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Solució dels mots encreuats

El tapat, destapa’l!
Des de quan vius a Sant Gregori?
Des de tota la vida... Bé, tota la vida a Sant Gregori mu-
nicipi, no pas a Sant Gregori poble, si és que per viure 
entenem el domicili, perquè sovint passem més hores a 
la feina que a casa.
I a l’escola?
Quan jo anava a l’escola primària encara no s’havia fet 
la concentració escolar. Estaven en actiu les escoles dels 
pobles. Més tard vaig anar a Girona.
Teoria o pràctica?
Ha d’haver-hi una base teòrica, però realment com 
s’aprèn de les coses en general és amb mooolta pràctica.
Poble o ciutat?
Poble, i més concretament prefereixo viure a pagès, però 
podent disposar de cotxe per acostar-me a la ciutat sem-
pre que em calgui o em vingui de gust.
Un treball per a tota la vida, o l’ideal és canviar per tenir 
més experiència?
Segurament els canvis són recomanables i enriquidors, 
però les meves circumstàncies m’han portat a fer un tre-

ball per a tota la vida.
Has fet mai “pluriempleo”?
Sí, i tant! I t’asseguro que he constatat que com menys 
fas, menys temps tens. Si t’organitzes, les hores del dia 
–i alguna de la nit– donen per a molt!
A quina edat et vares casar ?
Massa gran per poder dir que em casava jove, i ara 
m’adono que encara era jove per dir que em casava gran. 
D’això ja fa 20 anys.
Què coneixes millor: el territori o les persones del mu-
nicipi?
Abans potser coneixia millor les persones. Actualment, 
com que el territori no canvia gaire i de persones n’han 
vingut moltes de noves, he de dir que conec millor el 
territori. De les persones, em sonen molts noms als quals 
no poso imatge.
Què fas amb el teu temps lliure?
Uf! Això deu ser allò que la gent utilitza per anar al 
cinema i a la platja, veritat? Jo, el cert és que sempre 
m’embolico amb coses, i el resultat és que faig força 

activitats que podrien formar part del temps lliure, però 
com que m’hi he compromès passen a ser una obligació 
per a mi.
Per exemple...
Activitats amb associacions, teatre, participar en els es-
deveniments del poble...
Què vares fer el 25 de novembre?
A banda de treballar, com és habitual, vaig participar en 
un senzill acte que va tenir lloc a la plaça de l’Ajuntament 
per reivindicar que la gent prengui consciència que la 
violència de gènere, en qualsevol de les seves formes, 
ha de desaparèixer definitivament de la nostra societat.
I el dia 20 de novembre vares fer alguna cosa especial?
Vaig col·laborar activament a la Fira del Pa i de la Xoco-
lata, amb finalitats solidàries.
Quina opinió tens dels funcionaris?
Existeix molt mala premsa sobre els funcionaris, i molts 
acudits, però, com en tot a la vida, n’hi ha de molt efi-
cients, trempats, treballadors i atents... i d’altres que no 
tant, és clar.

HoritzontalS: 1. De manera errònia. 2. Aiguat, pluja, aspersió. Síl·laba sàns-
crita considerada, per molts sectors del pensament indi, com el so a partir del qual es 
va estructurar l’univers. El riu suís habitual, a contracorrent, però. 3. El prefix grec 
usat en la construcció de tants noms científics referits a l’aire. Arriba d’orient el perso-
natge principal de la novel·la de Víctor Hugo “Nostra Senyora de París”. 4. Germana 
del pare o de la mare. Del dret és una indivídua d’un poble iber establert a les part al-

tes de les conques del Segura i del Guadalquivir. Ni això, ni fa, i pot precedir Manxú. 
5. Trossegi, piconi de corcoll. Sant sense cap ni peus. Aniran del dret. 6. Gos que 
nega. Fa sonar l’òbol d’or rodó. La teva està al revés. Vent de ponent càlid i sec que 
fon la neu, i que aquí bufa de llevant. 7. Nom àrab força habitual. Conjunt de papers 
que van dintre d’un sobre. Fase larval de les papallones. 8. Pauta musical. Anagrama 
del Sistema d’Informació Geogràfica. 9. Ara, de corcoll. S’instal·li a les branques 
d’un roure. Divinat solar de l’antic Egipte. Nom d’home. Conjunció copulatva. 10. 
En la guerra, reacció activa d’un exèrcit davant l’atac de les forces enemigues.
VErticalS. 1.  Habilitaré, prepararé de baix a dalt. 2.  Mossego amb ganes. 3.  
Invertit forat del nas. A la moda britànica. Punt cardinal força mal col·locat. 4.  Puja 
la negativa del grecs en aquell referèndum del juliol de l’any passat. Atòm amb 
càrrega elèctrica. Sigla d’un potentíssim explosiu. 5.  Es dirigeix a algún lloc. Im-
peratiu militar. Fer la digestió. 6.  Mal de dents. 7.  Designa per separat tot allò que 
forma part d’un grup o d’un col·lectiu, sense senyalar-ne cap en particular. Aquest 
riu el tenim força a tocar. Fa sonar dos motors molt sorollosos. 8.  Fa sonar mas-
sa caps mal apartats. Comuna del departament de Còrsega del Sud, al litoral oest 
d’aquesta illa mediterrània. Puja per la columna una jaqueta d’ús masculí utilit-
zada en moltes cerimònies i solemnitats formals. 9.  Entre Sant Gregori i Girona, 
així de fàcil. El nom de l’actriu nord-americana West (1893-1980). 10.  Consonàcia 
poètica de corcoll.  National Education Association. Aquell punt cardinal rebel, que  
hi torna. 11.  Xifra romana. Que es pot escoltar. Segons l’accent, cúbit o grizzly. 
12.  Llarguíssim espai de temps. El d’Hipona va tenir molta importància en el 
desenvolupament del cristianisme. 13. Enfonsament, sotsobre. Xifra romana. 
14.  El fet de menjar sempre de pressa i sense mastegar els aliments com Déu mana.  
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Solució a
el tapat, destapa’l!
del 7en1 anterior
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Plantejament:
  Juguen negres i 

guanyen.

1. ... a2 
2. Dxa2 Cg4
3. Rh3 Dg1, seguit 
de mat o negres 
guanyen la dama. 
Extret de la vuitena 
partida del mundial 
entre Magnus 
Carlsen i Sergey 
Karjakin.
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Amb la col·laboració de:

E D I T O R I A L100 Cada publicació de la revista municipal 7en1 és especial. Ca-
dascuna, pel seu contingut, és única i irrepetible. Però la que 
teniu a les mans té un valor encara més especial: arribem a la 
número 100. La revista 7en1 és una publicació que amb el pas 

dels anys s’ha convertit en un recull de la història del municipi, de les 
seves activitats, actes i festes, de les entitats, de la seva gent i de molts 
moments que s’han viscut i han quedat plasmats a les seves pàgines 
durant tots aquests números, des de 1988 fi ns al moment present.
No solament són 100 portades. Són centenars de continguts molt 
treballats que denoten l’àmplia activitat del municipi, i un ventall 

d’articles i opinions que han completat i modelat aquesta publicació al llarg dels anys. És 
un plaer com a alcalde del municipi poder celebrar els cent números d’una revista que crec 
que és tan transversal i oberta com propera i entretinguda. És, indubtablement, un element 
cultural que aporta més valor i enriqueix el municipi.
En molts sentits, segurament el més fàcil és començar –o a priori pot semblar-ho–, però el 
que esdevé realment complicat és mantenir les coses, i avui podem dir que la revista 7en1 
s’ha mantingut durant 28 anys gràcies a totes les persones que hi han dedicat el seu temps. 
Persones que des del primer número fi ns ara han entregat i entreguen la passió, les ganes 
i la voluntat per comunicar i per fer possible la revista, enriquint-la i aportant-hi tot allò 
positiu que l’ha mantingut viva i dinàmica. Des dels membres del consell de redacció a les 
entitats i associacions, als centres educatius i equipaments municipals, als molts i diversos 
col·laboradors o a les persones que han escrit i escriuen a títol personal, fi ns a les persones 
que dissenyen, revisen i reparteixen la revista per totes les llars del municipi. I, naturalment, 
cal també donar gràcies als lectors, als veïns i les veïnes del municipi, que sou el motiu de 
la sortida de cada nou número de la revista a l’abril, al juliol, a l’octubre i al desembre. 7en1 
sorgeix de vosaltres i és per a vosaltres.
També crec que és de justícia fer un esment a la impremta Palahí, que ha estat l’encarregada 
des del primer número de l’edició de la revista 7en1, i que darrerament també n’ha assumit 
el disseny i maquetació. Un disseny que, de cara al número 101 (abril de 2017), ja podem 
anunciar que canviarà i s’actualitzarà, en part, fruit de la implicació i compromís amb la 
feina ben feta dels responsables d’aquesta impremta.
A tots plegats, que formeu part d’aquesta història, enhorabona per arribar fi ns aquí i seguir 
comunicant i informant sobre tot el que té a veure amb l’àmbit del municipi i dels seus po-
bles. Dit tot això, només em queda desitjar-vos que gaudiu de la revista que teniu a les mans, 
la número 100.
I per aquestes dates, com cada any, en nom de tota la corporació municipal, comparteixo amb 
tothom el desig d’unes bones festes i d’una bona entrada al 2017!

JoaQuiM roca VEntura
      Alcalde de Sant Gregori
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aJuntaMEntS
Sant Gregori. ................................... 972 42 83 00

Dilluns a divendres, de 9 a 14
Dissabte, de 9 a 13 (excepte festius i agost)

Fax................................................... 972 42 90 79
Correu: ajuntament@santgregori.cat

Web: www.santgregori.cat

Canet d’Adri .................................... 972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 19

Sant Martí de Llémena .................... 972 44 30 34
Dilluns a divendres, de 9 a 14

Sant Aniol de Finestres ................... 972 44 31 11
Dilluns a dijous de 9 a 13 i de 16 a 19

Divendres de 9 a 13

rEcurSoS MuniciPalS
Casal d’avis ..................................... 972 42 86 66
Espai jove Cal Bolet ........................ 972 42 90 72
Radio Sant Gregori (107,9) ............. 972 42 88 49
Biblioteca “Miquel Martí i Pol” ...... 972 42 90 05
Escola “Agustí Gifre” ..................... 972 42 81 82
Llar d’infants “Els Escarlets” .......... 972 42 84 34
Institut Vall de Llémena .972 65 66 91 / 676 714 182

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

SErVEiS aSSiStEncialS
Consorci Transport Sanitari ............ 972 41 00 10
Consultori mèdic Sant Gregori ....... 972 42 99 28

Telèfon: ....................................................... 061
CAP Taialà (Dr. J. Vilaplana) ....... 972 22 76 35
 ...................................................... 972 22 76 36

Serveis socials al consultori ............ 972 42 99 28
Assistent social ....................dimecres de 10 a 14
Farmàcia .......................................... 972 42 98 01

EMErGÈnciES
Ambulància .................................................... 112
Bombers ......................................................... 112
Mossos d’esquadra ......................................... 112

altrES SErVEiS
Incidències enllumenat .................... 972 20 20 78
Incidències clavagueram ................. 972 20 20 78
FECSA - ENHER (avaries) ............. 902 53 65 36
Servei d’aigües ................................ 972 20 20 78
Gas Girona (avaries i urgències) ..... 900 75 07 50
Ofi cina de correus Sant Gregori ...... 972 42 92 02

T A U L A  D E  S E R V E I S

A C T I V I T A T   M U N I C I P A L

celebrem els 100 números!
El mes de desembre de l’any 1988, ara fa 28 anys, es va editar per primera vegada la revista 
7en1, amb la voluntat, tal com deia Joaquim Vidal, alcalde de l’època i primer impulsor de la 
revista, “que es convertís en un bon mitjà divulgador de la realitat de tota la Vall de Llémena 
(...); interessa sobretot la vida dels nostres pobles, les inquietuds i les problemàtiques, la seva 
realitat geogràfi ca, sociològica i ambiental; tot el que ens motiva com a ciutadans de Sant 
Gregori, o d’algun dels pobles de la Vall de Llémena, o bé com a admiradors d’aquesta bella 
contrada”.
En aquest mateix article editorial, l’alcalde també explicava el signifi cat del nom 7en1: “Set 
pobles que formen un sol municipi. Així de senzill, 7en1, volem tenir present a tothora aquesta 
pluralitat que dóna caràcter al conjunt”.
En aquell moment el municipi de Sant Gregori tenia uns 1.800 habitants, i aquella va ser la 
primera edició dels quatre municipis que formen la Vall de Llémena. Actualment cada muni-
cipi té la seva pròpia revista. Sant Gregori actualment té 3.600 habitants, i això ha fet que els 
continguts s’hagin anat centrant en el nostre municipi, convertint-se en una bona manera de 
seguir la vida local, sobretot perquè a cada número hi tenen veu totes les entitats i associacions 
del municipi i al mateix temps s’hi refl ecteixen els diferents actes, festes i esdeveniments que 
tenen lloc en el nostre entorn.
Fins al 1994 s’hi incloïen els “plecs de la Vall de Llémena”, que varen tenir la funció de divul-
gar estudis locals. Igualment, durant molts anys la revista incorporava la publicació dels tre-
balls guanyadors dels certàmens literaris, pràctica que es va deixar per passar aquests textos a 
la plana web, tot i que enguany s’ha recuperat en considerar interessant la seva edició en paper.
En els primers números també s’incloïa una “postal” que tenia dues parts: una imatge antiga 
i una de l’època. Val a dir que en aquell moment no anàvem tan saturats d’imatges com ac-
tualment.
D’ençà de l’octubre de 2004 s’hi va incorporar un butlletí d’informació municipal, en el qual, 
a més de tenir-hi cabuda tots els grups municipals representats a l’Ajuntament, es fa un resum 
dels acords presos en les sessions de la Junta de Govern Local i del Ple.
El disseny d’aquesta edició s’ha mantingut fi del durant tots aquests anys a la primera maque-
tació. Tan sols en dues ocasions les portades varen “saltar-se” les normes: la del número 32, 
que havia de donar pas al canvi de mil·lenni, el desembre de 1999, i la del numero 50 (juliol 
del 2004). Els primers continguts eren a dues tintes, i d’ençà del mes de juliol de 2008 es va 
passar al color.
Però tot això no hauria estat possible si no hagués estat per la col·laboració desinteressada 
d’un gran nombre de col·laboradors que número darrera número han redactat, fotografi at, bus-
cat informació i treballat amb il·lusió perquè el 7en1, que puntualment cada tres mesos arriba 
a totes les cases, sigui una realitat, de la qual creiem que tots ens podem felicitar.
També hem de valorar positivament la tasca portada a terme al llarg de tots els cent números 
per la impremta Palahí, de Girona, i la dedicació de Pep Collelldemont, que des del desembre 
de 1994 fi ns a aquest número hi ha treballat efi caçment.
Aquest és un resum de la història del 7en1, que amb aquest número en compleix 100!
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nou passeig adaptat a la riera de llémena
a Sant Gregori

El passeig de la riera de Llémena, entre la zona de la Pineda i les 
Bigues, és un espai que s’ha adequat per a tothom, però especialment 
també per ser accessible a persones amb mobilitat reduïda. Per això 
també s’ha comptat amb la col·laboració de l’Associació MIFAS. El 
tram de camí, d’uns 700 metres, presentava diferents desnivells que 
s’han adequat per garantir els pendents que permeten el pas de cadires 
de rodes al llarg d’aquest recorregut per l’entorn natural.
L’Ajuntament de Sant Gregori va reservar una partida de 18.000 euros 
per a aquesta inversió d’arranjament del passeig paral·lel a la Riera de 

Llémena. S’hi ha escampat sauló, s’ha eixamplat, compactat i preparat 
amb els pendents corresponents per ser accessible per a cadires de rodes 
tot el camí. També s’ha col·locat un petit pont de fusta per garantir el pas 
per un rec a la zona. A més, s’han instal·lat tres bancs de material reciclat 
al llarg del recorregut, tanques de fusta en diferents punts i una nova 
senyalització, entre aquesta una senyalització específica de camí adaptat.
Amb aquesta acció, l’Ajuntament de Sant Gregori, a més de fomentar 
i potenciar les zones de passeig a l’entorn natural, vol apostar per un 
turisme accessible i inclusiu per a tothom.

