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

La solució al 
problema 
d’escacs

Solució dels mots encreuats

DaviD 
Palomé
vilches

Plantejament:
Juguen negres 

i guanyen.

Problema d’escacs

El tapat, destapa’l!

1. ...De8+
2. Axe8 Txe8+
3. Rd1 Ae2+
4. Re1 Ag4+
5. Rf1 Ah3+
6. Rg1 Te1 mat.

Quan vares arribar a Sant Gregori?
Fa 22 anys

Què t’hi va portar?
L’amor: em vaig casar amb un hereu de Sant Gregori.

D’on venies?
De Montfullà.

La teva feina és vocacional?
Sí, d’ençà dels 14 anys que treballo en el mateix.

Segueixes la moda?
Sí, gairebé puc dir que per força.

Quan acabes de la feina te’n vas al gimnàs o al sofà?
Aspiro al sofà, després de fer el sopar, endreçar la cuina... però tot i això a 
vegades encara ens queda temps i ganes d’anar a ballar.

Els cabells, llargs o curts?
Per a mi, mig mig. En general, depèn de les tendències.

Què n’opines, del cabell blanc?
No m’agrada gens. En tot cas, ha d’estar molt ben cuidat perquè faci goig.

Com t’agrada més: arrissat o estirat?
Ara es porta més estirat.

Fills o filles?
Un de cada

Com veuen el futur els joves?
Complicat. Han d’estar molt ben preparats i, tot i així, per a alguns el futur 
estarà fora d’aquí.

Una imatge val més que mil paraules?
Sí, i tant!

- Guardes a casa algun exemplar de la revista Presència?
Sí, especialment la del 5 d’agost, pel contingut, però especialment per la portada.

Les festes de Nadal t’agraden?
En general, sí. M’agrada l’ambient i la decoració que comporten aquests dies, 
i cada any participo en un pessebre vivent.

HoritzontaLS:  1. Aquesta s’ho mira tot molt fredament.  2. La teva està 
capgirada. Llanguirien, defallirien. Xifra romana.  3. Ho sol ser l’escala del 
metro o d’uns grans magatzems. Del dret és força talós, pobret. 4. Conjunció 

copulativa. Déu solar egipci capgirat. Un dels dígrafs de la carrossa. Nascut a 
Moscou. Al bell mig del palau.  5. La qualitat d’allò que és accessible, abasta-
ble.  6. Natural d’un lloc. Persona que estudia la fonologia.  7. 99 romans. Be-
guda alcohòlica invertida. Barris jueus invertits, també.  8. Targeta intel·ligent 
de telefonia mòbil. Resguard, amagatall, redós, i mira-ho com vulguis. Irrita, 
enfurisma o melodia d’una obra lírica, depèn de la direcció.  9. Cobriu. Agredir 
un polític, per exemple, amb el propòsit de matar-lo.  10. Arrambar, acostar 
gairebé a tocar. Sigui. La meva. 
vErticaLS.  1. Clarissa.  2. Etilè, també. Deixar el comensal totalment 
satisfet.  3. Saragossa en té tres, com aquesta. Totalment respectuós amb el sisè 
manament. Imperi desvocalitzat.  4. Avinguda d’una riera de baix a dalt. Per 
cridar l’atenció d’algú.  5. Identifica un club d’escriptors. Si no n’hi ha, és que 
falta algú a la reunió .  6. De l’orina i cap amunt. Nom de consonant. Saragossa 
en té tres, com aquesta.  7. Oferir una víctima a la divinitat.  8. Transpira. Cal 
Daixonses, Espai Jove situat davant l’Ajuntament de Sant Gregori.  9. Anar, 
antigament. Cabalós riu alemany. Indica absència total del que sigui.  10. Ara 
s’enfila allò que resol un problema. Nota musical. 11. Estossinen a l’inrevés.  
12. Onada que puja. Invàlid.  13. 500 romans. Va cap amunt el cognom d’un 
Joan, un Pasqual i un Ernest.  14. Condiment de la nostra cuina. Embrutirà 
esquitxant amb tinta.
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1DESAPASSIONADA
2ATDECAURIEN1
3MECANICACSO1L
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5ASSEQUIBILITAT
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8SIMRECER AIRA
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Tot sovint, les informacions que apareixen als mitjans 
de comunicació ens parlen de mesures que adopten di-
ferents administracions per controlar les seves despe-
ses. Certament, són necessàries en vista del panorama 

econòmic actual.

Probablement el problema no és el que ara hem d’estalviar, sinó 
els dispendis que s’han fet fins fa poc temps, massa sovint in-
controladament, com si els diners no fossin un recurs escàs. 
Està bé estalviar ara, però també tenir-ho com a principi sem-
pre, especialment les administracions, que gestionem diners 

públics i, per tant, recursos econòmics que d’alguna manera són de tots els veïns.

A Sant Gregori creiem que hem fet les coses amb seny, però la davallada d’ingressos també 
ens afecta, i el pressupost que ara estem acabant de redactar —i que confiem poder tancar 
equilibradament— ens obliga a revisar despeses que de manera més o menys perceptible 
afectaran algunes instal·lacions municipals: en l’àmbit dels subministraments estem treba-
llant en un projecte d’estalvi energètic, tot i que no és fàcil, perquè haver de tractar amb les 
companyies elèctriques és complicat.

Algunes instal·lacions municipals s’obriran al públic mitjançant l’establiment de taxes per 
a la seva utilització, tal com preveuen les ordenances municipals que entraran en vigor a 
primers d’any. Hem tingut en compte que són espais que necessiten un manteniment i que 
tenen subministraments que s’han de pagar. El fet d’establir quotes, que entenem que estan a 
la banda baixa, ens permetrà disposar d’un petit fons per a les eventualitats que es presentin.

També s’han fet ajustaments en altres serveis, com en la gestió de la piscina, que ja aques-
ta temporada passada va ser adjudicada a una empresa especialitzada en aquest tipus 
d’instal·lacions. N’hem obtingut un resultat que entenem favorable. Així mateix, en la gestió 
dels diferents serveis també s’han fet modificacions per tal d’aconseguir un millor equilibri 
pressupostari.

Si tot va bé, properament podrem obrir la nova biblioteca pública. Serà gran, bonica i espaio-
sa. Probablement en un altre moment hauria ocupat dos pisos. Ara n’ocuparà un, però estem 
convençuts que donarà un servei molt digne a tots els usuaris.

Considerem que l’equilibri ha d’estar entre mantenir els serveis i poder-los pagar; el consum 
s’ha de poder mantenir i estimular si és possible, perquè altres sectors se’n ressentin al mí-
nim, però això s’ha de fer de manera racional i conscient per poder suplir aquells recursos en 
què es podia confiar quatre o cinc anys enrere, i que ara fallen.

Aquest Nadal, a més de demanar salut, pau i felicitat, hem demanar encert per poder conti-
nuar treballant amb seny al servei del poble, i unes guspires d’il·lusió i alegria per saber-les 
encomanar a tots els veïns.

MOLT BONES FESTES!
JorDi noguEr i DE PaLoL
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Els diversos materials (cartes, articles, treballs) que es lliurin perquè siguin publicats 
s’hauran de presentar a doble espai i identificant-ne l’autor, que podrà usar pseudò-
nim si així ho explicita. La presentació de textos és preferible en formatMS-Word o 
OpenOffice, en text pla (només negretes i cursives), sense marcs, ni taules, ni wordart, 
ni imatges incrustades. Les imatges convé presentar-les a part, amb un nom d’arxiu 
indicatiu del que són i on van. Convé que tinguin bona resolució.

NORMES DE COL·LABORACIÓ

u Els articles s’han d’enviar a: revista@santgregori.cat t

Edita:	 AJUNTAMENT	DE	SANT	GREGORI
	 Avda.	de	Girona,	33	-	Tel.	972	42	83	00
	 17150	-	Sant	Gregori

Consell de Redacció:	Jordi	Noguer,	Quim	Roca,	Conxa	Torrado,	
Eduard	Grabulosa,	Susanna	Garcia,	Jaume	Peix,	Carme	Gubau,	Pep	
Collelldemont,	Enric	Costa,	Margarida	Soler,	Marissa	Serret.

Col·laboradors: Joan	Juventench,	Mia	Serra,	Espai	Jove	-	Cal	Bolet,	
Casal	d’avis	i	Zoom.

Portada:	Jesús	Gafarot	i	López	(Església	de	Sant	Medir)

7	en	1	no	s’identifica	necessàriament	amb	l’opinió	que	expressen	els	articles	signats.

Realització:	www.palahi.cat
Dipòsit legal:	GI-1404-88
ISBN:	0214-44-17

COM PERDRE EL TEMPS .......................... 2

EDITORIAL ........................................................ 3

SERVEIS ............................................................ 5

ACTIVITAT MUNICIPAL ............................5-8

MEDI AMBIENT ............................................... 9

PARLEM AMB .........................................10-11

ANEM A L’ESCOLA ..............................12-14

BATEC PARROQUIAL .................................15

CASAL D’AVIS ...............................................16

JOVENTUT ...............................................17-19

ESPORTS .................................................20-22

ARA PARLEM D’ARA ...........................23-34

EL RACÓ DEL PAGÈS ................................35

AGENDA D’ACTIVITATS.............................36

Amb	la	col·laboració	de:



4

SE
T 

EN
 U

 d
es

em
br

e 
20

12

Eleccions autonòmiques
Mesa

St. gregori-nucli

 Mesa Sant gregori 
disseminat  (ginestar, 

constantins i Domeny)

Mesa cartellà Sant Medir
 i taialà totaLS

1 - a i B/ 2012 % 2 - a / 2012 % 2 - B / 2012 % totals: %
Electors: 1615 641 297 2.553,00
votants: 1321 81,79 442 68,95 256 86,19 2.019,00 79,08
Partits(*)

ciu 685 51,85 231 52,26 162 63,28 1.078 53,39
Erc-cat sí 281 21,27 84 19,00 46 17,97 411 20,36

cuP 79 5,98 30 6,79 14 5,47 123 6,09
icv-Euia 69 5,22 25 5,66 4 1,56 98 4,85

PSc 54 4,09 22 4,98 7 2,73 83 4,11
PP 48 3,63 24 5,43 11 4,30 83 4,11
c’S 25 1,89 7 1,58 1 0,39 33 1,63
Si 19 1,44 1 0,23 7 2,73 27 1,34
Eb 11 0,83 1 0,23 0 0,00 12 0,59

PacMa 1 0,08 5 1,13 0 0,00 6 0,30
Pxc 2 0,15 2 0,45 0 0,00 4 0,20

uPyD 3 0,23 0 0,00 0 0,00 3 0,15
Pirata.cat 3 0,23 0 0,00 0 0,00 3 0,15

PrE-ir 2 0,15 1 0,23 0 0,00 3 0,15
ucE 0 0,00 1 0,23 0 0,00 1 0,05

FartS.cat 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
*ordenats per percentatge de vots

E L E C C I O N S

connecta’t a la informació municipal
Durant aquesta legislatura, l’Ajuntament de 
Sant Gregori ha impulsat l’Àrea de Comuni-
cació per treballar activament amb les xarxes 
socials com un mitjà més per difondre les dife-
rents activitats municipal setmana a setmana.
Davant l’augment de l’ús de les noves tecno-
logies i, més concretament, per la ràpida evo-
lució de les xarxes socials en tots els àmbits 
de la societat, aquest és un canal que esdevé 
clau per reforçar tot tipus d’informació refe-
rent a Sant Gregori. 
El Facebook de l’Ajuntament, actualment amb 
més de 1.010 seguidors i augmentant cada dia, 
es va crear el 6 de juliol de 2009, però no va 
ser fins al juny de 2011 quan es va començar a 
utilitzar amb més regularitat. Manté una mitja-
na de sis noves entrades per setmana.
D’altra banda, el Facebook de Cal Bolet es 
va crear el 6 de novembre de 2008 i va ser 

un dels primers espais joves que va disposar 
d’aquest mitjà de comunicació per estar en 
contacte amb els joves. Actualment disposa 
de més de 875 amics i amigues.
El Twitter de l’Ajuntament és més recent: 
creat el 27 d’abril de 2012, compta amb uns 
100 seguidors/es i ja s’hi han piulat més de 
150 informacions. 
Encara amb molt recorregut, les xarxes 
socials ajuden la informació col·lectiva i 
poden servir per potenciar esdeveniments 
destacats, com la Fira del Pa i la Xocolata, 
tal com es va fer en aquesta darrera edició, 
creant distintius específics de Facebook i 
Twitter. 
Les xarxes socials han arribat als ajunta-
ments, i precisament són molts els que incor-
poren aquest mitjà de comunicació. A Sant 
Gregori no ens quedem enrere. 
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aJuntaMEntS
Sant Gregori. ................................... 972 42 83 00

Dilluns a divendres, de 9 a 14
Fax................................................... 972 42 90 79

Correu: ajuntament@santgregori.cat
Web: www.santgregori.cat

Canet d’Adri, de 17 a 20 ................. 972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 17 a 20

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

Sant Aniol de Finestres ................... 972 44 31 11
Dilluns, dimecres i divendres de 17 a 19

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

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
Dilluns, dimecres i divendres:

Horari ........................de 8 a 14 i de 15 a 19’30
Dimarts i dijous:

Horari .............................de 8 a 14 i de 15 a 17
Urgències (laborables) ........................ de 20 a 24
Urgències (caps de setmana i festius):

CAP Taialà ......................................... de 8 a 24
CAP Güell .......................................... de 24 a 8
Telèfon: ....................................................... 061
CAP Taialà (Dr. J. Vilaplana) ....... 972 22 76 35
 ...................................................... 972 22 76 36

ATS (horaris)
de dilluns a divendres .............. de 9’15 a 12’15
diumenges i festius (CAP de Taialà) de 10 a 11

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

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

C A R T A  O B E R T A

Estimada Carme,

La teva innata personalitat va fer-te una dona valenta, decidida i emprenedora per co-
mençar i seguir en fermesa, lluita, alegria i molta estima per a tothom, el camí de la teva 
vida que has portat a terme i... per tant, ens deixes per sempre.

Per amor acceptares ser la jove de Can Picó, casa muntanyenca,  inconvenient i carregosa 
on hi vivia una nombrosa família i molts cunyats. Ràpidament t’adaptares a nosaltres 
amb totes les nostres penes, alegries i sacrifi cis propis d’aquell temps i passares a ser un 
membre més, molt estimada, de la nostra família. Em consta que ho has recordat sempre 
amb molt d’afecte.

Amb l’arribada dels vostres fi lls te guanyares el qualifi catiu de LA MAMA. Jo hi afegiria: 
MARASSA, per la teva responsabilitat i complicitat per tenir cura d’ells, compaginant-
t’ho amb les teves grans obligacions domèstiques i agrícoles.
A can Benet de Domeny et transformares en el motor, el pal de paller, l’escut de protec-
ció i l’ànima de la vostra família. Sempre has sigut una dona treballadora però, elegant, 
presumida, sentimental, dolçament xerraire i amablement agraïda amb un cor obert per 
a tothom.

Quan arribaren els néts, passares a ser fi ns el dia d’avui i per sempre LA PADRINA. El 
teus néts han rebut del teu anhel de molta cura i estima: comprensió, ajuda, humils con-
sells i principalment molta alegria amb el teu constant bon humor, el teu afectuós somriure 
i la teva guspira còmica que improvisaves en el moment oportú i tot amanit i assaborit 
amb un bon plat a taula. El recent arribat besnét, en Jordi, emparat als teus braços i mirant 
enlloc, va fer-te unes dolces rialletes per tan sols percebre la tendresa de les  teves prime-
res carícies i sentir-se ja per tu estimat. En Jordi et diu: gràcies besàvia.

