
POUM, es van qualificar per permetre-hi la construcció de cases en
filera, una tipologia d’habitatge a un preu més assequible.
Atesa aquesta circumstància, una empresa coneguda al municipi
que es dedica a la construcció d’habitatges va proposar a l’equip de
govern del PDeCat que es modifiqués el POUM de tal manera que
es canviés la qualificació d’aquestes illes de cases per únicament
permetre (i seguir permetent) la construcció d’habitatges unifamiliars aparellats que, com bé se sap, tenen un preu més elevat. El
PDeCat va acceptar la proposta.
Tant l’aprovació inicial d’aquesta modificació com la provisional han
estat possibles gràcies a la majoria absoluta de la qual gaudeix
l’equip de govern del PDeCat. En ambdues ocasions, tant ERC Sant
Gregori com la CUP hi vam votar en contra.
Quines conseqüències comporta aquesta modificació del
POUM per al futur del nostre municipi?
A curt termini:
- S’evidencia que els interessos econòmics i personals d’un particular prevalen sobre els interessos del nostre municipi.
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- Es fa palès que una norma tan important per un municipi com és el
POUM pot veure’s alterada per la simple proposta de modificació
d’un particular, motivat únicament per construir i vendre habitatges a
un preu com més elevat millor.
- A menys densitat d’habitatges, més s’encareixen els serveis de
manteniment d’infraestructures.
- En una mateixa superfície urbanitzada, el cost de manteniment de
voreres, paviment, enjardinat, enllumenat, neteja i clavegueram s’ha
de repartir entre menys població.
- Com menys contribuents hi ha, més contribució s’ha de fer. El poble s’encareix per a qualsevol persona que hi visqui o hi vulgui viure.
A llarg termini:
- Com més habitatges unifamiliars hi hagi, més dificultats tindrà el
jovent del nostre municipi per accedir a un habitatge. L’equip de govern no tampoc està treballant per resoldre el problema de l’habitatge construint-ne més en règim de protecció oficial.
- Acabem d’hipotecar el futur dels nostres fills i filles reduint-los, encara més, les possibilitats de seguir vivint al nostre municipi. Actualment, molts d’ells ja es veuen abocats a marxar.
Aquesta dificultat d’accedir a l’habitatge al municipi ja ha quedat reflectida de forma manifesta en l’estudi sobre necessitat d’habitatge
que va endegar l’Ajuntament durant l’any 2018.
Seguim manifestant que aquest no és el model de municipi que defensem, i vam tornar a traslladar la nostra indignació davant l’escàndol que suposa l’aprovació d’aquesta modificació del POUM.
Viure al nostre municipi ha de ser una opció, no un luxe!
Ja ha començat el judici farsa contra l’independentisme
Des del 12 de febrer s’està celebrant el judici als presos
i preses polítiques, un judici que vulnera drets fonamentals i persegueix l’independentisme. És un judici polític
atesa la incapacitat de l’Estat espanyol de resoldre per
la via política les qüestions de caire polític.
És inacceptable que persones demòcrates i pacifistes siguin acusades de delictes de rebel·lió, sedició, desobediència o malversació.
Denunciem la manca de condicions i garanties en i per la defensa
dels processats i processades, que s’agreuja a conseqüència de la
situació de presó provisional en què es troben la majoria d’ells i elles.
Una presó provisional que es configura com una condemna avançada atès que resulta absolutament injustificada, i que demostra que
s’inspira en la venjança i no en la justícia.
Denunciem també la instrumentalització política de la justícia que
està duent a terme l’Estat espanyol contra els dirigents independentistes.
Manifestem que la judicialització de la política dificulta i bloqueja la
situació política i social, i en cap cas ofereix solucions. Per aquest
motiu, demanem als diferents poders de l’Estat espanyol que respectin el poble de Catalunya, les persones que l’integren, els seus
drets individuals i col·lectius i les decisions que lliurement i democràticament adoptin.
Exigim l’alliberament immediat de Carme Forcadell, Dolors
Bassa, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi
Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Joaquim Forn.
Salut, República i un Sant Gregori per a tothom!
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Feminisme per canviar-ho tot

Volem manifestar el nostre suport i la nostra participació en la Vaga General Feminista del dia
8 de març, per difondre aquesta reivindicació,
per a la dignificació dels sectors laborals més
feminitzats i per a la socialització de les tasques
de cura i reproductives que històricament han estat relegades a les dones. Per
descomptat, també volem mostrar l’absolut rebuig a
les violències masclistes a les quals ens trobem sotmeses
les dones, i les agressions al col·lectiu LGTBIQ, i condemnem la impunitat judicial, ja que considerem que els assassinats i la violència física només són la punta de l’iceberg
del problema i no es tenen en compte les altres mostres de
violència estructural que formen aquest sistema patriarcal.
La lluita feminista és una lluita diària, i encara estem molt
lluny, com a societat, de la igualtat de gènere que defensem.
Així, i des d’aquesta mirada, lluitem per construir uns municipis i uns Països Catalans feministes.

El judici del procés

Com tothom sap, el dia 12 de febrer va començar
el judici als presos i a les preses polítics.
Com s’ha anat veient en la fase de les declaracions dels encausats i encausades, i fins i tot
en la fase de testimonis, la farsa promoguda
per l’Estat espanyol i la seva
maquinària per dur a terme aquest judici no s’aguanta per
enlloc. Les acusacions de rebel·lió i sedició pràcticament no
han aparegut en el relat de cap de les acusacions, i això és
significatiu.
Volem destacar la valentia de tots i totes les encausades, i
donar-los les gràcies perquè són els caps de turc de tot plegat, i estan essent jutjats en nom de tots els que estem a favor del dret a l’autodeterminació, és a dir, més de 2.000.000
persones.
Finalment, ens preguntem com pot ser que, en un estat de
dret i democràtic, l’acusació particular pugui ser un partit
xenòfob i feixista, i les acusades siguin persones que només
han promogut una votació?
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Hem decidit que aquesta legislatura vinent, 20192022, ens tornarem a presentar. Tenim previst
fer pública la nostra candidatura a les eleccions municipals ben aviat. Volem reiterar que
el més important per a nosaltres, més enllà de
les persones que encapçalen la llista, són les
idees que defensem.
Tenim previst convocar una assemblea oberta en què tothom que tingui ganes de col·laborar, presentar idees, expressar dubtes o formular preguntes pugui fer-ho.
El nostre programa electoral seguirà en la mateixa línia que
l’anterior, convençuts que amb la vostra col·laboració la política municipal pot ser diferent: a peu de carrer, mantenint l’acció política popular i defensant les diferents lluites dels moviments i col·lectius socials, polítics i culturals. Entre totes, tot.