El municipi de Sant Gregori s’incorpora al moviment Viles Florides, i es 
converteix en el municipi número 90 d’aquesta iniciativa de la Confe-
deració d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), que promou 
la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la 
flor i la planta ornamental, l’enjardinament i la millora dels espais verds.

Sant Gregori és un municipi amb sensibilitat per l’entorn natural 
i les zones verdes dels diferents nuclis de població, i cada any es 
fa un esforç per mantenir tots els espais verds en les millors con-
dicions.

Sant Gregori obté la distinció de Vila Florida
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El nou enllumenat a Sant Gregori aporta estalvi i més 
respecte per al medi ambient

Amb el nou canvi d’enllumenat, Sant Gre-
gori tindrà un estalvi anual de 360.785 kWh, 
que es tradueix en una reducció d’emissions 
a l’any de 165,96 t de CO2 
L’Ajuntament de Sant Gregori ha instal·lat 
a través de l’empresa que va guanyar la lici-
tació per al projecte de canvi de més de 700 
punts de llum de la via pública del municipi, 
Enllumenats Costa Brava, el nou enllume-
nat de tecnologia LED. És un enllumenat 
de tecnologia molt més efi cient i que garan-
teix un important estalvi energètic, de fi ns 
al 80 %. La particularitat dels nous fanals 
instal·lats és que il·luminen directament a 

terra, ofereixen més lluminositat al carrer 
i a la vorera, i eviten que la llum es dissi-
pi cap als costats. D’aquesta manera es re-
dueix la contaminació lumínica de l’entorn 
i s’aprofi ta el 100 % per a la via pública. 
El projecte ha comptat amb el suport i as-
sessorament de la Diputació de Girona i el 
programa BeEnergy.
La inversió ha estat de 232.925 euros, un 
import per a qual l’Ajuntament de Sant Gre-
gori s’ha acollit a la línia de crèdits del Fons 
Nacional d’Efi ciència Energètica IDAE, 
sense interès i retornable fi ns a 10 anys, tot 
i que es preveu retornar en un període molt 

menor de temps, entre l’estalvi generat per 
la implantació del projecte i pels recursos 
propis de l’Ajuntament mateix.
A més, el fet que l’Ajuntament de Sant Gre-
gori, com altres municipis de la comarca, 
estigui adherit a la contractació agregada 
d’energia elèctrica per a equipaments mu-
nicipals i via pública, impulsada pel Consell 
Comarcal del Gironès, que gestiona actual-
ment Aura Energia, fa que s’asseguri que 
tota l’energia elèctrica provingui d’energia 
verda, és a dir, que es genera a partir de 
fonts renovables i, per tant, és molt respec-
tuosa amb el medi ambient.

Ordenances fi scals per al 2017
L’Ajuntament de Sant Gregori ha aprovat al Ple municipal del 26 d’octubre les ordenances 
fi scals per a l’exercici 2017, en què ha rebaixat l’IBI urbana en un 3 %, i congelat impostos, 
taxes i preus públics municipals.
També s’introdueixen algunes bonifi cacions específi ques en l’IBI urbà, es manté el 25 % de 
descompte per a famílies nombroses que no superin 5,5 vegades el salari mínim interpro-
fessional, i s’afegeix una nova bonifi cació del 60 % en l’IBI urbà en les famílies nombroses 
que no superin uns ingressos familiars de 30.000 euros.
Quant al preu públic de la llar, s’introdueix una bonifi cació d’un 25 % per a famílies nom-
broses i monoparentals.
ajudes a agricultors i ramaders del municipi de Sant Gregori.
S’han aprovat al Ple unes bases d’ajudes a agricultors i ramaders del municipi en les quals 
s’aplicaria una bonifi cació del 50 % de l’increment de la quota de l’IBI rústic per a co-
berts agrícoles i altres elements tributaris subjectes a l’activitat agrícola o ramadera, unes 
infraestructures que estaven exemptes de tributs i que per l’aplicació d’una llei estatal han 
de tributar. D’aquesta manera l’Ajuntament de Sant Gregori, de cara l’exercici 2017, con-
tribuirà a rebaixar la càrrega fi scal a un sector primari que es considera que cal protegir.

Seguint amb les actuacions de millora de 
la mobilitat a la via pública, s’ha adaptat 
un nou pas de vianants al carrer de Baix 
amb cantonada al carrer Montseny. El 
cost de l’obra ha estat d’uns 3.400 euros.
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reformes a les 
Escoles de cartellà  

Més visibilitat a les 
activitats del municipi

Els alumnes de l’institut Vall de llémena elaboraran 
un nou mapa de mobilitat 

Durant el mes de novembre s’han acabat les obres de reforma 
als lavabos de les Escoles de Cartellà. L’equipament social, 
situat al mateix poble de Cartellà, és un dels espais més con-
correguts per a activitats organitzades per la gent i les entitats 
del municipi. 
L’obra ha consistit en una renovació completa de la zona de 
lavabos, adequant també l’espai per a persones amb mobilitat 
reduïda. Les obres han tingut un cost d’uns 14.000 euros. 
Properament es preveu la instal·lació de climatització, calor i 
fred, al mateix local.

Durant aquesta tardor s’ha instal·lat un nou element exterior de 
difusió de continguts per tal d’incrementar la visibilitat dels esde-
veniments, de les activitats o contingut del municipi. L’estructura, 
que també funciona amb llum de LED quan es fa fosc, és de propie-
tat municipal i la previsió és instal·lar-ne dos. De moment el primer 
s’ha col·locat a l’avinguda de Girona prop de l’entrada del carrer 
Joan Maragall, un punt molt concorregut tan per vehicles com per 
vianants en aquesta zona de comerç del poble. El segon també està 
previst que s’instal·li a la mateixa via. Actualment, la publicitat ex-
terior mitjançant elements de difusió com el que s’ha instal·lat a 
Sant Gregori (segons l’Associació d’Anàlisis de Mitjans)  es cal-
cula que pot ser vist per un  85% de les persones que passen per 
aquest lloc, essent un dels canals de comunicació més efectius.         

Per seguir treballant en la millora de més 
punts de la via pública, com s’ha fet fi ns ara 
a Sant Gregori, des de l’Ajuntament s’ha 
proposat a l’Institut Vall de Llémena que 
els alumnes elaborin un mapa de mobilitat 
per marcar tots aquells punts de la via pú-
blica que cal seguir adaptant per a persones 
amb mobilitat reduïda. El mapa de mobi-
litat serà fet per un grup d’alumnes de 3r 

d’ESO amb el suport tècnic de l’arquitecte 
municipal i de l’equip docent del centre.Per 
això, durant aquesta tardor es va organitzar 
una activitat amb l’Associació MIFAS i els 
alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Vall de 
Llémena. L’activitat consistia a conèixer 
l’experiència d’una persona que es mou 
amb cadira de rodes i les difi cultats amb 
què es troba en el dia a dia. Els alumnes 

van poder experimentar les difi cultats o fa-
cilitats que es poden trobar a la via pública 
anant amb cadira de rodes pels carrers de 
Sant Gregori. El projecte, que es treballarà 
des de diverses vessants, una vegada acabat 
s’entregarà a l’Ajuntament de Sant Grego-
ri per ser valorat i, d’aquesta manera, co-
mençar una nova fase de millora de passos 
de vianants al poble.
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MoViMEnt  DEMoGrÀFic
Del 28 de setembre de 2016 al 4 de desembre 2016

naixEMEntS MatriMoniS

DEFuncionS

•  MARIONA BORGOGLIO i VIDAL, fi lla de Claudio César 
i Lídia, que resideixen al C/ Rocacorba de Sant Gregori, nas-
cuda el dia 30 de setembre de 2016.

•  ARNAU CALLÍS i MARTÍN, fi ll d’Albert i Clara, que re-
sideixen a Sant Gregori, nascut el dia 6 d’octubre de 2016.

•  ELSA GALDÓN i SERRANO, fi lla de Maria Dolors, que re-
sideixen al C/ Guillem de Galzeran, de Sant Gregori, nascuda 
el dia 12 d’octubre de 2016.

• MARC ROCA i PALACIO, fi ll de Joaquim i Elisa, que resi-
deixen al C/ Serra i Caballé, de Sant Gregori, nascut el dia 15 
d’octubre de 2016.

•  LAIA BAHÍ i MOLAS, fi lla de Gerard i Marina, que residei-
xen al C/ Guillem de Galzeran, de Sant Gregori, nascuda el 
dia 18 d’octubre de 2016.

•  ALEIX BAHÍ i MOLAS, fi ll de Gerard i Marina, que residei-
xen al C/ Guillem de Galzeran de Sant Gregori, nascut el dia 
18 d’octubre de 2016.

•  SERGI SOLER i CASSANY, fi ll de Dani i Alina, que resi-
deixen a l’avinguda Girona de Sant Gregori, nascut el dia 25 
d’octubre de 2016.

•  SIMONA GARCIA i NAVARRO, fi lla de Daniel i Sara, que 
resideixen a Ginestar, nascuda el dia 28 d’octubre de 2016.

•  FERRAN DÍAZ i MORENO, fi ll de Ferran i Jénifer, que re-
sideixen al C/ Lluís Companys, de Sant Gregori, nascut el dia 
28 d’octubre de 2016.

•  BRUNA GONZÁLEZ i PANELLA, fi lla de Joel i Núria, que 
resideixen al C/ Guillem de Galzeran, de Sant Gregori, nas-
cuda el dia 5 de novembre de 2016.

•  JAN AUGÉ i GÜELL, fi ll d’Anna i Gemma, que resideixen 
al C/ Guillem de Galzeran de Sant Gregori, nascut el dia 5 de 
novembre de 2016.

•  ARAN AUGÉ i GÜELL, fi ll d’Anna i Gemma, que residei-
xen al C/ Guillem de Galzeran de Sant Gregori, nascut el dia 
5 de novembre de 2016.

•  ÀLEX CANADELL i CABALLERO, fi ll de Narcís i Anna, 
que resideixen al C/ Bruguera de Sant Gregori el dia 12 de 
novembre de 2016.

•  PEP VILA i MELCIÓ, fi ll de Jordi i Montserrat, que residei-
xen a Taialà, nascut el dia 21 de novembre de 2016.

•  GERARDO FERNÁNDEZ GÓMEZ, de 94 anys, i que re-
sidia a Sant Gregori, va morir a Girona el dia 3 d’agost de 
2016. 

•  VICENÇ CASAS i FONTANELLA, de 80 anys, que residia 
a Sant Gregori, va morir a Girona el dia 3 d’octubre de 2016. 
Fou enterrat al cementiri del Montcal.

•  CARME DARANAS i MASÓ, de 88 anys, residia a Domeny, 
on va morir el dia 13 d’octubre de 2016. Fou enterrada en el 
cementiri de Taialà.

•  NARCÍS CAPELL i AMALRICH, de 94 anys, residia a Do-
meny, on va morir el dia 31 d’octubre de 2016. Fou enterrat 
en el cementiri de Taialà.

•  DOLORES JUANOLA i PLANA, de 98 anys, que havia re-
sidit a Cartellà, va morir a Girona el dia 1 de novembre de 
2016. Fou enterrada en el cementeri de Sant Gregori. 

•  FLORINDA BATLLORI i COS, de 89 anys, va morir a Salt 
el dia 18 de novembre de 2016. Fou enterrada en el cementiri 
de Taialà.

•  JOSEP ARMENGOL FABRELLAS, de 91 anys, que resi-
dia a Sant Gregori, va morir a Sant Medir el dia 3 de des-
embre de 2016. El seu enterrament es va fer al cementiri 
de Taialà.

•  DANIEL CABEZAS i RODRÍGUEZ, de Girona, amb ALBA 
GÓMEZ i OREJAS, de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat 
de Pau de Sant Gregori el dia 30 de setembre de 2016.

•  JAVIER LÓPEZ i VILLAMAYOR i SANDRA SARRATS i 
SÁNCHEZ, tots dos de Ginestar, es varen casar al santuari de 
Santa Afra el dia 1 d’octubre de 2016.

•  GERARD BAHÍ i BLANQUERA i MARINA MOLAS i BA-
DOSA, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de 
Pau de Sant Gregori el dia 8 d’octubre de 2016.
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Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’han adquirit tres àrees completes de conteni-
dors per fomentar el reciclatge en esdeveniments i festes populars del municipi, tant 
si són organitzades per l’Ajuntament mateix com per entitats. En total són 15 nous 
contenidors com els de la imatge. És important facilitar el reciclatge de les deixalles a 
les persones i seguir impulsant mesures en favor del medi ambient.
Properament també està previst instal·lar petits contenidors de reciclatge als equipa-
ments municipals.

noves àrees de reciclatge 
per a esdeveniments al municipi

Deixalleria
mòbil

Seguint amb el programa de la deixa-
lleria mòbil per als diferents pobles 
del munic ipi, el dissabte 8 d’octubre 
aquest servei va estar a Taialà, i el dis-
sabte 12 de novembre a Sant Medir.

M E D I   A M B I E N T

A Catalunya, es calcula que cada perso-
na genera una mitjana de 1,35 kg de brossa 
diaris, que al cap de l’any representen 492 
kg d’escombraries. La producció de residus 
representa actualment un dels principals pro-
blemes ambientals associats a la contamina-
ció, la pèrdua d’espais naturals i l’esgotament 
dels recursos naturals. El progressiu augment 
dels residus ha fet que al llarg dels anys es po-
sin en marxa diferents iniciatives per separar-
ne les parts i poder-les reciclar.
De les deixalles que generem, gairebé el 37 
% són matèria orgànica: restes de menjar, de 
fruita i de verdura, d’hort i de jardí. El com-
postatge, un procés natural de descomposi-

ció, permet que els nostres residus orgànics 
es transformin en un adob natural, el com-
post, sense consum d’energia i sense aplica-
ció de productes químics. Aquest compost és 
un adob natural que s’utilitza per millorar la 
salut de les plantes i del sòl. A més, amb un 
compostador es pot obtenir una bonifi cació 
d’un 15 % en el rebut de les deixalles muni-
cipal cada any.
A partir d’aquest desembre s’inicia una nova 
campanya de compostatge al municipi a tra-
vés del Consell Comarcal del Gironès, amb 
la qual es distribuiran compostadors gratuïts. 
Per optar a un compostador cal inscriure’s a 
l’Ajuntament de Sant Gregori.

reciclatge: 
el compostatge et bonifi ca

De les deixalles que generem, un 37 % són matèria orgànica. amb un compostador domèstic al jardí, a l’hort o al pati de 
casa podem evitar que aquest residu acabi omplint un abocador
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diu. I afegeix: “A Sant Gregori sempre s’ha anat un pas endavant 
en referència a altres poblacions. Que l’escola s’havia d’ampliar i 
Ensenyament no tenia diners? Doncs l’Ajuntament els avançava. 
Calia fer esport? Doncs es fa un pavelló. I així podríem parlar del 
Centre Social, de la Llar d’Avis, del camp de futbol... No hi falta 
res. Fins i tot ara s’ha aixecat La Pineda, que permet fer música, 
teatre, etc. Moltes vegades m’havia preguntat com podien fer tantes 
coses”.
En Pep Collell diu que es va escurçar el cognom perquè no hi ha-
via prou lloc en una ratlla del diari per escriure’l sencer i, a més, a 
Sant Feliu de Pallerols, el poble de la Garrotxa on va néixer, tothom 
coneixia el seu pare com en Pep Collell. I a ell li fa il·lusió que el 
coneguin com el seu pare.
Va fer els primers estudis al seu poble, i als onze anys va entrar al 
seminari. La seva família era molt religiosa. El seu pare deia que 
la seva felicitat total seria que, dels deu fills, sis fossin capellans i 
quatre, monges. Va arribar a capellà i va exercir a l’Empordà. Va 
fer el servei militar com a capellà i el van destinar a Barcelona, on 
no va perdre el temps i va estudiar periodisme, una professió que 

Pep collelldemont, periodista

Des del desembre de 1994 hem vist la seva firma en la nostra 
revista. 352 entrevistes, més o menys, ha escrit aquest periodis-
ta, que va estar des del primer número a El Punt Diari, i que en 
va ser també director. El 7en1 ja estava en dansa, però calia un 
professional per donar-li continuïtat. Fou així que, amb motiu 
del número extraordinari dedicat a Joaquim Vidal, que plegava 
d’alcalde –concretament el número 12–, se li va demanar la seva 
col·laboració, que va acceptar il·lusionat. I fins a aquest número 
100.

