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

La solució al 
problema 
d’escacs

Solució dels mots encreuats

AGNÈS 
Collell

Casañas

Plantejament:
Juguen blanques 

i guanyen.

Problema d’escacs

El tapat, destapa’l!

1. ...De6, i el 
blanc deixa un 
peó a setena, amb 
moltes possibilitats 
que el negre hagi 
d’entregar una peça 
(o una torre) per ell.
 
 

El primer aire el vares respirar a... 
A Sant Gregori.

Sempre has viscut a Sant Gregori?
Pràcticament sí.

A quines escoles has anat?
A l’actual Agustí Gifre, abans “Escuelas nacionales”.

En la teva època ja existia el menjador escolar?
No, llavors menjàvem a casa.

Fills o filles? 
Fills. 

T’havies imaginat essent avi?
No m’ho imaginava, però ja ha arribat, i és molt bonic.

Què et va fer decidir per la professió que exerceixes?
La continuïtat de la tradició familiar.

Et cal posar-te colònia, o el material que toques ja et perfuma?
No em poso colònia habitualment, però algun del material que toco fa molt bona olor.

Notes la crisi?
I tant, com tothom.

Què uses més? El banc o la cadira?
Durant el dia, el banc, sens dubte.

De mitjana, a l’any, a quantes persones acompanyes en l’inici del llarg viatge?
Més o menys una cinquantena.

Quines són les teves aficions?
M’agrada tot: caminar. Fa poc he descobert el plaer de viatjar. També sóc del Barça…

Què t’agrada més: l’estiu o l’hivern? 
L’estiu. M’agrada molt el mar, sobretot per nedar, no per anar a parar el sol.

Una classe d’arbre que t’agradi.
Per la seva fusta, el pi.

HoritzoNtALS:  1. Aquesta senyora ho és perquè ja té cinquanta anys.  2. 
Expressió de comiat. Als extrems del radar. Capgirada part introductòria del 
que sigui.  3. Voluminós, rabassut. Símbol de l’urani. Mida que correspon a 

la distància entre el colze i la mà. 4. Fa sonar el fragor. Fent nusos. Polir a 
Saragossa.  5. Xifra romana. Expressa una alternativa. La mama en té dues, 
com aquesta. Grati, grapegi. La desena part de la xifra romana a la dreta.  6. Un 
quadre de Claude Monet el va convertir en un pintor així.  7. Seguidors de la 
doctrina religiosa creada el segle XVII pel teòleg Miguel de Molinos. De quina 
manera.  8. Recipient on es dipositen els vots. Seguidora de la teoria general de 
l’ésser, segons Rosmini. Fa sonar el mes de setembre.  9. Crearé, idearé de dreta 
a esquerra. Existien.  10. Senyor britànic. Metall fi. De Llobregat o de Xàtiva. 
VErtiCALS.  1. Avar, gasiu.  2. S’enfila el cereal usat en l’elaboració de la 
cervesa. Astut, maliciós.  3. Pluja blanca. Expressar un determinat punt de vis-
ta.  4. Pot demostrar admiració, enuig o censura. Obligació moral de complir 
una pena.  5. Fa sonar el cúmul. Pot fer que la criatura deixi de plorar. Negació 
total.  6. Cap amunt, ventijol. Cap amunt, també, rendeixis un homenatge.  7. 
Punt cardinal allí on li correspon. Fent sortir, sense voler i de corcoll, l’aigua 
del got.  8. Mig mono arborícola. Éssers mitològics, meitat homes, meitat 
peixos.  9. Educar a mitges. Bellesa de contingut i de forma d’una obra li-
terària.  10. Despullat. Faig anar el cervell. Capçalera del Llémena. 11. Empata 
de baix a dalt. Groguenc i amargant, té la seva pròpia bufeta.  12. Patinaré in-
voluntàriament, pobre de mi.  13. Del dret es pot llegir a la creu. Tonalitat. Pro-
nom personal adverbial.  14. . Difícil de trobar quan arribes en cotxe a Girona.
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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.
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Amb	la	col·laboració	de:

La Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada 
l’any 1948 per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides, en el seu article 25 preveu que “tota persona 
té dret a un nivell de vida adequat a la seva salut i al 

benestar seu i de la seva família incloent l’alimentació, el vestit, 
l’habitatge...”. En el nostre entorn, en alguns moments aquest 
principi ens pot haver semblat obvi, perquè hem tingut la sort 
de pertànyer a una societat que, sense ser benestant, majori-
tàriament ha tingut cobertes les necessitats bàsiques.

Actualment, a causa de la crisi en què tots ens veiem immersos, 
és important recordar que existeix aquest dret, perquè hi ha famílies —també al nostre mu-
nicipi i a la Vall— que tenen serioses dificultats per poder fer front a qüestions tan bàsiques 
com posar un plat a taula cada àpat, disposar de vestit adequat i també poder fer front al 
lloguer o a la hipoteca que els permeti un habitatge digne.

A Sant Gregori, durant el 2010, un grup de voluntaris va crear “El Rebost de la Vall”, una 
entitat sota el paraigües de la parròquia de Sant Gregori i depenent de Càritas, que mitjançant 
el treball altruista d’onze voluntaris i voluntàries —als quals dono gràcies públicament— ges-
tiona proporcionar aliments a les famílies del poble i de tota la Vall que ho necessiten, i que 
són derivades des de Serveis Socials, que prèviament valoren els recursos de la unitat familiar.

La pobresa no és una situació abstracta: la pateixen persones, veïns nostres, amb noms i cog-
noms —i també infants—, que les circumstàncies han abocat a una situació en què trontollen 
els drets més bàsics. Necessiten la solidaritat social, però per ser efectius hem de sumar 
esforços. El Rebost rep recursos del Banc dels Aliments, de donacions voluntàries i també té 
l’ajuda —no tanta com voldríem— del nostre Ajuntament i de la Mancomunitat —no tanta 
com voldríem—. Entenem que aquesta solidaritat no pot tenir color polític ni confessió, i que 
ha de ser només això: solidaritat que ajudi a alleugerir el patiment humà que suposa no poder 
parar la taula amb els aliments necessaris.

La meva reflexió pretén ajudar a la conscienciació d’una realitat que tard o d’hora ens pot 
afectar, ja sigui directament o en el nostre entorn immediat. Moltes de les persones que ara 
pateixen de prop la crisi, fa pocs anys no s’ho podien imaginar, i serà amb la conscienciació 
col·lectiva que podrem fer-nos forts per ajudar qui ho necessita.

D’aquesta crisi ens en sortirem. No serà fàcil, i probablement calguin transformacions so-
cials i econòmiques profundes, però ens en sortirem! Ara bé, el que cal és que en puguem 
sortir plegats, sense deixar ningú enrere, i això està a les mans de tots: Som-hi !