No seria just que entre els presents no et concedíssim el qualifi catiu d’amiga de tothom ja 
que per a on has trepitjat, hi has deixat un trepig amb unes arrels d’amistat tant profundes 
que aquí en tens el resultat, l’església plena de gom a gom d’amics dels teus pobles i 
d’altres pobles per acomiadar-te.

Gràcies per haver-te pogut estimar fi ns el dia d’avui i recordar-te d’aquí en- davant per 
tots els grans bons records i l’estima que ens has donat i han penetrat dintre del nostre 
cor com a esposa, cunyada, mama, sogra, padrina i amiga. Juraria que ara, des de la teva 
estrella propera o llunyana, ens contemples a tots els que t’estem rodejant, i als que no han 
pogut venir però que tenen el seu cor aquí, tu també ens dones les teves humils gràcies.

Que Déu t’hagi reservat un il·luminat tros de cel com et mereixes ja que amb la teva con-
vivència entre nosaltres, aquí a la terra, te l’has sobradament guanyat.

Descansa en pau cunyada Carme.

MiQuEL i iSaBEL

16 de novembre de 2012

C A R T A  O B E R T A

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

Escrit	dels	seus	familiars	en	motiu	del	
traspàs	de	Carme	Senén	Arnau
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S’ha millorat l’accessibilitat del carrer Montseny a l’altura de l’Escola 
Agustí Gifre amb un nou pas de vianants i la senyalització específica. 
Així mateix, durant el transport escolar, a les 9 i a les 16.30 h, es talla 
aquest tram de carrer per garantir la seguretat dels vianants i dels nens 
i nenes que surten de l’escola per transport escolar.

S’ha netejat el sotabosc del voltant de l’emblemàtic ar-
bre del Surolí, situat a la zona de mas Obert de Sant Gregori. 
Paral·lelament, es va col·locar una tanca de fusta per delimitar l’espai i 
un cartell de senyalització d’aquesta espècie.

S’ha instal·lat una nova cartellera electrònica a l’Avinguda de Gi-
rona (costat de Cal Bolet) per comunicar les activitats del municipi. 
L’anterior pantalla no es podia reparar i en aquest cas l’Ajuntament de 
Sant Gregori i l’Associació de Comerciants i Empresaris Sant Gregori 
Vall de Llémena s’han posat d’acord per assumir conjuntament el cost 
d’aquesta nova pantalla en color i amb més opcions que l’anterior. Així 
també servirà per anunciar els diferents establiments de l’Associació i 
obrir un nou canal per seguir potenciant el comerç local.

obres al municipi
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A C T I V I T A T   M U N I C I P A L

S’ha fet un manteniment general de les sales del Centre Cívic, sala Me-
diterrània i sala Ter, per poder acollir exposicions a part de les diferents 
activitats de les entitats, xerrades i tallers de l’oferta cultural.

S’ha millorat i es segueix millorant el camí ral entre Sant Gregori i 
Girona en els trams més malmesos per les obres de l’ampliació de 
l’AP7. Aquesta acció l’ha portat a terme ACESA amb la supervisió de 
l’Ajuntament de Sant Gregori i sense cost per el consistori.

MoviMEnt  DEMogrÀFic
Del 18 de setembre al 3 de desembre de 2012

naiXEMEntS

DEFuncionS

•    ELOI ESTÉVEZ i BASCUÑANA, fi ll de Ricard i Elisabet, que 
resideixen al carrer de Baix de Sant Gregori, nascut el dia 23 de 
setembre de 2012.

•  LUCIA FRANQUET i MANSO, fi lla de Xavier i Marta, que 
resideixen al carrer Torrent Vidal de Sant Gregori, nascuda el 
dia 15 d’octubre de 2012.

•   NIL VILA i GIRALT, fi ll de Francesc i Sònia, que resideixen al ca-
rrer Rocacorba de Sant Gregori, nascut el dia 21 d’octubre de 2012.

•   VALENTINA SUNYER i FOSSA, fi lla de Pere i Jimena Roxa-
na, que resideixen a la pujada dels Lledoners de Taialà, nascuda 
el dia 23 d’octubre de 2012.

•  GRAU PALOU i NOVILLO, fi ll de Lluís i Raquel, que resi-
deixen al carrer Abellerols de Sant Gregori, nascut el dia 29 
d’octubre de 2012.

•  LAIA GELADA i MORENO, fi lla de Marc i Mònica, que resi-
deixen al carrer de la Bruguera de Sant Gregori, nascuda el dia 
8 de novembre de 2012.

•   BRUNA FÀBREGA i CARBÓ, fi lla de Jordi i Laura, que re-
sideixen a can Joan Gros de Sant Medir, nascuda el dia 18 de 
novembre de 2012.

•   ARIADNA OLLER i SEGURA, fi lla d’Antoni i Rosa Maria, 
que resideixen a ca la Barbera de Sant Gregori, nascuda el dia 
20 de novembre de 2012.

•   JORDI AUQUER i URIEL, fi ll de Ignasi i Susana, que resi-
deixen al carrer de la Bruguera de Sant Gregori, nascut el dia 27 
de novembre de 2012.

•   JOEL ALIVÉS i CEBRIAN, fi ll de Javier i Núria, que resi-
deixen al carrer Jacint Verdaguer de Sant Gregori, nascut el dia 
27 de novembre de 2012.

•    LAURA BENAVENTE i BENAVENTE, fi lla de Diego i Yolan-
da, que resideixen a can Tano de Sant Gregori, nascuda el dia 27 
de novembre de 2012.

•   ALEIX ESTRACH i CARRERAS, fi ll d’Albert i Cristina, que 
resideixen al carrer Lluís Companys de Sant Gregori, nascut el 
dia 27 de novembre de 2012.

•  NONA LÀZARO SALVADOR, fi lla de Eloi i Anna que resideixen 
al carrer Abellerols, nascuda el dia 27 de novembre de 2012.

•  MILAGROS RAMOS i ALDANA, de 88 anys. Residia a 
l’avinguda Girona, on va morir el dia 20 d’octubre de 2012. Fou 
enterrada al cementiri de Sant Gregori.

•  ANGELINA PLANAS i DE PALOL, de 79 anys. Residia al ca-
rrer de Baix de Sant Gregori. Va morir a l’Hospital Josep Trueta 
de Girona el dia 6 de novembre. Fou enterrada al cementiri de 
Sant Gregori.

•  CARME SENÉN i ARNAU, de 83 anys. Residia a la zona de 
cal Baster de Sant Gregori, on va morir el dia 16 de novembre 
de 2012. Fou enterrada al cementiri de Sant Gregori.

•  LLUÍS ROCA i TRIAS, de 81 anys. Residia a cal Xai de Sant 
Gregori, on va morir el dia 3 de desembre de 2012. Fou enterrat 
al cementiri de Sant Gregori.
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ara Fa 75 anYS

S’acorda pagar al secretari 458,30 pessetes i a l’agutzil 214,30 
pessetes en concepte de sou mensual.

S’acorda el pagament de 45 pessetes per a la compra de material 
d’escriptori, 144,89 pessetes per a control de l’edifi cació, jornals 

i materials invertits en l’escola de Ginestar, i 25 pessetes en con-
cepte de subscripció a l’administració pràctica. 

S’acorda que els membres de la Comissió de Proveïments procu-
rin patates i altres queviures a la població. 

Es dóna compte de l’estat econòmic de l’Ajuntament. El secretari 
interventor manifesta que a la caixa de l’Ajuntament hi ha un im-
port de 1.381,74 pessetes; en una llibreta de la Caixa d’Estalvis 

de la Generalitat de Catalunya hi ha un saldo de 403,50 pessetes, 
i en una llibreta de la Caixa de Pensions, un saldo de 6.138,54 
pessetes. 

S’acorda que l’Ajuntament es faci càrrec del cost de la il·luminació 
de l’escola de Cartellà per tal de poder fer-hi en condicions les 
classes nocturnes. 

S’acorda pagar 17,40 pessetes al barber del poble per la tasca 
d’afaitar diversos refugiats durant els mesos d’abril, maig, juny 
i juliol.

SESSiÓ orDinÀria DE 25/12/1937  

SESSiÓ orDinÀria DE 19/12/1937

SESSiÓ orDinÀria DE 2/1/1938

M E D I   A M B I E N T

La Setmana verda, dedicada a l’energia sostenible
Del 8 al 21 d’octubre, la Mancomunitat i els Ajuntaments de la 
Vall de Llémena van organitzar la Setmana Verda, que enguany 
estava dedicada a l’energia sostenible. La Setmana Verda té com 
a objectiu anual posar a l’abast de la ciutadania el coneixement i 
els canals disponibles per poder gestionar de forma sostenible els 
nostres recursos. El programa de la Setmana Verda va comptar amb 
l’exposició Biodiversi-Ter a l’escola Agustí Gifre, la conferència de 
la consultora ABM sobre com estalviar energia a les llars domès-
tiques i també amb el procés d’elaboració del PAES, i un taller de 
bijuteria amb materials reciclats organitzat per Cal Bolet. 

D’altra banda, seguint la tradició de cada any, la Setmana Verda va 
fi nalitzar amb el mercat de la segona mà i de l’intercanvi de Sant 
Gregori, que a poc a poc compta amb una major participació de 
la població de la vall i que, en aquesta edició, va rebre més d’una 
vintena de sol·licituds per participar-hi. Entre el públic assistent 
cal destacar l’afl uència creixent dels nens i nenes de la vall, que 
aprenen a valorar el reciclatge dels objectes i a donar un segon ús a 
les seves joguines i pertinences. Durant la celebració d’aquest mer-
cat el públic infantil va poder gaudir de l’espectacle “El professor 
sense fums”, de la companyia Ecolúdics.
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M E D I   A M B I E N T

tallers de participació per a la redacció 
del Pla d’acció d’Energia Sostenible (PaES)

Els dies 21 de setembre i 20 de novembre 
de 2012 es van fer tallers de participació a 
l’Ajuntament de Sant Gregori per tal de 
proposar, debatre i consensuar les accions 
que s’havien d’incloure en el Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES). El resultat de 
l’aplicació d’aquestes accions ha de supo-
sar una reducció de les emissions de CO2 a 
l’atmosfera al fi nal del període 2012-2020, 
així com un ús més efi cient i sostenible de 
l’energia consumida dins del municipi.
Durant el primer taller es va revisar l’estat 
de l’enllumenat públic de Sant Gregori i 
les accions implementades durant el perío-
de 2005-2012: canvi de les lluminàries per 
adequar-se a la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
per a la protecció del medi nocturn, així com 
la instal·lació d’estabilitzadors-reductors de 
fl ux en la majoria de quadres del nucli urbà 
de Sant Gregori. També es van proposar me-
sures com la substitució de les actuals làm-

pades de vapor de mercuri per d’altres làm-
pades de tecnologia més respectuosa amb el 
medi ambient, i el canvi de tipus de làmpades 
dels semàfors municipals.
L’objectiu del segon taller de participació va 
ser exposar quines van ser les emissions mu-
nicipals de CO2 estimades per a l’any 2005 i 
per a l’any 2011. També es tractava de propo-
sar, exposar i debatre accions d’estalvi ener-
gètic per tal d’incloure-les en el document. 

Inicialment, es van determinar quins eren els 
sectors que emetien més tones de CO2 i con-
sumien més energia. D’aquesta manera es 
van identifi car els punts on s’aconseguirien 
les majors reduccions d’emissions. Poste-
riorment, es van revisar les mesures que 
havia aplicat l’Ajuntament durant el perío-
de 2005-2012 i es van determinar els cinc 
objectius estratègics i quantifi cables del Pla 
d’Acció.

Exposició Biodiversi-ter a l’escola agustí gifre
En el marc de la setmana verda, dels dies 8 al 14 d’octubre, 
l’Ajuntament de Sant Gregori i el Consorci Alba-Ter van portar al 
municipi l’exposició itinerant Biodiversi-Ter, que va acollir l’escola 
Agustí Gifre, i de la qual van poder gaudir els nens i nenes del cicle 
de primària.
Aquesta exposició és un instrument divulgatiu i d’interpretació que 
permet explicar el projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu 
Ter (Riparia-Ter)”. El projecte Riparia-Ter té com a objectiu la mi-
llora i la conservació dels hàbitats del bosc de ribera del Baix Ter, 
mitjançant la restauració dels boscos i l’aplicació de mesures de 
gestió sostenible, la recuperació de les zones humides temporals, el 
control d’espècies invasores, l’ordenació d’usos i accessos als es-
pais i la informació i la sensibilització de la població. Riparia-Ter 
està cofi nançat pel programa europeu LIFE+ Natura, que promou 
accions de manteniment i recuperació d’hàbitats i espècies de fl ora i 
fauna d’interès comunitari als espais de la Xarxa Natura 2000.
La zona d’actuació del projecte contempla 138,53 hectàrees d’espai 
Xarxa Natura 2000 als municipis de Bescanó, Sant Gregori, Salt, 
Girona i Jafre. Dins del terme de Sant Gregori, el projecte de recu-
peració es realitza a l’illa de la Pilastra, on actualment no hi ha cap 
aprofi tament de l’espai, que està recobert de bosc de ribera degradat 
i d’alguna resta de plantacions abandonades de frondoses.
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Era la pubilla del mas Angelats, i continua essent-ho. Això passarà 
cada vegada menys, però la Maria, tot i ser prou jove, és de la ge-
neració en què l’hereu o la pubilla es casaven a casa i hi vivien fins 
a la mort, tenint cura del rem, dels fills i també dels pares. Era un 
estil de vida que el món modern s’ha anat carregant. Certament tenia 
avantatges i inconvenients. Sobretot quan la gent es feia gran, ja que 
no existien les residències d’avis. Els fills i els néts tenien cura dels 
avis. Tot plegat ha canviat, i és el que hi ha. 
La Maria —ens diu— va anar a l’escola nacional, que era la de Sant 
Gregori, però reconeix que això d’estudiar no era pas fet per a ella. 
Per això, abans dels 14 anys ja treballava a ple jornal al mas. “Ho 
feia tot”, ens diu. Donava menjar al bestiar petit i també a les eugues, 
a les vaques i als porcs. I quan calia anar al camp, ella sempre feia 
per una. Segar, carregar el carro, agafar l’arada. El mas Angelats feia 
una feina molt especial: tenien porcs sementals, que feien les delícies 
de les truges de la comarca. Tot això, els més joves es pregunten: què 
és? Però els que tenim una edat estàvem tips de veure pels carrers 
dels nostres pobles i pels camins de les cases de pagès un home o 
una dona portant una truja lligada i amb un cabàs de blat de moro 
per si de cop a l’animal se li acabaven les ganes de caminar i calia 
un estímul. Anaven a ca l’Angelats, on el semental les esperava amb 
frisança. Déu n’hi do les caminades que feien aquelles truges. Ara tot 
és més fàcil: una injecció i ja les tenim prenyades. I un cop satisfetes, 
cap a casa a esperar que la feina hagi estat positiva.
Si haguéssim de resumir la persona de la Maria Angelats, podríem 
dir que ha estat i és una dona pencaire, molt pencaire, però sempre 
contenta. Portava la casa, els fills, el bestiar, i un bon dia un metge li 
demana com a favor si voldria tenir cura d’una persona malalta les 
nits. I ja tenim la Maria agafant al captard la bicicleta i cap a Girona 
falta gent per passar-hi tota la nit. I empalmar l’endemà al matí, com 
si no hagués passat res. Aquesta activitat, que va començar com un 
favor, es va convertir en feina, i així durant nou anys, fins que els 
pares ja eren grans i calia dedicar més temps a la casa.
La vida de jove de la Maria era com la de qualsevol noia de Sant 
Gregori. Es treballava tota la setmana i el diumenge es disposava 
d’unes poques hores per a la diversió i l’esbargiment, normalment al 
cinema i, ja de més grans, a ballar a la piscina de Girona amb les ami-
gues. I, a més, feia catequesi per a la mainada, que encara en fa, i els 
diumenges havent dinat, a les tres de la tarda, a funció a l’església.
Quan va fer la comunió solemne, un vailet de Sant Martí de Llé-
mena li va demanar un recordatori. Es veu que ja l’havia ullada. 
Era l’Àngel, un mecànic de cotxes que va regentar anys i panys el 
taller El Globo, de Girona. El pare de la Maria hi va posar molt mala 
cara, perquè el que necessitava el mas Angelats era un pagès per 
continuar el rem, com manava la tradició. Però l’enamorament és 
l’enamorament, i finalment l’Àngel i la Maria van acabar festejant 
i casant-se.
Un dia la Maria es va apropar a la Casa de Cultura de Girona amb la 
idea de fer anglès, però va acabar apuntant-se a fer puntes al coixí, 
i va començar a anar a classe els dimarts a la tarda. I embolica que 
fa fort, més feina sense deixar-ne cap. “Li vaig agafar de seguida el 
trinco”, diu la Maria, fins al punt que un dia va dir a la professora si 
podia endur-se el coixí a casa per fer pràctica. Quan va tornar amb la 
feina feta la professora li diu, tot seriosa: “Això no ho ha fet vostè”. 
Al cap d’un mes, dues noies li demanen si els en pot ensenyar. Això 

Maria angelats Besalú

Què va ser primer, l’ou o la gallina? Què va ser primer, 
en el cas de la Maria? la pagesa o la puntaire? És difícil 
d’endevinar. És cert que és pagesa per naixement, però per 
activitat segurament predominaria la puntaire. i no us pen-
seu: malgrat els seus 69 anys, no para ni un dia. ni de pagesa 
ni de puntaire. cada dia té cura del bestiar petit de casa seva 
i cada dia fa punta de coixí. una artista.