“Ara ja n’hi ha prou –ens va dir ben convençut en Pep Collell–, cal 
que gent nova ocupi el lloc. Jo hi he disfrutat molt, i m’he sentit com 
un més de Sant Gregori, que s’ha convertit en el meu segon poble”.
Una gran part de gent del poble ens ha explicat la seva vida, les 
seves anècdotes, les seves alegries i també alguna pena, gràcies a 
les entrevistes que puntualment cada tres mesos anava fent en Pep. 
I durant molts anys també va portar la direcció del 7en1. “He vis-
cut la vida de molts pobles i sempre he dit que Sant Gregori ha 
sabut entrar en les necessitats humanes i culturals de la gent”, ens 

Amb els pares. A la casa dels Terradelles a Saint Martin Lebeau.
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P A R L E M  A M B . . .

En Pep amb en Pau.

En un acte a Sant Gregori.

Amb la família fills i néts.

l’entusiasmava. Més endavant es va casar amb la Judith i han tingut 
dos fills, en Rubèn i en Jordi, i més endavant dos néts. 
Va treballar al Diario de Barcelona i després al Mundo Diario, dos 
diaris que ja no existeixen. Explica: “Quan estava al Mundo Dia-
rio em van oferir de participar en l’aventura de treure un diari en 
català a Girona, El Punt Diari. He dit ‘aventura’ perquè ho va ser 
de veritat. Vam sortir el mes de febrer de 1979, amb una sabata i 
una espardenya, però amb una il·lusió mai vista. Vam tenir molts 
problemes, molts, però es van anar resolent i ha arribat fins avui, que 
precisament està en mans d’un santregorienc, en Quim Vidal. Fa poc 
es va unir amb l’Avui i ara tenim El Punt Avui. Per a mi ha estat una 
criatura ben meva. Hi vaig ser des del primer dia fins al 1992, i hi 
he fet tots els papers de l’auca, des de director fins a anar a cobrar 
als quioscos per poder rebre el sou a final de mes. Que de Girona en 
surti un diari d’abast nacional no és cap broma. Tal com va sortir al 
seu moment avui seria impossible. Amb prou feina hi havia capital, 
i la redacció no tenia cap experiència per fer un diari. Alguns havien 
escrit a Presència i poca cosa més. Quan semblava que se n’anava 
en orris, en Joan Bosch, fabricant d’embotits de Sant Dalmai, el va 
agafar pel seu compte i el va transformar. 
“Va ser estant al diari que vaig conèixer la Carme Gubau, la secre-
tària de Sant Gregori. Jo era cap de secció de Comarques, i la Carme 
es va oferir per ser la corresponsal de Sant Gregori. La Carme era 
precisament l’ànima del 7en1, però li faltava temps. Ja sabeu que 
tota la vida la Carme ha format part de moltes de les activitats del 
poble i era curta de jornals. I em va demanar si podia donar-los un 
cop de mà per editar el número extraordinari que havia de aparèixer 
amb motiu de la sortida d’en Quim Vidal com a alcalde del poble. Hi 
vaig participar i ja no en vaig sortir. La veritat és que m’ho he passat 
molt bé. La gent hi participava i entre tots ho fèiem tot.
El 7en1 era per a mi una revista especial. Quan vaig deixar El Punt 
vaig posar en marxa una petita empresa que es dedicava a donar 
suport periodístic als petits ajuntaments que volien fer la seva re-
vista i no tenien els mitjans adequats. Vaig arribar a fer-ne més de 
30, lògicament amb altres periodistes que m’ajudaven. Però això sí, 
la de Sant Gregori la vaig fer sempre jo personalment. Aquí no s’hi 
ficava ningú de l’empresa. Per cert, que un any em van demanar els 
organitzadors de la Festa Major si volia fer el pregó, cosa que em va 
agradar molt. Encara recordo aquella plaça plena de gent. La veritat 
és que imposava.
Ens hem acostumat tant a tenir a casa cada tres mesos el 7en1 que 
potser no ens hem parat a pensar el que significa. I arribar al número 
100 vol dir que han estat tots els alcaldes que han anat passant per 
l’Ajuntament que han cregut en la necessitat de tenir la gent infor-
mada. La nostra revista ja forma part de la història del municipi. 
Són una colla d’anys i moltes notícies. Si guardeu tota la col·lecció, 
repasseu els primers números i veureu els canvis que s’han experi-
mentat en el poble i en les persones. Ho he fet, i és molt curiós.
Amb el número 100 hem fet una petita parada, però encara queda 
molt per fer. La sort és que hi ha gent jove més que suficient per tirar 
endavant el projecte. Encara que us digui adéu, no penseu que em 
pugui desentendre del 7en1. El continuaré llegint de dalt a baix amb 
il·lusió. I espero que en surtin molts i molts números més. Salut als 
pobles del 7en1”.

carME Gubau
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La situació immillorable del nostre poble fa 
que els infants de la Llar puguin gaudir de 
milers d’experiències a l’aire lliure i conèi-
xer tot allò que els envolta.
Com cada setmana, sortim a passejar, i 
l’apropament i la generositat de la gent 
de la vila fan que puguem viure moltes 
“aventures”. Fa uns dies ens vàrem animar 

a anar a visitar la granja de vaques que hi 
ha darrere la benzinera, i vàrem poder veu-
re els animals i donar-los de menjar. Des 
de la Llar donem les gràcies a les famílies 
com les que, en aquesta ocasió, ens varen 
obrir les portes de casa seva i van donar 
una oportunitat als nostres infants de gau-
dir del contacte més directe amb la natura i 

a relacionar-se de manera vivencial amb el 
seu entorn.
La nostra llar està envoltada de possibili-
tats, i cal aprofi tar els espais més propers 
per adquirir nous aprenentatges. Els bos-
cos, els camps, les granges, el comerç de 
proximitat, els parcs... fan despertar la cu-
riositat i els interessos dels més petits.

llar D’inFantS “ElS EScarlEtS”

la llar i el poble

A N E M  A    L ’ E S C O L A

Ens agrada el nadal!!!
Estrelles, pessebre, calendari d’advent, ar-
bre de Nadal, boles de Nadal, el poema, la 
carta als Reis... JA ARRIBA EL NADAL!
A l’escola ens agrada el Nadal. El Nadal 
és el centre d’interès de totes les activitats 
durant el mes de desembre.
Vestim de mica en mica els espais de les 
aules i dels passadissos amb mil formes, 
tot creant una decoració perquè quan arri-

bin els Reis vegin l’escola ben bonica.
Entre tots dibuixem i pintem, retallem 
i enganxem. Alguns alumnes ho fan tot 
sols, i d’altres compten amb l’ajuda de 
la mestra i l’educadora. Tots hi aportem 
alguna cosa!
El calendari d’advent ens marca el compte 
enrere cap al dia de Nadal. Obrir cada dia 
la caseta i veure quina activitat toca realit-

zar motiva molt els nostres alumnes i els 
incentiva a fer les activitats programades 
per a aquell dia.
A veure que tocarà demà?
Aviat les casetes estaran totes obertes... i 
quan això passi serà el moment de desit-
jar-vos a tots i a totes unes BONES FES-
TES DE NADAL de part de tots els qui 
formem el Consorci Sant Gregori.
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A N E M  A    L ’ E S C O L A

Amb motiu d’aquest número 100, el qual esteu fullejant, l’escola es 
vol sumar a l’alegria que suposa tenir una revista amb tant de pe-
digrí. Els mestres n’hem parlat amb els alumnes de l’escola i s’hi 
han volgut afegir redactant uns poemes i rodolins que fan referència 
a l’esdeveniment. Des d’aquest raconet de l’escola, volem aprofi tar 
l’avinentesa per felicitar tota la gent que, al llarg d’aquests cent nú-
meros, ha mantingut gràcies al seu esforç i treball la il·lusió per fer 
que cada edició hagi transmès la veu del nostre municipi. Aquestes 
són algunes de les mostres dels rodolins fets pels nens i nenes de 
l’escola. 

• 100 números en el món que inclouen a tothom.
• Ens dones molta informació i, per això, ets la millor. 
• Ets guapa, ets preciosa, ets la revista del nostre poble.

• A l’escola molt contents estem, perquè 7 en 1 llegirem.
• A Sant Gregori una revista hi ha que cent números farà.
• A la revista ha sortit el pati dels petits.
• Si una revista vols llegir, 7 en 1 hauràs de tenir.
• Molts esports i activitats hi podeu trobar que us poden agradar.
•  La revista 7 en 1 en fa 100, la gent la va a buscar corrent i la va 

ensenyant pel continent.
• Si vols llegir una bona revista, del 7 en 1 no perdis pista.
• Cent revistes i quasi mil entrevistes.
• La revista m’ha agradat perquè tot ho ha explicat.
• La revista 7 en 1 d’aquí poc serà 101.
•  Cada tres mesos una nova notícia que es transforma en una delícia.
• El número cent és tot un esdeveniment!
• Felicitats 7 en 1, tu ets la número 1. 

EScola aGuStÍ GiFrE

Felicitats, 7 en 1!

nou joc infantil al pati, escollit pels alumnes de l’Escola 
Després de les millores a una part del pati de l’Escola durant 
aquest estiu passat, previstes per la comissió de patis, Escola, 
l’AMPA i Ajuntament, quedava pendent la instal·lació d’un joc 
infantil a l’espai de terra tou. Per a l’elecció del nou joc, una 
vegada iniciat el curs 2016-2017, des de l’Ajuntament de Sant 
Gregori es van entregar tres propostes de conjunts infantils a 
l’Escola Agustí Gifre per tal que els nens i nenes de cada curs 
d’educació infantil (P3, P4 i P5) escollissin l’element de joc que 
més els agradés. El més ben valorat es va encarregar, i a princi-
pis de novembre va arribar per a ser instal·lat a l’espai previst. 
La comissió de patis ja està treballant en noves propostes de mi-
llora d’altres espais del pati escolar.
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A N E M  A    L ’ E S C O L A

treball cooperatiu, molt més que treball 
en grup
El projecte educatiu de l’Institut té com a 
un dels seus punts clau el treball en grup. Al 
llarg dels dos primers cursos d’existència 
del centre, hem anat aprofundint en aquest 
mètode de treball, i el professorat ens hem 
anat format a mans d’experts.
En aquest actual curs 2016-2017 ens sentim 
ja molt preparats per aplicar de forma àm-
plia i transversal el treball cooperatiu entre 
els alumnes. Però, és el mateix que el treball 
en grup? Què té d’específic el treball coope-
ratiu? La clau està en el fet que amb aquesta 
forma d’interactuar es garanteix la partici-
pació igualitària de tots els alumnes que for-
men el grup a través d’estratègies que aplica 
el professor. Un altre aspecte diferencial és 
que els grups es formen amb criteris de ca-
pacitat de rebre i proporcionar ajut.
Els alumnes del centre estan agrupats en 
equips de quatre persones en totes les ma-
tèries i, al llarg de tot el trimestre, aquests 
equips es mantenen per tal que aprenguin a 
cooperar i a realitzar el rol que correspon a 
cadascú.

Aprenent a fer pòsters científics
El pòster és una potent eina divulgativa de 

projectes de caràcter científic i tecnològic 
que cada cop s’utilitza més, tant en l’àmbit 
acadèmic com professional.
Els nostres alumnes de les assignatures de 
ciències i tecnologia estan aprenent a crear-
los i, per tal de fer-ne un aprenentatge sig-
nificatiu, comptem aquests dies a l’Institut 
amb una mostra d’onze pòsters realitzats 
per estudiants de la UdG i que ens ha cedit 
la Universitat.
Aquesta exposició servirà de model i de 
referent perquè els nois i noies vegin qui-
na és l’estructura i les principals caracte-
rístiques que ha de tenir aquesta eina di-
vulgativa. A través de la seva observació i 
anàlisi, han elaborat un rúbrica que servirà 
per aprendre’n a fer i per avaluar els seus 
treballs.

les “mates” i el medi ambient
Del 19 al 27 de novembre, hem celebrat la 
Setmana Europa de la prevenció de residus, 
que aquest any posa un èmfasi especial en la 
reducció d’envasos. 
Des del laboratori de matemàtiques ens 
hem preguntat com són els envasos que 
utilitzem normalment per a la llet, els sucs, 
les sopes... Els alumnes i professors vam 
portar-ne de diferents mides i els vam anar 

guardant fins al dia de la pràctica de labo-
ratori. Vam decidir centrar-nos en envasos 
del tipus tetrabrick, que, matemàticament 
parlant, són ortoedres.
La hipòtesi era: per envasar 2 litres, gene-
rem els mateixos residus si ho fem en un 
envàs de 2 litres, en 2 envasos de litre, en 
4 envasos de 0,5 litres o  en 10 envasos de 
200 ml? 
Inicialment pensàvem que sí, ja que en tots 
els casos la capacitat era la mateixa, dos li-
tres. Però l’objectiu del laboratori és inves-
tigar, analitzar i treure’n conclusions. Així 
doncs, ens vam posar a treballar, és a dir, a 
mesurar arestes, calcular les àrees laterals, a 
sumar i multiplicar.
El resultat va ser clar i indiscutible. Per 
fabricar un envàs de 2 litres fan falta apro-
ximadament 1.000 cm2 de material, i per 
fabricar 10 envasos de 200 ml en fan falta 
uns 1.500 cm2. Així doncs, queda demostrat 
matemàticament que generem molts més re-
sidus utilitzant envasos petits.
Ja sabem que el millor residu és el que no 
es genera, però com que la reutilització 
d’envasos és quasi impossible en aquest 
moment al nostre país, si volem ser més 
sostenibles hem vist que hem d’utilitzar en-
vasos com més grans millor.

inStitut Vall DE llÉMEna

Joves competents per al segle xxi
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B A T E C   P A R R O Q U I A L

Hem arribat al número 100 de la revista 7 
en 1. Però no es tracta només d’un núme-
ro, d’una xifra rècord. “Cent” és sinònim 
d’experiència, de treball continuat, de fei-
na ben feta gràcies a l’esforç continuat dels 
col·laboradors i redactors que han narrat la 
vida de la gent d’aquesta comarca, els seus 
desitjos i anhels, unifi cant els seus set cors 
en un de sol. “Cent” equival a la interrelació 
de vida dels qui vivim a la Vall, en totes les 
seves manifestacions: artístiques, culturals, 
populars...
Amb el número 100, la revista 7 en 1 no 
només ha fet història sinó que ha convertit 
en històric allò que en els llibres d’història 
no és memorable: la convivència, la bona 
relació, la companyonia, la solidaritat, el 
gaudi, la festa i el record dels nostres. Ve-
ritablement, la revista 7 en 1 ho ha aconse-
guit perquè ha escoltat la gent de la Vall, ha 
participat de les seves alegries i angoixes, 
s’ha alegrat dels seus èxits i s’ha solidaritzat 
amb les seves penes. D’allò que no té ressò 

mediàtic, d’allò que no té prou importància 
per als diaris i telenotícies, d’allò que no es 
recull en les enciclopèdies, la revista 7 en 1 
n’ha volgut fer notícia, se n’ha preocupat i 
ho ha plasmat en el paper. Perquè, com, si 
no, es construeix la història?
Les coses de cada dia, amb tota l’amalgama 
de colors i matisos, fan la història. I fer-ho 
constar per escrit converteix la cosa quoti-
diana i el fet insignifi cant en històric. 
Amb aquests 100 números queden enrere 
planes i planes de divulgació de vida, de fes-
tes, de costums populars, d’esdeveniments 
culturals de tota mena: en defi nitiva, de tot 
allò que dóna un caràcter especial a la nos-
tra comarca.
Anem ara per uns altres 100, una segona 
etapa en la qual ens tocarà seguir construint 
la nostra història a partir dels fets de cada 
dia. Abans, però, cal deturar-se a valorar 
el fruit recollit, de manera que ens sigui un 
incentiu a superar-nos en humanitat, en els 
gestos amables que entreteixeixen forta-

ment els lligams entre la gent que formen 
el 7 en 1, de diferents colors ideològics i de 
pensament.
Des de la col·laboració parroquial seguirem 
aportant a la revista 7 en 1 el nostre granet 
de sorra en aquesta tasca d’unir els lligams 
existents entre la gent dels set municipis. 
Volem col·laborar des de l’escriptura, fent 
extraordinari el que és senzill i quotidià. I 
encara més. També volem participar-hi des 
d’un altre llenguatge: el de les campanes. 
Farem que des dels sets campanars s’elevin 
amunt les nostres alegries i les nostres tris-
tors. Que la seva veu brodi en l’aire un teixit 
d’amistat, ja sigui celebrant la vida o plo-
rant la mort. Aleshores, des del paper al so 
del repic més afable que els vent ens durà, 
intentarem fer aquest món un xic millor de 
com l’hem trobat, tot esperant celebrar-ho 
un dia amb els qui ja no hi són en l’Aplec 
que mai no s’acaba. 