Jordi NoGuEr i dE PALoL
	 	 	 	 	 	 Alcalde
L’atenció es fa al C/de Baix, 82 (Sindicat).
Horari: els dilluns de 16 a 20 h.
També se’ls pot trobar el primer diumenge de cada mes al mercat setmanal de la plaça de la Sardana.
Aportacions de menjar: oli, conserves, arròs, pastes, llegums, galetes, xocolata, sucre...
Aportacions monetàries: núm. de compte 21001750130200055419 Caixa Bank Càritas - Rebost.
telèfons de contacte: 685 90 66 59 / 972 190 130
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No fa falta afegir cognoms ni sobrenoms per saber a qui em refereixo. La teva peculiar persona-
litat sura per damunt de tot, i el teu nom dóna fe de qui estic parlant. Sí, Àngel, estic parlant de 
tu, de l’amic, el veí i el parent. Un parentiu, per bé que llunyà, que porta les arrels de l’Obreda 
de Sant Martí, la casa on va néixer la teva àvia i el meu pare. Unes arrels que marcaren el vostre 
caràcter, semblant en molts aspectes. Treballadors, forjats per les feines més dures, valents, atre-
vits i —per què no dir-ho tot— les dones no us feien cap fàstic i sabíeu estimar-les com ningú, 
sobretot la vostra. Vaja, diguem que éreu uns veritables pura sang. 
Vingueres a viure a Sant Gregori, juntament amb l’Emília —la teva dona— i els set fills, tot un 
planter molt ben cuidat, deixant Sant Esteve de Llémena, el poble on havies nascut, a la recerca 
de nous horitzons, i a fe que els trobares. No podia ser menys, en vista de la teva capacitat de 
treball i el caràcter responsable envers les persones que consideraves els teus superiors. Això, 
juntament amb el teu riure contagiós de riallada sonora que esclatava cada vegada que contaves 
els teu afers a la “mili” o algun acudit, els que anomenem “els acudits de l’Àngel”, però no seré 
jo qui els expliqui aquí... 
Et recordaré sempre amb el teu uniforme de guarda forestal, que lluïes amb arrogància i aprecia-
ves com un tresor, donant realç al teu cos d’home ben plantat. També et tindré present els últims 
anys assegut al portal de casa teva, acompanyat de l’Emília i d’alguna persona que passava per 
allà, sempre amb un “piropo” a flor de llavis, que les dones acceptaven complagudes. 
Àngel, diuen que te n’has anat per sempre i que no et tornarem a veure mai més, però això no és 
veritat, perquè només tancant els ulls i mirant el lloc on eres, allà et trobarem.

PEPitA roCA i CASAdEVALL

recordant l’Àngel
AJuNtAMENtS

Sant Gregori. ................................... 972 42 83 00
Dilluns a divendres, de 9 a 14

Dissabte, de 9 a 13 (excepte festius i agost)
Fax................................................... 972 42 90 79

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

Canet d’Adri, 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

ArA FA 75 ANYS

S’acorda pagar 100 pessetes per la realització de les tasques de neteja i arranjament del 
cementiri de la població durant tot l’any 1937.

S’acorda el pagament de 148,41 pessetes en concepte de l’enllumenat públic de la Casa 
de l’Ajuntament.

S’acorda el pagament de 36 pessetes per les tasques d’elaboració del Cens Sindical 
Agrícola.

S’acorda pagar 68,10 per l’adquisició de material d’escriptori i 82 pessetes per les taxes 
de racionament i 10 pessetes pel cost de realitzar les claus i els panys del Jutjat.

S’acorda que s’ha d’advertir al flequer del poble que és necessari que cada dia hi hagi pa 
per a tota la població. Es fa aquest requeriment perquè hi ha hagut casos que s’han hagut 
d’esperar 3 o 4 dies per tal de disposar-ne.

SESSiÓ ordiNÀriA dE 6/2/1938  

SESSiÓ ordiNÀriA dE 3/3/1938

SESSiÓ ordiNÀriA dE 3/04/1938

En memòria a Angel Martí i trafach
El dia 28 de març va morir ANGEL MARTÍ I TRAFACH, que havia format part de la 
plantilla municipal com a guarda rural. La Corporació Municipal vol deixar palés el 
reconeixement a la seva tasca i dedicació.
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Novetats a la web de l’Ajuntament de Sant Gregori

Seguim introduint millores a la web de 
l’Ajuntament de Sant Gregori, www.santgre-
gori.cat
Per això, a la part superior s’hi ha inserit un 
nou espai que permet informar sobre dife-
rents avisos, ja siguin per condicions meteo-
rològiques adverses, per obres, incidències en 

la xarxa viària o talls previstos prèviament en 
el subministrament d’aigua, de gas o electri-
citat, dins el municipi de Sant Gregori.

Volem recordar que el canal de Twitter 
de l’Ajuntament de Sant Gregori és una 

bona via per estar informat de l’activitat mu-
nicipal durant la setmana. Ja compta amb més 

de 125 seguidors/es i més de 250 piulades des 
que es va posar en funcionament.   
Així mateix recomanem el Facebook de 
l’Ajuntament de Sant Gregori, la mateixa 
web o el butlletí setmanal, elements per estar 
connectat al poble, i seguir i participar de les 
activitats i notícies.

Pla d’emergències NEuCAt
El Pla NEUCAT, per risc de nevades, 
s’activa en diferents fases en funció de les 
previsions meteorològiques. Al nostre mu-
nicipi, el període de major risc és de l’1 de 
desembre fins al 31 de març.
Cal tenir en compte diversos aspectes que 
caldria posar en pràctica segons la intensitat 
de la nevada: les diferents màquines res-
ponsables de la neteja de les vies de comu-
nicació, els camins o carreteres que poden 
ser susceptibles de ser tallats, el material 
necessari (vehicles, pales, grups electrò-
gens en equipaments i als dipòsits d’aigua 
municipals, senyalització, sal per a les ge-
lades, etc...), a part de tenir en condicions 
els punts d’acolliment corresponents en cas 
de necessitat.
Així mateix, Sant Gregori té els plans 
d’emergència corresponents per incendi fo-
restal (INFOCAT), ventades (PROCICAT) 
i altres emergències especials.  
També des de l’Ajuntament de Sant Gregori 
s’ha posat en marxa un nou sistema d’avisos 
per SMS als pares i mares de l’escola Agus-
tí Gifre i de la llar d’infants els Escarlets. 
D’aquesta manera, a través d’un missatge 
al mòbil es podrà informar els pares i ma-

res amb més rapidesa millorant el temps de 
reacció en cas de qualsevol incidència que 
obligui a alterar l’horari escolar o el trans-
port.
L’actualització dels telèfons mòbils de con-
tacte s’ha de notificar a la mateixa escola o 
llar d’infants.
A la imatge de l’esquerra, el model de fu-
lletó informatiu que es va repartir a tots els 
nens i nenes de l’escola i de la llar d’infants.

Els regidors responsables en cas 
d’emergència al municipi, reunits a 
l’Ajuntament de Sant Gregori per repas-
sar el Pla d’emergència NEUCAT aquest 
hivern.
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obres municipals

Senyalització de velocitat a l’entrada del nucli urbà de Sant Gregori perquè els conductors/es siguin conscients que el límit és de 50 km/h 
a la GI-531, en creuar el nucli urbà. Així mateix, s’ha tornat a activar el semàfor intermitent de precaució a la mateixa zona.