Transparència

Tal com vàrem fer en la primera part d’aquest
mandat, és a dir, els dos primers anys, en què
la Paula i l’Oriol van ocupar els càrrecs de regidors, també fem públics els imports percebuts
pels regidors per part de l’Ajuntament. Es tracta de les
indemnitzacions d’assistència a plens i de les comissions remunerades que han tingut lloc entre el 25 d’agost
de 2017 i el 12
de febrer de 2018:
Ingressos Josep: 1.020,00 €
Ingressos Pau: 1.504,75 €
També volem recordar que els regidors donen el 100 % de
les percepcions: un 10 % a la CUP nacional i l’altre 90 % a
l’assemblea local, que posteriorment decideix què fer-ne. Tal
com vam fer amb els anteriors regidors, un cop acabada la
legislatura i tinguem en mà els números finals, l’assemblea
decidirà com i on aniran dirigits aquests diners (procés participatiu, caixa de resistència, etc.).
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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Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir
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Premis literaris de Sant Gregori

—Està bé —vaig rebufar.
—Està bé perquè no tens res més a fer —va esclarir l’ancià,
ara una mica desafiant—. No som uns ocupes habituals.
Tampoc no som els típics fantasmes britànics, condemnats
a vagar infinitament, que viuen en un castell de Cardiff
espantant a tot aquell que gosi apropar-s’hi. Prou pena en
tenim i ja veus, amb nosaltres no et funcionarà canviar el
pany de la porta.
—I si ho vas explicant a la babalà corres el risc de ser
diagnosticat d’una malaltia neuròtica —volgué puntualitzar
l’anciana—. A més, ara ja ens coneixes.
Vaig pensar que mentre durés la meva convalescència seria
més convenient que trobessin un altre lloc on passar el
dia, però no vaig gosar ni tan sols proposar- los semblant
ocurrència. Confesso que, finalment, vaig pecar de roïnesa
i que les meves raons respongueren tan sols a la basarda
que em feia canviar les crosses per l’escombra i la pala. No
podia acudir als pares i dir-los que l’estudi, que ells havien
llogat amb tot el seus els estalvies perquè jo pogués estudiar
a la ciutat, estava ocupat per un matrimoni de fantasmes, i
que a la meva companya de pis ja li estava prou bé perquè
s’encarregaven de fer totes les tasques domèstiques a
canvi de quatre pots de confitura, seixanta càpsules de cafè
i quatre barres de pa de pagès al mes.
De manera que vaig suportar estoicament la presència
d’aquells hostes que mai no se sentiren com a tals. No

Quan em va ser possible incorporar-me i sortir al carrer amb
les crosses, em vaig dedicar a identificar tots els ancians
que deambulaven esmaperduts per l’avinguda, tan sols amb
el ferm mòbil de desemmascarar la seva veritable identitat.
Fingia que perdia l’equilibri. Llavors, si queia a sobre
seu sense travessar-los i la víctima en qüestió quedava
espatarrada, cames enlaire, tot implorant una ambulància,
no es tractava de cap fantasma o ànima en pena. Haig de
dir que no va ser una missió gens fàcil i que vaig acabar
amb el cos ple de blaus.
Aviat degué córrer la veu que un jove maldestre es passejava
per l’avinguda, topant amb els vianants, a tort i a dret. De
manera que, en quant feia acte de presència, els ancians
assidus corrien a arrecerar-se als bars i a les botigues del
tot a cent.

7EN1

Per descomptat que, per a ser uns éssers eteris, no hi
havia cap mena de dubte que gairebé vivien del cel. El
matrimoni m’observava aspectant, com a un nen que acaba
de descobrir qui són els Reis d’Orient. Després foren ells
mateixos que m’explicaren com, després de passar tot el
dia al meu apartament, dormien a l’àtic d’una metgessa que
treballava de torn de nit de dilluns a divendres i ocupaven
una gestoria d’un notari els caps de setmana quan ningú
no hi treballava. No vaig gosar preguntar-los si hi havia més
ànimes en pena en la seva mateixa situació.

em va servir de res fer-me el murri. Tampoc va funcionar
ignorar-los o fingir que no els veia. L’anciana es deia Ester
i s’esmerçava a preparar-me l’esmorzar i portar-me’l al llit.
El Pol, que era així com es deia el seu marit, s’ocupava de
preparar-me la banyera de sals i em temptava jugant sol als
escacs. Eren educats i procuraven no fer més nosa de la
necessària.

Llavors vaig optar per investigar altres possibles indrets.
Vaig desenterrar la meva faceta de veí hospitalari i cordial.
Simulava que m’havia quedat sense llevat per a la massa
de les croquetes i trucava a la porta d’un veí desconegut,
tan sols amb el vil ardit de topar amb un fantasma. Però res,
en tot aquell temps no vaig tenir la sort d’interceptar més
hostes espectrals com els meus.
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Vaig evitar, tant com vaig poder, xerrar del tema amb la Mercè.
Volia eludir a tota costa una discussió on jo sortís mal parat.
Admeto que quan els ancians s’acomiadaven per anar a la
seva residència nocturna sempre ho feien afectuosament,
malgrat que de vegades jo em feia el desentès.
Així transcorregueren els dies fins que em van treure el guix
de la cama i vaig tornar a la Universitat. La reincorporació
em va resultar feixuga, però no pel fet de tornar a la dura
rutina de tractar amb professors i treballs difícils de bregar,
sinó perquè no podia parar de visualitzar aquella parella
d’ancians campant-se-les a casa meva. Potser ara jeien al
meu llit o s’espatarraven al sofà de pell sense cap mena de

Abril 2019

desembrollada i dolenta que encara un no ha assimilat.
Un estat de xoc és el que resulta quan s’obre un esbornac
entre els esdeveniments i la teva capacitat intrínseca per
trobar una explicació raonable.

Abril 2019
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miraments. Fins i tot vaig imaginar que organitzaven timbes
de dòmino amb altres hostes de la seva mateixa condició.

»—No us amoïneu gens per mi, pares. Segur que m’adaptaré
de seguida a la vida del seminari.

Per això quan els pares van fer-me saber que havien hagut
de tancar la merceria del poble i que no anaven gens folrats
d’armilla, però que el meu oncle Miquel, que era mossèn de
la Universitat Pontifícia Gregoriana, havia intercedit perquè
m’admetessin en qualitat d’alumne becat, no vaig posar cap
objecció.

»Per descomptat que vaig ometre comentar-los que coneixia
el posicionament dels exorcistes sobre la nigromància i
que, en el cas de topar amb altres indesitjables fantasmes,
estava disposat a recórrer a les formes més apostòliques
per desallotjar les ànimes més insurgents.