Mn. Enric coSta

Hem arribat al 100!

El 26 de novembre, el Casal Sant Grau va 
organitzar al Centre Cívic una degustació 
de pollastre rostit cuinat de deu maneres 
diferents, a càrrec de cuineres i veïnes del 
municipi i de la vall. Aquesta activitat 
culinària i gastronòmica va comptar amb 
una molt bona participació per part dels 
amics i socis del Casal Sant Grau.

activitats del casal Sant Grau

C A S A L   D ’ A V I S
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Quan arriba desembre hom sent la necessitat 
de fer balanç, de repassar el que queda enrere 
de l’any que està a punt de desaparèixer, i els 
records i les vivències s’apressen per venir 
a la memòria, no fos cas que caiguessin en 
l’oblit.
Necessitaríem tota una revista per a nosaltres 
sols si volguéssim detallar tot el que hem vis-
cut a partir del casal, però en aquesta ocasió 
referirem unes quantes de les sortides que 

hem anat compartint al llarg d’aquests mesos: 
Gener: al Maresme, vàrem visitar el majes-
tuós cementiri d’Arenys –Sinera per a Es-
priu–, vam continuar la visita amb el museu 
Marés, dedicat a la punta, i l’antiga fàbrica 
del licor Calisay. Amb l’excusa del dinar ens 
vàrem apropar al santuari de Lourdes, i a la 
tarda ens esperava el cau del cargol de Vilas-
sar. Ah! I els reis ens havien guardat el seu 
regal.

Febrer: feia molt temps que volíem anar a 
Sitges, i per una o altra cosa la sortida s’havia 
anat endarrerint. Finalment, al febrer vam 
visitar els museus Maricel i Cau Ferrat, es-
pectaculars. Vam aprofitar per degustar el plat 
típic de la zona, el xató, a l’esplèndid restau-
rant d’un hotel de quatre estrelles, i a la tarda 
vam anar a Cubelles per conèixer el museu de 
l’entranyable pallasso Charlie Rivel.
Març: aquest mes deixem el mar per endin-
sar-nos cap a l’interior: Osona. A Folgueroles 
vàrem visitar la casa natal de Mn. Cinto Ver-
daguer, ara convertida en museu, i, a Vic, el 
museu de la Pell, tot això amb un bon dinar a 
Fusimanya. Un dia excel·lent.
abril: ja feia temps que no havíem anat a 
terres lleidatanes, i Mollerussa ens esperava. 
Al matí vàrem visitar el museu dels vestits de 
paper. Qui no el conegui que no s’ho perdi: 
és impressionant veure el treball de les ar-
tistes que concursen en aquesta original for-
ma d’art. Un bon dinar i, a la tarda, visita a 
l’espai cultural del Canal d’Urgell, un passeig 
en el temps que ajuda a recordar com n’era 
de dura la vida en els anys passats, i com pot 
transformar-ho tot la riquesa de l’aigua.
Maig: aquest mes sempre solem fer una 
sortida una mica diferent. Enguany vàrem 
canviar el dia tradicional de sortida i, en 
comptes del darrer dimarts de mes, la vam 
fer el dimecres, per dos motius: per una ban-
da, vàrem poder visitar així el mercat de la 
planta i la flor de Vilassar, que no és obert 
els dimarts; i per altra, aquesta sortida ens va 
permetre acudir al TNC per assistir a la re-
presentació de l’obra de teatre Victòria, amb 
grans actors de l’escena catalana: Emma 
Vilarasau, Pere Arquillué, Jordi Boixaderes, 
Mercè Arànega...
Juny: arribem a l’equador de l’any anant a 
passar el dia a Cadaqués. Al matí fem la visita 
a la casa Museu Dalí de Portlligat. Feia un dia 
excel·lent i vàrem poder gaudir del paisatge i 
de l’originalitat del geni de Figueres. Després 
de dinar, un passeig en trenet ens va confir-
mar el que ja sabíem: que la Costa Brava és 
extraordinària i que té uns paisatges tan bells 
que no els trobaríem en cap altre indret.
Com que l’espai és limitat, deixem aquí 
l’explicació, que continuarem en el proper 
número.

casal Sant Grau

Dins la fàbrica Calisay.

Vista des de la finestra de l’habitació de Dalí.
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bus nit Fires de Girona 2016
A fi nals d’octubre es va organitzar –des 
de l’Àrea de Joventut de Sant Gregori i 
el Consell Comarcal del Gironès– un au-
tobús nocturn per anar i tornar de Fires 
de Girona. El van utilitzar un total de 695 
usuaris, que es van estalviar els malde-
caps d’haver d’anar amb cotxe i aparcar, 
i que van optar per viatjar d’una manera 
més segura.

Menja amb els cinc sentits
Ja sabem que menjar agrada gairebé a 
tothom, així que no vàrem voler ser menys 
i sota el lema “menja amb els cinc sentits”, 
alguns joves del municipi van participar 
en una proposta diferent: tastar aliments 
saludables fent ús dels cinc sentits i ende-
vinar què era el que estaven provant.

Decoració de cupcakes de Halloween
Aquest any vàrem voler celebrar l’antiga 
tradició celta de Halloween i ho vàrem 
fer de la millor manera possible, decorant 
cupcakes amb fondant de manera terrorífi -
ca. Van participar al taller un quinzena de 
nois i noies, i el resultat va ser tot un èxit, 
per llepar-se’n els dits!

tarda de cinema i crispetes
Un divendres de principis de novembre 
vàrem aprofi tar per menjar quatre crispe-
tes tot mirant la pel·lícula Intocable, que 
presenta una mirada crítica sobre la immi-
gració i la discapacitat. 

torneig de FiFa 17
Per estrenar la Playstation 4 vàrem organit-
zar un torneig de FIFA 17, un dels jocs de 

buS nit FirES

MEnJa aMb ElS cinc SEntitS

la tardor no ens atura!
S’han escurçat els dies i ha arribat el fred, però això no ha impedit que a cal bolet tinguéssim

les portes obertes de bat a bat per fer un munt d’activitats durant aquesta tardor.

DEcoraciÓ DE cuPcaKES DE HalloWEEn
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tornEiG DE FiFa 17

Dia MunDial contra la SiDa Dia intErnacional contra la ViolÈncia DE GÈnErE

futbol que més agrada als joves. Adaptar-se 
al nou sistema de joc va ser complicat, però 
vàrem passar una molt bona tarda.

10 Fira del Pa i la xocolata
Un any més, amb un grup de joves volun-
taris vàrem ser presents a la Fira del Pa i la 
Xocolata, aquest cop en la celebració de la 
desena edició. Vàrem estar ajudant els dies 
previs en la preparació d’aquesta mostra, i 
durant tot el dia vam estar col·laborant en 
diferents tallers infantils.

Dia internacional contra la violència vers 
les dones
El 25 de novembre es van exposar un seguit 
de cartells a l’Espai Jove de Cal Bolet en con-
tra la violència vers les dones, amb l’objectiu 
de generar consciencia sobre aquesta proble-
màtica entre els més joves de Sant Gregori. 
A més, amb alguns nois i noies vàrem estar 
jugant a una aplicació mòbil que pretén fer 
sensibilització en aquest sentit. 

Dia Mundial contra la SiDa
Per encetar el mes de desembre es va 
estar treballant per a la disminució de 
conductes de risc d’infecció pel VIH. A 
banda de repartir preservatius i fulletons 
informatius, es va elaborar un qüestionari 
per conèixer què saben els joves sobre la 
SIDA, i vàrem estar qüestionant mites en-
torn d’aquesta malaltia.

a l’hivern, més!
Per acabar de tancar l’any, el divendres 
23 de desembre a les sis del vespre Ludus 
Mundi portarà a l’espai diferents jocs de 
taula en els quals podreu participar amb la 
vostra colla d’amics.
I durant el dimecres 28 i el dijous 29 de 
desembre tornarem a ser al Parc de Nadal, 
organitzant jocs per petits i joves, i on es-
perem que vingueu a participar!

Estigueu atents, que l’hivern arriba carre-
gat d’activitats per a joves!

10 Fira DEl Pa i la xocolata



Sortida de la primera oncobike
des de Sant Gregori

La Fundació Oncolliga, Klassmark, els ajun-
taments de la Vall de Llémena i molts volun-
taris van organitzar i col·laborar en la primera 
edició de l’OncoBike el 12 de novembre pas-
sat. Es tracta d’una prova solidària per equips 
que segueix el model de l’OncoTrail, però en 
aquest cas en BTT i que transcorre en la seva 
major part pels paratges de la vall de Lléme-
na. En aquesta primera edició hi han participat 
47 equips i s’han recaptat uns 25.000 euros 
per a la Fundació Oncolliga, que centra esfor-
ços en la lluita contra el càncer, i que es des-
tinaran a la millora dels dos pisos d’acollida 
per a malalts i familiars de malalts de càncer 
que té al barri de Sant Ponç a Girona, a prop 
de l’Hospital Josep Trueta.
La prova no competitiva es va fer per re-
lleus, amb equips formats per un màxim de 
sis participants, dels quals com a mínim n’hi 
ha d’haver dos seguint el recorregut, de 200 
quilòmetres, i un desnivell positiu de 5.750 
metres. Hi havia vuit trams i set punts de re-
lleu, en cinc dels quals hi havia avituallament. 
L’itinerari no estava marcat sinó que els ci-
clistes havien de seguir el traçat mitjançant els 
GPS. Els primers equips van arribar a partir de 
les 10 hores després de la sortida (8 del matí), 
i els darrers equips, entorn de les 3 de la nit.
Les característiques d’aquest esdeveniment es-
portiu requerien un ampli desplegament de vo-
luntaris i una coordinació logística molt acurada 
per part de l’organització. Per això també es va 
poder comptar amb la Delegació d’Oncolliga a 
Sant Gregori, creada aquest 2016, que amb di-
versos voluntaris va ser l’encarregada de gestio-
nar la recepció dels participants a Sant Gregori, 
punt de sortida i d’arribada de la prova.
Moltes gràcies a tothom per fer possible l’On-
coBike.

Arribada dels primers equips participants.

Moment abans de la sortida a Sant Gregori de la primera edició de l’OncoBike.

Participants de l’Oncobike al seu pas per 
la font de Can Coromines.
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La revista 7en1 està d’aniversari. 100 núme-
ros! Quan es mira amb perspectiva el passat 
recent, es veu que aquesta revista forma una 
part molt important de la història de Plages-
port.
En cada publicació s’han explicat les activi-
tats que l’empresa realitza a Sant Gregori. El 
temps passa molt de pressa, i qui ho havia de 
dir que fa 17 anys que es va fundar una em-
presa amb vocació de gestionar serveis per als 
infants.
Aquesta és precisament la raó de ser de Pla-
gesport: els nens i nenes de Sant Gregori. 
Aquest ha estat un projecte il·lusionador i 
engrescador. Plagesport és un servei de qua-
litat i compromís que té un eix fonamental: 
planifi car activitats extraescolars, esportives i 
lúdiques.
Durant aquests 17 anys s’han portat a terme 
projectes molt enriquidors, com per exem-
ple el servei d’acollida matinal. Amb un toc 

d’humor, aquesta activitat ha permès desco-
brir els ànims dels infants quan es lleven i, 
també, la puntualitat dels pares.
La gestió de la sala de musculació i les classes 
dirigides al gimnàs també són bons exemples 
que la diversió i el benestar personal poden 
anar plegats.
En tot aquest temps, un dels projectes de re-
ferència de Plagesport a Sant Gregori ha estat 
el Casal d’Estiu. Personalment i professio-
nalment hi hem vist créixer els infants. Molts 
d’ells han passat de ser participants a ser pre-
monitors, monitors i, en nombroses ocasions, 
a ser pares dels nens i les nenes. I qui no re-
corda també la cuina i menjador de l’escola? 
Quantes bones estones plegats...
Plagesport és una empresa dinàmica i viva, 
i per aquest motiu s’ha adaptat als temps ac-
tuals, obrint nous horitzons. L’aula d’estudi, 
els acompanyaments domiciliaris, l’atenció 
a les persones grans, el transport escolar, les 

masterclass de zumba, l’organització de so-
pars de fi  de curs o el treball conjunt amb el 
Consorci Joan Riu en són uns clars exemples.
Amb una plantilla de més de 25 treballadors, 
formada majoritàriament per persones de Sant 
Gregori, Plagesport aposta perquè el monito-
ratge sigui un dels punts forts de l’empresa. 
Són 17 anys de feina, i esperem que ens siguin 
molts més. La planifi cació, la gestió i la realit-
zació de totes les activitats es fan amb la ma-
teixa empenta i energia que el primer dia, raó 
que ha permès l’expansió de l’empresa arreu 
de la comarca.
Totes aquestes raons i projectes han contribuït 
a fer que Plagesport sigui més que una empre-
sa de serveis.
Plagesport és una empresa de persones per a 
les persones. Una empresa que esperem que 
formi part de la vida de Sant Gregori per 
molts anys, igual com la revista 7en1 és part 
de tots nosaltres.

La Llémena Esportiva és un canal 
d’informació específi cament esportiu que 
tracta temes del món de l’esport dins l’àmbit 
de Sant Gregori i de la Vall de Llémena. 
Elabora reportatges, notícies i continguts 
d’actualitat que podeu seguir a la pàgina 
web o a través de les xarxes socials, també 
amb l’etiqueta esportiva de Sant Gregori #es-
portsantgregori
Al mateix portal web es pot trobar un calen-
dari amb tots els partits i l’activitat esportiva 
de les properes jornades. 