S’ha col·locat un embornal a l’extrem del 
carrer Rocacorba per desaiguar l’aigua de 
pluja, evitar que passi per sobre el camí 
paral·lel al torrent Vidal i canalitzar-la cap 
a aquest directament.

Millora de la senyalització viària en diferents carreteres i camins del municipi:

S’ha col·locat una nova tanca de fusta amb 
una porta a la part del darrera de l’Espai 
La Pineda i d’aquesta manera millorar la 
seguretat de la instal·lació.

S’ha col·locat una nova cartellera al ca-
rrer Pagesos (proper al Mercat Municipal 
de Sant Gregori i a la zona comercial) per 
potenciar la difusió de les activitats que es 
fan al municipi.

S’ha col·locat una nova font al costat del 
parc de Salut per atendre la sol·licitud de 
diversos usuaris d’aquest equipament.

Construcció de la primera fase del dipòsit 
de l’aigua de la Bruguera per als
hidrants contra incendis del Consorci Sant 
Gregori i la zona de la Bruguera.
L’obra està finançada pel Consorci Sant 
Gregori, amb la contractació i
direcció d’obra a càrrec de l’Ajuntament de 
Sant Gregori. 

Senyalització de precaució específica per 
la presència d’ungulats a la carretera de 
Sant Gregori a Constantins. I senyalització 
de precaució pel pas d’animals salvatges 
a la GI-531 entre Girona i Sant Gregori —
sol·licitada a la Generalitat de Catalunya— 
i a la mateixa GI-531 entre la urbanització 
de la Torre i la urbanització del Pla de Riba.



SE
T 

EN
 U

 a
br

il 
20

13

7

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

MoViMENt  dEMoGrÀFiC
del 3 de desembre de 2012 al  22 de març de 2013

NAiXEMENtS

dEFuNCioNS

MAtriMoNiS

•    MARTÍ RUBIROLA i COMPTE fill de Marc i d’Alba que resi-
deixen a Can Turó de Sant Gregori, nascut el dia 22 de desembre 
de 2012.

•    LLUC FONT i HERENCIA fill de Ferran i Carina que resi-
deixen a Can Perot de Sant Gregori, nascut el dia 5 de gener de 
2013. És el primer nadó de 2013

•    GERARD FERRONI i SERRANO fill d’Albert i Rebeka que 
resideixen al carrer Ponent de Sant Gregori, nascut el dia 5 de 
febrer de 2013.

•    MAGÍ CASAMITJANA i BONADONA, fill de Robert i Núria, 
que resideixen a l’avinguda Girona de Sant Gregori, nascut el 
dia 8 de febrer de 2013.

•    LAIA TRIAS i PUJOL, filla de Josep i Lídia, que resideixen a 
l’avinguda Girona de Sant Gregori, nascuda el dia 16 de febrer 
de 2013.

•    ARNAU BUCH i PERRAMONT, fill de Josep i Sònia, que re-
sideixen al passeig de la Llibertat de Sant Gregori, nascut el dia 
17 de febrer de 2013.

•    BIEL GARCIA i FERNANDEZ, fill d’Albert i Elisabet, que re-
sideixen al carrer del Pla de la Torre de Sant Gregori, nascut el 
dia 26 de febrer de 2013.

•    BIEL CONSGOST i MORENO, fill de Jordi i Eva Maria, que 
resideixen al carrer Pau Casals de Sant Gregori, nascut el dia 8 
de març de 2013.

•  MARIA MONTSERRAT VENTOSA i MONTERO, de 56 
anys, residia al carrer Rocacorba  de Sant Gregori on va morir el 
dia 8 de desembre de 2012. Fou incinerada al tanatori de Salt.

•  INÉS BURCH i VIÑOLAS, de 95 anys, ara residia a Salt, havia 
viscut a St. Gregori,  va morir a la Residència Els Avets de Sant 
Medir, el dia 30 de desembres de 2012. Fou enterrada al cemen-
tiri de Salt.

•  FERNANDO RODERGAS i PUNTAS, de 64 anys, residia al 
carrer Lluís Companys de Sant Gregori, va morir el dia 13 de 
novembre de 2012

•  Mn. ANTON MA. RAVENTOS ESPONA, jesuïta, fundador de 
l’obra Social OSCOBE de Sant Medir, va morir el 14 de febrer 
de 2013, als 78 anys.

•  NARCÍS COSTA i MARTÍ, de 66 anys, residia a l’Avinguda 
Girona de Sant Gregori on va morir el dia 17 de febrer de 2013.
Fou enterrat al cementiri de Llorà.

•  AGUSTÍ BAUTISTA i SÁNCHEZ-MONCAYO, de 85 any, vi-
via al carrer Ponent de Sant Gregori. Va morir el dia 4 de març 
de 2013. Fou enterrat al cementiri de Sant Gregori.

•  SANTIAGO GARCIA BUENO, que residia a Girona, va morir 
el dia 6 de març del 2013, i va ser enterrat al cementeri de Sant 
Gregori.

•  ANDREU MALAGELADA i CAMPS amb ALBA CAS-
AFONT i RIBALTA de Sant Medir, es varen casar al Jutjat de 
Pau de Sant Gregori el dia 9 de març de 2013.

LLuC FoNt HErENCiA
Primer nadó de Sant Gregori 
del 2013

Senyalització de la corba de la carretera de 
Cartellà en ambdós sentits per millorar la 
visibilitat d’aquesta.

A la carretera de Constantins s’ha col·locat 
una canalització, en un punt de la via que 
quedava en mal estat després de cada plo-
guda, per així evitar definitivament que el 
problema es repeteixi en aquest tram.

Després de les intenses pluges de princi-
pi de març, s’ha arranjat tot el tram de la 
carretera de Constantins (passant pel mal 
pas), que havia quedat molt malmès.
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residus gestionats a la deixalleria de Sant Gregori 
La deixalleria municipal de Sant Gregori, 
situada al polígon de la Jueria, està gestio-
nada pel Consell Comarcal del Gironès amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Sant 
Gregori. Aquesta instal·lació permet gestio-
nar l’emmagatzematge de molts residus per 
posteriorment ser tractats a les corresponents 
plantes de gestió. Enguany s’han recollit un 
total 186.398 kg a la deixalleria municipal, 
dels quals cal destacar els 81.480 kg de runa, 
els 43.490 kg de fustes o els 33.260 kg de vo-
luminosos (mobles, electrodomèstics grans, 
etc...).
Respecte al 2011, es van recollir 196.794 kg, 
un 5,28 % menys aquest 2012. Aquest des-
cens és degut sobretot a la baixa en el con-
sum en general, i per tant hi ha hagut menys 
reciclatge de cartró, vidre, olis o electrònica, 
i cap a 7.000 kg menys de recollida de fustes 
respecte a 2011.

Quant a la recollida de contenidors (rebuig, 
orgànica i selectiva), també gestionada pel 
Consell Comarcal del Gironès, aquest 2012 
s’ha mantingut la xifra de recollida de vidre (el 

2011 van ser 59.340 kg), d’envasos (50.740 kg 
el 2011) però el paper (el 2011 se’n van reco-
llir 80.050 kg) ha tingut una davallada sobretot 
pel robatori de cartó i paper dels contenidors.