Premis literaris de Sant Gregori

NO POT SER
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Mitja hora més tard, la mestressa del conill, ennuegantse amb les paraules descolorides, va confessar-me que
n’hi havia passat una de molt grossa. Tremolava, però no
m’acusava. Vaig escoltar-la atent pensant que qualsevol
gest em delataria. Entre sanglots va continuar: Ahir el conill
de la nena es va morir. Jo per estalviar-li un disgust el
vaig anar a enterrar al bosc i vaig dir-li que es devia haver
escapat. Però avui, ...avui l’he tornat a trobar a la gàbia, net
i tot!

Abril 2019

En Xelín, el meu gos, mirava el conill dels veïns amb la
mateixa cara de rancúnia amb què els veïns em miraven a mi.
Semblava que entenia més que ningú el mal que em feien
els seus retrets constants i la mala maror que enterbolia
una convivència tranquil·la. Per això, aquell matí quan el vaig
veure arribar bavejant, no vaig saber si el pessigolleig de
la panxa era d’agraïment o de pànic. Portava a la boca el
conill, empolsegat, brut i... mort! La meva balança mental
va valorar totes les opcions per no encetar una nova batalla
amb ells. La decisió va ser immediata. Després de netejar
el conill vaig deixar-lo cuidadosament a la gàbia per simular
una mort natural.
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ESPORTS

La Santa Vall

Per Nadal a Sant Grau

Pàdel X 3

L’esport també va ser protagonista de les festes nadalenques, i
del dia 25 de desembre, el dia de Nadal. Des de l’Ajuntament de
Sant Gregori es va donar suport a «Per Nadal a Sant Grau», un
esdeveniment esportiu amb sortida des de la plaça de l’Ajuntament, corrent o amb bicicleta, amb l’objectiu de fer el cim de Sant
Grau. Tota la recaptació de la inscripció, més de 800 euros, es va
dedicar a La Marató de TV3. Hi van participar unes 200 persones.

Reconeixement a la Jana Montes com
a esportista del Club Pàdel x3 de Sant
Gregori en haver quedat campiona de
pàdel 2018 en l’àmbit estatal.

Abril 2019
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Més de 1.000 participants a la prova de BTT de La Santa Vall.
El 17 de febrer es va viure una altra gran jornada esportiva al municipi de
Sant Gregori amb una prova multitudinària. Tres circuits, de 36, 80 i 100
km, amb recorregut pel municipi de Sant Gregori i de la Vall de Llémena,
van ser l’escenari natural per on van passar centenars d’esportistes.
Amb sortida i arribada des de la zona de la Pineda de Sant Gregori,
nombrosos participants van passar el cap de setmana al poble, enmig
d’un gran ambient esportiu.
La prova va estar organitzada per Klassmark amb el suport de l’Ajuntament de Sant Gregori.
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A R A PA R L E M D ’ A R A

Fira de Nadal
fotografies de la cavalcada de Reis, a
càrrec del Zoom, i dels millors dibuixos
de Reis dels nens i nenes de l’escola
Agustí Gifre. A més, es va oferir berenar a tots els assistents, en què el protagonista va ser la xocolata, i al migdia
es va fer un tast un tast de torró i de
caldo en benefici de la Marató de TV3.
Totes aquestes propostes van ser molt
ben acollides pels veïns del nostre municipi, que aposta pel petit comerç artesanal.
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Els dies 15 i 16 de desembre de 2018
es va muntar la II Fira de Nadal a Sant
Gregori. La plaça de l’Ajuntament va
ser engalanada per a l’ocasió tot encerclant un gran arbre de Nadal amb parades d’artesania, elaborada per entitats
i establiments de Sant Gregori.
Durant aquell cap de setmana, es varen fer tota mena d’activitats de caràcter familiar, en les quals van participar
petits i granss: el concert de Nadales
ofert per la Coral de Sant Gregori, tallers infantils de decoració nadalenca,
animació infantil amb Àngel Daban,
l’actuació de 27 notes, taller de fanalets, taller de canelobres i d’ornamentació floral, contes de l’Orient...
Les persones que es van acostar a la
fira també van poder gaudir de l’exposició del concurs de pessebres i de
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Concurs de pessebres

Quina
Centenars de persones van passar per la Quina de
Sant Gregori per tal de passar d’una bona estona i
poder-se endur a casa un dels nombrosos premis en
què s’optava. Organitzada per l’AE Sant Gregori i el
CB Sant Gregori, es va celebrar durant els dies 25,
26, 30 de desembre i el 6 de gener.

Imatge dels pessebres participants al concurs que es van
exposar a la Biblioteca Miquel Martí i Pol, durant els actes
de nadal.
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Arriben els Reis Mags
Sant Gregori va donar una forta rebuda als Reis Mags. Com que la majoria de nens i nenes havien fet molt bondat, els van poder portar molts
dels regals que havien demanat.

Cartell de Reis
En els darrers anys el cartell de la cavalcada de reis del municipi es fa a partir
d’un dibuix dels nens i nenes de l’Escola
Agustí Gifre.
Aquest any la guanyadora ha estat la Núria Sales de 4t.

7EN1

COMISSIÓ DE REIS SANT GREGORI

Abril 2019

Salutació de Ses Majestats a Sant Gregori.
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Núria Salas de 4t de cicle mitjà (a la foto)
amb el director de l’escola, el president de la
Comissió de Reis i l’alcalde de Sant Gregori.

Cavalcada de Reis a Sant Gregori.

Comitiva reial al poble de Ginestar.