La Maria el dia de la seva primera comunió
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ja no ho parava ningú. “Mentrestant, van haver d’ingressar durant un 
mes el meu pare al Clínic —diu la Maria—, i per fer-li companyia 
me’n vaig endur el coixí. Una metgessa, en veure el que feia, em va 
animar a anar a classes en una escola de Barcelona. Primer hi vaig 
anar cada divendres, i més endavant cada dilluns durant sis anys. 
I fins i tot vaig anar tres anys a l’Escola d’Art d’Olot per millorar 
l’ofici”. Es veu que els dies de la Maria són de 48 hores. A casa ha 
continuat tenint sempre bestiar petit —gallines, ànecs, conills—, mai 
no ha deixat de fer catequesi i ara es dedica de ple a les puntes de 
coixí, amb el títol de mestra artesana guanyat a pols. Total, que els 
dilluns se’n va a Besalú a fer classes, els dimarts les fa a casa, els 
dimecres a Salt, els dijous a Sant Antoni de Calonge i els divendres 
al matí, a Barcelona, on es trasllada en cotxe com si fos a casa seva. 
Fa ja 41 anys que s’hi dedica, de manera que ja podem començar 
a preparar les noces d’or de la Maria puntaire. D’alumnes, no n’hi 
falten, i també ha anat a l’escola de St. Gregori. Això sí, és artesana: 
res de màquines, tot fet a mà.
I per si fos poc, no es perd gairebé cap concentració de puntaires de 
les moltes que es fan al llarg de l’any. És a dir, que quan vegeu un 
grup de dones concentrades amb els boixets sense que res ni ningú 
les distregui podeu imaginar-vos que una d’elles és la Maria. I no 
només pels volts de casa: ha anat a Puigcerdà, a Andorra, a la Seu 
d’Urgell i de les dues concentracions que durant l’any es fan a Sant 
Gregori, ella n’és l’organitzadora… En aquests viatges s’hi afegeix 
l’Àngel, que li fa costat sempre. Hem vist algunes de les seves obres 
i, la veritat, és una artista de cap a peus. 
Acabem. A la Maria i a l’Àngel els agrada viatjar, que és l’altra afi-
ció, perquè quan sents la Maria parlar de les seves puntes de coixí, 
les classes i les trobades, t’adones que per a ella la primera afició 
és fer i ensenyar a fer puntes. “Nosaltres no som d’hotels, tenim 
una caravana i ens agrada conèixer la muntanya. Hem viatjat per tot 
Espanya, però, de ciutats, poques. Ens agrada la vida a l’aire lliure”. 
No l’hi hem preguntat, però de ben segur que fins i tot quan se’n va 
de viatge s’emporta el seu coixí, els seus fils i els seus boixets. Per 
molts anys.

PEP coLLELLDEMont
carME guBau

L’Àngel, la Maria i els seus fills en Miquel i en Joan

La Maria també és una bona cuinera

La Maria en una trobada de puntaires

Ram de núvia fet de punta al coixí, obra de la Maria.



12

SE
T 

EN
 U

 d
es

em
br

e 
20

12
A N E M  A    L ’ E S C O L A

Dins del nou projecte d’aules temàtiques a la nostra llar, hem creat 
l’aula de la natura.
Aquesta aula recull tota una sèrie d’elements elaborats només amb ma-
terials naturals. Es tracta de construccions, caixes per apilar, boles... 
tot de fusta; contenidors fets de canyes de bambú... A més, oferim a 
la mainada elements naturals que puguin manipular, com ara pedres, 
fulles, troncs... 
En aquesta edat és molt important oferir als infants material diferent al 
que normalment troben al seu abast. Avui dia, la majoria de joguines 
són de plàstic, amb colors llampants, i el seu ús és tancat i no permet a 
l’infant desenvolupar la seva imaginació.  

El que oferim és material que les criatures puguin manipular sense 
perill i, per tant, amb el qual puguin descobrir totes les seves caracte-
rístiques: la seva temperatura, si és agradable al tacte, quin gust té, les 
diferents olors... És per això que aquesta aula els dóna la possibilitat 
de descobrir el món que els envolta d’una manera natural i divertida.
Les activitats que hi portem a terme són d’experimentació lliure. 
L’educadora ofereix el material i els elements als infants, i ells, de ma-
nera espontània i amb la curiositat que els caracteritza, van “treballant” 
allò que els ajudarà en el seu aprenentatge.
“Estimular la curiositat a l’infant és fer-li despertar les ànsies de des-
cobrir i, per tant, és ajudar-lo a aprendre mitjançant els cinc sentits”.

La psicomotricitat és aquesta expressivitat 
sincera que connecta amb l’essència de ca-
dascú i que ens porta a la relació plaent amb 
nosaltres, amb l’altre i amb l’entorn. 
La psicomotricitat ajuda el nen a construir 
l’eix central de la seva personalitat, el seu 
esquema corporal. Treballem el respecte a la 
iniciativa pròpia del nen, en un entorn i amb 
un material que estimulen la seva curiositat.
No és només moviment; el moviment va en 
funció de les seves possibilitats: rastrejar, ga-
tejar, caminar, córrer, saltar, fer tombarelles, 
fer la vertical, aguantar-se amb un peu...
El nen hi trobarà plaer, amor, força, rebuig, por... 
Començarà a entendre el seu jo i el de l’altre, se 
situarà en el temps, en l’espai, es trobarà amb 

LLar D’inFantS “ELS EScarLEtS”

aula natura

P-3

EScoLa aguStÍ giFrE

cases, camins i pilotes de paper
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objectes amb els quals tindrà primer unes rela-
cions concretes (casa feta de peces d’escuma o 
de roba, a la qual entrarà) i després les podrà 
transformar (la caixa ja no és una caixa: és la 
meva nau, jo sóc el víking). Es trobarà amb uns 
companys amb els quals anirà establint unes 
relacions, on el llenguatge i el pensament van 
agafant terreny, fruit de les experiències.
Les persones que estem amb els nens els 
acompanyem en tot moment. Amb la seva 
ajuda preparem l’espai i els diferents mate-
rials. Els objectes que els donem s’han de po-
der transformar, i procurem que alguns siguin 
naturals, ja que aporten més tranquil·litat.
Aquest trimestre, amb els infants hem treballat:
Les normes que ens acompanyaran a totes 
sessions.
Les unitats didàctiques: coneguem-nos, cone-
guem el nostre cos i respectem-nos. 
Ens orientem en l’espai i el temps.
Utilitzem els recursos existents i el material 
pensat per a la sessió.
Amb P3 i P4 ens ha acompanyat la nostre tite-
lla, l’ànec “Amor”.
Amb P3 hem fet més sessions al pati, en con-
tacte amb la terra i l’aire. 
El cabàs gros i les rodes han servit per a tot. 
Eren casetes, cotxes, trens, les fires... 
Els camins també s’han desplegat: llargs, 
curts, rectes, ondulats. I, naturalment, les ca-
bretes i els llops han corregut pel pati.
Amb P4 hem anat al pavelló. Les construc-
cions, ben elaborades, feien presència cada 
dia: cases, torres, llits, amb les peces i robes, 
al costat dels camins per explorar. Els animals 
i vehicles també sortien a passejar, feien cur-
ses, menjaven, jugaven, dormien... També han 
tingut èxit els ponts i túnels per passar per sota 
i gronxar-se, i les cistelles per encistellar. 
Amb P5 hem treballat les habilitats motrius 
amb les pilotes de paper fetes pel follet, i cada 
dia s’ha aconseguit més precisió per encertar 
l’objectiu. Lluny queda la pulsió dels primers 
dies, en què les pilotes es desfeien. 
Ens hem anat coneixent i respectant els uns 
als altres. Amb jocs individuals, en petit grup, 
en gran grup, propostes de cases i arrossega-
ments, representació d’animals...
Cada sessió ha estat una nova trobada amb no-
saltres, amb les nostres possibilitats i límits. 
En cadascuna s’ha viscut l’espera, el movi-
ment, l’acceptació de l’altre, els hàbits de po-
sar-se i treure’s els mitjons, la bata; l’ordre per 
anar i tornar i beure aigua quan arriben a seure 
de nou a la classe... Tots n’anem aprenent.

P-4

P-5
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El dimecres 28 de novembre vam assistir al partit de Copa del Rei que 
jugava el Barça contra l’Alavés. Hi vam anar amb els alumnes del grup-
aula 8 de l’Escola E. E. Joan Riu, gràcies a les invitacions que ens va 
oferir l’Associació Alvent per haver participat en un concurs de narrativa 
breu que convoquen cada any.
Tan bon punt es van acabar les classes, i sense perdre gaire el temps, 
vam pujar a la furgoneta en direcció cap al Camp nou... Estàvem tots 
molt emocionats i nerviosos!!!
Només d’arribar, ens vam trobar amb una sorpresa: vam veure com el 
president del Barça, el Sr. Sandro Rosell, baixava del seu cotxe, i va 

poder donar la mà a un dels nostres nois.
Vam aprofitar, abans d’entrar a l’estadi, per visitar la botiga i fer-nos 
alguna foto.
Dins l’estadi estàvem asseguts a la part alta. Feia molt de fred i, so-
bretot, vent, però ho vam aguantar bé gràcies a les bufandes, guants, 
mantes, al caliu humà de la gent que ens envoltava... i, sobretot, a la 
victòria del Barça (3-1). 
A qui no vam poder veure va ser a en Messi. Això serà a la propera...
   
VISCA EL BARÇA!!!!!!!

EScoLa EE Joan riu

anem a veure el barça!!
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Quan transito per la Vall del Llémena veig 
que encara hi ha alguna fulla que es resisteix 
a abandonar els braços del seu arbre. Aques-
tes fulles tenen els seus dies comptats perquè 
l’hivern és aquí, i em dic: s’acosta el Nadal!
Recorrent de cap a cap aquesta vall, visito les 
vostres esglésies i ermites, guaito les vostres 
llars, cases pairals, masies previsores amb les 
seves eres i porxos ben proveïts per afrontar 
la cruesa de l’hivern. Us saludo atrafegats 
per plantar cara a les amenaces del fred i les 
glaçades. Us veig i us porto al cor perquè és 
com si tota la Vall es transformés en un pes-
sebre vivent. Em feu recordar un poema de 
Joan Llongueres: «Les figures del pessebre».
El repasso i us comparo amb els personatges 
que representen, enfeinats i a la idea, com si 
fóssiu figuretes:

La	dona	que	renta,	la	vella	que	fila	
i	el	brau	caçador	que	sempre	vigila.	
La	noia	que	porta	la	gerra	i	el	pa	

i	aquell	pescador	que	al	riu	va	a	pescar.	
El	vell	que	la	terra	remou	amb	catxassa	
i	el	que	es	beu	el	vi	de	la	carabassa.
El	del	feix	de	llenya	i	aquell	pastoret	

que	va	amb	la	catxutxa	perquè	té	molt	fred.
	

La	jove	mestressa	que	duu	una	gallina,	
la	del	cistell	d’ous	i	el	sac	de	farina.	
Aquells	que	sonant	van	fent	son	camí;	

el	del	flabiol	i	el	del	tamborí.	
Del	sac	de	gemecs	el	que	sempre	plora,	
i	el	de	la	simbomba	que	ronca	a	tothora.	
També	els	tres	pastors	que	fan	el	sopar	
i	couen	les	sopes	i	llesques	de	pa.

Traginant amunt i avall per la comarca con-
templo aquesta meravellosa natura. Medito 
que gran que és la creació. Hi sobresurten per 
damunt de tot les persones, cadascuna amb el 
seu tarannà, amb les seves obligacions i res-
ponsabilitats. Cada personatge té una iden-
titat pròpia, figureta irrepetible; peça única 
insubstituïble en el Pessebre Vivent que és 
la vida. Ah!, i el que és més important: sou 
figureta imprescindible ja que es tracta d’una 
peça modelada amb amor, la destinació de la 
qual és intransferible.
S’acosta el Nadal, i abans buscarem la caixa 
on guardem les figuretes del pessebre i altres 
guarniments. Amb molt de compte les anirem 
traient amb cura per no malmetre-les més ja 
que, si a alguna li manca una mà, a l’altra li 
falta un braç, o una cama. Fins i tot alguna no 
té cap. És igual. Farem el nostre pessebre en 
un lloc de pas i recordarem que Déu vingué 
entre els homes, per ser un més dels nostres. 
Els de casa participarem en el muntatge del 
pessebre amb les figures que tinguem, encara 
que s’hagi tornat guerxes, malgirbades o mu-
tilades. De manera semblant, Déu també ha 
volgut participar en el muntatge del pessebre 
vivent de la nostra vida, sense importar-li els 
nostres defectes. 
Les figuretes un dia foren noves, però amb 
el pas del temps, i sobretot pel seu ús, s’han 
desgastat i deteriorat. Tant és; totes continuen 
igual de valuoses, i en el pessebre de casa 
totes hi han de ser col·locades. També nosal-
tres hem estat fets per ser útils i usats pels 
altres. No tindria sentit haver estat creats per 
l’Artista i no saber quina és la nostra utilitat, 

el nostre paper en el Pessebre Vivent. Si no 
servim els altres vol dir que no servim per a 
res. 
Cada Nadal cal que recordem quin és el meu i 
el teu paper en el Pessebre Vivent de la Vida. 
A tu, a mi i aquell altre, ens han col·locat 
quelcom a les mans: un pa, un cistell d’ous, 
un feix de llenya, un flabiol, una arqueta... 
És molt variat el que portem a les mans però 
la seva destinació és la mateixa, encara que 
la funció a representar sigui diferent. A un li 
toca fer de pastor, a l’altre de llenyataire, a 
l’altre de rei o de patge. És igual. El que real-
ment compta és que tots fem camí cap a la 
cova, on ens espera amb braços oberts Jesús, 
el Fill Pare, nascut de Maria, home entre els 
homes que aplega i uneix la família dels ho-
mes de pau i de bona voluntat.
El poema acaba així:

Figures	eternes	de	vida	senzilla	
que	eixiu	de	la	llum	que	enmig	del	cel	brilla.	