L’any 2011 el rebuig ocupava un 65 %, i la 
resta de residus valoritzables un 35 %. En-
guany aquesta xifra ha variat en dues dècimes 
i el rebuig ocupa un 67 %.

dilluns, dimecres i divendres de 15 a 19 h.
dissabtes de 10 a 14 i de 15 a 19 h.

Horari deixalleria municipal

L’abandonament dels animals de companyia, principalment gossos i gats, és un problema a la majoria de municipis i el qual cada Ajuntament a 
de tractar per evitar que causin molèsties: sense voler puguin provocar un accident o siguin transmissors de malalties a altres animals domèstics. 
A Sant Gregori, a través del Consell Comarcal del Gironès i un conveni amb la Protectora d’Animals es recullen els animals de companyia 
abandonats als diferents municipis de la comarca per mantenir-los posteriorment a les seves instal·lacions on seran cuidats i en alguns casos, 
si tenen sort, adoptats. 
Durant el passat 2012, a Sant Gregori, es van recollir un total de 17 gossos i 7 gats (24). Un 58% més d’animals respecte el 2011, però molt 
semblant a la xifra de 2010 amb un total de 26 animals recollits aquell any.

Ells no ho farien

Municipi 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sant Gregori 8 29 16 26 10 24
Canet d’Adri 10 7 5 2 4 1
Sant Martí de Llémena 1 6 0 5 2 13

Comarca 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gironès 640 590 748 673 656 610

rECoLLidA dE GAtS i GoSSoS ABANdoNAtS
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El Pontífex
Aquests dies, que em costa trobar una estona per asseure’m i pensar què diré als lectors del 7En1, em sento una mica orfe.
Avui, dissabte 2 de març, em fa la sensació que és dissabte sant, per l’enyorança que em fa aquest dia sant un cop hem enterrat 
Jesús estimat, el Fill de déu. i, avui que m’he decidit a escriure l’article per a la vostra revista, experimento un cert abandó 
després que abans-d’ahir, 28 de febrer, Benet XVi renunciés al càrrec de Sant Pare. “No tenim Papa!”, es comenta aquí i allà.

És un sentiment a flor de pell i prou, però que em fa reflexionar. Us 
imagineu quina soledat més profunda no deurien patir els amics de Je-
sús l’endemà d’aquell divendres tan cruel? Ja no tenien el Mestre entre 
ells, l’amic, el confident, el company de camí, el qui sacia els anhels 
de l’home. Però, per què aquesta tristor, ànima meva, si tenim Jesús en 
les nostres vides, el vertader pont amb Déu, que tant ens estima? Ànim, 
Enric, que no ets pas orfe!
Sortosament, això serà cosa de pocs dies, ja que s’ha convocat el con-
clave. Segur que quan llegireu l’article ja sabrem qui ha estat escollit 
com a nou Pontífex.
Benet XVI ha renunciat al papat en plena llibertat, quan ha notat que 
les seves forces han disminuït, i no pel seu bé particular, sinó pel bé 
de l’Església. Precisament perquè sap que és el servent dels servidors 
de Déu, considera que per servir cal estar físicament, mentalment i 
espiritualment en forma. Ho ha deixat ben clar: “Estimar l’Església 
significa també tenir la valentia de prendre decisions difícils, tenint 
sempre present el bé de l’Església i no el d’un mateix”.
Quina lliçó d’humilitat, intel·ligència i d’amor per a nosaltres, que so-
vint confonem la voluntat de Déu amb la nostra. Barregem el que és mi-
llor per a la comunitat amb el que a mi em beneficia, i votem no el que 
més convé a la majoria sinó allò que menys perjudica els meus negocis.
Tots som responsables dels nostres actes, i quan les forces manquen o 
les limitacions ens frenen cal saber parar. I això va per tots: el metge, el 

mestre, l’alcalde, el pagès, la sogra... Siguem intel·ligents i, quan toqui 
cedir el nostre lloc a un altre més ben preparat o més competent, fem-ho.
Benet XVI, en el seu comiat públic, ens ha dit que en els seus vuit anys 
de pontificat ha viscut situacions d’alegria, i també “moments difícils”, 
però que sempre s’ha sentit guiat i protegit per Déu. Nosaltres, com ell, 
podem dir que en la vida no tot són flors i violes. Joseph Ratzinger ha 
reconegut que “hi ha hagut moments en què les aigües estaven molt agi-
tades i que el vent era contrari, com en tota la història de l’Església, i el 
Senyor semblava que dormia”. I ha afegit: “Sempre he sabut, però, que 
la barca de l’Església no és meva, no és nostra, sinó seva, i no la deixa 
enfonsar. És ell qui la condueix, per descomptat, a través dels homes que 
ha elegit”.
Si avui llegiu aquest article, us convido a pensar que si mai algú d’entre 
vosaltres se sent sol i abandonat en les aigües turbulentes de la vida, 
tots hem de fer de pont que uneixi l’home, perquè al capdavall és Déu 
qui encalma la maror.
Segons Benet XVI, “aquesta és la certesa que ningú pot enfosquir, i és 
per això que el meu cor està ple d’agraïment a Déu”.
Gent del 7En1: amb Papa o sense, passi el que passi, heu d’estar units 
si de veritat desitgeu trobar-vos per unir anhels de pau i felicitat en la 
caritat i en la prosperitat de tots. Compteu amb mi; el rector, avui, hi és. 
Demà potser us tocarà a vosaltres fer de pont unificador de la comunitat.

MN. ENriC

C A S A L   D ’ A V I S

Qualsevol diria que la gent del Casal no parem mai i que som uns 
vertaders roda-soques. Puc assegurar que no és així, que som força 
assenyats i, si bé de tant en tant fem alguna sortida, també dediquem 
molt de temps a feinejar per casa, cuidar dels néts, cuinar, cuidar l’hort, 
o bé acostar-nos al casal per fer petar la xerrada, jugar a cartes, veure 
cinema, acudir a xerrades, cosir, fer ganxet i moltes altres activitats.
No hi ha dubte que l’activitat per a la gent gran és una teràpia impres-
cindible per no caure en l’apatia i la depressió. Sentir-se útil és impres-
cindible per mantenir el ritme vital, i és en l’activitat física i mental que 
trobem estímul per afrontar els esculls diaris.
Quan ja sumem unes quantes dècades, en llevar-nos al matí probable-
ment es fa difícil sentir aquella força i aquella il·lusió que ens feia botar 
del llit i entrar a la dutxa com esperitats per arribar a temps qui sap on. 
Ara anem més a poc a poc i amb precaució per no patinar, però com 
que també ens despertem amb més facilitat, ja comencem a cavil·lar en 
la tasca que ens espera durant el dia des del llit.