Comitiva reial al poble de Cartellà.
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Campament Reial
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Més de 300 nens i nenes van passar pel Campament Reial,
ubicat a l’Espai la Pineda de Sant Gregori. Durant tota la
tarda es podia portar la carta de reis al Patge Reial i veure
com preparaven la cavalcada de Reis els diferents patges
que van arribar a Sant Gregori el 3 de gener.
L’esdeveniment va ser organitzat per la Comissió de Reis
de Sant Gregori i l’Ajuntament de Sant Gregori.
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La La Land, tot això a partir d’arranjaments actuals i fidels a les tonades
clàssiques sobre una base instrumental pròpia. A través de petits canvis
de vestuari com a transició entre les
diferents històries musicades, les «geriones» ens van fer gaudir amb la seva
energia i veus joves.
Aprofitant els actes previstos per al 8
de març, Dia de la Dona treballadora, enguany vam poder comptar amb
l’obra Epodermis, una peça que ens
va sorprendre tant pel seu muntatge
com per la seva trama. Vam poder
veure com tots tenim diferents versions de nosaltres mateixos, i no és
el mateix rol el que tenim a casa, a la
feina, amb els fills...
D’espectacles infantils també n’hem
gaudit durant aquests primers mesos,
en especial amb el de Cirquet Confetti i l’espectacle Pianissimo Circus,
alegre i divertit, en què el circ i la música clàssica s’uneixen per fer riure
petits i grans.
Per als nadons també es va poder
comptar amb l’espectacle Natura i
colors, un muntatge senzill en què els
infants i les famílies van poder gaudir
de la música electrònica creada especialment per a l’ocasió.
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El dia 23 de desembre tancàvem l’últim dels espectacles de la programació de l’Espai la Pineda del 2018 amb
un concert de nadales, una magnífica
trobada de corals, en què ens van fer
gaudir de la música del Nadal. Alhora, l’espectacle va ser una magnífica
ocasió per celebrar de forma conjunta
aquestes festes, amb la col·laboració
de la Coral de Sant Gregori.
Van participar-hi els Cantaires de Sarrià, la Coral Veus de l’Estany i la Coral
de Sant Gregori. Els ingressos recaptats aquell dia van anar destinats a la
Marató de TV3.
En començar l’any es va donar el tret
de sortida a la programació estable
del primer semestre de l’Espai la
Pineda de Sant Gregori per al 2019
amb l’espectacle Bona Nit Benparits,
que combina l’humor, la música la reflexió i la crítica, fent un repàs de la
seva història de vida, néixer, créixer,
reproduir-se, morir i ressuscitar... Durant l’espectacle es va poder comptar, en format audiovisual, amb les
músiques d’El Furgón oscuro, Gossos, Miqui Puig, Judit Neddermann i
Adrià Puntí.
Geriona entre Musicals va ser un viatge per diferents obres: El petit príncep, Els miserables, Mamma Mia i

7EN1

L’Espai la Pineda
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PROTECCIÓ CIVIL SANT GREGORI

Activitat de l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil

Abril 2019
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Durant aquests mesos, des de l’AVPC de Sant Gregori s’han seguit
oferint diferents serveis de suport d’esdeveniments populars i esportius
organitzats al municipi.
En ocasió del Parc Infantil de Nadal, durant tot un matí es va portar el
vehicle i la carpa de protecció civil per explicar a les famílies la tasca
de protecció civil. A la cavalcada de reis també es va vetllar, juntament
amb els Mossos d’Esquadra, per la seguretat ciutadana durant tot el
recorregut i amb una carpa de prevenció a la plaça Francesc Macià.
També s’ha donat suport a la rua de Carnestoltes de la Llar d’Infants Els
Escarlets i a la rua de Carnestoltes del poble de Sant Gregori. Quant a
esdeveniments esportius, s’han realitzat serveis a la prova esportiva La
Santa Vall i a la Caminada, Cursa i Cros de Ginestar.
Si alguna persona del municipi es vol unir a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Gregori es pot posar en contacte amb
qualsevol dels voluntaris o voluntàries o a través de correu electrònic a
protecciocivil@santgregori.cat
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Del món a Sant Gregori
Paolo Bernardi
Cittadella (Pàdua), Itàlia.
En Paolo prové d’Itàlia, i la seva parella, l’Elsa, de
Portbou. Van arribar a Sant Gregori a principi del
2017 perquè volien fer vida de poble. Com que ella
és una persona molt familiar, volia tornar a prop de
casa després haver passat alguns anys a fora. En
Paolo ha treballat de realitzador de documentals,
però ara és professor d’audiovisuals en un cicle formatiu i de cultura audiovisual a Batxillerat. En Luca
és el seu primer fill, i ja té dos anys i mig.

Vas sovint a Itàlia?
Tres cops a l’any, i els meus pares també venen uns tres
cops a l’any. A més, parlem gairebé cada dia per WhatsApp, i d’aquesta manera mantenim el contacte i es veuen
amb el nen, en Luca.

Com vas arribar a Sant Gregori?
Vaig conèixer la meva parella, l’Elsa, quan estàvem fent un
Erasmus a Praga. Ella és de Portbou, però per motius de
feina vam viure a Mallorca durant sis anys i després ja vam
venir cap a Girona amb la idea de formar la nostra pròpia
família més a prop de la seva família original. I, finalment,
vam arribar a Sant Gregori perquè teníem clar que volíem
viure en un poble i ens agradava que el nen creixés en un
lloc així, al costat de la natura. De fet, jo també vinc d’un
poble, i fins i tot més petit que Sant Gregori!

Li ensenyes coses del teu país, a en Luca?
Sempre li parlo en italià. De fet, penso que la diversitat és
una riquesa, i crec que li pot ser bo. Ah! I una curiositat és
que li poso els dibuixos animats en italià i em fa gràcia dir-li
que ell és com en Pinotxo, perquè és italià com en Pinotxo... I, és clar, una altra cosa que li encanta és que, quan ve
la meva mare, li prepara tot de pasta, pizza i lasanya.
7EN1

Tornaries?
En principi, no. El meu futur el veig aquí.
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Què et vam semblar els catalans?
Doncs, que us assembleu una mica als de la meva terra.
Diuen que els catalans són una mica tancats, però que
un cop agafeu confiança, llavors es formen relacions més
profundes i sòlides. Doncs justament això també es diu
de la meva zona d’Itàlia. D’altra banda, una diferència és
que aquí s’aposta més pel tema cultural. Per exemple, els
meus pares, quan venen, sempre se sorprenen de les moltes activitats culturals que hi ha a Sant Gregori per als
nens. Nosaltres intentem anar a les que podem, i n’estem
contents.

T’enyores d’Itàlia?
Sobretot trobo a faltar els amics amb qui he crescut, que
són els que de veritat em coneixen de tota la vida, i amb
els quals he compartit moltes coses.
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Clàssics per Lourdes
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La Trobada de vehicles clàssics per
Lourdes va tenir una bona participació.
És un esdeveniment organitzat per la
Delegació de l’Hospitalitat de la Mare de
Déu de Lourdes i es va fer a la zona de
l’Espai la Pineda de Sant Gregori.
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Carbonera

El dia 16 de desembre es va encendre
la Carbonera de Can Roseta. Fa 7 anys,
d’ençà de l’any 2012, que aquesta activitat tant tradicional s’ha recuperat.