Web: https://llemenaesportiva.wordpress.com 
Facebook: www.facebook.com/lallemenaesportiva 

Twitter i Instagram: @llemenaesportiva 
Youtube: La Llémena Esportiva

PlaGESPort

la llÉMEna ESPortiVa

Feliç aniversari al 7en1

Segueix “la llémena Esportiva”, 
un referent de l’esport local 
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Amb la temporada en marxa des de fa di-
verses setmanes, són força les novetats que 
també hi ha hagut des de l’estiu quan els 
equips tot just s’iniciaven. La il·lusió i les 
ganes de passar-ho bé i seguir progressant 
per part dels jugadors es mantenen, i això 
ens omple d’orgull per seguir treballant i 
millorant dia a dia. 
El primer equip ha canviat d’entrenador per 
tal de redreçar la dinàmica de resultats en la 
qual estava immers, de manera que l’Albert 
Parés és el nou tècnic del conjunt que milita 
a Tercera Catalana. Amb aquesta transició 
i la incorporació d’alguns jugadors nous a 
la plantilla, l’equip ha recuperat les bones 
sensacions dins i fora del terreny de joc. 
A banda de la incorporació de nous juga-
dors, el primer equip ja pot comptar amb el 
lateral dret Pau Montón, també coordina-

dor, preparador físic i entrenador del Club, 
que portava gairebé deu mesos fora dels 
terrenys de joc per una lesió al peu. Amb 
la seva constància i esforç ha aconseguit 
recuperar-se i estar altre cop en activitat. 
Ben tornat, Pau!
El segon equip també ha patit una sèrie de 
canvis, amb la incorporació d’un porter i un 
jugador de camp que s’afegeixen a la dis-
ciplina de l’Agrupació per tal d’ajudar el 
Quarta Catalana.
Un dels aspectes que està funcionant millor 
aquesta temporada és la tecnifi cació, un ser-
vei que el Club ofereix de forma opcional 
a tots els jugadors, i que aquest curs està 
tenint molt bona resposta, amb quasi una 
quarantena de jugadors que hi prenen part 
setmanalment.
Aquests entrenaments, en què es treballen 

aspectes tècnics de forma específi ca i en 
grups reduïts, tenen lloc cada divendres 
de cinc a sis de la tarda per als jugadors 
d’Escoleta fi ns a Aleví de primer any i de 
17.30 a 18.30 per als Alevins de segon any 
fi ns a Infantil. Aquestes sessions de tècnica 
individual estan dirigides per entrenadors 
del Club i alhora pel coordinador del futbol 
base, en Francesc Banal.
Mentrestant, la nova zona de bar segueix 
en construcció i de mica en mica es va en-
llestint per tal que ofereixi servei a tots els 
usuaris del Municipal en les millors condi-
cions possibles. També estem treballant en 
la Tradicional Quina de Nadal juntament 
amb el CB Sant Gregori. Us hi esperem a 
tots i a totes, a punt per passar una bona 
estona i amb moltes opcions d’endur-vos 
grans premis enmig d’un gran ambient!

aGruPaciÓ ESPortiVa Sant GrEGori

treball i esforç amb la màxima il·lusió

club D’EScacS Sant GrEGori

activitats del club d’Escacs
Amb l’arribada del nou curs escolar ha tor-
nat l’activitat al Club d’Escacs Sant Gregori, 
amb les classes per a nens els divendres a 
la tarda i els entrenaments els divendres al 
vespre.
Aquesta tardor s’ha jugat el campionat ter-
ritorial d’escacs a Banyoles, amb la parti-
cipació de dos jugadors del Sant Gregori: 
Rafael Garcia i Antoni Foix. Tots dos han 
acabat amb una puntuació de quatre punts, 

i han quedat en les posicions 44 i 45 respec-
tivament.
D’altra banda, després de l’èxit de l’any pas-
sat, aquest any el Club d’Escacs també or-
ganitza un torneig per recaptar fons per a la 
Marató de TV3, el dia 17 de desembre.
A partir del mes de gener començarà el cam-
pionat per equips, en què el Sant Gregori ju-
garà a primera categoria, amb l’esperança de 
quedar en les posicions capdavanteres.
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Per molts anys! Feliç aniversari!
cb Sant GrEGori

Avui en dia el temps ens passa tan ràpidament 
que els esdeveniments es toquen els uns amb 
els altres. Cent números de la revista 7en1 vol 
dir que fa ja 25 anys des del primer número. 
Sembla que era ahir. Que per molts anys pu-
gui anar sortint cada trimestre i que per molts 
anys tots la puguem anar fullejant i llegint.
Deia que tot va tan de pressa que tot just has 
acabat l’escrit per a un número que ja et de-
manen la següent col·laboració, i a vegades 
costa trobar matèria per a l’escrit. A aquestes 

alçades de temporada les activitats del nos-
tre club ja han agafat la velocitat de creuer. 
Aquesta és la millor notícia. Tots els equips 
competeixen en les seves respectives lligues 
i tothom s’esforça per entrenar bé, per jugar 
millor cada dia i per intentar fer el millor re-
sultat possible cada setmana.
Entremig d’aquesta normalitat –esportiva-
ment parlant–, en aquest primer trimestre de 
la temporada hi ha hagut diferents actes, tots 
relacionats amb el bàsquet, que han ajudat a 

fer club. Així, vam celebrar el 23 d’octubre 
passat la presentació dels equips del club. Va 
ser una gran ocasió per reunir molts pares i 
mares, que van aplaudir calorosament els 
seus fi lls i fi lles quan desfi laven per davant 
seu, i quan tots els jugadors i jugadores del 
club es fotografi aven junts al mig de la pista. 
També, gràcies a la invitació de l’Uni-Giro-
na, molts vam poder assistir a un bon partit 
de bàsquet femení al pavelló de Fontajau el 
dia 27 de novembre. Va ser, també, una altra 
bona ocasió per fer club.
Això és molt important. És fer pinya, és tre-
ballar per al jovent del poble i especialment 
per als més petits. Des del Club de Bàsquet 
Sant Gregori us volem convidar a fer club, a 
ajudar-nos a tirar endavant l’entitat. De quina 
manera? N’hi ha moltes, de maneres. La més 
propera en el temps és prendre part, bé aju-
dant o bé venint a jugar, en la quina de Nadal 
que celebrarem durant aquestes festes nada-
lenques i de Reis, i que com cada any orga-
nitzem juntament amb l’Agrupació Esportiva 
Sant Gregori. Us hi esperem a tots.
Bon Nadal i venturós any nou.

team atena: superació sense límits
Córrer una marató requereix un entrenament 
previ i un esforç de preparació constant i 
exigent durant diversos mesos. Si al fet de 
completar-la li sumem la difi cultat i el repte 
d’empènyer una cadira de rodes, encara resul-
ta més meritori. Aquest és el cas dels residents 
a Sant Gregori Adrià Royes i la seva fi lla Ate-
na, per bé que l’equip també el formen en Jo-

fre, l’Aiant, l’Enees i la Natàlia, i tots aquells 
qui els donen suport per seguir endavant amb 
les seves curses i lluiten diàriament per com-
batre de la millor manera les malalties rares. 
Com és el cas del síndrome de la cloaca que 
pateix l’Atena des de fa 14 anys, quan va néi-
xer, i que li ha provocat malformacions que 
s’han traduït en múltiples intervencions.
D’una d’aquestes operacions a la columna 
vertebral, en va sortir amb una parèsia aguda 
en una les cames i parcial en l’altra, fet que li 
suposava una paràlisi. El Team Atena, però, 
no ha perdut ni perdrà mai el seu somriure 
i ganes de seguir lluitant pels seus reptes i 
somnis. El primer objectiu d’aquest gran 
equip era córrer maratons, i l’han superat 
amb escreix. Ja han corregut les de Barce-
lona, Pamplona, Saragossa, Atenes, la Mitja 

Marató de Figueres, recentment, i d’altres 
curses populars.
És impactant veure l’esforç per completar pas 
a pas una marató rere l’altra, amb el somriure 
de l’Atena i els aplaudiments i escalfor dels 
assistents que els esperonen. A més d’aquest 
estímul, hi ha el fet que els metges van dir a 
l’Atena que no podria tornar a caminar, però 
sembla que està recuperant de mica en mica la 
mobilitat de la cama més complicada. Sempre 
amb un objectiu clar: l’important no és gua-
nyar sinó participar, i si és amb un somriure, 
encara millor!
Al canal de Youtube de la Llémena esportiva 
podreu consultar el reportatge fet sobre aquesta 
bonica història, amb imatges de curses i dels 
entrenaments que expliquen tots els detalls.
SErGi caSaDEMont
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Hola a tots i totes! Com ja sabeu, vam co-
mençar el curs de gimnàstica artística el 
dia 1 de setembre amb la incorporació de 
nous nens i nenes. Actualment, ja tenim uns 
97 nens/es inscrits, i això ha fet possible 
la nova contractació de dues entrenadores 
més: la Sílvia Mercadé i la Carina Sanyols, 
que ens ha permès atendre les necessitats 
que tants nens/es requereixen.
El dia 20 de novembre, al pavelló esportiu 
de Sant Gregori, vam fer una exhibició amb 
muntatges de gimnàstica i dansa coincidint 
amb la Fira del Pa i de la Xocolata, que 
celebrava el seu desè aniversari. Les més 
petites es van estrenar en públic, i totes les 
gimnastes van fer una genial exhibició en 
què van demostrar que milloren el seu ni-
vell esportiu augmentant les difi cultats dels 
exercicis acrobàtics que realitzen. 
Aviat participarem als Jocs Esportius Esco-
lars de Catalunya, en els quals competirem 
en totes les categories dels nivells A i B de 
la Lliga Territorial de Gimnàstica Artística, 
organitzada pel Consell Esportiu del Gi-
ronès. Aquest any tindrem un nou rècord 
de participació, i de ben segur que ho faran 
molt bé. Les millors classifi cades del nivell 
A participaran a la Final Territorial indi-
vidual i per equips en els Jocs Emporion. 
Les tres primeres classifi cades d’aquesta 
competició defensaran Girona en la Final 
Nacional dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya els dies 3 i 4 de juny del 2017. 
Desitgem repetir i millorar els èxits de 
l’any passat.
Volem fer constar que els nens de gimnàs-
tica masculina han afegit un plus de dina-
misme i alegria a l’equip femení, i això es 
fa notar en els entrenaments. Ben aviat ens 
demostraran a tots allò que van aprenent.
Amb aquest capital humà tan ric de nens i 
nenes, de pares i mares que ens fan costat, 
d’entrenadores i de tots els que d’alguna 
manera ens ajuden, hem fet possible que la 
gimnàstica artística al poble de Sant Gre-
gori sigui una escola esportiva consolidada 
i en creixement. Agraïm el suport que ens 
aneu donant.

lES EntrEnaDorES.

GiMnÀStica artÍStica Sant GrEGori

Gimnàstica artística, un pas endavant!
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club tEnniS Sant GrEGori

un bon ritme
El tennis a Sant Gregori, com ja va sent 
habitual en els darrers anys, segueix a un 
bon ritme d’activitat, organitzant i prenent 
part en totes les competicions que pot. Com 
a notícies més destacades de la temporada 

que hem deixat, 2015-2016, volem remar-
car la consecució (per primera vegada en la 
història del club) del títol de campions gi-
ronins per equips en la categoria +40 bron-
ze. Aquesta fita ens va permetre disputar el 

campionat de Catalunya a les pistes del CT 
Terrassa, on malauradament vam quedar 
eliminats després d’un disputat matx.
Cal destacar també que hem aconseguit 
mantenir-nos en la sempre exigent categoria 
+30 plata per equips, i que a la Lliga Gironi-
na absolut mixt per equips es va  aconseguir 
l’ascens de categoria a la penúltima jornada, 
en la posició de sots-campions gironins.
Pel que fa l’àmbit local, voldríem esmentar 
la celebració del VII Torneig Social, en què 
tampoc s’ha baixat el nivell de participació, 
amb 36 jugadors del club repartits en cinc 
categories. També, és clar, hem de recordar 
el recent VI Open d’Estiu, aquest any amb 
48 inscrits en quatre categories entre sènior 
masculí, sènior femení, sots-14 masculí i 
dobles entre masculí i femení.
La present temporada 2016-2017 s’ha 
iniciat també a ritme frenètic amb la par-
ticipació per equips (actualment en joc) a 
les categories d’absolut masculí, absolut 
femení, +40 masculí i infantil femení. En 
aquesta darrera categoria, hi ha un fet molt 
destacable, que és el debut de les nostres 
noies: Xènia Casadevall, Paula Badosa i 
Mina Carreras. De moment, tot i que no 
hi acompanyen els resultats, estan donant 
la talla amb marcadors ajustats, tenint en 
compte la seva encara poca experiència en 
la competició. Des d’aquí les volem animar 
a no defallir i a seguir endavant, entrenant 
i competint.
També en joc tenim ara el VIII Torneig 
Social, amb la participació de 18 jugadors 
en individuals i dobles de categoria sènior 
masculí. Més endavant s’iniciarà la com-
petició per als nens i nenes de l’escola de 
tennis, i esperem que també la de les noies.
Voldríem també felicitar la redacció de la 
revista 7en1 pel seu número 100, i enco-
ratjar-vos a seguir amb aquesta important 
tasca de difusió de l’actualitat de la nostra 
estimada Vall. 
I ja per acabar, no ens resta res més que de-
sitjar-vos des del Club Tennis Sant Gregori 
un molt bon Nadal i feliç 2017, que puguem 
gaudir tots i totes en pau i salut.

club tEnniS Sant GrEGori
http://ctsantgregori.cat/Finalistes VI Open d’Estiu 2016

Infantil femení (Xènia i Mina) amb les rivals, 2016-2017
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un any més tots els patinadors i patina-
dores del Patinatge artístic Sant Gregori-
canet d’adri ens estem preparant per ce-
lebrar el nadal. 
Ha sigut una temporada que l’hem començat 
amb molta il·lusió, energia i moltes ganes de 
practicar l’esport que ens apassiona. Amb un 
equip d’entrenadores nou format per la Lau-
ra Bautisa,  la Raquel Gómez i l’Imma Oliva.
També és cert que les lesions han estat pre-
sents durant aquest inici. Molts ànims a totes 
les patinadores que s’estan recuperant, espe-
rem veure-us ben aviat.
Amb molta il·lusió hem estat preparant les 
exhibicions dels 5 grups que formen el club 
per poder mostrar a les famílies tot el que 
han après des de l’inici de curs i les millo-
res i avenços dels que ja fa més temps que 
patinen. Actuacions que varem poder veu-
re en el nostre festivalet de Nadal, celebrat 
el dia 16 de desembre al pavelló de Canet 
d’Adri.
A banda del festival de Nadal també ha sigut 
un final d’any que ens ha tingut ben ocupats. 
L’Emma Puigdevall va ser convocada per 
la tecnificació de l’ARC duta a terme el 15 
d’octubre a Fornells de la Selva. Es tracta 
d’una tecnificació subvencionada per la Fe-

deració de Girona on escullen a patinadors 
de tots els clubs que superen un nivell amb 
edats inferiors. Motiu d’alegria que una 
de les nostres patinadores pugui entrar en 
aquest programa.
La nostra patinadora Teia Torrent el 30 de 
novembre va participar a les proves de Ini-
ciació C celebrades a Breda i va aprovar 
aquest nivell. 
També els nostres patinadors Susana Reina 
i Celestí Campeny el passat 20 de novembre 
varen anar a Ripoll per participar a les proves 
de la federació per aconseguir el certificat 
d’Aptitud. 
La Susana tot i fer una molt bona actuació no 
va superar el nivell, des d’aquí l’animem a 
continuar treballant com fins ara perquè se-
gur que a la pròxima ho aconseguim. 
Per altra banda en Celestí Campeny, pati-
nador que va començar a la base del nostre 
club i que n’ha format part des del seu inici 
va aprovar el nivell de certificat i això li va 
donar accés al campionat de Debutants ce-
lebrat el 10 de Desembre a Peralada. Varen 
esser uns dies molt intensos d’entrenaments 
però que han tingut la seva recompensa. Va 
fer una actuació brillant i va acabar primer 
en la categoria Cadet. Enhorabona Cels!

Els nostres patinadors Leo Masià i Emma 
Puigdevall també ens han representat en 
diferents festivals amb modalitat de parella 
amb el seu ball “Amb el ritme als peus”. Va-
ren actuar el dia 18 de desembre a Caldes de 
Malavella en el festival per la Marató i el 23 
de desembre al festival de Nadal del CPA Pla 
de l’estany. Fa poc temps que patinen amb 
la modalitat de parella però cada vegada ho 
fan millor. 
Després de les vacances de Nadal continua-
rem treballant com fins ara per poder par-
ticipar a totes les competicions que tenim 
previstes i intentant acabar la temporada tan 
bé com l’hem començat i així poder celebrar 
molts èxits i els 10 anys del club! 
Que passeu molt bones festes de Nadal!