Si a la rutina diària hi afegim alguna il·lusió per petita que sigui —tipus 
baixar a Girona per fer un passeig i aturar-nos a prendre un cafè amb 
llet a qualsevol cafeteria, o bé avui que fa bon dia anirem a buscar es-
pàrrecs o anar a veure una veïna que fa dies que està una mica “enxixa-
da”— segur que al vespre anirem a dormir sentint-nos una mica millor.
Si a tot això hi podem sumar interès per fer una excursió de tant en tant, 
encara que només sigui una excursió d’un dia, dues o tres jornades abans 
començarem a pensar en el lloc on anirem, en el que visitarem, com ens 
vestirem, quin temps farà, qui hi vindrà... Així, arribarem al dia de la 
sortida expectants i il·lusionats. I l’endemà viurem el record de la diada, 
del que vàrem veure, dels comentaris dels companys, i podrem explicar-
ho a casa, a algú amb qui ens trobarem pel carrer...
Crec sincerament que el Casal i el seu entorn són una bona eina per ajudar-nos 
a enriquir la nostra vida quan anem sumant anys, per mantenir les il·lusions 
que no poden deixar-nos mai si no volem acabar essent uns vells xarucs des-
motivats pel que ens envolta. Amunt i ànims! El futur també és nostre.

Casal Actiu
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d’experimentar, per primera vegada, què se sentia en fer una volta de 
campana; va ser al camí de can Batlle, una pista forestal a la rodalia 
de Besalú. D’aquí van venir els tot terrenys ... I el cuquet de fer el 
Dakar”. En el dinar del dia de Nadal del 2000, entaulats a casa dels 
pares, en Sisu va deixar anar la idea de fer la cursa africana. Ho por-
tava al cap i ja no pararia fins que es veiés davant del volant del seu 
cotxe, enmig de la sorra i passant les mil i una. Cal llegir el llibre per 
adonar-nos com és de complicat participar en un ralli. Cal resoldre els 
problemes de la feina, de la família, disposar d’un vehicle apte i, so-
bretot, de molts diners. Però en Sisu tenia al cap “el 10”, i no va parar 
fins que va iniciar l’aventura. Un home de negocis com en Sisu no 

Sisu Lagares apunta al 10

S’ho va proposar i ho va aconseguir. de ben segur que en fa-
ríem un llibre com el que acaba de publicar explicant els co-
mentaris de la gent, més propera i més llunyana, que li deu-
rien dir de tot quan els presentava la seva idea: fer un dakar, 
com aquell que projecta fer una volta pel desert del Marroc. 
qui més qui menys hem seguit les etapes d’un dakar, i hem 
vist les enormes dificultats que s’han anat trobant els parti-
cipants. i la majoria eren professionals del motor. En Sisu, 
no. Era un entusiasta que s’ho va ficar al cap, i ho va fer. 
Encara que no l’acabés del tot, tant se val.

És santgregorienc d’adopció. Ell va néixer a Besalú, garrotxí, i va 
estudiar al Bell-lloc, a Girona. “Però això d’estudiar no era pas el 
meu fort”, diu amb sinceritat i amb una certa sornegueria. Als 16 
anys ja treballava a l’empresa del seu pare, Metalquimia, que ja no ha 
deixat mai, sinó ben al contrari. Entre ell i el seu germà Josep hi han 
donat un impuls que l’ha portada molt lluny. En Sisu és un empresari 
de cap a peus. Però té la virtut que sap fruir de la vida cultivant les 
seves aficions. I, en el fons, és ben veritat allò que es diu que qui perd 
els orígens perd la identitat. I per això, després de viure un temps a 
Girona, va veure que ell era de poble i no va parar fins que va trobar 
una casa a Sant Gregori, on es va instal·lar amb la Rosa, fa 14 anys, 
i on han nascut els seus dos fills, en Marc i l’Adrià, encara que abans 
havien arribat dues noies, la Jessy i la Laia, d’ anteriors matrimonis.
Amb en Sisu no només parlem de cotxes i rallis. És una persona molt 
preocupada pels valors humans, o per la carència actual de valors 
humans. I pensa que només apuntant al 10 es poden fer coses impor-
tants en la vida, tant en el treball i en els negocis com en el lleure.
Aquesta entrevista, però, té un objectiu molt concret: amb motiu dels 
deu anys d’haver participat en un ralli París Dakar ha decidit deixar-
ne constància per a la història i n’ha fet un llibre. Un llibre que —avi-
so— quan l’agafeu ja no el deixareu per a res. Es comença i s’acaba. 
I, al final, hom resta astorat de veure com un parell d’aficionats dins 
d’un cotxe poden fer el que van fer. Amb tants reportatges sobre el 
París Dakar hem pogut veure que autèntics professionals del motor 
s’han quedat penjats enmig de les dunes, i alguns fins i tot hi han 
deixat la vida. En Sisu ho va fer per afició, però sense dubtar ni un 
sol moment que ho acabaria. No va ser així, però va anar de ben poc.
Com s’arriba a un Dakar, hom es pregunta? Doncs en Sisu ens ho 
resumeix d’una manera ben entenedora: “Des de ben jove m’han agra-
dat les curses de cotxes, sobretot les de tot terreny. El 1973 vaig entrar 
en el món del motor. Els meus cosins tenien motos de trial. Tot seguit 
en va tenir una el meu germà, i després jo la vaig heretar. Seguia les 
cròniques del Dakar a les 12 de la nit. Allò ja no hi havia qui ho parés. 
Vam comprar per 6.000 pessetes un 600 amb l’Enric Guardiola —un 
company de Besalú— i el vam preparar per fer autocròs. Era de color 
blau fosc i estava realment atrotinat. Per estrany que sembli, aquell 
seria el meu primer vehicle per a curses. El primer dia de tenir-lo, i 
encara sense cap element de seguretat instal·lat, vaig tenir l’ocasió 
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El 29 de desembre de 2002 començava l’aventura. I quina aventura, 
com es pot seguir en el llibre. Van arribar a l’etapa 11, que anava de 
Sarir (Líbia) a Siwa (Egipte). Allà el cotxe va diu prou. Però en Sisu 
i en Pia havien viscut amb intensitat tot el que és el Dakar. Gairebé 
diria —potser pensa diferent— que el de menys era arribar al final 
del trajecte. La majoria ni ho intentarem mai. Ells ho van engegar i 
per poc que no arriben a coronar l’aventura. Però és igual. El que van 
viure ho portaran a dintre i no se’ls oblidarà mai.
A hores d’ara queda clar que en Sisu és un home polifacètic: a més 
d’home d’empresa i pilot de rallis, també escriu, i molt bé, cosa que 
queda clara no únicament amb l’edició del llibre “apunta al 10”, sinó 
també quan, l’any 2008, va guanyar el certamen literari de Sant Gre-
gori, en la categoria local, amb l’obra La vida en un instant, que va 
presentar amb el pseudònim de Ris.
Deixeu-nos acabar l’entrevista amb les mateixes paraules que es-
criu en Sisu en el llibre: “Nosaltres, tot i lluitar fins on vam saber, 
vam quedar una mica lluny del nostre objectiu final. I tot i que el 
sentiment de frustració era important en el moment d’abandonar, 
la tornada a casa ens va demostrar que la tasca realitzada al llarg 
d’aquells dos anys no havia estat debades. La nostra família, el nos-
tre equip, els nostres patrocinadors i els nostres amics ens van fer 
veure com n’havia estat d’important, per a tots, la nostra aventura, 
encara que hagués acabat abans d’hora. Aquest esperit és el que 
deixa una porta oberta a la il·lusió de poder escriure’n algun dia la 
segona part”.