L’ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA

L’Ateneu de la
Vall de Llémena
als Premis Ateneu de la FAC
El dimecres 12 de desembre de 2018
l’Ateneu de la Vall de Llémena, representat pel seu president, Cesc Compte, i
pel secretari, Jordi Rubió, va ser present
en l’acte de lliurament dels Premis Ateneu, que cada any organitza la Federació
d’Ateneus de Catalunya (FAC).
Aquest any vàrem participar-hi en la categoria
de «foment de la participació» amb els nostres «Caps de Setmana Temàtics», que, com
sabreu, són aquelles activitats en què, el dissabte a la tarda, un expert en la matèria ens ve
a transmetre la seva sapiència sobre un tema concret, i l’endemà fem
una excursió per entendre’l i experimentar-lo sobre el terreny, en plena
natura. Treballem aquest tipus de format des de 2010, i vàrem participar
en els premis FAC amb les activitats de 2018: «La caricatura del cant
dels ocells», que vàrem desenvolupar el 12 i 13 de maig amb Pere
Alzina; «Les orquídies de la Vall de Llémena» el 26 i 27 de maig, amb
Josep Barberà; i «Els insectes de la Llémena i com fotografiar-los», que
va dirigir David Estany els dies 30 de juny i 1 de juliol.
L’any 2011 vàrem obtenir el primer premi en la categoria d’activitat sociocultural amb la Festa Remença, i el 2015 també vam guanyar el primer
premi. Aquest any, en la categoria de creativitat artística, amb el «Projecte Biblioart», no hem estat premiats... Però, com sempre, es va demostrar en l’acte la bona salut i notorietat de l’associacionisme català,
una xarxa social i cultural que ens engalana com a poble.
Formar-ne part ens convida a seguir pensant i fent diferents activitats...
i us esperonem a ajudar-nos en la tasca.
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Activitats de la Coral
La Coral Sant Gregori no para mai. I és que sempre va bé
poder amenitzar algun acte amb música o bé poder oferir
un bon moment envoltat de cançons. A més, aquest desembre, com a novetat, vam celebrar el concert de Nadal
solidari juntament amb altres corals convidades.

Concert Solidari, 23 de desembre de 2018.
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Fira de Nadal, 16 de desembre de 2018.
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Concert Solidari a La Pineda, 23 de desembre de 2018.

Missa del Gall, 24 de desembre de 2018.

Cant comu concert solidari amb els Cantaires de Sarria i les Veus de l’Estany.
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FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA
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Primavera 2019
Can Roseta
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«Primavera»: relacionada amb el magnífic món de les flors que desperten de
l’hivern. Doncs ja som aquí, al peu del
canó, gaudint dels nous monuments que
formen part de la col·lecció de la nostra
Catalunya de suro. Quan rebeu aquesta
revista ja estaran acabades les muralles
de Montblanc, amb Sant Jordi de protagonista; també la fortalesa de Sant Julià
en el seu estat actual i, en construcció,
la catedral de Sant Pere de Vic, que formarà part dels «genis de Catalunya» per
Josep M. Sert i Badia, figura rellevant en
relació amb aquest temple vigatà. Amb
un estil propi, ell va dissenyar i executà
tota la decoració pictòrica de l’interior
catedralici.
Cal dir donar gràcies, com sempre, a
les constants visites procedents de diferents països, però sobretot a les persones de l’entorn del nostre poble i d’arreu
de Catalunya que em porten molta informació per seguir endavant amb aquest
projecte. Poder fer un gran homenatge
a la nostra valenta i digna Catalunya em
satisfà enormement.
Moltes gràcies a l’Ajuntament i al 7en1
per la vostra ajuda.
REMEI MULLERAS I MASCARELL
CAN ROSETA DE CARTELLÀ

Solidaritat sobre rodes
El matí del dia 24 de febrer va tenir lloc a l’espai la Pineda una trobada
solidària de Motos i escúters clàssics: Oncoclàssiques. La recaptació
íntegra de les inscripcions i les donacions de particulars i comerços
locals es va lliurar a la Fundació Oncolliga Girona.
El dia hi va acompanyar especialment, i els 141 inscrits varen poder
fer un esmorzar de germanor i una ruta pels pobles del municipi. Ens
varen acompanyar el Dr. Joan Brunet, director del Servei ICO; la Sra.
Lluïsa Ferrer, presidenta d’Oncolliga Girona, i el primer tinent d’alcalde, Sr. Josep Nadal, en representació de l’alcalde, Sr. Quim Roca.
Aquesta trobada va ser organitzada per la Sra. Carme Hernández,
sòcia del Girona Scooter Club, i la delegació local d’Oncolliga, amb el
suport de l’Ajuntament de Sant Gregori, Tecnimoto i Girona Scooter
Club.
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ASSOCIACIÓ DONES DE LA VALL

Presentació edició 50 poetes de la terra a benefici
de Open Arms

Créixer en família
Per segon any s’ha organitzat el cicle «Créixer en família», un cicle dirigit als pares i mares perquè reflexionin
i intercanviïn vivències sobre l’educació dels seus fills i
filles. Enguany estava dedicat sobretot a famílies d’infants de 0 a 3 anys.
La mainada, mentrestant, va poder gaudir d’un servei
de cangur a la mateixa llar d’infants per tal de facilitar
la conciliació familiar.
Els participants han estat guiats per un professional
expert que els ha orientat, reforçant i donant eines per
aconseguir una parentalitat positiva, amb dinàmiques diverses, de manera que les sessions fossin més vivencials.
El cicle s’ha dut a terme durant els mesos de novembre a gener, amb un total de sis sessions.
Hi han participat una vintena de famílies, i s’han pogut
treballar temes com l’evolució del joc, el dol infantil...

Diversos pares i mares van participar de les jornades
Crèixer en família per tal de compartir experiències i debatre diferents maneres d'educar als més petits.
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Sopar de dones.

Entre les activitats programades des de l’Associació per a aquest primer trimestre, tenen rellevància especial les relatives al 8 de març, Dia
de la Dona.
Lentament, cada vegada la societat es va conscienciant més de la discriminació que hem patit les dones al llarg de la història i que encara patim actualment. Durant aquests dies podem llegir moltes informacions
que evidencien la manca de paritat en càrrecs polítics, en consells
d’administració de les empreses, en òrgans de direcció... en definitiva,
en càrrecs de responsabilitat. Però és evident que la discriminació es
pateix en tots els àmbits i nivells, des de les retribucions desiguals per
un mateix lloc de treball a la càrrega extra de responsabilitat en les tasques de la llar que, de manera gairebé innata, molt sovint assumeixen
les dones.
El nostre gra de sorra l’aportem amb uns actes que ja s’han convertit
en tradicionals: la projecció d’una pel·lícula i un sopar compartit, en el
qual cada participant aporta un plat, i que esdevé un bufet lliure digne
d’un restaurant d’estrelles.
És propera la data en que no caldrà assenyalar un dia en el calendari
per recordar aquesta situació? Tant de bo. Els homes han de fer-se seu
el feminisme despullant-se de la càrrega de patriarcat amb què els ha
recobert la història, i a moltes dones també ens falta encara avançar
més en aquest sentit. Fem-ne via! Tenim ganes d’organitzar aquest sopar i deixar-nos sorprendre pels cuinats que aportin els homes!
A banda d’aquests actes, durant aquest trimestre també es va coordinar la presentació de l’edició de 50 poetes de la terra, a benefici
d’Open Arms. Així mateix, hem fet una matinal de melmelades. El dia 23
de març es farà una altra sortida per gaudir de les llegendes de Girona
de la mà d’una guia de la ciutat.