Vosaltres	al	món	porteu	resplendor,	
oh	fràgils	figures	del	Nostre	Senyor!

Siguem útils. Portem resplendor amb els qui 
pelegrinen amb nosaltres cap a Betlem. No 
ens avergonyim dels nostres geps i nyaps. Jo 
us animo en aquest caminar i us faig com-
panyia amb el sentiment d’amor i de pau. El 
misteri de Nadal ens ho recorda perquè som 
Figuretes	del	Pessebre	del	Món	Vivent.

BON NADAL.

MoSSÈn Enric

ara ve nadal!
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Si n’hem fet, de coses, durant un any!! 

Quan arriba el mes de desembre, comencem a veure anuncis de colò-
nies a la televisió en els quals –no sé per què– sempre parlen en idio-
mes estranys. És un fenomen tot curiós que segurament els publicistes 
tenen ben estudiat: sembla que els anuncis de colònies i perfums s’han 
de fer en francès o anglès. No s’hi val a parlar en català... En un altre 
idioma deu ser més sensual!
Bé, doncs, a més d’això, també és un bon moment per fer balanç i, si 
no ens hem portat bé, si hem gastat massa, si hem... cal fer actes de 
contrició. No és el nostre cas. Nosaltres fem balanç i constatem que 
ens hem portat fantàsticament bé, que no hem gastat massa, que tenim 
molta marxa i desenvolupem força activitat i, tant de bo, continuem 
com a mínim amb l’activitat d’ara, si no més.

Resumint:

EXcurSionS que hem fet el darrer dimarts de cada mes:

Gener: vàrem visitar la fantàstica exposició del màgic món del Tren a 
Sta. Eugènia de Berga i la catedral de Vic, al mateix temps que reco-
llírem el regal de reis.
El febrer varem anar a Valls, i després de la visita vàrem anar a fer una 
magnífica calçotada.
Març: la visita va ser a la població de la Garriga, que posseeix uns 
bonics edificis modernistes, i després de dinar vàrem visitar el museu 
paperer de Capellades.
A l’abril vàrem anar a Barcelona. No ens volíem perdre la exposició 
sobre el Titànic, i vàrem aprofitar per visitar el Palau Güell.
La sortida del mes de maig va ser una ruta en trenet per la Vall de Bian-
ya i el nou museu etnogràfic de Ripoll.
Aprofitant que els dies són llargs, el mes de juny vàrem fer una sor-
tida espectacular per visitar el pont de Millau i les caves de formatge 
Roquefort.
Al juliol vàrem passar el dia a la acollidora població de Seta.
A l’agost, la ruta va ser per les Angles, Matamala, Font Romeu i el forn 
solar d’Odelló.
Arribat el setembre vàrem anar a esmorzar a Viladrau i tot seguit va-
rem fer una ruta en 4x4 per les Guilleries, amb dinar a Sant Hilari. La 

sortida s’acabà amb la visita al museu la Gabella d’Arbúcies.
I arribem a l’octubre. Vàrem començar el dia amb un esmorzar de sar-
dinada, ruta per la costa Vermella, visita al castell de Bellaguarda i, 
finalment, visita a una cooperativa de l’Empordà.
Novembre: visita al museu de maquinària agrícola Trepat de Tàrrega, i 
visita al museu del torró a Agramunt.
El desembre, després d’anunciar l’excursió com a sorpresa, com fem 
sempre abans del Nadal, ha resultat que hem esmorzat al Golf Girona, 
hem visitat la fàbrica d’embotits Caula, el museu del peix de Palamós, 
i hem rematat el dia amb un magnífic dinar a La Terrassa de Platja 
d’Aro.

BaLL: llevat del mes d’agost, cada primer diumenge de mes ha tingut 
lloc una sessió de ball al mateix local del Casal.

XErraDES sobre:
- Hipertensió i colesterol
- Com afecten les retallades
- Obligacions socials amb el servei domèstic
- Diabetis
- Activitats en la vida quotidiana

BErEnarS: s’ha estandarditzat fer un berenar mensual, que en al-
guns casos és temàtic: xurros, dijous gras... i en altres ocasions de pa 
amb tomata i pernil o embotit, a més del dos berenars a l’any per ce-
lebrar els sants.

cinEMa: un dimarts al mes, a la tarda, es fa una sessió de cinema per 
veure pel·lícules que són d’interès per a les persones que hi acudeixen.

taLLEr DE MEMÒria: durant 10 sessions es va portar a terme un 
taller de memòria per ajudar a practicar aquesta habilitat.

viatgE: el viatge d’enguany ha estat a Escòcia.

JocS: el mes de gener va tenir lloc una sessió de quina i, el mes de 
maig, un concurs de cartes.

LogotiP DEL caSaL: s’ha fet un concurs per obtenir un logotip 
per al Casal. L’ha guanyat en Jordi Moreno, i d’ara endavant el aquesta 
serà la imatge del Casal Sant Grau.

casal Sant grau de la gent gran
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activitats de l’Àrea de Joventut
arriba el fred, però les activitats amb els joves no s’aturen.

Seguim impulsant projectes que motivin els joves i alhora els involucrin en el dia a dia del poble.

Un any més s’ha posat en marxa el servei de transport per a les 
Fires i Festes de Sant Narcís. El bus ha cobert la ruta entre Sant 
Gregori i Girona amb tres trajectes d’anada i cinc de tornada per 
desplaçar els joves durant cinc nits. El cost del trajecte és d’un 
euro —si es compra el bitllet per anticipat— i de dos euros si 
s’adquireix al mateix bus. Aquest any més, de 470 joves han pu-
jat al bus nit.

Evolució d’usuaris al bus nit en els darrers anys:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
383 322 350 269 491 512 425 478

Aquest projecte de mobilitat està fi nançat pel mateix Ajunta-
ment de Sant Gregori, amb subvenció del Consell Comarcal del 
Gironès, i pels ingressos dels tiquets venuts anticipadament i al 
mateix bus.

La tercera edició del concurs de fotografi a jove «La foto de l’estiu», 
al qual els joves presenten les fotos que han fet durant l’estiu, ha 
incrementat en participació i nivell. El jurat va valorar les bones 
fotografi es presentades i, fi nalment, els premiats van ser: 

1r PREMI:	Mireia	Reixach	Ribas  
2n PREMI: Carla	Garcia	Forn 
3è PREMI: Saül	Pérez	Martín 

El premi va ser un val regal per a un establiment.
Els membres del jurat d’aquesta edició van ser Jaume Ribas (pre-
sident del ZOOM), Jesús Gafarot (fotògraf), Quim Roca (regi-
dor de Joventut), Núria Rodríguez (tècnica de Joventut) i Alba 
Compte (dinamitzadora de Joventut). La foto guanyadora serà 
la imatge del cartell de l’Estiu x joves 2013. Enhorabona a les 
premiades i premiats, i moltes gràcies a la resta de participants.

Bus nit concurs de fotografi a

•  Un any més, molts joves van participar venent i/o intercanviant 
objectes diversos al Mercat de la Segona Mà i de l’Intercanvi a la 
plaça del Poble, organitzat per l’Àrea de Joventut i l’Àrea de Medi 
Ambient. 

•  Joves voluntaris a través de l’Àrea de Joventut van participar en 
diverses tasques a la Fira del Pa i la Xocolata, per donar un cop de 

mà a l’Associació de Comerciants i Empresaris de Sant Gregori – 
Vall de Llémena i a l’Ajuntament de Sant Gregori. 

•  El dia 1 de desembre, Dia mundial contra la sida, i durant la set-
mana prèvia, es va fer una difusió informativa especial, a l’Espai 
Jove – Cal Bolet, per conscienciar els joves del risc d’aquesta 
malaltia.

Flaixos de joventut
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En la subhasta d’idees del mes de febrer de 2012, en la qual van par-
ticipar activament molts joves del poble, una de les propostes més va-
lorades va ser la possibilitat de crear un petit bikepark a Sant Gregori.
Des de l’Àrea de Joventut vam entomar aquesta proposta, i durant 
aquest mesos hem treballat conjuntament amb els joves una ubicació, 

una planifi cació del circuit i una normativa per acabar fent-t’ho possi-
ble, justament aquest passat mes de novembre.
Treballar espais alternatius per a joves, a part de l’Espai Jove - Cal 
Bolet, com a punt de referència juvenil al poble, és una de les línies 
marcades per l’Àrea de Joventut.

Bikepark, una idea una realitat

Els joves a la subhasta d’idees d’aquest any

Construcció del bikepark

Croquis del projecte

El bikepark acabat amb la normativa corresponent

•  Juntament amb diversos joves estem recaptant fons per a 
l’ampliació de l’Skatpark de Sant Gregori. La idea és incorpo-
rar alguns nous elements a la instal·lació. Creiem que convé que 
els joves participin en la presa de decisions però, alhora, que 
s’involucrin activament en els projectes de l’Àrea de Joventut.

•  Durant el propers mesos la nostra dinamitzadora de Joventut, 
l’Alba Compte, estarà de baixa per maternitat. Esperem que tot 
vagi molt bé i es pugui reincorporar ben aviat a l’equip! Mentres-
tant s’ha procedit a realitzar una selecció per cobrir la plaça de 
dinamitzador/a durant aquests mesos.

Flaixos de joventut
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Butlletí d’informació Municipal Núm. 38 - 4t trimestre de 2012

SESSIONS DEL PLE

Sessió ordinària del 24 de setembre de 2012

Assistents: Jordi Noguer i de Palol, Joaquim Roca i Ventura, An-
ton Suñer i Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Àfrica Masó i Sumsi, 
Josep M. Serra i Noguer, Raquel Pujadas i de Palol, Josep Vidal i 
Fàbrega, Susanna Garcia i Senén i Jaume Peix i Brunsó.

S’aprova, per unanimitat, el Compte General de l’Ajuntament de Sant 
Gregori corresponent a l’exercici econòmic de 2011.

S’aprova, per unanimitat, el nomenament del jutge de pau titular i el 
jutge de pau substitut del municipi de Sant Gregori.

S’aprova, per unanimitat, la ratificació de la “Carta Internacional per 
Caminar” en el marc de la Setmana de la Mobilitat Segura i Sosteni-
ble “Mou-te en la direcció correcta”.

PROPOSTES URGENTS:

S’aprova, per unanimitat, la moció per a la creació d’un Estat propi 
per a Catalunya. 

Sessió ordinària del 15 d’octubre de 2012

Jordi Noguer i de Palol, Joaquim Roca i Ventura, Anton Suñer 
i Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Àfrica Masó i Sumsi, Josep M. 
Serra i Noguer, Eduard Grabulosa i Bosch, Raquel Pujadas i de 
Palol, Susanna Garcia i Senén i Jaume Peix i Brunsó.

S’aprova, per unanimitat, la modificació de les ordenances fiscals per 
a l’exercici 2013.

S’aprova, per unanimitat, l’acord en relació amb la prestació econò-
mica per al personal de l’Ajuntament de Sant Gregori que es trobi en 
situació d’incapacitat. 

S’aprova, per unanimitat, la interposició d’un recurs al projecte de la 
línia de molt alta tensió.

SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Junta de Govern Local de 17 de setembre de 2012

Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ven-
tura, la Sra. Concepció Torrado i Oliva i el Sr. Anton Sunyer 
i Serrat.

S’accepta l’oferta presentada de Plagesport SL per gestionar indirec-
tament els serveis esportius de manteniment, pilates i spinning per al 
curs 2012-2013. 

Es modifica el contracte de serveis esportius relatiu a l’esport base 
amb l’ampliació del contracte amb el servei de manteniment de gent 
gran.

Junta de Govern Local d’1 d’octubre de 2012

Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, 
la Sra. Concepció Torrado i Oliva i el Sr. Anton Sunyer i Serrat.

Se cedeix un espai públic per a la prestació del servei de Belles Arts 
i, concretament, per a la realització dels cursos d’escultura, de dibuix, 
pintura i ceràmica. 

Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2012

Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ven-
tura, la Sra. Concepció Torrado i Oliva i el Sr. Anton Sunyer 
i Serrat.

Es concedeixen dos ajuts individuals a dos alumnes per al servei 
d’escolarització a la llar d’infants municipal. 

S’aproven les bases que regiran la selecció d’una plaça de monitor/a 
adscrit a l’espai jove Cal Bolet en règim de personal laboral temporal 
de l’Ajuntament de Sant Gregori.

Es manifesta la voluntat de l’Ajuntament de Sant Gregori de prorro-
gar la validesa del contracte per a la gestió dels serveis de telefonia 

Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir

Sant Gregori
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fi xa, mòbil i Internet fi ns a l’adjudicació d’un de nou per part del Con-
sorci Localret. 
S’aprova el text del conveni de delegació entre l’Ajuntament de Sant 
Gregori i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei 
de recollida i tractament dels residus de poda o restes vegetals de la 
comarca del Gironès. 

Es participa en la creació del banc de productes especialitzats per a 
persones que pateixen càncer de mama, amb l’aportació econòmica de 
135,00 euros per la compra d’una cotilla. 

S’aprova el text un conveni de col·laboració per a la cessió d’ús d’un 
terreny necessari per a la instal·lació d’una caseta per a l’estació de 
bombeig del pou i un quadre de comptadors.

S’aprova inicialment el plec de clàusules administratives particulars 
que han de regir la licitació de la construcció d’un dipòsit de 260 me-
tres cúbics per a l’abastament d’aigua potable a Soler i Patel de Sant 
Gregori.

Junta de Govern Local de 30 d’octubre de 2012

Assistents: Jordi Noguer de Palol, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, 
la Sra. Concepció Torrado i Oliva i el Sr. Anton Sunyer i Serrat.

S’accepta la subvenció concedida a l’empara de la línia de subven-
cions per a la programació estable d’activitats culturals de caràcter 
professional de la Generalitat de Catalunya amb destinació al projecte 
de programació cultural a Sant Gregori.

SERVEI COMARCAL DE CATALÀ DEL GIRONÈS
Totes les persones de la comarca que ho desitgin poden participar a 
les activitats que organitza aquest Servei

El Consorci per a la Normalització Lingüística es va crear a par-
tir de la voluntat comuna de la Generalitat i de nombrosos ajunta-
ments, consells comarcals i diputacions amb la fi nalitat de facilitar 
el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalun-
ya en tots els àmbits.
Per assolir aquest objectiu, el CPNL disposa de 22 centres de nor-
malització lingüística arreu del territori a través dels quals es du a 
terme formació, assessorament o gestió lingüística.
El Servei Comarcal de Català del Gironès forma part d’aquesta àm-
plia xarxa i, per exemple, en aquests moments, ofereix cursos de 
català dels nivells inicial i bàsic a Llagostera i Cassà de la Selva, 
de nivell de sufi ciència a distància a través de la plataforma virtual 
Parla.cat i de nivell D a la seu del Consell Comarcal. Hi ha dos 
períodes d’inscripció a l’any: el mes de setembre, per als cursos 
d’octubre a febrer, i el mes de gener, per als cursos de febrer a juny.
Els cursos de nivells inicial, bàsic i elemental ofereixen les eines 
per aprendre a parlar el català, i estan destinats essencialment a per-
sones que acaben d’arribar al nostre país i desconeixen la nostra 
llengua. En canvi, els nivells intermedi i sufi ciència i de perfeccio-
nament serveixen per aprendre a usar correctament el català escrit. 