PEP CoLLELLdEMoNt
CArME GuBAu

s’arronsa fàcilment. D’on podrien sortir les virolles? Doncs calia bus-
car un rècord Guinness, aconseguir petites participacions d’empreses 
de casa nostra que hi volguessin jugar. Es tractava d’implicar-hi El 
Punt i que des del diari s’anés animant la gent a participar-hi. Tot un 
èxit. Després va venir el tema de la infraestructura. En Sisu partia de 
zero, però tenia l’esperit del vencedor. Va començar a parlar amb gent 
que havia fet el Dakar, va mirar cotxes que poguessin resistir però 
que al mateix temps no destarotessin el pressupost. Tampoc no era del 
cas anar de dret al Dakar sense haver fet unes quantes pràctiques pel 
desert. Tenia ja copilot, en Pia, cap de compres de Metalquimia. Cada 
vegada faltaven menys coses. Ja només es tractava de lligar-ho tot.
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El Dijous Gras, des de fa molts anys, hi ha 
el costum de fer una sortida al camp o a la 
muntanya. Es tracta d’anar plegats a celebrar 
una tradició en un lloc on puguem fer una ca-
minada, jugar i dinar o berenar en una rotllana 
d’amistat.
La natura tot just comença a despertar de 
l’hivern més intens, i ja s’intueix una millora 
en el temps.
Aquest febrer, els nens i nenes de cicle ini-
cial, amb motiu d’aquesta diada, hem fet una 
caminada fins a Biert, un indret que pertany 
al municipi de Canet d’Adri i situat a sota ma-
teix de la bonica muntanya de Rocacorba. Va 
ser un dia ventós i fred, però per als nens va 
representar una jornada d’amistat, aventures 
i reptes.
Aquesta sortida ajuda els infants a situar-se 
geogràficament i de mica en mica a la Vall de 
Llémena, a la qual la majoria d’ells pertany.
En el transcurs del cicle, a l’àrea de medi, 
es donen dades i indicacions per observar 

l’entorn en el qual vivim i així afavorir i faci-
litar la relació dels conceptes apresos amb la 
realitat que ens envolta.
En el primer curs del cicle es treballa la vida 
al camp, relacionant la manera de fer dels nos-
tres avantpassats a la Vall amb l’actual manera 
de viure. Per això, al llarg del curs es fan sor-
tides a llocs propers que ens ajuden a entendre 
millor l’evolució de la vida i de l’entorn pai-
satgístic d’aquest indret.
Durant el segon curs, s’intenta que els nens 
arribin a comprendre la personalitat de la Vall 
a la qual pertanyen, estudiant l’organització 
dels pobles en els quatre municipis. 
S’introdueixen conceptes geogràfics propers 
i molt significatius.
Es procura que a partir de la descoberta 
arribin a valorar i estimar les muntanyes, 
els volcans, la vegetació i els animals que 
hi viuen, a més de conèixer les tradicions, 
llegendes i costums propis de la Vall del 
Llémena.

ESCoLA AGuStÍ GiFrE

Estimem la Vall

Dins el nou projecte d’aules temàti-
ques a la nostra llar, hem creat l’aula 
d’experimentació, és el petit laboratori de 
la llar. Aquí incentivem els infants a que 

participin activament en la construcció dels 
seus propis coneixements tot manipulant, 
observant, transformant, experimentant, 
etc. “Descobreixen els materials deixant 

fluir la intuïció i l’espontaneïtat natural”.
Per tal d’afavorir l’experimentació dels in-
fants hem equipat l’aula amb un mobiliari 
més adequat.

LLAr d’iNFANtS “ELS ESCArLEtS”

Aula experimentació

El caixó de fusta permet als infants més 
petits una major llibertat de moviment per 
manipular i experimentar els diversos ma-
terials amb tot el seu cos.

Les taules d’experimentació permeten als 
infants més gran manipular diversos mate-
rials i investigar les seves possibilitats.

Disposem d’una taula de llum que permet 
fer descobriments i experimentació amb 
diferents objectes.
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En el Consorci Sant Gregori, el 8 de febrer es va inaugurar el Centre de 
Dia i les obres de remodelació de la residència Els Roures.
Ens va acompanyar el president de la Generalitat, la Consellera de Be-
nestar Social i Família, l’alcalde de Sant Gregori i d’altres autoritats, i 
vam gaudir en tot moment de l’actuació de la Coral de Sant Gregori.
El president Mas, en les seves declaracions, va referir-se “al dret de to-
thom a tenir la màxima autonomia personal possible”, i al fet que “un 
país civilitzat i de qualitat no es mesura pels quilòmetres de carreteres o 
per la seva arquitectura sinó per la seva capacitat d’atendre bé aquelles 
persones que ho necessiten”.
La residència Els Roures va ser inaugurada l’any 1992 pel Molt Ho-
norable Jordi Pujol. Aquest centre atén 72 persones, distribuïdes en sis 
unitats de convivència: cinc a l’edifici Els Roures i una a l’edifici Joan 
Riu, on està situada l’Escola d’Educació Especial i Residència Infantil 
Joan Riu.
L’edat de les persones que atenem és de més de 18 anys, amb discapaci-
tat intel·lectual greu o molt greu i amb necessitat de suport generalitzat, 
amb o sense problemes de salut i/o conducta.
A la residència es realitzen les activitats de la vida diària: la higiene, 
els àpats, el descans diürn i nocturn... I en el Centre de Dia es porten a 
terme les activitats terapèutiques, en horaris de matins i de tardes. Les 
educadores i els educadors, psicòlegs i fisioterapeutes donen suport a les 
persones ateses mitjançant les següents activitats: hidroteràpia, estimu-
lació bàsica i sensorial, cura personal, estimulació cognitiva, arteràpia, 
activitat física per les rutes de salut internes i externes del Consorci i 
inclusió social.
També s’organitzen activitats de lleure, com cinema, activitats aquàti-
ques, golf adaptat i sortides al teatre, a la neu, a la platja, al Tibidabo... 

També participem en festes populars directament al centre (per la Diada 
Nacional, St. Joan, festa de la primavera, la festa de les motos...), en les 
que se celebren en l’àmbit del poble, com la festivitat de Reis, Carnestol-
tes, Festa Major, Fira del pa i la xocolata,... o en les que es porten a terme 
a Girona: Sant Jordi, Temps de Flors, Equus Catalonia, Fires de Girona...
El programa d’activitats als Roures es realitza a partir de les aportacions 
fetes per un equip de professionals multidisciplinaris, tenint en compte 
la persona atesa com a eix central i les aportacions de la seva família, 
partint dels seus interessos i/o necessitats.
Els Roures compta, també, amb un Centre d’Atenció Especialitzada 
(CAE) que atén 12 persones de més de 18 anys, de dilluns a divendres, 
les quals fan activitats de la vida diària i activitats terapèutiques al Centre 
de Dia.
       