7EN1

Trimestre amb molta activitat
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Premiats al sorteig
d’Instagram
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A través d'un sorteig per Instagram, es
van regalar entrades de teatre de la programació cultural 2019 a Sant Gregori.
Aquests en van ser els premiats.
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Per què
fem teatre?
Perquè ens emociona la màgia de moure’s dalt de l’escenari, i no veure
més enllà dels companys d’escena quan el públic resta en la penombra.
Perquè és divertit, durant una hora, canviar de personalitat i ser el personatge que interpretes.
Perquè a vegades ens adonem que som capaços de crear personatges i fer gestos i accions que ni ens imaginàvem.
Perquè ens dona agilitat mental: fer treballar la memòria és un exercici
molt interessant, i quan ens fem grans –al nostre grup tenim una mitjana d’edat força alta– és fins i tot saludable. Això, barrejat amb la improvisació necessària per salvar moments concrets, ens fa estar atents i
desperts mentalment.
Perquè és una forma de comunicació que combina el llenguatge verbal
i no verbal, capaç d’arribar molt al públic.
Perquè entre els actors, col·laboradors i direcció es creen uns vincles
d’amistat/complicitat que ens ajuden a passar molt bones estones.
Perquè ens fa molt feliços comprovar que el públic passa una bona
vetllada i durant l’obra s’abstreu de les cabòries quotidianes.
Perquè, quan s’obren els llums de la sala, veure la cara i els ulls de la
gent és un regal impagable que compensa per totes les hores i esforços dedicats a la preparació de l’obra.
Aquests dies a Sant Gregori té lloc la V Mostra de Teatre Amateur:
gaudiu-ne! Nosaltres vàrem començar a gaudir-ne quan el mes de setembre passat vàrem elegir l’obra que hem estat assajant per estrenar
aquest mes d’abril.
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No és un dia qualsevol
mirall, vam presentar tres peces ben
representatives d’aquesta autora i de
la seva lluita contra el masclisme: per
començar, un mordaç pròleg a càrrec
de Nina Prat, seguit del punyent monòleg La violació, amb Gràcia Vilarnau, i una altra vegada el monòleg La
dona sola, en aquesta ocasió interpretat per Alba Romera.
Si el teatre és un reflex de la realitat,
des del teatre amateur hem de seguir
lluitant per normalitzar la presència de
les dones a tots i a cadascun dels àmbits del teatre. Només d’aquesta manera un dia ens podrem emmirallar en
una societat lliure i solidària, en què
tinguem cabuda tant dones com homes en un pla d’igualtat.
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deo per acomiadar-se del seu exmarit;
però una sèrie de situacions inoportunes i inquietants, d’una tendresa esfereïdora i enervant alhora, li esgarrien
el pla i no la deixen descansar en pau.
Una sàtira burlesca, divertida, colpidora, lúcida i emotiva que ens parla
de les dones d’avui i de les seves circumstàncies.
No és la primera vegada que el nostre
grup representa una obra de Franca
Rame, defensora de la causa feminista. L’any 2012, en el marc de la
celebració del Dia Internacional de
la Dona, vam presentar Amb veu de
dona, en què Mònica Arnau va fer el
monòleg La dona sola. Posteriorment,
l’any 2014, a Dones, l’altra cara del
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El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, per reivindicar la
igualtat efectiva entre dones i homes,
tant en el món laboral com en les relacions socials en general.
Des d’una perspectiva teatral, si bé és
innegable que, des dels inicis del teatre clàssic fins als nostres dies, les dones han estat protagonistes d’obres
cabdals, no és menys cert que fins
ara, més enllà dels personatges –i,
per tant de les actrius que els han
donat vida– l’aportació de les dones
al teatre, pel que fa a la creació i a la
direcció, ha estat molt limitada, llevat
de comptades excepcions.
Tanmateix, la programació de la Mostra de Teatre Amateur de Sant Gregori
d’enguany ens permet ser una mica
optimistes. Així, de les sis obres que
hi podrem veure, tres són dirigides per
dones, dues ho són per homes i una
altra és codirigida per dues dones i un
home. Pel que fa a l’autoria, és veritat
que només una obra està firmada per
una dona, si bé dues més tenen autoria compartida entre homes i dones.
És el cas de l’obra Un dia qualsevol,
de Franca Rame i Dario Fo, que el dia
13 d’abril estrenarem el nostre grup i
que, com ja vam avançar en un número anterior de la revista, dirigeix Mònica Arnau.
En aquesta obra, la protagonista, interpretada per Maribel Moral, ha decidit deixar de viure un dia qualsevol i
vol enregistrar el seu suïcidi en un ví-

35

A R A PA R L E M D ’ A R A

Activitats culturals i formatives
El nou any va començar amb l’inici de
l’Escola de Teatre, per a infants de 7
a 12 anys, que es realitza tots els divendres de 17 a 18.30 al centre cívic
de Sant Gregori. En aquest curs, els
nens i les nenes aprofundeixen en el
coneixement de si mateixos, reforcen
la capacitat d’observació i la seguretat personal, treballen l’expressió i el
domini del cos i la veu... a partir del
treball en equip, la improvisació i la
imaginació. És una bona manera de
créixer i de fer nous amics tot fent
teatre.
També volem esmentar que durant el
mes de febrer s’ha realitzat el Curs
de fotografia avançat, de la mà del
Centre de la Imatge de la Diputació
de Girona – INSPAI. Hi han participat

nou joves i adults que han practicat
tècniques de retrat, de panoràmica,
fotografia nocturna... i també el retoc
digital posterior.
En els últims mesos tampoc no han faltat noves propostes de tallers puntuals
dirigits a tot tipus de públic. Així, durant
la Fira de Nadal es van realitzar dos tallers per a adults. Un va ser el taller de
pintura decorativa, dirigit per Miracles
Boada, que ens va mostrar com fer
uns canelobres molt personals. També
vàrem tenir l’oportunitat d’aprendre a
fer un centre de taula amb flors i altres
elements naturals, com el romaní. I per
als petits de la casa es van oferir tallers
de manualitats de decoració nadalenca i també un taller de fanalets, que
varen tenir molt d’èxit.
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EMBOTIT CASOLÀ