PatinatGE artÍStic Sant GrEGori

un bon inici de temporada
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Per tancar la programació cultural de l’any 
2016, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
de Sant Gregori va programar, el 3 de de-
sembre, la representació de l’obra L’avar, 
de Molière, un clàssic del teatre,  en aquest 
cas interpretat per l’actor Joan Pera i per 
un repartiment format per Manu Fullola, 
Júlia Barceló, Ricard Farré, Josep Min-
guell, Elena Tarrats, Alba Florejachs, Ma-
nel Dueso, Òscar Castellví i Xavi Francés. 
Sota la direcció de Josep Maria Mestres i 

adaptació de Sergi Belbel.
Més de 220 persones van gaudir durant 
dues hores a l’Espai la Pineda de Sant 
Gregori d’aquesta comèdia de Molière 
que utilitza l’humor i la comicitat de les 
paraules i els gestos per fer passar una en-
tretinguda estona de teatre a l’espectador.
Una aposta de l’Ajuntament de Sant Gre-
gori per seguir treballant per la cultu-
ra portant al municipi també obres com 
aquesta.

Seguint amb els tallers programats dins 
l’oferta cultural de Sant Gregori d’aquest tri-
mestre, n’hem tingut quatre de molt diversos:
El dia 8 d’octubre, deu persones varen apren-
dre una de les tècniques més utilitzades en 
el món de la restauració de mobles amb el 
taller de Pintura decorativa sobre fusta, on 
ens varen mostrar com aplicar la tècnica del 
decapé o del desgastat, una tècnica molt ver-
sàtil i amb múltiples aplicacions.
El 14 d’octubre es va organitzar el taller 
de remeis naturals per a infants và-

rem aprendre a fer crema hidratant, xarop 
d’herbes pel refredat i complements de vi-
tamina C amb ingredients 100 % naturals 
i vàrem resoldre molts dubtes sobre les 
plantes medicinals del nostre entorn.
Aprofi tant que començava el fred, el 25 
de novembre, es va proposar un taller de 
Ganxet modern on vint persones varen 
fer un buff amb llana de la millor qualitat. 
Aquest taller va tenir molta bona acollida i 
les participants van proposar de continuar 
amb un grup de ganxet per anar realitzant 

diferents treballs amb aquesta tècnica.
I un altre taller d’aquestes dates de tar-
dor, l’1 de desembre, va ser el de cuina 
d’aperitius, una activitat gastronòmica i 
creativa que es va desenvolupar de manera 
que les mateixes participants van elaborar 
una recepta i després la vàrem compar-
tir amb tothom, una vetllada molt bonica 
d’intercanvi de coneixements, on vàrem 
poder tastar les delícies de cada casa. 
Moltes gràcies a totes les cuineres, tot era 
boníssim!

Programació cultural a Sant Gregori

oferta cultural

A R A   P A R L E M   D ’ A R A
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16è edició de cartellà rock
lE²x torna un any més amb la festa po-
pular del rock gironí
El Cartellà Rock va celebrar a mitjan 
novembre la seva 16a edició amb The 
Cartellà Rock Band, una macrobanda 
formada per 35 músics que interpretà 
25 clàssics del rock i que féu les delícies 
del nombrós públic que omplia les velles 
escoles de Cartellà. Prèviament, també 
hi actuà la banda menorquino-catala-
na Smoumolnö amb un ample repertori 
compost per temes del seu primer disc, 
S’illa dels il·luminats, i versions de rock 
estatal, una hora i mitja molt celebrada. 
L’esdeveniment organitzat per LE²X 
es clogué amb un comunió total d’ar-
tistes i públic, un inacabable “I’ts only 
rock’n’roll (but I like it)” dels Rolling 
Stones amb tots els músics al damunt de 
l’escenari.
L’associació musical cultural LE²X, en 
aquesta setzena edició del Cartellà Rock, 
va estar dedicada al reconeixement del 
pedagog, músic i activista cultural Jordi 
Pagès, i també commemorava el cinquè 
aniversari de The Cartellà Rock Band. El 
dibuixant i il·lustrador Carlos Padrasa va 
vestir l’escenari per a l’ocasió.

the cartellà rock band
Enguany és el cinquè aniversari d’aquesta 
superbanda, variable i dinàmica. Amb un 
repertori de clàssics de rock allunyats de 
les rigideses de l’esfera comercial i dels 
circuits musicals convencionals, acon-
segueix un espectacle inoblidable. En 
aquesta edició hi han intervingut 35 mú-
sics: Manel Rost, Nuri Mancebo, Arnau 
Coderch, Marc Corso, Ivan Sáez, Víctor 
Marín, Sheila Endekos i Arnald García 
(veus), Lluís Figueras, Jordi Turon, Jep 
Vilaplana, “Titi” Saurina, Lluís Mori-
lla, Toni Pujol i Jepi Castilla (guitarres), 
Aleix Pagès, Anna Fuster, Xevi Pasqual, 
Javi Galván, “Fly” Moll i Enric Ramos 
(baixos), Jordi Vila, Marc Marquès, Ge-
rard Canadell, Toni Molina i Jaume Katà 
(bateries), Miquel Brugués, Albert Case-
llas, Aleix Rius (teclats), Tona Gafarot, 
Montse Ferrermoner i Marta Pérez (coris-

tes) i Xavi Molina, Juli Canal i Pep Renart 
(vents). La tasca de coordinació i direcció 
és a càrrec de Jordi Vila, que ha coordinat 
la banda després de dos assajos als locals 
de Mata.

Smoumolnö
Aquesta banda menorquino-catalana està 
formada per Sebastià “Titi” Saurina (gui-
tarra i veu), “Fly” Moll (baix), Jepi Cas-
tilla (guitarra) i Carlos Pons (bateria). El 
seu primer disc es titula S’illa dels il·lu-
minats.

LE²X, entitat organitzadora de l’esdeve-
niment, vol agrair el suport de tots els 
seus col·laboradors: Ajuntament de Sant 
Gregori, Espai jove cal Bolet, Gestió-cul-
tural i activitats educatives Joan Duch, 
Ràdio Sant Gregori 107.9 FM, Hostal del 
Forn, Bar Restaurant La Terrassa, Consul-
toria Informàtica PcXaico, Bar Domeny, 
El Ginjoler, Xantar Bar, BTM Sound i 
ProduccionsTremendes.

lE²x, aSSociaciÓ MuSical cultu-
ral DE la Vall DE llÉMEna
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La relació de l’Ateneu amb el món dels lli-
bres ja és ben coneguda per tothom. El Club 
de Lectura funciona des de fa cinc anys 
de manera molt satisfactòria. Darrerament 
també s’han organitzat presentacions de 
llibres com l’obra de Manel Fortís i, la dar-
rera, la del soci Miquel Bohigas i la Laura, 
la seva filla.
Amb la participació del projecte «Un bosc 
de llibres» –iniciativa de l’Ajuntament de 
Sant Martí de Llémena–, l’Ateneu ha apa-

drinat el tercer punt de lectura, que s’ha 
instal·lat al bell mig del cràter del volcà del 
Puig de la Banya del Boc. S’ha instal·lat la 
caixa amb llibres per fer que alguns punts 
d’interès natural del municipi es convertei-
xin en improvisats punts de lectura de te-
mes relacionats no només amb el paisatge, 
sinó també amb cadascuna de les entitats 
que apadrina un punt de lectura. Esperem 
que el caminant pugui gaudir de la proposta 
de llibres sobre el vulcanisme de la vall, de 

contes infantils i de poesia relacionats amb 
la natura.
L’Ateneu vol ser com l’arbre on s’ha 
col·locat la caixa amb llibres. L’arbre és un 
lledoner, un arbre que dóna fruit, ben arre-
lat i de fusta flexible: amb les seves bran-
ques es feien les forques. Amb els anys, 
creiem que ho hem anat aconseguint... 
Hem donat fruit, estem arrelats al territori 
i volem ser flexibles. Esperem no haver de 
treure la forca...

l’atEnEu DE la Vall DE llÉMEna

l’ateneu fa llegir...
 

l’ateneu
  V  L
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El dilluns 28 de novembre es va organitzar 
a Sant Gregori una nova sessió informativa 
dirigida a empreses i emprenedors que vul-
guin crear, millorar o ampliar la seva activitat 
econòmica en el territori de la Vall de Lléme-
na, i que poden optar a les ajudes europees 
«Leader» del programa 2014-2020.
Aquestes ajudes s’emmarquen en el Pla Es-
tratègic de l’Associació per al desenvolupa-
ment rural integral de la zona nord oriental de 
Catalunya (ADRINOC), la qual comprèn un 
territori de 75 municipis rurals de l’Alt Em-
pordà, la Garrotxa, Osona, el Pla de l’Estany, 
la Selva i el Gironès (Vall de Llémena). En tot 
aquest territori es preveuen destinar un total 
de 668.000 € a inversions promogudes per 
microempreses i petites i mitjanes empreses 
que contribueixin a dinamitzar econòmica-

ment el medi rural. S’hi poden presentar pro-
jectes de qualsevol sector (industrial, turístic, 
de serveis, etc.), si bé en queden excloses 
algunes activitats que es detallen a la convo-
catòria, així com les inversions en activitats 
agràries i ramaderes.
Aquests ajuts permeten obtenir entre un 25 
i 40 % de subvenció a fons perdut, i fi ns a 
un màxim de 100.000 € d’ajuda. La inversió 
mínima del projecte ha de ser de 12.000 €. 
Precisament en la convocatòria del 2016 una 
empresa d’energies renovables de Sant Gre-
gori va aconseguir un ajut de gairebé 100.000 
€ per a inversió en maquinària.
Les empreses que s’hi vulguin acollir ho 
podran fer fi ns al dia 16 de gener de 2017, 
data en què fi nalitza el termini per presentar 
sol·licituds d’ajut. Tota la informació sobre la 

convocatòria i la documentació es pot obtenir 
a través del web www.adrinoc.cat (972 27 16 
00). Per a qualsevol dubte o informació tam-
bé es pot contactar amb la Mancomunitat de 
la Vall de Llémena (info@valldellemena.cat 
o 972 42 83 00).

MancoMunitat DE la Vall DE llÉMEna

Segona convocatòria d’ajudes per al
desenvolupament rural «leader» 

a la Vall de llémena

El dissabte dia 22 d’octubre la Manco-
munitat de la Vall de Llémena i la Fun-
dació Lluís Llach van clausurar el Festi-
val de Pintura Pleinair Vall de Llémena a 
la masia de Can Nerós de Sant Martí de 
Llémena. Dirigit per Xavier Bisbe (XB 
Estudi), el Festival va portar des del mes 
de juny més d’una seixantena de pintors 
que van participar en la seva tercera edi-
ció, temps durant el qual van descobrir i 
pintar els entorns de la Vall de Llémena. 
L’experiència ha permès donar a conèixer 
el nostre territori a artistes d’arreu de Ca-
talunya, d’Espanya i de l’estranger, que 
projectaran a través de les seves obres els 
principals atractius de la vall.
Durant l’acte a Can Nerós es van cele-
brar dues subhastes benèfi ques per re-
captar fons per a la Fundació Lluís Llach 
amb l’objectiu de promoure un programa 

d’aprenentatge d’arts plàstiques al Palma-
rin (Senegal), on la Fundació ja ha des-
envolupat diversos projectes de suport a 
l’educació dels més joves.
A l’acte hi van assistir Lluís Llach –com a 
representant de la corresponent Fundació– 
i el Celler de Can Roca, que va col·laborar 
en la organització del dinar ofert als assis-
tents. L’actor Martí Peraferrer va ser pre-
sent durant l’esdeveniment com a mestre 
de cerimònia.
Gairebé un centenar de persones van as-
sistir a l’acte de clausura del Festival, i 
durant la subhasta es van vendre 31 obres 
d’art, amb una recaptació total de 8.875 €, 
el cinquanta per cent dels quals anirà des-
tinat a la Fundació Lluís Llach i la resta als 
pintors participants.

Festival de Pintura Plenair Vall de llémena
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L’ADF ha comprat una màquina de braç 
ES5757SPA marca KUHN model Multi-
Longer GII, amb diferents capçals per tritu-
rar massa forestal i restes vegetals. Així ma-
teix, l’Ajuntament de Sant Gregori, amb la 
col·laboració econòmica de la Diputació de 
Girona, ha invertit en la compra de maquinària 
per a la neteja i manteniment de carreteres i vies 
públiques especialment per a casos de nevades 
i gelades, tant per a serveis preventius com 
d’emergència.
Aquesta maquinària es concreta en una màqui-
na de tirar sal d’1,5 t, una mitja canya per 
col·locar a un tractor que serveix per anivellar 
el ferm i treure neu, una pala bulldozer amb el 
tripuntal frontal per treure neu i una desbros-
sadora lateral per netejar i triturar branques i 
vegetació.
L’objectiu principal de la inversió és garantir 
i assegurar la viabilitat de les carreteres, cam-
ins i vies públiques, sobretot per a la prevenció 
d’incendis forestals, i per garantir l’accés a ca-
ses de les zones rurals i evitar-ne l’aïllament en 
cas de nevades i glaçades.
L’Ajuntament i l’ADF han signat un conve-

ni per a l’ús de la maquinària unint forces per 
optimitzar els recursos d’ambdues entitats i mi-
llorar els camins i vies públiques de la nostra 
Vall. La nostra finalitat és complir l’objectiu de 
prevenció d’incendis forestals amb la mobilitat 
dels vehicles d’extinció d’incendis en el nostre 
territori.
L’ADF ha rebut dues ajudes: una de la Gene-
ralitat de Catalunya per a la millora de les in-
fraestructures en la prevenció d’incendis per al 
manteniment dels camins i vies forestals estra-
tègiques; i un altra per a la millora de la viabili-
tat dels camins forestals, sempre actuant segons 
el Pla de prevenció d’incendis municipals.
Per altra banda, l’Ajuntament de Sant Gregori 
també ha rebut els ajuts de la Generalitat i de la 
Diputació de Girona en les mateixes convoca-
tòries que l’ADF.
En total s’han arranjat 37 km de camins i vies 
públiques forestals i 2,72 ha de franges de se-
guretat:
- Camí de Santa Afra a Sant Grau
- Camí de can Soms a Sant Grau
-  Camí de can Maçana de Constantins a Sant 

Grau

- Camí de can Sunyer a can Siurana
- Camí de Sant Medir a can Sopa
- Camí de can Palou a la Torre de Sant Medir
-  Camí de can Costa de Ginestar al Jonquerol 

de Canet d’Adri
- Camí del Jonquerol a Canet d’Adri
-  Manteniment i neteja de la franja de seguretat 

de la urbanització Cal Baster 
-  Manteniment i neteja de la franja de seguretat 

del nucli de Cartellà
-  Manteniment i neteja de la franja de seguretat 

de la urbanització de Montbó de Canet d’Adri
- Camí de can Pujadas a Sant Grau
- Camí de can Verdaguer a Sant Grau
- Camí de can Julià de Taialà a can Siurana 
- Camí de l’Argelaguet a Constantins
- Camí de can Porret a can Lladó de Sant Medir
- Camí de Germans Sàbat a can Fita Petit 
- Camí de can Porret a can Mulleras de Cartellà

El propòsit de l’ADF és continuar treballant 
amb el suport i l’ajut de l’Ajuntament de Sant 
Gregori, Canet d’Adri i Sant Martí de Lléme-
na, juntament amb tots els socis, per millorar el 
nostre territori.