A més a més, també s’ofereixen cursos específi cs: de conversa, 
d’atenció oral al públic, per a gestors, etc. i cursos de llenguatge 
d’especialitat (llenguatge comercial, administratiu, jurídic, etc.).
Paral·lelament, i com a complement dels cursos, també es du a ter-
me el programa Voluntariat per la llengua amb un doble objectiu: 
per una banda, facilitar que les persones que aprenen el català el 
puguin practicar fora de classe, en un context distès i real i, per 
l’altra, conscienciar els catalanoparlants de no canviar de llengua 
davant d’una persona que està aprenent el nostre idioma. 
Finalment, el SCC del Gironès també realitza tasques 
d’assessorament a empreses, particulars i organismes de la zona, tot 
oferint-los informació sobre recursos lingüístics i eines informàti-
ques en català o bé corregint textos breus. És un servei totalment 
gratuït.
Qualsevol persona que estigui interessada a fer un curs, a parti-
cipar al programa Voluntariat per la llengua o a fer ús del servei 
d’assessorament pot contactar amb el Servei Comarcal de Català 
del Gironès a través del telèfon 972 21 32 62 o l’a/e: girones@cpnl.
cat. A més a més, es pot trobar tota la informació referent a cursos i 
altres activitats a la pàgina web http://www.cpnl.cat/girones.

M. SALUT COLL RIBAS
Servei Comarcal de Català del Gironès

R E S U M  D E L S  A C O R D S  D E L  P L E  I  D E  L A  J U N T A  D E  G O V E R N  L O C A L
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Després de les recents eleccions del 25 de novembre, ens trobem 
davant d’un nou escenari polític a Catalunya. Amb molta feina per 
davant, Convergència i Unió, amb menys diputats al Parlament de 
Catalunya però com a partit més votat, haurà d’afrontar una nova le-
gislatura amb el compromís de defensar Catalunya amb tot el procés 
que això comporta, sense deixar de buscar solucions a la crisi econò-
mica i social que ens continua afectant a tots i a totes. Està clar que 
una àmplia majoria del poble català ha expressat la seva voluntat. Ara 
cal que tots els partits de l’àmbit sobiranista s’impliquin i s’entenguin 
entre ells per poder assolir aquests objectius.
La crisi es viu a tots els àmbits: a les famílies, a les escoles, als 
ajuntaments i als pobles en general. Sant Gregori, com a poble, 
també se’n ressent. Ja ho dèiem en l’anterior número de la revista 
7en1. Les subvencions arriben en comptagotes i això dificulta enor-
mement la tasca del Consistori per mantenir una tresoreria estable 
i poder fer front als pagaments a proveïdors. Precisament per això 
durant aquest 2012 l’Ajuntament de Sant Gregori va contractar un 

crèdit de 579.293,63 euros per al 
pagament a proveïdors, i amb el 
qual es garanteixen tots aquests 
pagaments. Si les subvencions i 
ajudes demanades i concedides 
haguessin arribat al seu moment, 
aquest crèdit no hauria calgut. 
No pot ser que tinguem sub-
vencions pendents de pagament 
d’anys anteriors. Quan arribi tot 

el que ha d’arribar també podrem obrir la nova biblioteca (subven-
cionada en un 68 %).
Des de l’equip de govern de Convergència i Unió a Sant Gregori enca-
rem el 2013 amb un pressupost sostingut, d’entrada sense inversions 
però amb la previsió de mantenir l’estructura actual d’instal·lacions 
i de recursos humans. L’actual Llei d’estabilitat pressupostària, molt 
restrictiva, i els diferents decrets llei dictats per l’Estat deixen poc 
marge de moviment als Ajuntaments per seguir endavant amb les se-
ves accions de programa, i els obliguen a aplicar mesures sense marge 
de maniobra legal, com la de no abonar la paga doble de Nadal corres-
ponent als treballadors municipals. Precisament per això els regidors 
de l’equip de govern que perceben remuneració també han renunciat 
a la seva paga doble de Nadal.
Segurament aquest 2013 des de l’Ajuntament de Sant Gregori no po-
drem organitzar tantes activitats municipals com fins ara, però entenem 
que l’estructura social del poble i el teixit associatiu són suficientment 
forts per cobrir moltes d’aquestes activitats, i generar-ne algunes de 
noves que aniran sorgint: les festes majors, el teatre local, les sarda-
nes, ball, concerts, casals o activitats infantils i juvenils, excursions, 
xerrades, exposicions, la quina, el sopar de cap d’any, torneig i/o com-
peticions esportives, per posar alguns exemples, són activitats i actes 
impulsats per entitats del poble i per a la gent del poble amb el ple su-
port de l’Ajuntament de Sant Gregori. És per això que un dels nostres 
objectius d’aquest 2013 és no deixar de subvencionar les entitats locals 
i facilitar-los l’organització de les activitats, amb espais adequats i amb 
el material corresponent. També preveiem facilitar-los canals de difu-
sió de l’Ajuntament, com la pàgina web i les xarxes socials, l’agenda 
setmanal, aquesta revista i la ràdio municipal. Són accions de suport 
que ja s’estan fent però que sovint no ens parem a valorar.
Per cloure, ens agradaria reconèixer tota la feina, esforç i dedicació 
que estan portant a terme totes les entitats i les persones que hi són 
voluntàriament i també desitjar-los, igual que a tots els veïns i veïnes 
del municipi, unes bones festes i una bona entrada a l’any 2013.

GRUP MUNICIPAL 
CIU DE SANT GREGORI 

25-N. I ara què? 
Malgrat la crisi, el creixement de l’associacionisme 

i de les entitats del poble es manté latent
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Des del grup municipal de CiU a Sant 
Gregori farem costat a les iniciatives per 
defensar el català, la nostra llengua, a 
l’escola i a qualsevol àmbit. No pot ser aquest 
maltractament constant vers Catalunya, els 
seus símbols i la seva gent.  

Segueix-nos a:  www.ciusantgregori.cat
 CiU Sant Gregori
 #ciusantgregori
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ERC es mostra satisfeta dels resultats de les eleccions i els posa al 
servei del referèndum i de la justícia social

Des d’ERC a Sant Gregori volem donar les gràcies a tota la gent 
del nostre municipi que ha confiat en nosaltres. No la decebrem, i 
no defallirem fins a portar el nostre país a la llibertat. Els resultats 
d’ERC a Sant Gregori han tingut un increment del 110 % (216 vots 
més) respecte als anteriors comicis a la Generalitat. Amb 411 vots, 
continuem essent la segona força més votada al nostre municipi, ara 
ja consolidada. Creiem que aquests vots avalen l’aposta que el partit 
ha fet per la renovació i per un discurs equilibrat entre els objectius 
nacionals i socials que el país necessita, però també, en part, avalen 
la nostra tasca d’oposició constructiva a l’Ajuntament.

També volem felicitar la resta de partits independentistes pels resul-
tats obtinguts, amb un especial esment a la CUP com a nova formació 
amb representació al Parlament. Volem remarcar –i ens en congratu-
lem– que les tres primeres forces a Sant Gregori ho són –CiU, ERC 
i la CUP– i que les quatre primeres estan a favor del dret a decidir.
 
Per tot això, expressem tota la gratitud per la confiança expressada 
pels ciutadans, i per altra banda som conscients de la responsabilitat 
per l’encàrrec que se’n deriva. Entenem que la ciutadania ha optat per 
nosaltres per tal que fem possible un referèndum el més aviat possi-
ble, però que a la vegada no ens oblidem que cal construir un país des 
d’ara i pensant en tothom.

ERC ha fet una campanya amb propostes per millorar la si-
tuació actual i, alhora, per establir pactes que permetin 
avançar en la justícia social que es mereix la nostra ciutadania.  
Des d’ara treballarem perquè CiU no es desviï dels objectius que va 
plantejar en campanya, que són avançar cap a l’estat propi i fer un 

referèndum en aquesta legislatura que ara encetem. Però també ens 
veiem en l’obligació de constatar que Convergència encara manté 
acords amb el PP, per exemple en el Consell Comarcal del Gironès, 
on governen conjuntament! Des d’ERC volem ser garants que el pro-
cés sobiranista, que té majoria al Parlament, culmini amb èxit el més 
aviat possible, i per això treballarem des de l’àmbit local i nacional 
per a aquest objectiu.

ACORDS del PLE

En el darrer Ple, es va aprovar una nova ordenança de convivència, 
que neix a proposta d’ERC i consensuada entre tots els grups del 
Consistori. Ens en felicitem.
Aquesta ordenança, d’una banda, incorpora un seguit de valors so-
cials amb l’objectiu d’enfortir les relacions solidaries i tolerants i 
respectuoses entre la gent del municipi, i d’altra banda incorpora un 
conjunt d’aspectes normatius que regulen i sancionen comportaments 
incívics que puguin deteriorar la vida ciutadana.

FELICITEM L’ANC

Finalment, volem felicitar l’Assemblea Nacional Catalana per tota la 
tasca feta i, sobretot, per la iniciativa de penjar l’Estelada a l’entrada 
del nostre municipi. Tenen el nostre suport per tota la tasca que estan 
fent, i especialment per la tasca que partir d’ara haurem de fer tots per 
aconseguir la llibertat de Catalunya.

I finalment, malgrat aquest any marcat per la crisi i el proper, que 
també es preveu complicat, us volem desitjar unes BONES FESTES 
DE NADAL I FELIÇ 2013!

VISCA CATALUNYA LLIURE!!

411 GRÀCIES!! - Uns bons resultats al servei del país



El poble ja ha parlat! Segur que ningú no s’esperava el resultat 
d’aquestes eleccions, sobretot si fem cas de com va transcórrer la 
campanya, i de totes les enquestes que varen anar sortint al llarg dels 
dies previs a la jornada electoral. Els sondejos dibuixaven un marc 
parlamentari molt diferent del que finalment es va produir. Pel que 
fa a les valoracions d’aquest fet, segur que en podem trobar de totes 
menes i de tots colors: unes posaran l’èmfasi en la gran davallada 
de determinats partits, d’altres en l’augment d’algunes formacions 
fins a doblar i triplicar els seus escons i, fins i tot, en la sorprenent, 
per a molts, aparició d’una nova força. És evident que segons quines 
siguin les veus que facin aquesta anàlisi, podem trobar arguments i 
reflexions de totes menes, més o menys certes segons les orelles que 
les escoltin.
El que queda clar, però, és que han estat unes eleccions amb una par-
ticipació del setanta per cent, i a Sant Gregori de fins el vuitanta, fet 
gairebé excepcional, i que ha d’omplir de joia a aquells que creiem 
en la democràcia. És una gran demostració que la política interes-
sa a la majoria de la població, alhora que aquest gran repartiment 
de vots deixa palès que la gent de Catalunya és diversa i complexa. 
Som un poble preocupat pel nostre futur, i no se’ns pot fer caure en 
el simplisme d’argumentacions o discursos que només porten a la 
bipolarització de la política. A nosaltres ens agraden els matisos, la 
diversitat d’opinions, els diferents punts de vista de les coses, fet que 
ens enriqueix com a societat.
Han estat unes eleccions que s’han emmarcat bàsicament en la vo-
luntat d’un poble de ser allò que els seus habitants vulguin ser, a re-
sultes de la gran manifestació de l’Onze de Setembre, que reclamava 
la independència. Segurament el resultat de les eleccions ha provocat 
desànim a molta gent, que creia que un procés com aquest només 
podia estar governat per una força política, la qual —cal no oblidar-
ho— al llarg de la seva història mai no havia apostat per aquest camí. 
El fet, però, és que aquesta majoria monocolor no s’ha produït, i la 

gent ha preferit repartir aquesta tasca en diverses forces, que amb més 
o menys èmfasi donen suport al dret a decidir, i els ha donat una clara 
majoria enfront d’aquells que no volen que el poble sigui consultat. 
Això ens obliga, doncs, a l’entesa per construir junts el camí, si és que 
realment volen tirar endavant el procés que se’ls ha reclamat.
Per tant, ara és l’hora que aquesta diversitat es converteixi en la rea-
lització de polítiques en majúscules, que s’escolti el que la gent ha 
manifestat. És el moment perquè s’aparquin els interessos de partits, 
les posicions tàctiques, les voluntats d’apropiar-se d’idees o posi-
cionaments. Ara toca el diàleg, buscar ponts de concordança per co-
mençar entre tots el camí cap a un referèndum que molts volem, per 
tal que puguem saber en quin punt ens trobem i quina és la voluntat 
real de la població de Catalunya per ser un nou estat d’Europa. Si no 
és així, si no són capaços de trobar-se, d’unir esforços, una vegada 
més decebran a molts i donaran arguments als que es dediquen a des-
acreditar i criticar la classe política.
Amb tot això, no podem oblidar que la davallada d’escons indica 
clarament que la gent ha volgut donar un toc d’atenció a les polítiques 
que s’han dut a terme fins ara, que ens han conduït a una situació 
de crisi insostenible per a moltes famílies. S’ha volgut reclamar un 
model social diferent a l’actual, que prioritzi les persones enfront del 
diner, i la justícia social davant de corrupteles o d’interessos particu-
lars. Un model en el qual prevalgui l’entesa de les diferents posicions, 
però sobretot deixant clar que el poble és el sobirà de les idees.
Esperem, doncs, que els nostres representants estiguin a l’alçada de 
l’exigència que el poble els reclama, i que sapiguem entre tots assu-
mir la part de responsabilitat que ens pertoca, en el moment històric 
que estem vivint. Desitgem que puguem passar unes bones festes de 
Nadal i que el proper any sigui millor per a tots del que ha estat aquest 
que deixem enrere. BONES FESTES!

INDEPENDENTS PER SANT GREGORI – PROGRéS MUNICIPAL

El poble ja ha parlat
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Durant aquesta tardor, gràcies a les àvies 
del Casal Sant de Sant Gregori i diverses 
col·laboracions de persones del municipi, 
coordinades per l’Àrea de Joventut i Cultura 
de l’Ajuntament de Sant Gregori, s’ha dissen-
yat i cosit el vestuari de l’hereu i la pubilla.
Fins aquest 2012, a Sant Gregori l’hereu i la 
pubilla no disposaven del vestuari tradicio-
nal, i únicament tenien la corresponent ban-
da i faixa. Aquesta proposta va néixer l’any 
2011, amb en Jordi Arnau i l’Anna Turon, 
com a hereu i pubilla d’aquell any. Des de lla-
vors, l’Àrea de Joventut ha impulsat aquestes 
fi gures d’arrel tradicional catalana, l’hereu 
i la pubilla, amb noves faixes i bandes, els 
vestits adients, i donant-los entrada dins el 
Foment de les Tradicions Catalanes.
El fet que ara puguin disposar d’aquest ves-
tuari els permetrà representar-nos com a mu-
nicipi en els diversos concursos i trobades 
que s’organitzen a Catalunya.
Durant aquesta tardor, tant l’Oriol González 
com la Júlia Serinyà ens han pogut repre-
sentar en les diverses trobades de pubillatge 
que s’han organitzat arreu del territori català: 
Tordera, Pineda de Mar, Figueres, Peralada i 
també a Calella, on van participat en l’elecció 
de l’hereu i la pubilla de Catalunya.