RESIDÈNCIA ELS ROURES

ESCoLA EE JoAN riu

Consorci Sant Gregori
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Nom i cognoms: Delfí Roca Valls
Edat: 26
Breu resum personal (lloc naixement, for-
mació, experiència, etc...):
Vaig néixer a Girona el 3 de març de 1987, i 
vaig estudiar a l’escola Agustí Gifre de Sant 
Gregori. Després d’acabar els estudis secun-
daris a l’IES Narcís Xifra vaig cursar la lli-
cenciatura de publicitat i relacions públiques 
a la Universitat de Girona. Vaig treballar a la 
productora Imago TV de Girona i a l’Institut 
d’Informàtica i aplicacions de la UdG.  

Nom i cognoms: David Lozano Pascual
Edat: 26
Breu resum personal (lloc naixement, for-
mació, experiència, etc...):
Vaig néixer a Girona l’1 de març de 1987 i 
vaig estudiar a l’escola Agustí Gifre de Sant 
Gregori. En acabar els estudis secundaris a 
l’IES Narcís Xifra vaig cursar la llicenciatura 
de publicitat i relacions públiques a la Uni-
versitat de Girona. Vaig treballar com a cà-
mera i periodista als informatius de Televisió 
de Girona i com a encarregat de comunicació 
del centre Astrid 21.
 
Breu resum del vostre negoci (com va co-
mençar, serveis que oferiu, etc...).
D2VISUAL és una productora audiovisual 
que ofereix la creació de tot tipus de contin-

guts: des d’espots convencionals per a cinema 
i televisió fins a clips per a YouTube, xarxes 
socials i altres suports digitals. En definitiva, 
qualsevol acte o activitat que pugui ser enre-
gistrada i tingui interès per tal que se’n faci 
conservació, difusió i comercialització.
La filosofia de l’empresa és clara: crear pro-
ductes de baix cost i d’alta qualitat, aprofitant 
les noves tecnologies que ofereix actualment 
el mercat audiovisual, i ajudar d’aquesta ma-
nera les empreses a assolir els seus objectius 
de màrqueting i comunicació corporativa.
 
La gestació de la idea
Durant els dos últims anys de carrera, im-
pulsats per les ganes de realitzar productes 
relacionats amb el món del vídeo i la creati-
vitat, van començar a realitzar petites peces 
de vídeo amb finalitats no comercials. Aques-
ta afició arriba de la mà de Pere Calderón, 
professor d’audiovisuals de la Universitat de 
Girona, que els dóna a conèixer aquest món, 
i tot el necessari per emprendre el seu propi 
projecte.
Després de quedar finalistes a dos concur-
sos d’àmbit nacional —Curts and drugs 
(prevenció de la drogoaddicció) i Lori Me-
yers—, comencen a rebre els primers encà-
rrecs d’empreses reals de diversos sectors de 
les comarques gironines. Durant aquest pe-
ríode, guanyen el primer concurs idearium 

Joves i emprenedors 

Delfi. Càmara David. Postproducció

Aquest 2013 s’ha creat una nova 
ordenança per donar suport als 
joves emprenedors del poble, 
vinculada amb el Carnet Jove 
de Sant Gregori, per a joves de 

18 a 29 anys, però també per a 
aquells joves emprenedors de 

18 a 29 anys de fora del mu-
nicipi i que vulguin establir la seva 
activitat/ negoci a Sant Gregori o que 
tinguin entre 30 i 35 anys i siguin de 
Sant Gregori.
Aquestes ajudes es poden sol·licitar per 
a noves activitats i per a les que s’estan 
porten a terme actualment (en aquest 
cas s’aplicaran les bonificacions co-
rresponents a l’exercici vigent segons 
la data d’inici de l’activitat. En cap cas 
s’aplicaran amb caràcter retroactiu).

què m’estalvio si vull començar una 
activitat o negoci?
En cas d’obres o reformes al local o 
establiment, aquest impost correspon a 

un 3,5 % de la valoració de l’obra o 
reforma per part dels serveis tèc-
nics municipals. Per altra banda, 
les obres considerades menors ja 

disposen d’un 20 % de descompte 
que s’hi ha de sumar. 

Tant si el local és de propietat com si és 
de lloguer pots beneficiar-te d’aquesta 

bonificació durant els cinc pri-
mers anys (al contracte ha 
d’especificar explícitament que 
s’hi repercuteix l’IBI).

taxa d’obertura
La taxa d’obertura és obligatòria per a 

tota activitat, i depèn de la seva tipo-
logia i de la superfície del local. A 
partir de 175,40 €. 

Si vol informar-te de com 
sol·licitar aquestes ajudes vine a 

l’Espai Jove Cal Bolet. 

L’ordenança íntegra es pot descarregar 
a:
www.santgregori.cat/joventut 

Ajudes per emprenedors
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de Joves Emprenedors de la Universitat de 
Girona. A partir de llavors, es crea oficialment 
l’empresa d2ViSuAL CB, una producto-
ra dedicada a crear continguts audiovisuals 
pensats per ser distribuïts en els suports més 
actuals, com les xarxes socials i els portals de 
vídeo YouTube i Vimeo.
Paral·lelament, han impulsat un web-blog 
corporatiu relacionat amb el món de la pro-
ducció audiovisual, en el qual s’expliquen les 
novetats del sector de forma clara i pràctica, 
en espanyol. El lloc web oficial, titulat www.
d2visual.net, rep mensualment una mitja-
na de 6.000 visites provinents d’Espanya, 
Mèxic, Argentina, Xile i Colòmbia.

Heu tingut moltes dificultats per co-
mençar?
La principal dificultat ha estat l’adquisició de 
tot l’equip audiovisual necessari per realitzar 
els treballs d’una manera òptima. En no haver 
pogut fer una inversió inicial forta, durant tot 
el primer any i mig els guanys de l’empresa 
es reinvertien en material.
Respecte als clients, no hem tingut mai la ne-
cessitat de fer publicitat directa ja que de cada 
treball realitzat sempre ens en sortien un pa-

rell de nous. El boca-orella, en el nostre cas, 
ha estat la nostra font de creixement.
Hem rebut un suport important gràcies al pre-
mi IDEARIUM Joves Emprenedors, orga-
nitzat per la Universitat de Girona i finançat 
pel Ministeri de Cultura. El fet de guanyar-lo 
es va traduir en un import econòmic que ens 
va ajudar a finançar una part de la compra de 
material.
Alguns ajuntaments, com ara el de Sant 
Gregori o el de Girona, també ens han aju-
dat molt, en confiar-nos l’enregistrament 
dels seus actes i altres esdeveniments. 

quines feines heu fet fins ara (algunes) i 
quina destacaríeu?
Des que vam crear l’empresa l’any 2010, 
diverses empreses han apostat per nosaltres. 
Entre aquestes podem destacar Decathlon Gi-
rona i Figueres, el Patronat de Turisme Costa 
Brava, Oller, GAES i el Futbol Club Girona, 
entre d’altres. Per a la majoria hem realitzat 
espots comercials o corporatius, però també 
pàgines web i enregistrament d’actes.
La feina més destacable seria la que vam 
realitzar per a una agència de viatges uni-
versitaris, gràcies a la qual vam poder anar 

a Eivissa i a Formentera durant una setmana 
per enregistrar diversos actes que organitzava 
l’empresa per als joves.

un consell per a joves emprenedors/es...
Tot allò que un mateix es proposa és asso-
lible, però no n’hi ha prou de creure-hi: cal 
traçar un camí (estratègia) i seguir-lo a base 
d’accions concretes. La sort no existeix. Cal 
buscar i treballar la manera de suplir-la. Tam-
bé és clau no tenir por al fracàs i aprendre dels 
errors. Si fracasses significa que ho has inten-
tat, fet que demostra que vas per bon camí. 
Mantenir la inquietud i les ganes de fer coses 
és clau, però també cal saber quan relaxar-se i 
desconnectar. No tot és feina en aquesta vida! 
 