El president de l’ADF Muntanyes del Llémena, els treballadors de l’ADF i l’alcalde amb la nova maquinària adquirida.

aDF MuntanYES DEl llÉMEna

l’aDF Muntanyes del llémena adquireix 
maquinària per millorar el rendiment en la 

prevenció d’incendis forestals
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9 d’octubre: missa i concert a la Festa Major de Sant Medir.
27 de novembre: missa i concert a la Festa Major de Montcal.
8 de desembre: Concert de Nadales a la inauguració del Pessebre de 
can Roseta a Cartellà.
Els diners d’aquest concert varen anar destinats a La Marató de TV3.
Aquest any hem encetat una roda de concerts solidaris que farem re-
gularment per Nadal al nostre municipi. Enguany els vàrem fer a les 

residències de gent gran Les Oliveres de Sant Gregori i Els Avets de 
Sant Medir, els dies 13 i 18 de desembre respectivament.
També aprofi tem per convidar-vos a la tradicional Missa del Gall, 
que, com cada any, cantem el dia 24 de desembre a l’església parro-
quial, a les 12 de la nit.
Bones festes!!
I els nostres millors desitjos per a l’any nou.

activitat de la coral Sant Gregori
el darrer trimestre del 2016

Festa Montcal 2016 Festa Sant Medir 2016

Els rovellats de cartellà
estem contents

Les persones que formem els Rovellats de Cartellà, el grup de teatre 
amateur que assaja i treballa a les escoles de Cartellà, estem con-
tents, engrescats i il·lusionats.
Estem contents perquè aquest mes passat s’han renovat els serveis 
de l’equipament. Ara tenim uns lavabos que dóna gust, amb serveis 
sanitaris nous i fl amants.
Estem contents perquè molt aviat ens climatitzaran el local –pro-
bablement quan es publiqui la revista això ja estigui fet– i podrem 
anar a assajar vestits normalment, sense haver de portar tres quilos 
de roba al damunt, i deixarem de practicar l’arriscat esport que ens 
abocava a arreplegar un constipat o pulmonia.

Estem engrescats perquè s’han incorporat noves persones al grup, i la 
saba nova sempre és una injecció positiva per al conjunt, que aprofi ta 
els coneixements i l’empenta positiva de tots els membres del col·lectiu.
Estem il·lusionats amb la nova obra que estem preparant i que, si tot 
va bé, estrenarem a La Pineda de Sant Gregori el dia 5 de febrer. Es 
diu Pels pèls, i podem dir que és una comèdia, un thriller i un reality 
show combinats. S’ha comès un crim en el pis de dalt d’una perru-
queria, i es tracta de descobrir qui és l’assassí d’entre tres sospitosos. 
El públic hi té un paper actiu, i hi ha tres fi nals possibles: quin veu-
rem el dia 5 de febrer?
Per tot això podem dir que els Rovellats estem contents... I que duri!
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Entre els dies 20, 26 i 27 de novembre s’ha 
celebrat una nova edició de la MEG, la Mos-
tra d’Espectacles Familiars de Sant Gregori. 
Es tracta d’una aposta per la cultura infantil 
i familiar per part de l’Ajuntament de Sant 

Gregori, que ha escollit acuradament espec-
tacles per als més menuts en aquesta onzena 
edició.
Els espectacles a càrrec de diferents com-
panyies s’han previst en diferents escenaris 
del poble, des d’espectacles de carrer, com 
Girafes –de la companyia Xirriquiteula– i 
La Harpo’s Band surt al carrer, de la com-
panyia Pentina el Gat, a espectacles musicals 
com De Poetes Cançonetes, amb Toni Xuclà 
i Mireia Zamora. També hi ha hagut obres 
representades en espais exteriors –a la plaça 
del poble–, com és el cas de Little Swing, de 
la companyia País de Cotó, o l’espectacle ar-
tístic i musical Pintant, Cantant i Loopejant, 
amb Pau Morales.

L’espai la Pineda, l’equipament cultural del 
municipi de Sant Gregori, també ha acollit 
diferents obres, des de les de petit format, 
com els Concerts per a nadons, de Bitò Pro-
duccions, o l’espectacle Pinocchio, de gran 
format, de la companyia Roseland, que 
ha tancat aquesta onzena edició, igual que 
l’obra Revolució, de la companyia Pentina 
el Gat, que va tancar la Fira del Pa i de la 
Xocolata 2016.
Set dels espectacles programats per a aquesta 
edició eren gratuïts, i tots, en funció del for-
mat, han estat ben acollits i valorats pel pú-
blic assistent. Un públic que es xifra enguany 
en més de 1.200 persones entre totes les ses-
sions de cada actuació de la MEG 2016.

Cercavila pels carrers de Sant Gregori amb 
Girafes, de la companyia Xirriquiteula.

Espectacle Pinocchio, obra de gran format 
de la companyia Roseland, a l’Espai la Pi-
neda.

Espectacle de Pau Morales Pintant, Cantant i Loopejant.

Fins a 12 espectacles en tres dies
a la Mostra d’Espectacles Familiars

de Sant Gregori

Aquest any hem de fer molts gestos 
d’agraïment: comencem per donar gràcies 
a l’Ajuntament, per les millores al Rebost, 
que fan que sigui molt més acollidor. La 
Fira del Pa i la Xocolata ha estat tot un 

èxit. S’hi van vendre tots els pastissos que 
un grup de Càritas van elaborar. Moltes 
gràcies a les dones de la vall per la seva 
col·laboració, i a tots els voluntaris que 
han participat en el gran recapte. Sense la 

vostra gran col·laboració no hauria estat 
possible tot el que s’ha aconseguit. Gràcies 
també als supermercats i a la llar de la gent 
gran. S’ha recollit un total de 899,56 kg 
d’aliments.

rebost del llémena:
899,56 kg de gràcies



33

A R A   P A R L E M   D ’ A R A

SE
T 

EN
 U

 d
es

em
br

e 
20

16

Lliurament dels premis del concurs fotogràfi c 
10a Fira del Pa i la xocolata

Des dels inicis acompanyant el 7en1 

XXIV Concurs Fotogràfic
FESTA  MAJOR  SANT  GREGORI 2017
Us anunciem el tema del proper concurs:

ELS COLORS DE LA VALL DE LLÉMENA:  ELS VERDS
www.elzoom.es

O B J E C T I U   O B E R T

El dia 3 de desembre de 2016 es varen lliurar a la Biblioteca Miquel 
Martí i Pol esl premis del concurs de fotografi a que el ZOOM –amb 
el suport de Associació de Comerciants i Empresaris  Sant Gregori 
- Vall de Llémena i l’Ajuntament– va convocar amb motiu de la X 
Fira del Pa i la Xocolata, celebrada el dia 20 de novembre.
Els premiats són: 
Premi temàtica Pa: Jordi Matamoros, de St. Gregori 
Premi temàtica xocolata: Jaume Ribas, de St. Gregori
Premi temàtica xocolata: Imma Ballester, de St. Gregori
Premi temàtica Fira: Alba Ribas, de St. Gregori
Val a dir que ha estat un dels anys amb més participació: 21 concur-
sants. Una selecció de les millors fotografi es estaran exposades a la 
Biblioteca Miquel Martí i Pol fi ns a fi nals de gener.
Enhorabona a tots els concursants i als premiats. 

El Zoom - Amics de la fotografi a de la Vall de Llémena 
ja fa molts anys que col·labora amb la revista 7en1. 
Per això ens congratulem que hagi arribat al número 100, 
i esperem que per molts números més li puguem fer costat.
Enhorabona!

Com que la fi nalitat d’aquest concurs és recollir bocins de la his-
tòria de la nostra Vall, us recordem que, tal com diuen les bases, les 
fotografi es que hi presenteu han d’haver estat fetes a la Vall, i s’hi 
ha de veure refl ectit sempre algun element que identifi qui aquesta 
condició indispensable.

Des dels inicis acompanyant el 
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A principis de desembre, com és tradició, s’obre amb un acte 
popular la temporada del pessebre de Can Roseta. Aquest any la 
possibilitat de visitar l’espai –format per 107 monuments de suro 
i pedra i 22 ofi cis– s’allargarà fi ns al 12 de febrer de 2017.
Enguany el pregó va anar a càrrec d’Àlex Soriano, estudiant 
d’ESO de l’Institut Bell-Lloc del Pla, que va fer un treball so-
bre el pessebre de Can Roseta guardonat amb un premi Baldiri 
Reixach de la Fundació Carulla.
Centenars de persones es van aplegar a l’acte, que també va 
comptar amb la cantada de la Coral Sant Gregori. Finalment, es 
va repartir xocolata calenta per a tothom.

Des de l’associació “Amics del Pessebre de Can Roseta”, 
agraeixo el suport rebut de la vostra revista 7en1.
Felicito molt cordialment tots els col·laboradors que fan pos-
sible la seva publicació trimestralment i per haver arribat a la 
important fi ta dels 100 números.
Amb el 7en1 hem après moltíssimes coses del nostre entorn 
més proper, i també el desenvolupament d’un poble en totes les 
seves vessants: lúdiques, socials i municipals.
El nostre paisatge hi ha estat ben representat en reportatges, ar-
ticles i per les imatges que els amics del Zoom ens han regalat.
També volem dedicar un reconeixement a les moltes iniciatives 
dels diferents alcaldes de Sant Gregori que han aconseguit que 
això fos un fet.
Bones festes i molt bon Any nou.

rEMEi MullEraS i MaScarEll
Associació Pessebre de Can Roseta

obertura de temporada del pessebre de can roseta

Feliços 100!! 
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Des de l’estiu passat l’Associació ha tornat a emprendre l’activitat 
amb més il·lusió que mai, i és que enguany hem complert 20 anys! 
Per això el dia 21 d’octubre vàrem organitzar un senzill acte a la 
biblioteca, bàsicament amb la fi nalitat de trobar-nos les persones que 
durant aquest temps hem participat en les múltiples activitats que 
s’han organitzat des de l’Associació, juntament amb els alcaldes i re-
gidores d’Igualtat que hi ha hagut a Sant Gregori durant aquests anys.
Durant l’acte vàrem mirar fotografi es antigues, vam escoltar les 
cançons de la Judit Ripoll, acompanyada de la música de l’Enric, i 
vam compartir un pastís d’aniversari.
El mes d’octubre vam fer la sortida de cap de setmana que cada any 
organitzem. Enguany hem anat a Dublín i a Belfast. Vàrem ser 36 

dones i, com sempre, la companyonia i el bon humor varen formar 
part del grup durant els tres dies de viatge. Enguany també vàrem 
tenir una convidada: una mica de pluja –no podia pas faltar, a Irlan-
da!– que no va impedir que féssim les visites previstes, coneguéssim 
l’ambient de nit dels pubs irlandesos i entréssim una mica en el con-
fl icte entre catòlics i protestants de la Irlanda del Nord.
Altres activitats del trimestre han estat la participació a la Fira del Pa 
i de la Xocolata amb una parada de venda de melmelades, galetes i 
roba de casa, en benefi ci de la marató de TV3 i altres fi ns socials; la 
col·laboració amb l’Ajuntament en l’acte contra la violència de gè-
nere del dia 25 de novembre, i el taller de cuina de Nadal de la Núria 
Lladó el dia 14 de desembre.

l’associació de Dones de la Vall
fa 20 anys!

Acte del 20è aniversari a la Biblioteca Miquel Martí i Pol El grup de Dones de la Vall de Llémena que van viatjar a Dublín.

Dia internacional 
contra la 
violència 
masclista

Amb motiu del Dia contra la violència de 
gènere, mitjançant la col·laboració entre 
la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament 
i l’Associació de Dones de la Vall es va 
organitzar un acte que va tenir lloc a la 
plaça de l’Ajuntament, i que va consistir 
a escoltar en silenci el repic de 44 campa-
nades –tantes com víctimes de la violència 
hi havia hagut enguany fi ns aquella data– i 
la lectura d’un manifest a l’entorn d’una 
encesa d’espelmes testimonial.
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El diumenge dia 20 de novembre l’asso-
ciació de comerciants i l’ajuntament de 
Sant Gregori van celebrar el desè aniver-
sari de la Fira del Pa i la xocolata. Va ser 
una jornada acompanyada pel bon temps 
i moltes ganes de passar-ho bé. L’afluèn-
cia de públic va superar les previsions dels 
darrers anys, fet motivat, en part, per la 
difusió que el programa “Divendres”, de 
tV3, en va realitzar durant els dies pre-
vis. així, es calcula que al voltant de 9.000 
persones van visitar el recinte de la fira al 
llarg de tot el diumenge.

Des de l’organització es vol donar les grà-
cies a totes les persones que voluntàriament 
i de forma desinteressada van col·laborar 
com cada any en l’organització d’aquest es-
deveniment, i que van treballar de valent per 
fer possible una fira que ja es coneix àmplia-
ment fora de la demarcació de Girona. Sense 
l’ajuda de totes aquestes persones la fira no 
seria possible. A totes elles, moltes gràcies!
La Fira del Pa i la Xocolata és molt concor-
reguda pel seu caràcter familiar, fet que es 
reflecteix en l’ampli programa d’activitats 
infantils que es van oferir aquest any durant 
tot el dia: taller de pa, taller de fruita amb 
xocolata, taller d’imants, taller de creps, ta-
ller de galetes, i el famós taller de piruletes 
del mestre artesà xocolater Miquel Costabe-
lla. Molts d’aquests tallers van ser adaptats 
perquè els infants amb al·lèrgia al gluten 
també hi poguessin participar, gràcies a la 
col·laboració de la delegació de Girona de 
l’Associació de Celíacs i de Bye Bye Blat. 
Paral·lelament als tallers, els més petits 
van poder gaudir, també, d’altres activi-
tats simultànies, com els jocs tradicionals, 
les passejades amb ponis, el trenet turístic 
i l’animació infantil. A més, el mateix diu-
menge va coincidir amb l’inici de la Mostra 
d’Espectacles Familiars i de Petit Format de 
Sant Gregori, de manera que els nens i nenes 
van poder gaudir dels espectacles de carrer i 
de l’animació musical de la Cia. Pentina el 
Gat i d’en Pau Morales.

aSSociaciÓ DE coMErciantS i EMPrESariS 
Sant GrEGori - Vall DE llÉMEna

la Fira del Pa i la xocolata
celebra el seu desè aniversari
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Val a dir que els adults també van comptar 
amb el seu espai. Així, es van organitzar tres 
demostracions de cuina, la trobada de cotxes 
clàssics, motos històriques i tractors antics, 
l’intercanvi de plaques de cava, l’exhibició 
de puntaires i l’espai de firaires per a la com-
pra de productes artesans, pa i xocolata.
Ara bé, si la Fira del Pa i la Xocolata és co-
neguda per alguna cosa, ho és sobretot per 
la seva xocolatada popular i pel berenar de 
pa amb xocolata. Cal agrair a Josep Motjé la 
seva implicació, i també la de les persones 
voluntàries que el van ajudar en la prepara-
ció de 380 litres de xocolata desfeta, que es 
van repartir entre el matí i la tarda, junta-
ment amb coca de sucre, pa i magdalenes, 
proporcionats pel Forn Boix i Bellsolà.
Enguany, per celebrar aquests 10 anys tan es-
pecials de la fira, es va elaborar un gran pas-
tís d’aniversari i una figura de xocolata ge-
gant com a replica de l’escultura 7 en U del 
municipi. El pastís i la figura van ser realit-
zats per la pastisseria Noguera de Sant Gre-
gori, les pastisseries Noel i Llausàs de Sarrià 

de Ter, la pastisseria Armengol de Salt, i el 
mestre artesà xocolater Miquel Costabella. 
En total es van utilitzar més de 60 quilos de 
xocolata cedits per la marca Valrhona. Du-
rant tota la jornada l’escultura de xocolata va 
estar exposada al pavelló de Sant Gregori, i 
a la tarda els pastissers col·laboradors van fi-
nalitzar el muntatge del pastís i la decoració. 
A les 6 del vespre es va fer la gran trenca-
dissa de l’escultura de xocolata, molt cele-
brada pels assistents, que van poder tastar 
l’escultura i el pastís. Per acabar la festa, la 
Cia. Pentina el Gat va fer moure l’esquelet 
a petits i grans, per posar punt i final a una 
gran diada d’aniversari que dóna empenta als 
organitzadors per continuar millorant i fent 
excepcional aquest gran esdeveniment de 
Sant Gregori.
Durant el diumenge de la fira, i la setmana 
posterior, fins al 27 de novembre, els restau-
rants i establiments de la Vall de Llémena 
van participar també en la campanya gas-
tronòmica Fogons i xocolata, amb plats i 
postres especials cuinats amb xocolata.  
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biblioteca Miquel Martí i Pol
“Iba por la tarde a leer a alguna biblioteca. Era como ocupar un asiento en el cielo”

Henry Miller. Qué leer, 201

actiVitatS PaSSaDES

Dissabte 24/09/16. “Treu el Lepret que por-
tes a dins”. Activitat familiar dinamitzada per 
Annare Anita, Oriol Tuca, Lluís Bosch, Llorenç 
Carreras i Edu Sivori.