A casa nostra també han participat en 
l’entrega de premis del concurs de coques i 
de fi gures de pa, organitzat per la fi ra del pa 
i la xocolata  de Sant Gregori el passat mes 
de novembre.
Aquestes trobades els permeten represen-
tar-nos i alhora donar a conèixer el nostre 
municipi, fer intercanvi de pins i escuts, 
viure experiències enriquidores, conèixer 
molta gent jove i passar-ho molt bé.  
A continuació us detallem les peces que for-
men el vestuari de l’hereu i la pubilla:
vestit Pubilla: Cosset, faldilla i bossa. Creat 
pel Casal Sant Grau de Sant Gregori (Aniceta 
Casadevall, Conxita Majoral, Gràcia Olive-
ras, Dolors Pinsach, Maria Pont, Pepita Roca, 
Margarita Roca).
agulla de pit: creada per Remei Mulleres 
(Can Roseta).
gandalla i mitenes: creat per Montse Riera.
Vestit Hereu: Pantalons i armilla. Creat pel 
Casal Sant Grau de Sant Gregori. 
Els vestits quedaran en propietat de 
l’Ajuntament de Sant Gregori i serviran per a 
consecutius hereus i pubilles designats durant 
la Festa Major de Sant Gregori cada any.
Moltes gràcies a totes per l’esforç fet i per la 
vostra col·laboració.

Els vestits de l’Hereu i la Pubilla
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BELLIDO 

l’Ajuntament de Sant Gregori i serviran per consecutius hereus i 
pubilles designats durant la Festa Major de Sant Gregori cada any. 
 
Moltes gràcies a totes per l’esforç fet i per la vostra col·laboració. 

 

Vestuari tradicional de Pubilla i Hereu amb les diferents parts indicades. La Silvia Bellido (Espai de Qstura) també va 
participar amb alguns patrons del vestits.

Les àvies del Casal de la Gent Gran cosint
La Montse Riera preparant algunes parts 
del vestit de la pubilla
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El geocaching no és cap nou esport, 
però sí una manera diferent i divertida 
de practicar-ne. a Sant gregori també! 

El geocaching és un joc que consisteix a tro-
bar petits tresors amagats pels racons més 
inhòspits o més concorreguts del món. Ac-
tualment hi ha gairebé dos milions de geoca-
chings amagats arreu del món, des de Nova 
York, passant per París, Londres, Tokyo, Bar-
celona, fins al Pol Nord o al mateix desert del 
Sàhara. i a Sant gregori i la vall de Lléme-
na també en tenim uns quants. 
És un joc molt accessible, i qualsevol persona 
pot participar-hi: famílies, parelles, gent gran 
o individualment. Només calen dues coses: 
accedir a www.geocaching.com per registrar-
se (és gratuït) i tenir un smartphone (per 
baixar una aplicació geocaching) o tenir un 
GPS compatible amb	geocaching. D’aquesta 
manera podreu descobrir tots els tresors que 
teniu amagats al vostre voltant i a tot arreu 
on aneu.
Els tresors són col·locats desinteressadament 
per persones afins al joc. Habitualment són 
recipients de plàstic de diferents mides però 
també n’hi ha de formes diverses (semblants 
a una pinya, a una pedra, a un tronc, etc...). 
Poden estar amagats darrere o sota una pedra, 
dins el tronc d’un arbre, en un forat, o fins i 
tot poden ser magnètics. A l’interior dels re-
cipients hi trobarem un llibre de registre (per 
signar conforme s’ha passat per allà) i a ve-
gades s’hi pot trobar algun objecte que, si es 

vol, podem intercanviar o traslladar fins a un 
altre geocaching. En cap cas no es pot agafar 
el recipient sencer. Les persones que l’han 
col·locat són les responsables del seu mante-
niment i de retirar-lo quan es cregui oportú. 
Tanmateix, existeixen uns revisors per con-
trolar que el joc es desenvolupi correctament.
Des de l’Àrea d’Esports de l’ajuntament 
de Sant gregori, a través del Centre BTT 
Sant Gregori, s’ha impulsat aquesta pràctica 
col·locant 18 geocachings nous durant aquest 
2012 a diferents llocs destacats del nostre 
municipi: el cim de Sant Grau, la font Groga, 
la font del Raig i la font d’en Coromines, el 
Surolí, la Pineda, a tots els pobles del munici-
pi així com en alguns punts característics del 
nucli urbà de Sant Gregori. Per tots aquests ja 
hi ha passat nombrosos buscadors de tresors 
vinguts d’arreu.
El geocaching és una manera diferent 
de fer esport, de conèixer racons inte-
ressants i passar-ho molt bé. Aquest joc 
mou milers de persones d’arreu del món i 
s’ha convertit en un nou moviment turís-
tic, fins al punt en què es planifiquen va-
cances per buscar geocachings.  
Si voleu conèixer més detalls sobre geoca-
ching podeu accedir a la pàgina web del Cen-
tre BTT Sant Gregori www.stgregori.com/
centrebtt

ESPort MuniciPaL

geo... què? geocaching

E S P  R T S

a les zones amb més geocachings són 
Europa i Estats units.
Font: www.geocaching.com - gmaps

al municipi de Sant gregori trobem ac-
tualment 25 geocachings diferents. i a 
la vall de Llémena, inclòs Sant gregori, 
hi trobem quasi 50 geocachings. Font: 
www.geocaching.com - gmaps 
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E S P  R T S

El primer trimestre, a l’Agrupació, el po-
dríem resumir en la bona dinàmica del pri-
mer equip, entrenat per en Marc Domínguez. 
Gràcies als punts aconseguits com a local, 
s’ha instal·lat a les primeres posicions de la 
Tercera Catalana.
L’equip de Quarta Catalana es mou per la part 
baixa de la classificació, tot i que últimament 
està millorant els resultats.
Pel que fa al futbol base, cal destacar la bona 
dinàmica del Juvenil A, que lluitarà per as-
cendir per primera vegada a la història de la 
nostra entitat a Primera Divisió.
La resta d’equips del planter continua amb la 
seva dinàmica d’intentar posar per davant el 
futbol formatiu abans que el competitiu.
Convé destacar que durant les festes nadalen-
ques l’Agrupació organitzarà, com cada any, 
i juntament amb el bàsquet, la tradicional 
quina.
Des de la Junta Directiva de l’AE Sant Gre-
gori, us desitgem unes molt bones festes.

El passat 30 de setembre es va fer la 35 festa 
catalana dels escacs a Ponts (Lleida). Al matí 
es va jugar el campionat de Catalunya de 
ràpides per equips, en què el Club d’Escacs 
Sant Gregori va participar amb un equip for-
mat per Enric Notario, Miquel Àngel Bordas, 
Pere Bordas i Rafael Garcia. L’equip va que-
dar en 28a posició, amb 15 punts. 
A la tarda, la federació catalana va donar els 
premis de la temporada, així com les insíg-
nies de plata per la dedicació i contribució als 
escacs catalans. El jugador del Sant Gregori 
Rafael Garcia va rebre la insígnia de plata 
per la seva feina de tots aquests anys al Club 
d’Escacs des de la seva creació: la introduc-
ció dels escacs com a activitat a l’escola, la 
creació de l’escola d’escacs i l’organització 
de diversos campionats oficials, com el cam-
pionat provincial individual (que es va jugar 
tres anys a Sant Gregori), i els molts campio-
nats femenins de Girona que s’han jugat a 
Sant Gregori.

D’altra banda, tres jugadors del club estan 
participant en el campionat provincial indivi-
dual. Després de vuit partides, la Laura Gar-

cia està en 17a posició, amb 5 punts; l’Antoni 
Foix està en 45a posició, amb 4 punts; i en 
Rafael Garcia en 70a posició, amb 3 punts.

agruPaciÓ ESPortiva Sant grEgori

cLuB D’EScacS Sant grEgori

nova temporada

club d’Escacs Sant gregori
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El passat 18 de novembre les nenes i noies del grup de gimnàstica Sant 
Gregori van sortir a la pista per a l’exhibició inclosa en la programació de 
la Fira del Pa i la Xocolata. El pavelló, ple a vessar de gent, va poder gau-
dir de les actuacions de les gimnastes més menudes fi ns a les més grans.
Aquesta temporada, amb més de 60 nenes i noies inscrites a l’esport de 
gimnàstica artística, entrenant setmanalment al gimnàs del Pavelló Mu-

nicipal, aquesta modalitat s’està consolidant entre els esports femenins 
més practicats al poble.
Molt aviat, a partir de fi nal de gener, s’iniciaran les diferents competi-
cions de gimnàstica artística, que s’allargaran fi ns al mes de maig i en 
les quals les participants podran demostrar tots els coneixements adqui-
rits durant els seus entrenaments.

Aquesta tardor ha tingut lloc la XLV edició 
de la Lliga Gironina, una de les competicions 
per equips que es disputa al circuit gironí. 
Cada matx consta d’un total de set partits 
(punts): quatre individuals masculí, dos indi-
viduals femení i un partit de dobles. L’equip 
guanyador del matx és aquell que aconse-
gueix, doncs, quatre o més dels set punts en 
joc. Aquest any, l’equip sènior del CT Sant 
Gregori va aconseguir l’ascens de categoria 
després de guanyar a la darrera jornada al 
CT Salt per 4-3. Amb aquest triomf, l’equip 
va quedar primer de grup invicte en tots els 
seus enfrontaments, i va derrotar el Cassà B, 
Blanes, Breda i, fi nalment, el Salt. D’aquesta 
manera, l’equip sènior ha repetit l’èxit acon-
seguit el passat mes de maig en quedar se-
gon classifi cat de l’Absolut gironí per equips 
i aconseguir també l’ascens de categoria 
d’aquesta competició.
Moltes felicitats a tots i totes!!

cLuB tEnniS Sant grEgori

ascens de categoria a la Lliga gironina 2012

giMnÀStica artÍStica Sant grEgori

grup gimnàstica artística Sant gregori

Pàgina web del Club Tennis Sant Gregori:

www.ctsantgregori.cat
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rESiDÈncia LES oLivErES

rESiDÈncia ELS avEtS

El nadal arriba a la residència Les oliveres de Sant gregori!
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A la Residència Els Avets continuem pensant 
i innovant per tal que els nostres residents tin-
guin el millor benestar possible i gaudeixin al 
màxim. Per això realitzem tot tipus d’activitats, 
com tallers de memòria, lectura del diari, psi-
comotricitat, petanca, bingo, ball... Però també 
fem activitats fora del centre.
La visita a Besalú va agradar molt als nostres 
residents. Vam passejar pels carrers medievals, 
vam comprar records, i vam fer el toc davant 
del pont, tan espectacular.
A l’Escala, els més agosarats es van remullar, 
mentre la resta caminàvem pel passeig fins 
arribar al port. Finalment vam menjar una 
magnífica paella amb vistes al mar.
Però sens dubte la sortida més divertida va 
ser al circ, amb els espectacles, els riures i les 
crispetes.
El desembre hem iniciat una nova activitat que 
està tenint molt d’èxit: anem a la piscina! Els 
exercicis dins l’aigua són molt recomanables 
perquè milloren la musculatura, la coordinació 

motriu i reeduquen la postura, a banda de ser 
una activitat molt divertida i relaxant.
Aquesta només és una petita mostra de les ac-
tivitats que fem. Totes estan obertes als fami-
liars i amics que hi vulguin participar.
Aquest darrer trimestre hem treballat amb 
molta il·lusió preparant el Nadal. Hem fet pos-
tals per als nostres familiars, hem decorat la re-
sidència de manera més nadalenca, hem escrit 
i recitat poemes, cantat nadales, i sobretot hem 
menjat moltíssims torrons i neules.

També ens han vingut a cantar nadales els 
alumnes de la coral del col·legi Bell-lloc. 
Aquest any hem comptat amb una novetat: ens 
hem estrenat com a magnífics actors en el Pes-
sebre Vivent dels Avets. Hem fet tots els deco-
rats i ens hem disfressat per poder fer aquest 
Pessebre que ens fa tanta il·lusió.
Finalment, volem comentar-vos que Ses Ma-
jestats Els Reis d’Orient ens vindran a visitar, 
com cada any, i de ben segur que ho faran ca-
rregats de regals!

Els guarniments de Nadal, preparats en les di-
verses sessions d’arts plàstiques que es realitzen 
al centre, ja estan col·locats adornant cada racó. 
Aquest any, desenes de botes de feltre pengen 
del sostre dels espais comuns; arbrets de Nadal 
plens de guarniments i estrelles decoren les co-
lumnes, i campanes i estels fets pels nostres avis 
i àvies donen color a parets i finestres.
Enguany, el dia 15 de desembre donarem inici 
a la programació d’activitats de Nadal amb la 

festa per a les famílies i residents a càrrec de 
l’espectacle de “David el Mag”, i el “caga tió”. 
Des del centre, cada any s’organitza aquesta 
celebració per compartir moments d’alegria i 
gaudi per a petits i grans.
A partir d’aquesta data, hem elaborat des del 
centre una programació nadalenca, amb la 
qual els nostres avis i àvies no tindran temps 
d’avorrir-se! Entre les moltes activitats que 
s’oferiran, podem destacar la cantada de na-

dales a càrrec dels alumnes del CEIP Agustí 
Gifre, el cinefòrum nadalenc, l’actuació de 
l’esbart dansaire de Gent Gran de Sant Narcís, 
i fins i tot un concurs de postals de Nadal amb 
premis per als avis i àvies guanyadors!
Només ens resta desitjar-vos un bon Nadal a 
tothom. A la Residència Les Oliveres esperem 
poder passar-nos-ho d’allò més bé en aquestes 
dates assenyalades!!

EQuiP tÈcnic

residència Els avets
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La commemoració del Dia internacional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones va tenir lloc el passat 24 de nov-
embre a l’Espai La Pineda, amb la lectura d’un manifest i una 
representació teatral. 
Es va posar en escena l’obra del dramaturg Joan Guasc Les 
últimes hores de la Irene, adaptada per Maria León en format 
monòleg alternat i interpretada per Maria León i Tònia Torrubia, 
de la companyia Gaudir Teatre.
És una obra prou adient per a la data, ja que ens presenta la 
dramàtica situació d’una dona en el camp de concentració 
d’Auschwitz durant la Segona Guerra Mundial. 

rEgiDoria D’iguaLtat
Associació	Dones	de	la	Vall	del	Llémena

L’artista gironina, resident a Cartellà (Sant Gregori) Nuri Ne-
gre ha rebut el Premi Ciutat d’Esplugues de la 16a Biennal de 
Ceràmica d’Esplugues “Angelina Alós”, dotat amb 4.000 euros 
i patrocinat per Nestlé España, SA. El jurat, format per Claudi 
de José, M. Teresa Capeta i Claudi Puchades, va escollir la peça 
Auf, “pel subtil tractament de fang refractari, òxid i engalbes, 
en forma germinal tècnicament molt ben resolta i emocional-
ment intensa”. L’artista gironina explica de la seva obra que 
s’inspira “en la natura, en les formes orgàniques, i cadascuna 
de les peces forma part d’una metamorfosi, parla d’un present 
en moviment”. També s’inspira “en els dibuixos dels llibres de 
biologia i microbiologia esgrogueïts pel pas del temps. L’Ernst 
Haeckl i les seves il·lustracions també són una font d’inspiració 
inesgotable”.
Nuri Negre Herzing (1971, resident a Cartellà) entre d’altres 
coses, compagina el treball al seu taller, a l’escola municipal 
de Sant Julià de Ramis, i està fent les activitats artístiques als 
extraescolars de l’escola de Sant Gregori.
Les seves exposicions individuals més recents han estat a Bisbal 
Ceram, a Corçà; a la galeria El Claustre, de Girona; i a l’espai 
la Cúria Reial de Besalú. Pel que fa als guardons, el 2001 va 
obtenir el Primer premi ceramista en el XXI concurs de cerà-
mica de Quart, amb l’obra Punt de Fuga. Després d’haver estat 

seleccionada a les Biennals de Ceràmica d’Esplugues Angelina 
Alós els anys 2004 i 2008, fi nalment ha estat en aquesta edició 
de 2012 que ha recollit el premi més destacat.
Aquesta setzena edició ha estat la més participativa (180 obres 
de 91 ceramistes), la més internacional (artistes de 16 països 
d’Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica) i la que, per primer cop, té 
com a seu el Museu de Can Tinturé, un espai estretament vin-
culat a la ceràmica.