El dijous 17 de gener, David Palomé,
responsable de Can Titoi, ens va ensenyar com elaborar embotit casolà
de forma senzilla i ràpida. D’aquesta
manera vàrem descobrir els secrets
de la seva recepta de botifarra dolça
(que va sortir boníssima) i llom sec
(que ben aviat podrem tastar).
Un divendres del mes de febrer vàrem
aprendre a cultivar bolets en un tronc
boleter, en el taller de cultiu de bolets
de soca. En aquesta ocasió ens vàrem introduir en el fascinant món dels
bolets de la mà de Francesc Asperó,
emprenedor de Fungi Girona, que ens
va explicar la tipologia dels bolets de
soca, les seves propietats nutricionals
i terapèutiques, i també ens va ensenyar com cultivar-los sobre un tronc,
CULTIU DE BOLETS DE SOCA
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LA METEREOLOGIA
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que ens vàrem endur a casa i que produirà bolets durant tot un any.
Aquest hivern no hem oblidat el públic
familiar, que cada vegada és més nombrós al nostre municipi. Per aquesta
raó, el dissabte 26 de febrer uns 50
nens i nenes, acompanyats de pares i
germans, varen participar en l’activitat
dedicada a la meteorologia. Va consistir en una jornada d’experimentació per descobrir alguns dels secrets
d’aquesta ciència: com és el cicle de
l’aigua? Com s’origina el vent? Què
són els llamps i els trons? La tarda va
acabar amb un taller en què els infants
podien escollir si volien fer un estel, un
molinet de vent o un núvol per decorar
l’habitació.
Durant la setmana més boja de l’any,
el dia de dijous gras va tenir lloc el taller infantil «Un carnaval molt animal».
Una vintena de nens i nenes varen
apropar-se a la plaça del Poble per fer
la seva màscara d’animal i gaudir de
la tarda assolellada que ens va acompanyar.
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Guanyadors i guanyadores del Concurs d’Instagram
de la Fira del Pa i de la Xocolata
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L’arribada del rei Carnestoltes va marcar l’inici de la setmana més boja de
l’any. Enguany, Sa Majestat el Rei de
la disbauxa es va presentar a la plaça
de la Sardana el diumenge 24 de febrer per fer el seu discurs d’obertura
de les festes. Allà l’esperaven els carnissers de Sant Gregori, que ens varen oferir un tast de botifarra d’ou per
agafar força i poder ballar i passar-ho
bé amb l’espectacle d’animació infantil de Fefe.
Per no perdre la tradició, el dijous 28,
al Casal Sant Grau ens varen fer un
tast de coca de llardons i garnatxa per
celebrar el berenar de Dijous Gras.
El mateix dia, en sortir de l’escola, els
infants varen poder participar de l’activitat familiar «Un carnaval molt animal»,
en què els nens i nenes van poder fer
màscares d’animals gaudint del bon
temps a la plaça del Poble.

El divendres 1 de març la llar d’infants
municipal va realitzar la cercavila dels
Escarlets. Tothom va poder veure passejar pels carrers un munt de mecànics petits i grans acompanyats pel
grup de timbalers PercuArt. La cercavila va acabar amb una xocolatada al
pavelló esportiu.
La novetat d’aquest any va ser el concert de Carnestoltes, que es va organitzar juntament amb la Comissió de
Festes de Sant Gregori i l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament el dissabte 2
a l’Espai La Pineda. Allà varem ballar
al ritme de la música de Germà Negre, Blackiss i Campikipugui, i es varen sortejar dos pernils entre el públic
amb la disfressa més original de la nit!
I finalment arriba el gran dia! El diumenge 3 de març, la Rua de Carnestoltes, encapçalada pel Rei Carnestoltes, va fer sortir al carrer un munt de

carrosses i disfresses d’allò més originals que varen ballar al ritme de La
Banda del Rec. Algunes persones van
ser premiades al Concurs de disfresses, al qual varen poder-se inscriure a
títol individual o en grup apropant-se
al Photocall.
En arribar a la plaça ens esperava el
grup d’animació infantil La Tresca i la
Verdesca, i una cassola plena de xocolata desfeta amb melindros que ens varen preparar els cuiners del Casal Sant
Grau per arrodonir la jornada. Finalment, volem destacar tot el treball fet
per les persones que van participar a la
rua elaborant les disfresses i les decoracions de les carrosses. Sense totes
elles aquesta festa no seria possible.
I per cloure la celebració, el divendres
8 el Casal Sant Grau va organitzar
una sardinada per acomiadar el Carnestoltes.

ARRIBADA DEL REI CARNESTOLTES

CARNAVAL MOLT ANIMAL

CONCERT CARNESTOLTES
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Biblioteca
Miquel
Martí i Pol

«Som el que fem repetidament. L’excel·lència, llavors,
no és un acte, és un hàbit»
Aristòtil

ACTIVITATS PASSADES
18/12/18. Comentem
Els morts, de J. Joyce,
al Club de Lectura.
18/12/18. Trobada
del Club dels Petits
Lectors. La Sessi
i la mainada de 5è
i 6è han parlat de
J. Raspall mitjançant
el seu poemari
A compàs dels versos.

Abril 2019

7EN1

Fem el Caga Tió
a la Biblioteca.
Animació a càrrec
de Roger Banyoles.

29/12/18.
2a Mostra efímera de
Dibuixos bibliogràfics
de Miquel Bohigas.
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15/01/19. Trobada
del Club dels Petits
Lectors. La Sessi i
la mainada de 5è i
6è treballen el llibre
mitjançant Estimat Max.

17/01/19 Anem al
Casal Sant Grau
amb en Lluís
Pradas.
Parlem de poesia,
llegim... Molt xulo!!!

Gener. CI perquè
us poguéssiu
preparar el
Carnestoltes.

23/01/19 Trobada
del CdLA. Parlem de
Pedrolo comentant
Acte de violència.
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24/01/19. Al club
de lectura infantil de
quart comenten Fatou,
la nena tossuda.
Conductora: Sessi Sitjà.

25/01/19. Hora
del conte Contes
de l’Univers, amb
PiruletaContes.

14/02/19 Presentació
del llibre 50 poemes
de la terra. Activitat
organitzada per
l’Associació de Dones
de la Vall.
22/02/19. Hora del
conte amb La senyoreta
Perleta. Preludi musical
amb alumnes de
l’escola Goodlife.
27/02/19. Trobada
del CdLA. Parlem de
Shakespeare amb l’obra
de teatre Penes d’amor
perdudes.

Març.
CI sobre la dona
treballadora.
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02/02/19. Inauguració
de l’exposició de
dibuixos de Mara
Massaro. L’hem tingut
tot el mes de febrer.
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02/02/19. Bebcontes
amb M. Helena
Personalitats.
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Tenim un moble nou a la secció infantil. Hi trobareu
les novetats!