30/09/16. Presentació dels quatre llibres de 
Manel Fortis. Amb l’Associació de Dones de la 
Vall, l’Oncolliga de Sant Gregori i l’Ateneu de 
la Vall de Llémena.

Octubre 2016. Exposició fotogràfica dels 
alumnes de segon d’ESO de l’IES Montes-
sori. Professora Marta Carreras. 

Octubre 2016. Visita escolar dels alumnes 
de segon de l’Escola Agustí Gifre a la bi-
blioteca amb IncreiXendo.

El 19/10/16 Club DeLectura. Últimas tardes 
con Teresa, de J. Marsé.

Setembre-Octubre 2016. Corner que ha pre-
parat la Carme Callejon per apropar-nos a 
Marsé.

21/10/16. Hora de conte infantil amb Albert 
Estengre. Preludi musical Eneas Royes de 
Goodlife.

21/10/16. Un dels molts moments de la 
Festa del 20è Aniversari de l’Associació 
Dones de la Vall a la biblioteca.

Dissabte 05/11/16. II Taller reconeixement 
d’herbes del nostre entorn. Cari Pitarch.
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La Fira del Pa i la Xocolata a la Biblioteca.

Dimecres 17/11/16. Trobada del Club De-
Lectura. Comentem Martin Dressler. His-
toria de un soñador americano, de Steven 
Millhauser. 

L’escola Agustí Gifre visita la biblioteca. 
Vénen els cursos de primer a cinquè!

Divendres 18/11/16. Conte en anglès a 
càrrec de Kid&Us. 

Divendres 25/11/16. Dia Contra la Violència 
de Gènere. Contes amb Vadecontes. Prelu-
di musical amb Rockspan de Goodlife. 

Dijous 10/11/16. Inauguració de l’exposició 
de ceràmica de “Carlets” amb Francesc 
Carbonell.

Trobareu informació més detallada de totes 
les activitats relacionades amb la biblioteca 
al nostre blog: http://bibliotecadesantgrego-
ri.blogspot.com/

ProPErES actiVitatS

ExPoSicionS:
•  Gener. Exposició fotogràfica. “X Fira del 

Pa i la Xocolata”, organitzada per ElZoom.
•  Febrer. Exposició escultòrica de Bamala.

Exposició temes del Japó.
•  Març. Exposició al voltant de la Dona Tre-

balladora. 
Exposició Aurora.

•  Abril. Exposició de mandales de M. Àn-
gels Cassany.

PEr a aDultS:
•  Arquitectura tradicional: tècniques cons-

tructives / [responsable de l’edició i redac-
ció de textos: Olga Muñoz] (72 ARQ)

•  Ja t’ho faràs: fes-t’ho tu mateix / [contin-
guts: Rafel Vives] (745 VIV)

•  La caída del imperio romano / Peter He-
ather. Traducció castellana de Tomás 
Fernández Aúz y Beatriz Eguibar. (937 
HEA)

•  El noi de la casa de la muntanya / John 
Boyne. Traducció de Jordi Cussà (N BOY)

•  Algú com tu / Roald Dahl. Traducció per 
Ferran Ràfols Gesa (N DAH)

•  Argelagues / Gemma Ruiz (N RUI)

club DE lEctura:
•  Família. Ba Jin. 18 de gener.
•  Des d’on tornar a estimar. Joan Margarit. 

15 de febrer.
•  Las uvas de la ira. John Steinbeck. 29 de 

març.
•  La pregària de Txernòbil. Svetlana 

Aleksiévitx. 26 d’abril.

PrESEntacionS DE llibrES, 
tallErS i/o xErraDES:

•   Febrer. Divendres 10. Taller d’origami 
amb Toshie Nagashima. Caldrà inscrip-
ció prèvia. Preu: 1 € per persona inscri-
ta.

•  Març. No sabem el dia... però tindrem In-
creiXendo amb “Al Gironès llegim!”

•  Abril. Divendres 7. Taller de Mandales 
amb M. Àngels Cassany. Caldrà inscrip-
ció prèvia. Preu: 1 € per persona inscri-
ta.

inFantilS:
•  Gener. Divendres 27. Contes infantils amb 

la Cia. la Minúscula.
•  Febrer. Divendres 17. Contes infantils 

amb Sílvia Cadenet. 17.30 h
•  Març. Divendres 17. Contes infantils amb 

la Cia. la Sal. Dijous 30 i Divendres 31. 
Tallers Infantils de Decoració de Primave-
ra. Caldrà inscripció prèvia. Preu: 1 € per 
infant preinscrit.

•  Abril. Divendres 28. Contes infantils amb 
Sessi Sitjà.

De la resta d’activitats, us n’anirem infor-
mant a mesura que es vagin acostant.

DarrErES noVEtatS
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inFantilS:
•  Juga al bosc i troba les diferències / Nastja 

Holtfreter (I JUGUEM)
•   Faules del Llibre de les bèsties / Ramon 

Llull. Selecció i adaptació de Pere Martí 
i Bertran. Il·lustracions de Maria Espluga 
(I2 BAR)

•   Cuentos de abuela Coneja / Guadalupe 
Espejo (I1 LOQ) (a)

•   Yo te curaré, dijo el pequeño oso / Janosch 
(I1 LOQ) (a)

•   El secuestro de la bibliotecaria / Margaret 
Mahy. Il·lustracions de Quentin Blake (I2 
LOQ)

•   A Mamá, que ganó muchos premios / 
Allan Ahlberg. Il·lustracions de Katharine 
McEwen (I2 LOQ)

•   Un cotxe a reacció i altres experiments: 
llum i so, massa, forces d’acció i reac-
ció, energia, química / Jordi Mazón (I 53 
MAZ)

•   *Espurna blanca / Enric Larreula. Il·lus-
tracions: Leonardo Rodríguez (I3 ALA)

•  El dragón de hielo / George R. R. Martin. 
Il·lustracions de Verónica Casas (I3 MAR)

JuVEnilS:
•  He viscut tan poc! diari d’Eva Heyman 

/ pròleg de Vicenç Villatoro; epíleg de 
Mihály Dés [traducció: Aurora Ballester] 
(JN HEY)

•  El Llibre de Merlí: fi losofi a i merlinades 
que et faran trempar / Héctor Lozano i 
Rebecca Beltrán (JN LOZ)

cÒMic:
•  El arte de volar / Antonio Altarriba, Kim 

(C ALT) (ESP)
•  Las Meninas / Santiago García, Javier Oli-

vares (C GAR) (ESP
•  Bonny y Pierrot / guió: Wilfrid Lupano; 

dibuix i color: Paul Cauuet. Traducció: 
Eva Reyes. v2 (C LUP) (EUR)

•  Presas fáciles / Miguelanxo Prado (C 
PRA) (ESP)

notES
Aquest any trobareu un raconet amb les lec-
tures relacionades amb la proposta del Club 
DeLectura del mes. 

Publicada aquest mes de juny passat, Noche oscura: Una histo-
ria verídica de Batman ha comptat amb molt bones crítiques als 
EUA. N’hi ha per a tant? I tant que sí.
Encara que surti a la portada, és necessari destacar que, tot i el 
títol, aquesta no és una història de Batman. És més aviat una his-
tòria autobiogràfi ca d’una complicada i recargolada fase de la 
vida del magnífi c guionista Paul Dini, conegut per la seva feina 
a la sèrie animada de Batman, per escriure vídeojocs de Batman 
Arkham City i Arkham Asylum i, sobretot, per ser un dels “pares” 
del personatge de còmic Harley Quinn.
Paul Dini ens explica de manera visual els seus inicis com a guio-
nista treballant per Warner Bros Animation els anys noranta i el 
zenit de la seva carrera quan va guanyar diversos premis Emmy. 
Fins aquí, tot meravellós. De color de rosa. Fins que... una nit 
Dini va rebre una pallissa per part de dos brètols que li van trencar 
la cara i va haver de passar pel quiròfan per a una cirurgia facial 
reconstructiva. Aquest fet tan traumàtic serveix a Dini per fer una 
introspecció a la ment d’un geni que gaudia de tot: fama, prestigi, 
diners i la feina que sempre havia somiat.
El guionista narra la història acompanyat dels personatges més 
coneguts del món del ratpenat (El Joker, Dues Cares, Harley 
Quinn o l’Espantaocells) i, naturalment, de Batman, el qual ac-
tua de consciència i símbol intentant reconduir la vida de Dini, 
mentre la nèmesi, El Joker, representa el caos i l’odi que l’intenta 
manipular perquè opti pel camí de l’autodestrucció.
Si el lector és capaç de connectar-hi des de bon principi, el plaer 
està assegurat. Impossible avorrir-se. 

aDriÀ bESalÚ MarQuÈS

“noche oscura”: batman és real
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Durant la setmana del 14 al 16 de novembre, l’equip del programa 
«Divendres», de TV3, va ser a Sant Gregori per parlar del municipi 
i de la Fira del Pa i de la Xocolata. Des de la plaça de l’Ajuntament, 
l’escenari de rodatge, es van tractar i donar a conèixer aspectes des-
tacats a través dels seus protagonistes.

El programa «Divendres», conduït per Helena Garcia Melero des del 
plató i per Espartac Peran des del mateix poble, és seguit arreu de 
Catalunya durant la franja de tarda. 
Durant el directe del programa a Sant Gregori moltes persones van 
anar a veure la fi lmació i van participar-hi també com a públic.

El programa «Divendres» de tV3, a Sant Gregori

aplec de Sant Grau 
El dia 12 d’octubre es va celebrar l’aplec de Sant Grau, una festa 
tradicional del municipi de Sant Gregori que se celebra cada any. 
La jornada incloïa la pujada a peu fi ns al cim de la muntanya, 
un esmorzar popular i una castanyada. Davant de l’ermita es va 

celebrar la missa en honor al sant, i es van cantar els goigs que 
té dedicats.
Enguany es va comptar amb una molt bona participació, i van 
ser moltes les persones que es van aplegar al cim de Sant Grau.
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Festival de tardor: omple de música el municipi

Actuació de l’orquestra de cambra Impromptu, el dia 9 de setem-
bre, a l’església parroquial de Sant Gregori.

El dia 2 d’octubre, Süsses varen actuar a Sant Medir.

Imatge del Taller d’orquestra durant l’actuació a Cartellà el dia 18 
de setembre.

A la Pineda, el dia 8 d’octubre l’orquestra Costa Brava va oferir el 
concert “La veu de la cobla”.

El president de l’Associació de Reis, Luis 
Miguel García; el director de l’escola, Sal-
vador Parès; l’alcalde de Sant Gregori, 
Quim Roca i les guanyadores del concurs 
d’aquest any, Bet Teixidor i Jorgina Vila.

L’Associació de Reis de Sant Grego-
ri i l’Ajuntament de Sant Gregori, que 
s’encarreguen de preparar cada any la 
cavalcada al municipi, van proposar a 
l’Escola Agustí Gifre un concurs de dibuix 
amb els nens i nenes de cicle inicial (1r i 
2n). De tots els dibuixos participants s’han 
escollit els dos guanyadors, un de cada 
curs, que formaran part del cartell de Reis 
2017. S’editaran la meitat de cartells amb 
cada imatge. La idea és repetir el concurs 
cada any i establir aquesta col·laboració. 

L’Associació de Reis, per la seva part, 
entregarà 150 euros per a l’adquisició de 
material al cicle inicial de l’Escola Agustí 
Gifre. Els dibuixos de tots els nens i nenes 
que van participar aquest any al concurs 
s’exposaran al campament reial del dia 3 
de gener a l’Espai la Pineda.

coMiSSiÓ DE rEiS Sant GrEGori

Presentació dels cartells 
de la cavalcada de reis a Sant Gregori
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Aquest any, la Festa Major de Sant Medir es va celebrar el dia 9 
d’octubre al voltant del nucli de l’església, amb la missa cantada 
de la Coral Sant Gregori i, tot seguit, amb pica-pica i ballada de 
sardanes a la mateixa plaça de Sant Medir. L’acte, organitzat 
per la comissió de festes de Sant Medir, va comptar amb els 
veïns i veïnes del poble i també d’arreu del municipi, que es van 
aplegar per celebrar aquesta festivitat, enguany en aquest petit 
format, ja que no es va celebrar el dinar popular.

Festa Major 
de Sant Medirnova obra

Aquest any hem estat seleccio-
nats altra vegada per a la cam-
panya de teatre amateur de la 
Casa de Cultura de Girona. Hi 
presentarem una obra de Woody 
Allen que nosaltres hem titulat 
Neuròtics del Central Park West. 
L’estrena serà el proper 12 de 
febrer del 2107 a Torroella de 
Montgrí, en el marc de la Mos-
tra de Teatre d’aquella població 
empordanesa. A Sant Gregori la 
presentarem a la tercera Mostra 

de Teatre Amateur de Sant Gregori (TEAM 17).
Neuròtics del Central Park West és una dinàmica successió de 
sorpreses que ens parla, amb un fi l argumental arrauxat i impre-
visible, del desamor i de la gelosia, i de la lluita pel poder entre 
el sexe femení i el masculí. Però també tracta de l’amistat i de 
la por a la soledat i a la vellesa, i de com, després d’una catarsi 
col·lectiva, tot torna a començar. Una vertiginosa comèdia a la 
recerca de la felicitat que fi nalment es resol d’una manera ben 
inesperada.
Al llarg de l’any 2016, la Gràcia Vilarnau, la Maribel Moral, 
l’Antòniu Castaño, l’Eduard Pradas i la Mònica Arnau, sota la 
direcció d’en Rafel Nieto, han estat treballant a fons les diferents 
escenes per aprofundir en els registres de cada personatge, fi ns 
assolir una posada en escena molt àgil i divertida. En Rafel Nieto 
i en Miquel Bohigas han fet l’adaptació del text; la Maribel Tor-
ras i la Marisa Magaldi han tingut cura del vestuari, l’attrezzo i 
l’escenografi a, i l’Àngel Vidal, com és costum, s’encarrega de la 
luminotècnia i el so.
Aquests darrers mesos, després de donar per tancades les repre-
sentacions de Cendra –hem visitat vuit poblacions de les co-
marques gironines–, hem participat en diverses activitats a Sant 
Gregori: el mes d’octubre vam tornar a ensenyar als més petits 
de l’escola com s’havien de comportar a la Biblioteca, i el dia de 
la Música ens vàrem divertir amb un esbojarrat esquetx musical 
a la plaça del Poble. Aquest desembre hem presentat els llibres 
Risc de pluja, d’en Miquel Bohigas, guionista del grup, i Me’n 
vaig a l’Est, de la seva fi lla Laura. I, per celebrar les festes, el 
dia 19 llegirem el «Poema de Nadal» de Josep M. de Sagarra.
El mes de març segurament presentarem el lliurament de premis 
de la Segona Mostra de Lectura Excèntrica, Feréstega i Marginal 
de la Vall de Llémena, de la qual cosa ja informarem oportuna-
ment.
Des d’aquí, la gent d’IncreiXendo felicitem tot l’equip de la re-
vista per aquests primers 100 números.