Dia internacional contra la violència de gènere

La veïna de cartellà nuri negre 
guanya el primer premi de la Biennal de ceràmica 

d’Esplugues “angelina alós”
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Ateneu fou company d’Atenea, la deessa de 
la guerra? Si fos així, la tasca dels ateneus 
seria la de donar guerra? Atenea, però, tam-
bé és considerada la deessa de la raó. I què 
tal si ajuntem lluita i raó? Actualment moltes 
persones estan lluitant amb raó per tot el que 
està succeint al nostre entorn social, polític, 
econòmic... Potser aquesta seria la tasca dels 
actuals ateneus?
Per tot plegat —sigui o no veritat la relació 
entre Atenea i els ateneus—, des de l’Ateneu 
de la Vall del Llémena ens veiem amb ga-
nes de lluitar, de treballar, de col·laborar i de 
participar d’alguna manera per fer una mica 
millor la nostra societat. I ho fem mitjançant 
activitats, ja siguin organitzades des de les 
diferents seccions, ja siguin proposades per 
persones que saben que l’Ateneu és una en-
titat oberta i receptiva a les inquietuds dels 
socis. I també ens hem obert a moltes entitats 
que s’han adherit a l’Ateneu, a les quals ofe-
rim els espais de la rectoria i amb les quals 
tenim projectes de col·laboració en aquells 
objectius que compartim.
És així que podem dir que l’Ateneu ha jugat 
amb foc, s’ha enfilat per les parets, s’ha mu-
llat, s’ha preguntat què, qui i com, ha fet de 

remença, ha fet esplai, ha rebut premis, ha 
caminat, ha començat a plantar llavors, s’ha 
fotut bolets, ha llegit, ha participat en ac-
cions solidàries... Mireu el blog i ho veureu. 
I estem disposats a donar molta guerra, per 

fer entre tots un poble, una vall, una societat 
millor. I quants més siguem, més podrem fer. 
Us animen a fer-vos socis i a formar part de 
manera activa de la vida de l’Ateneu.
El 2013, enganxeu-vos a l’Ateneu!

l’ateneu
  V  L

L’ateneu de la vall de Llémena





Nadala de l’Ateneu
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assemblea nacional catalana

El dia 1 de desembre passat va tenir lloc a Sant Gregori la hissada 
d’una estelada que es va col·locar a l’entrada del poble. Aques-
ta iniciativa ha estat promoguda per l’assemblea local de l’ANC 
(Assemblea Nacional Catalana), i va ser possible mitjançant una 
subscripció popular i amb el suport de l’Ajuntament.
Aquesta subscripció va ser duta a terme amb la col·laboració de 
set establiments i del mateix Ajuntament, amb la venda de bons 
de 5 i 10 €.
Cal dir que la resposta ha estat satisfactòria, i pràcticament s’ha 
cobert tot el pressupost del pal i de l’estelada.
Enric Forés, coordinador local de l’Assemblea, va encetar els par-
laments seguit de M. Carme Renedo, coordinadora del Gironès 
per la Independència, i de l’alcalde del poble, Jordi Noguer, qui 
també va resumir els objectius de l’Assemblea i va comentar el 
moment actual tot agraint la col·laboració de tothom.
A continuació, una colla de nenes somrients i trempades van 
dur l’estelada a peu de pal, i el company més veterà, Florenci 
Teixidor, va ser l’encarregat d’hissar-la amb l’acompanyament de 
l’himne d’Els Segadors, cantat per tots plegats i dirigit pel músic 
Josep M. Escalona.
Un pica-pica a l’aire lliure, sota un sol esplèndid, i que va ser molt 
concorregut i amb bon ambient d’amistat, va fi nalitzar l’acte, ple 
d’emotivitat i esperança.
Us animem a treballar amb nosaltres, per poder aconseguir en el 
menys temps possible l’assoliment de l’Estat propi per a Cata-
lunya.
Ens podeu trobar al bloc http://santgregori-per-la-independen-
cia.blogspot.com/ o bé al Facebook https://www.facebook.com/
santgregorixlaindependenciaanc 

Podeu posarvos en contacte amb
S a n t  g r E g o r i  P E r  L a i n D E P E n D È n c i a
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El dia 12 d’octubre, una bona colla de gent amb molta canalla 
varen pujar a la muntanya de Sant Grau per poder complir amb 
la tradició de fer una missa de campanya en honor del sant a la 
capella que hi ha al castell de Tudela. El temps hi va acompanyar, 
i fi ns i tot no varen faltar els qui estaven disposats a passar-hi el 
dia fent l’àpat del dinar en plena natura.

aplec de Sant grau

Sant Gregori es va sumar al gran recapte d’aliments que va tenir 
lloc els dies 30 de novembre i 1 de desembre. La recollida va ser 
canalitzada pels voluntaris que gestionen el Rebost del Llémena.
Aquesta recaptació, que principalment es va centrar en els su-
permercats, va assolir gairebé 1.000 quilos d’aliments, als quals 
s’han de sumar els 300 que varen tenir entrada mitjançant l’acció 
conjunta de l’associació Dones de la Vall i l’Ateneu —que du-
rant el matí del dissabte varen oferir un esmorzar a qui feia una 
aportació— i els 56 quilos que es varen recollir a Granollers de 
Rocacorba.
La solidaritat de la Vall ha quedat palesa, doncs, amb els 1.356 
quilos d’aliments que han entrat al Rebost del Llémena amb mo-
tiu de la recaptació extraordinària d’enguany.

recapte d’aliments
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El passat mes d’octubre vàrem celebrar el nostre desè aniversari.
Estem molt contents del resultat de la festa, i molt agraïts a tota la gent i 
als músics que ens hi varen acompanyar.
Als que no hi vàreu poder venir, us convidem a algun dels nostres con-
certs per tal d’escoltar l’himne que vàrem estrenar, que a partir d’ara serà 
el nostre, i que porta per nom “Himne a la nostra Vall”.

Per a aquest mes de desembre tenim preparats tres concerts. El primer, 
el dia 16 al Pessebre de can Roseta; el dia 24 a la Missa del Gall, a 
l’església parroquial de Sant Gregori; i el dia 26, al Pessebre de Grano-
llers de Rocacorba. 
També volem aprofitar per desitjar-vos unes bones festes i feliç any nou. 
Bona sort i bona música.

El dia 17 de novembre a les set del vespre s’inaugurava, a la Sala 
Mediterrània del centre cívic de Sant gregori, l’exposició de Mer-
cè Soler, dins dels diversos actes organitzats per la Fira del Pa i la 
Xocolata i la Mostra d’Espectacles Familiars (MEg) d’aquest 2012.

“Acqua e vento” és una exposició en què l’artista ens va mostrar la seva 
última obra, realitzada amb tècnica mixta i amb una gran força de colors.
Es tracta d’una exposició colorista que ens va sorprendre i alhora endin-
sar en un món de colors i textures inspirats en la Mediterrània —aigua, 
petxines, pedres, flors...— i sobretot en Menorca, illa amb què l’artista 
té un vincle molt especial.
L’exposició va tenir una inauguració de luxe, amb el músic i cantautor 
Sebastià Saurina, acompanyat per Jesús Moll al baix i per Jepi Castilla a 
la guitarra. Era un petit avenç del seu nou treball, que va incloure, entre 
d’altres temes, “Diminutes”, i que va sorprendre el públic que s’hi va 
aplegar. 
Des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Gregori es pretén 
recuperar aquest espai i posar-lo a l’abast de la ciutadania amb l’objectiu 
de donar a conèixer els artistes de la Vall de Llémena a la població local.
Ara per ara no hi ha una programació continuada d’exposicions, però sí 
que s’aprofiten ocasions importants al municipi, com la Festa Major o 
la Fira, per poder fer arribar a la població obres tan interessants com la 
de la Mercè Soler.

coral Sant gregori

Exposició de Mercè Soler
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El diumenge dia 18 de novembre, l’associació de comerciants Sant gregori-vall de Llé-
mena i l’ajuntament de Sant gregori van organitzar la sisena edició de la Fira del Pa i 
la xocolata. complint les previsions meteorològiques, la pluja va fer acte de presència de 
manera intermitent durant tot el dia. tot i que aquest fet va deslluir l’espai exterior de 
venda, i hi va haver menys artesans, no es pot dir el mateix del pavelló esportiu, que es va 
omplir de gom a gom durant tot el dia.

aSSociaciÓ DE coMErciantS i EMPrESariS Sant grEgori - vaLL DE LLÉMEna

al mal temps, bona cara!
La fira del pa i la xocolata es consolida

Així, la població de Sant Gregori va posar 
bona cara al mal temps i el nivell d’assistència 
fou excepcional, fet que contribuí que la fira 
fos tot un èxit. Malgrat que moltes persones 
havien d’assistir-hi i es van quedar a casa per 
la pluja, es calcula una participació de més 
de 3.000 persones. Aquesta xifra satisfà els 
organitzadors davant d’unes expectatives que 
s’han superat amb escreix.
Tot els actes de la programació es van poder 
dur a terme, a excepció d’un espectacle que 
es va haver d’anul·lar per causes alienes. Els 
tallers infantils no van donar l’abast, amb 
una novetat en aquesta edició, que fou el ta-
ller de mones de xocolata que va organitzar 
l’Associació de joves El 42. Els jocs tradicio-
nals i les activitats d’animació es van poder 
dur a terme dins del pavelló, i els nens i nenes 
van poder decorar una gran casa de xocolata.
Complets també van ser el tallers d’adults so-
bre cupcakes, organitzat per The Cookery, i 

el taller de torrons, a càrrec de l’associació 
Faves i Pèsols: torró de taronja, de pistatxos, 
de cafè...
La trobada de vehicles clàssics, motos his-
tòriques i tractors també es va poder realitzar 
amb la tradicional rua pels entorns del mu-
nicipi, així com la trobada de puntaires i la 
trobada de xapes dins del pavelló.
Moltes persones van quedar meravella-
des amb la desfilada de vestits de paper de 
l’associació de Pensionistes i Jubilats de 
Taialà, així com amb l’exhibició de balls en 
línia, dinamitzada per la professora de ball 
Maria Teresa Micaló.
La fira va coincidir amb espectacles infan-
tils per a totes les edats dins de la Mostra 
d’Espectacles Familiars i de Petit Format 
de Sant Gregori. Entre aquests, cal destacar 
l’espectacle final que va clausurar la fira, Reg-
gae for kids, de la companyia The Penguins, i 
que va aconseguir que pares i nens moguessin 

l’esquelet durant una bona estona. I, eviden-
tment, no va faltar la xocolata! Tant al matí 
com la tarda, en Josep Motjé, de mas Suro, 
ens va preparar la ja tradicional xocolata des-
feta patrocinada per Xocolata Torras, i durant 
tot el dia vam poder gaudir de bombons, xo-
colata i pa de Nestlé i Bellsolà. Cal no oblidar 
que els amics de segar i batre de Sant Gregori 
van fer una degustació i van vendre pa ela-
borat amb la fira de sègol que es va obtenir 
amb la primera festa del Segar i Batre de Sant 
Gregori, organitzada el passat estiu.
A la tarda, els assistents més ràpids van poder 
degustar els pastissos i coques del concurs or-
ganitzat pel Casal Sant Grau de gent gran de 
Sant Gregori. Els premiats van ser:

concurs de coques i pastissos:
1r	premi: Pilar Benito
2n	premi: Sandra Garcia
3r	premi: Guillem Romany
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concurs de figures de pa:
1r	premi: Consorci Sant Gregori
2n	premi: Paula Angelats
3r	premi: Jaume Planagumà

Per a aquells que no en van tenir prou amb 
la xocolata de la fira, els restaurants de 
l’Associació de Comerciants i de la Cuina 
de les Carboneres van promoure durant tota 
la setmana, fins al 25 de novembre, primers, 
segons i tercers plats elaborats amb xocolata: 
magret d’ànec amb xocolata, bacallà al forn 
amb poma de Girona i xocolata, canalons 
d’espinacs amb beixamel de xocolata...
Els establiments participants van ser El cafè 
d’en Quel, la Fleca Boix i els establiments de 
la Cuina de les Carboneres: restaurant Can 
Joan d’Adri, el Celler de l’Adroher, el Racó 
d’en Pep, La Sala, rostisseria el Paratge, res-
taurant Arnau can Perot i Can Xifra.
Des de l’Associació de Comerciants volem 
agrair la feina feta als comerciants que van con-
tribuir a fer possible aquest esdeveniment, i als 
voluntaris i voluntàries que van donar un cop de 
mà en els diversos actes de la fira. Comencem 
a treballar per a la fira de l’any vinent, desitjant 
que el temps hi acompanyi, i us convidem a 
formar part del grup de voluntaris, amb el qual 
segur que passareu una molt bona estona.
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El mes de novembre hem tingut, a la Biblio-
teca, l’exposició de fotografies “Orquídies 
de la Garrotxa”, fetes per Carlos Miguel. 
Han estat unes fotografies boniques i be-
llament presentades. La majoria d’aquestes 
orquídies també les podem trobar a la Vall 
de Llémena, i us recomanem que gaudiu 
del llibre, del qual, el dia de la inauguració 
de l’exposició, el Sr. Xavier Oliver, presi-
dent de la delegació de la Garrotxa de la 
Institució Catalana d’Història Natural, va 
fer donació a la Biblioteca.

Aquell mateix divendres 9 de novembre, 
l’Associació de Dones de la Vall va prepa-
rar una xerrada informativa sobre el Banc 
del Temps, i va anunciar que a partir de 
novembre les persones que en formen part 
queden agrupades dins del Banc del Temps 
del Pont de Dimoni. Això suposarà avantat-
ges per a tota la comunitat. Des d’aquí us 
animem que consulteu el web http://www.
bdtpontdeldimoni.com/

El 21 de novembre vàrem tenir a la Biblio-
teca, amb l’“ajut” de l’Ateneu de la Vall 
de Llémena, una nova sessió del Club-
DeLectura. Carme Callejon va conduir la 
sessió i, juntament amb Assumpta Mon-
tellà, vàrem comentar el seu llibre El setè 
camió. L’autora va fer entrega d’un parell 
d’exemplars del llibre La Maternitat d’Elna 
en imatges; un el va sortejar entre els as-
sistents i l’altre el va donar a l’Ateneu, i 
aquest el va cedir a la Biblioteca. Tothom 
que hi estigui interessat el té a la seva dis-
posició.

Biblioteca Miquel Martí i Pol
	“Els	llibres	no	supleixen	la	vida,	

però	la	vida	tampoc	no	supleix	els	llibres”.	