NOVETATS

• Les rondalles del bard Gallard / J. K. Rowling. I CONTES

Per a adults
• Jo hauria pogut salvar Lorca / Víctor Amela N AME
• Nova York és una finestra sense cortines / Paolo Cognetti
N COG
• Los Señores del tiempo / Eva García Sáenz de Urturi N
GAR
• Huérfana, monstruo, espía / Matt Killeen N KIL
• El visitante / Stephen King N KIN
• El Rey recibe / Eduardo Mendoza N MEN
• Aprendre a parlar amb les plantes / Marta Orriols N ORR
• La maleta de Ana / Celia Santos N SAN

Joves
• Iron Flowers / Tracy Banghart JN BAN
• 36 preguntes per enamorar-te de mi / Vicki Grant JN GRA
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Trobareu informació de la resta d’activitats relacionades amb la biblioteca al nostre bloc, http://bibliotecadesantgregori.blogspot.com/

El desig final de Thanos sempre ha
estat ser testimoni de la destrucció
de tot ésser viu, i l’únic ésser capaç
de derrotar-lo ha estat sempre, irònicament, ell mateix. Tanta arrogància i prepotència l’han empès cap a
l’autodestrucció. I aquesta és la idea
darrera d’aquesta obra, un mix entre
ciència-ficció i drama abstracte.
La història comença quan el Motorista Fantasma Còsmic (sí, tal com sona) aconsegueix capturar el Tità i se
l’emporta al futur llunyà. Allà coincideix, òbviament, amb
la seva versió anciana. Una versió d’ell mateix que s’ha
convertit en guanyador absolut i en conquistador galàctic. No obstant això, queda una última batalla amb un tal
El Caigut, contra el qual necessitarà l’ajuda de la seva
versió més jove. L’encert del guionista Donny Cates és
mostrar les dues versions del Tità púrpura, sobretot
quan, en situacions extremes, la mateixa persona es
converteix en aliat i enemic al mateix temps.
És important destacar la feina del dibuixant Geoff Shaw,
que aquí es converteix en il·lustrador amb tentacles: és
dibuixant, entintador i colorista. Els dos autors ja havien
col·laborat prèviament en una altra obra absolutament
recomanable, titulada God Country, i està prevista una
tercera col·laboració en una altra saga dels Guardians
de la Galàxia.
Adrià Besalú Marquès
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Thanos Vence:
Thanos imparable

Infantils
• Estimats Lluc i Joana: contes des de la presó / Oriol
Junqueras I2 SAP
• Som aquí: notes per viure al planeta terra / Oliver Jeffers
I ÀLBUM I2 AND
• El dit de l’emperador / Xavier Castanyer i Angelet I3 AVE

Còmics
• Els diaris de la Cirera: Els cinc tresors / Joris Chamblain,
Aurélie Neyret IC CHA
• El maletí del doctor Gomis = Doctor Gomis’ briefcase /
Sebastià Roig IC ROI (CATALÀ=ANGLÈS)
•E
 l fotógrafo de Mauthausen / Salva Rubio C RUB (EUR)
DVD , CD i audiollibres
• La teoría sueca del amor / Erik Gandini DVD 159 TEO
• La isla de los dinosaurios / Matt Drummond DVD AVENTURES ISL
• Emotional dance / Andrea Motis CD 2 MOT
• Tempo rubato / Mayte Martín CD 3 MAR
• Jazz loves Disney 2 / CD 11 JAZ
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L’Espai d’empreses Coworking Sant Gregori, ubicat a l’Av.
Girona, 85, és un equipament gestionat per l’Ajuntament
de Sant Gregori on les noves microempreses i/o professionals autònoms troben un espai de treball i relació amb d’altres empreses i professionals que inicien la seva activitat.
El coworking és una nova manera d’entendre el treball que
permet a professionals independents de diferents sectors
disposar d’un espai de treball independent, però compartit,
amb altres iniciatives empresarials, propiciant així possibles
sinergies.
Els objectius són els següents:
• Fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació.
• Disposar d’espais adaptats a les necessitats dels professionals independents: taules de treballs, sales de reunions, formació i esdeveniments.
• Combatre l’aïllament de professionals i persones empresàries a través del contacte directe, generant una comunitat de suport mutu.
• Constituir un espai de trobada que fomenti la interactuació i col·laboració entre els membres, la creació de sinergies i nous projectes i compartir coneixements.
• Millorar els projectes empresarials fomentant la formació i
la coformació de les persones emprenedores.
L’espai Coworking Sant Gregori consta de vuit taules de
treball individuals, cadascuna equipada amb cadira i armari personal; una sala d’espera; sala de reunions equipada

amb projector per a presentacions; dos lavabos, sala office
i magatzem.
L’equipament compta amb els serveis generals de connexió
a Internet per fibra òptica i Wi-Fi, sistema de climatització,
espai de fotocopiadora/impressora i alarma. Els equips informàtics, aparells i altres materials fungibles són a càrrec
de cada empresa ubicada.
L’espai d’empreses Coworking Sant Gregori compta actualment amb tres empreses que estan desenvolupant els
seus projectes empresarials: una empresa de disseny industrial especialitzada en mobiliari urbà; una empresa de
compravenda de recanvis de peces de maquinària agrícola, i una empresa d’enginyeria i eficiència energètica.
Al viver hi poden accedir totes aquelles persones que vulguin engegar la seva pròpia empresa o que tinguin una
empresa de creació recent. S’estableix un lloguer mensual
per a les empreses a un preu social que faciliti l’inici dels
projectes empresarials els primers anys de vida, i que s’incrementa en funció de l’antiguitat. Així, el primer any de
lloguer té un preu de 50 € mensuals, que s’incrementa
els anys següents. La vigència de l’autorització és anual, i
es pot prorrogar per anualitats de fins a un màxim de cinc
anys. L’espai Coworking Sant Gregori funciona amb opció
full time: accés de dilluns a diumenge, 24 hores, els 365
dies de l’any. L’espai també permet l’opció de lloguer per
setmanes.
Per poder accedir-hi cal que les persones interessades facin una sol·licitud mitjançant el formulari que facilita l’Ajuntament, de manera online o a les oficines. L’accés s’estableix a partir de la puntuació que figura a les bases, i cal
que els projectes empresarials siguin viables tècnicament
i econòmicament. Tota la informació relacionada amb les
condicions d’accés i funcionament de l’espai es troba disponible a la web municipal.
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Ets emprenedor? Necessites un espai per al teu projecte
empresarial? Descobreix el viver d’empreses Coworking
Sant Gregori. Un espai de treball obert i compartit amb
altres professionals, a un preu de lloguer social per començar a caminar amb la teva empresa.
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Espai d’empreses Coworking Sant Gregori
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• SANT MEDIR
• CARTELLÀ
• CONSTANTINS
• GINESTAR
• TAIALÀ
• SANT GREGORI
• DOMENY