JOAN FUSTER

Podeu trobar més informació de qualssevol 
de les activitats en el blog:

www.bibliotecadesantgregori.blogspot.com


activitatS PaSSaDES
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Per motius aliens a la nostra voluntat, la pre-
sentació del llibre Aragonès - Els orgueners 
que van viure a Girona, de Josep M. Escalo-
na, que estava prevista per al divendres 23 de 
novembre a les vuit del vespre, no s’ha pogut 
realitzar. És una activitat que queda pendent. 
Us en tornarem a informar tan bon punt es 
pugui fer.

PEr a aDuLtS
•    Estratègies de comunicació per a dones 

directives / Estrella Montolío Duran (658 
MON)

•   Misión olvido / María Dueñas (N DUE)
•    La saga de los longevos: la vieja familia / 

Eva García Sáenz (N GAR)
•    La muerte llega a Pemberley / P. D. James; 

traducció de Juanjo Estrella (N JAM)
•    El setè camió: el tresor perdut de la Repú-

blica / Assumpta Montellà. (N MON)
•     La Maternitat d’Elna en imatges / Assump-

ta Montellà (N MON)
•    Deixa en pau el dimoni / John Verdon; traduc-

ció d’Esther Roig i Anna Llisterri (N VER)

inFantiLS
•    ¡Eeeeeh! / text: Hernán Goñi Echeverría; 

il·lustracions: Marcelo Pérez (I ÀLBUM 
I1 DES)

•    El carnaval dels animals / text i il·lustracions 
de Marianne Dubuc (I ÀLBUM I1 JOV)

•    Corre, pardalet / un conte de Brigitte We-
ninger, amb il·lustracions d’Anna Anas-
tasova (I ÀLBUM I2 JOV)

•   Xip! Xap! / textos de Dawn Sirett (I0 SON)
•    El llop Pepito se’n va d’excursió / Maria 

Mercè Roca ; il·lustracions de Bernadette 
Cuxart (I1 LLO)

•    La vaca Taca i la tardor / Agostino Traini. 
(I1 PRI) (a)

•    Em venc el pare / Care Santos; il·lustracions 
de Mercedes Marro (I2 VAI)

•    Un follet a la ciutat / Roberto Pavanello 
(I3 FLA)

cÒMic
•    En Batu. 1 / guió i dibuixos: Tute (IC 

MAM)
•    Gira mundial / guió: Mark Millar (C MIL)

Amb un mercat hipersaturat d’històries sobre vampirs i la seva mitologia, és possible que 
aquesta obra sobrevisqui i destaqui per sobre de les altres? Sense dubte que sí. Amb el nom 
d’Stephen King a la portada, aquesta novel·la gràfi ca ha rebut una atenció immediata, a més 
de ser un dels primers treballs on el rei del terror ha participat. American Vampire es divideix 
en dues històries per capítol, on cada capítol és un número independent de la sèrie regular. 
King s’encarrega d’una història i Scott Snyder (guionista actual de la molt recomanable Bat-
man) de l’altra. 
La primera se centra en la vida d’Skinner Sweet, que encarna el primer nord-americà que és 
convertit en vampir, a fi nals del segle XIX, i el seu enfrontament amb el xèrif d’un poble de 
mala mort de l’Oest americà. La segona història, que anirà convergint amb la primera, està 
protagonitzada per Pearl Jones, una innocent aspirant a actriu en el Hollywood dels anys 
trenta del segle XX. 
Com que en menys de trenta pàgines trobem dues històries, ambdós autors no perden el temps 
(ni estalvien vinyetes) per tal d’explicar els dos relats paral·lels. Cada escena és crucial per al 
bon desenvolupament de la trama, i cada personatge té la seva importància en el teixit global 
de la novel·la. 

aDriÀ BESaLÚ MarQuÈS

american vampire: xucla-sangs amb denominació ianqui

aquestes són algunes de les novetats del 
trimestre. Si voleu consultar totes les no-
vetats podeu fer-ho al nostre blog:

www.bibliotecadesant
gregori.blogspot.com



notESnovEtatS
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A l’associació hem tingut un trimestre molt actiu: el viatge a Holan-
da, que va tenir lloc entre el 19 i el 21 d’octubre, va ser un èxit, tant 
de participació –35 persones–, com el viatge en si, que va resultar 
molt rodó. Durant un cap de setmana, en què el bon temps ens va 
acompanyar majoritàriament, vàrem visitar Amsterdam, Volendam, 
Marken, el Gran Dic i el parc de molins de Zaanse Schans.
El dissabte 10 de novembre, un grupet vàrem anar a Barcelona a 
veure l’obra de teatre Les noies del calendari, una peça que ens va 
agradar molt, tant pel seu contingut com pel treball de les actrius, i 
un altre dissabte vàrem acudir al CaixaForum per visitar l’exposició 
“el paisatge en la col·lecció de Carmen Thyssen”. Vàrem constatar 
una vegada més que una visita guiada a una exposició és un plaer 
que no es pot desaprofi tar.

També hem treballat amb il·lusió per causes solidàries: per una part, 
la parada que vàrem muntar durant la fi ra de la xocolata, en la qual 
es van vendre productes artesans confeccionats per un grup de vo-
luntàries, i que va donar un resultat de la quantitat de 813,30 euros, 
que ja s’han ingressat al compte de la Marató de TV3.
Amb motiu del gran recapte d’aliments, juntament amb l’Ateneu 
vàrem proposar a tothom qui volgués portar algun producte que 
vingués a esmorzar i nosaltres el convidàvem. Vàrem recollir 300 
quilos d’aliments.
També vàrem col·laborar en l’acte amb motiu del dia contra la vio-
lència de gènere, i fi nalment hem organitzat un taller de cuina amb 
la professora Núria Lladó, que ens va proposar un menú nadalenc, 
que, com cada any, va ser un èxit.

activitats del 3r trimestre
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cicle concerts de tardor
18è festival de música clàssica

Un any més, la música clàssica arriba a Sant Gregori i a les seves es-
glésies amb el cicle Festival de Tardor. 
Enguany —la seva divuitena edició— es va iniciar el dia 16 de setem-
bre a l’església parroquial de Sant Gregori amb el concert del Taller 
d’Orquestra, que ens va fer gaudir amb la música de Vivaldi; el dia 23 
del mateix mes, el cant d’òpera va omplir la nau de l’església de Carte-
llà amb la soprano Sara Bañeras i el tenor Jorge A. Jasso, acompanyats 
al piano per Jordi Romero, interpretant a duet i en solitari àries de Do-
nizetti, Lehár i cançó catalana; el dia dedicat als joves intèrprets va ser 
el 30 de setembre, a l’església de Sant Medir, amb la formació de vent 
formada pels joves Marina Lleal, Lluís Casanova i Clara Canimas, in-
terpretant Mozart, G. Jacob i Beethoven, i, ja per finalitzar el cicle, el 
gran concert del 10è aniversari de la coral de Sant Gregori, acompan-
yada pel Taller d’Orquestra, i que va tenir lloc a l’Espai la Pineda.
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El passat 28 d’octubre, el grup de teatre Els Rovellats de Cartellà 
va estrenar una nova obra: Culpables, de Jaume Salom.
Culpables és una obra estrenada l’any 1959, de trama policíaca: 
un home de negocis, amo d’una gran empresa que està a punt de 
fer fallida, decideix fi ngir la seva pròpia mort amb la complicitat 
de la seva dona i de l’amant d’aquesta, metge de professió, el 
qual haurà de signar el certifi cat de defunció, per tal de poder co-
brar una assegurança de vida, amb la qual podrà iniciar una nova 
vida a Suïssa, al mateix temps que la parella d’amants tindrà via 
lliure per casar-se. Però... les aparences no resulten certes i l’obra 
acaba en tragèdia.
Va ser interpretada per Rosa Pujadas, Carles Mulleras, Pere Ar-
mengol, l’Agustí de Cal Sabaté i Carme Gubau. El director és 
Pere Armengol, i també hi han col·laborat Conxa Torrado i Do-
lors Galdón.
Aquesta obra es tornarà a representar a Cartellà, en les dates que 
oportunament s’anunciaran.

Vàrem sentir aquesta expressió una i altra vegada... i és totalment cer-
ta, en un país on —aparentment— no hi ha res i no hi passa gaire res.
Un país sense monuments, ni grans paisatges, sense elefants ni 
lleons, on ni tan sols es poden fer grans safaris...
Entre els seus serens paisatges, carreteres vermelles i polsoses, 
baobabs i meravellosa gent, s’amaga un món ple mancances : 
hospitals que subsisteixen amb molt pocs recursos, escoles on el 
material escolar és ben escàs i famílies a les quals gairebé no els 
queda res per menjar.
La nostra petita aportació, amb la veu baixa i amb tota humilitat, 
ens ha fet més forts, ha donat un altre valor a les possessions i, tot 
i que ens ha quedat molt clar que “en Gambia no pasa nada”, no-
saltres hem pogut comprovar que hi passen moltes i grans coses.
 
angELina LLorÀ, Joan BESaLÚ, M. ÀngELS 
cuEnca, LLuÍS BarriS, PaQui PiEDra, Mario 
Boronat, ana DELgaDo, JauME SoBrErroca, 
Juani MartÍnEz i QuiM torrEnt

teatre rovellats“¡En gambia 
no pasa nada!”

Una escena de l’obra Culpables

XX   CONCURS   FOTOGRÀFIC
FESTA  MAJOR  SANT  GREGORI 2013
Us recordem el tema del proper concurs: 

LA   RIERA   DE   LLÉMENA
i   EL  SEU   ENTORN 
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Parlem amb en Jordi Planas de can Nofre (can 
Planas) de la Vileta de Cartellà. Un jove de 36 
anys que en fa aproximadament dos que va de-
cidir dedicar el cent per cent del seu temps a la 
pagesia. També ens acompanya el seu pare, en 
Pere Planas, ja jubilat. En Jordi és el fill petit 
d’en Pere i la Mercè. I té dues germanes, la 
Nati i la Lídia.

- Fins ara compaginava la pagesia amb altres 
feines.
- Per què vas decidir dedicar-te plenament a 
fer de pagès?
- Per tradició familiar, i no volia deixar passar 
el tren. A casa ho havien fet de tota la vida. 
Som masovers de can Nofre i teníem un tros 
de terra del qual érem propietaris, i és on ens 
hem fet la casa, can Planas.
- A quin bestiar us dediqueu?
- Actualment tenim mil porcs. És una granja 
d’engreix i reposició. Fem selecció de porcs 
per anar a matar i també selecció de porcs per 
fer de mares. Estem integrats amb l’empresa 
Selecció Bataller. L’empresa porta els animals, 
el pinso, els veterinaris... i nosaltres hi posem 
la instal·lació i ens cuidem dels animals. Però 
també tenim algunes terres de conreu.
- Sempre us heu dedicat als porcs?
- No, abans havíem tingut vaques i una mica 
de tot.
- Quin any us decidiu a fer les granges?
- El 1999.
- Per què us decidiu a fer les granges?
- L’any 1990 vam decidir treure les vaques 
i ens vam vendre la quota de llet. I vam co-
mençar a fer altres feines a part de la pagesia. 
Però ens vam adonar que amb això de tenir te-
rres sense animals no anàvem bé. Així que el 
1999 ens vam decidir a fer la primera granja. 
I un cop pagada aquesta vam fer la segona, el 
2011.
- Com són aquestes granges?
- Són unes granges totalment automatitzades. 
Tant el menjar com el beure es reparteixen 
automàticament. La nova instal·lació fins i tot 
disposa de calefacció.
- I porta molta feina?
- Vaig a la granja dos cops al dia, al matí i a la 
tarda. M’hi estic uns tres quarts d’hora per tal 
de conduir el bestiar.
- Però a part de donar menjar al bestiar deus fer 
alguna altra cosa...

- Doncs sí, encara que tot estigui automatitzat 
cal procurar que tot funcioni correctament, que 
els animals estiguin bé de salut, estar al cas de 
la temperatura de l’ambient, netejar... sempre 
hi ha coses a fer. A part de preparar els camps 
per sembrar, recol·lectar, etc.
- Què us estalvieu amb tota la mecanització?
- Sobretot feina física i esforç. Però s’hi ha de 
ser igualment, ja que tot ha de funcionar co-
rrectament.
- I dels purins, què en feu?
- Van a parar a una fossa i, quan s’omple, els 
aboquem als nostres camps com a adob. Ens 
autogestionem els purins amb els nostres ma-
teixos camps.
- I en els vostres camps, què hi sembreu?
- Hi fem blat i colza.
- Teniu la maquinària per treballar-ho vosal-
tres?
- Sí, tenim una recol·lectora i dos tractors i tots 
els estris necessaris per llaurar, sembrar i reco-
llir. Amb això fem tota la feina del camp.
- I què en feu, del que conreeu al camp?
- Ho venem per fer farina i pinso.
- Calen algunes condicions per poder tenir o 
construir una granja?
- Doncs sí: per poder tenir una granja cal tenir 
un cert nombre d’hectàrees per porc. No es pot 
fer en qualsevol lloc.
- Els porcs que teniu, com els crieu?
- Ens els porten ben petits, amb quinze dies o 
tres setmanes. Nosaltres els criem fins que fan 
uns 120 quilos, aproximadament als sis mesos. 
Llavors se’ls enduen per anar l’escorxador. 
Abans, però, ja s’emporten els que van per 
criar.
- Com se sap quins van a l’escorxador i quins 
van per cria?
- Els mascles vénen capats, i per tant van a 
l’escorxador. Les femelles van per cria, però 
les trien. Els tècnics de selecció de l’empresa 
Selecció Bataller els miren el braguer, les ore-
lles, la forma de caminar... miren que no tin-
guin cap defecte aparent. A part, també els fan 
diferents analítiques. Busquen que tinguin uns 
bons caràcters reproductors, tant físics com 
genètics.
- A part de la feina de pagès de ben segur que 
teniu alguna afició.
- I tant: el futbol. Som socis del Girona Futbol 
Club. A mi m’agrada molt anar a pescar –diu 
en Jordi– i al meu pare la cacera.

- Quin futur veieu a la pagesia?
- Fer pronòstics és molt difícil. Mai no saps 
com aniran les coses en el món d’aquí vint 
anys –diu el pare. 
- I tu Jordi, com ho veus?
- No crec que s’arribi a guanyar tants diners 
com en altres sectors, ni que puguem fer-nos 
rics, però ens guanyem la vida per anar fent.
- I estàs còmode i satisfet amb aquesta feina?
- Mai no havia estat tan a gust amb la feina 
com ara. No em penedeixo de res del que he 
fet abans, però com a casa enlloc. Estic molt 
content de viure i treballar a Cartellà. Estic 
molt a gust amb aquest entorn.
- En la lluna, hi creieu?
- Sí, sobretot per sembrar. Quan la lluna és ve-
lla (plena) és quan s’ha de sembrar. 
- Carn o peix?
- Carn!
- Ens podeu dir algun refrany?
- De porc i de senyor se n’ha de venir de mena.
- Voleu afegir alguna cosa que no us hàgim 
preguntat?
- I tant, només voldria dir que la gent que ve de 
fora a viure aquí, benvinguts siguin al poble. 
Però s’han d’acostumar que els pagesos hi han 
viscut sempre i s’han d’acostumar a les pudors 
que genera la vida de pagès. Els pagesos tam-
bé som empresaris i paguem els nostres im-
postos. Així que entre tots hem de tirar el país 
endavant.

Jordi Planas de can nofre a la vileta de cartellà
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