Com veieu el futur del vostre negoci?
Som conscients que el context actual no és ni 
serà fàcil, però tenim la convicció que a tra-
vés de les estratègies de futur que tenim pro-
jectades podrem assolir els nostres objectius, 
sobretot en l’entorn més en línia. El món au-
diovisual s’està imposant a les nostres vides 
i sempre hi haurà algú al darrere encarregat 
de crear-lo i millorar-lo. Nosaltres esperem 
seguir-hi sent durant molt de temps.

David i Delfí



SE
T 

EN
 U

 a
br

il 
20

13

16

 Els dies 29 i 30 de desembre de 2012 l’Àrea de Joventut va prepa-
rar una nova edició del Parc Infantil i Juvenil de Nadal. Aquest any 
s’obrien les portes amb novetats: amb un circuit d’aventura, nous ta-
llers, una ampliada zona juvenil, un circuit de karts i un recorregut 
amb poni, sense oblidar-nos dels clàssics inflables o de la zona infantil.
Com cada any, vam comptar amb l’ajuda d’uns quaranta joves volun-
taris i voluntàries durant tots dos dies.

Coincidint amb el bon estat de les pistes del Pirineu de Girona, el 18 de 
febrer vam organitzar l’esquiada jove 2013. Més de 50 joves de totes 
les edats hi van participar i van gaudir d’una jornada d’esquí i de snow 
a la Masella.
A la foto, diferents joves a l’esquiada d’aquest any.

des de fa set anys ençà fins al dia d’avui, segurament molts sou els joves que heu passat en una etapa o altra per l’Espai Jove – Cal Bolet. 
Com sabeu, senzillament és un espai on els joves poden trobar diferents activitats d’oci però també poden trobar assessorament juvenil en 
molts àmbits, suport en les seves activitats i, sobretot, un espai on són escoltades les seves inquietuds. Avui tenim un espai de referència on 
els joves, tant de Sant Gregori com de la Vall de Llémena, vénen, creixen i es fan grans. Cal Bolet no només és un lloc de pas: és un espai on 
s’aprenen i on es treballen activitats i valors a través dels seus projectes. És un equipament que cal cuidar, respectar i valorar com fins ara.

Els joves es fan grans

PArC iNFANtiL i JuVENiL dE NAdAL ESquiAdA JoVE

NoVEtAtS A L’ESPAi JoVE CAL BoLEt
CirCuit dE SCALEXtriC

Aquest mes de febrer s’ha muntat una pista de Scalextric permanent 
en una de les noves sales de l’Espai Jove Cal Bolet. Aquesta és una de 
les propostes dels joves en la darrera subhasta d’idees joves. A partir 
d’aquí ja s’ha programat un torneig de Scalextric i activitats relaciona-
des al llarg de l’any.
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tALLEr dE truitES ENquEStA SoBrE MoBiLitAt

El 7 de març vam organitzar un divertit i saludable taller de truites a 
l’Espai Jove – Cal Bolet. L’alimentació és un dels hàbits més impor-
tants per a una persona, i més en l’etapa de l’adolescència. Per això, al 
llarg de l’any anem fent activitats en les quals els joves poden partici-
par de manera directa.

Seguim fent enquestes als joves per conèixer la seva opinió o maneres 
de fer sobre temes importants. La darrera, sobre mobilitat en els des-
plaçaments habituals cap a la ciutat de Girona, i en la qual han parti-
cipat 168 joves, ha destacat que la majoria es desplacen amb vehicle 
propi però que ja hi ha un 23 % de jovent que utilitza el bus regular.

Aquest és un projecte de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Sant Gregori per fomentar l’activitat esportiva entre els joves. Ja fa 
uns quants anys que s’està portant a terme, i dóna suport a joves es-
portistes locals mitjançant petita ajuda econòmica directa per poder 
participar en competicions o proves esportives, tant en l’àmbit local 
com arreu de Catalunya, i en diferents disciplines individuals (en el 
cas de joves que competeixen federats) o per equips (com l’equip 
de Cal Bolet, amb joves del poble, que participa a la Lliga de Futbol 
Sala, i al qual també ajudem amb una aportació a la inscripció).

Joves i esport

Guillem Sanz Casadevall
Esport: ciclisme (descens - DH)

Jordi roca Costa
Esport: motor (quads)

Enric riera Fernández
Esport: ciclisme (descens - DH)
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Segona temporada d’obertura del Centre 
Btt Sant Gregori. El teu punt de partida

Obert d’abril a novembre, cada cap de se-
tmana, al Centre BTT es poden trobar dife-
rents activitats relacionades amb l’esport i la 
natura: punt de partida de les diferents rutes 
de senderisme i BTT pel municipi, un mapa 
d’orientació per un circuit permanent per la 
llera de la Llémena, baixar amb caiac pel riu 
Ter (amb reserva prèvia), tir amb arc o llo-

guer i reparació de bicicletes, entre altres ac-
tivitats.
Com a novetat, aquesta temporada, es presen-
ta la Cursa Virtual, una competició virtual 
que uneix el Centre BTT Sant Gregori amb el 
cim de Sant Grau en un recorregut de 6,2 km i 
un desnivell de 400 metres. Amb un xip elec-
trònic personal es pot cronometrar el temps 
de pujada a Sant Grau i establir una classi-
ficació de la temporada entre tots els/les va-
lents/es que hi vulguin participar, tant en BTT 

com corrent o a peu. El cost per participar-hi 
és de 3 euros per persona. La classificació es-
tarà penjada a la web del Centre BTT.
Es poden consultar les diferents activitats al 
voltant del Centre BTT Sant Gregori a la web 
oficial: www.stgregori.com/centrebtt

També s’hi podrà trobar informació de 
l’oferta gastronòmica, de cases de turisme 
rural i de punts d’interès turístic i natural de 
Sant Gregori i de la Vall de Llémena.

ESPort MuNiCiPAL

Centre Btt Sant Gregori

E S P  R T S

Sant Gregori, nou referent geocaching

Des de l’aparició de diferents punts de 
geocaching al llarg de tot el municipi, 
Sant Gregori s’ha convertit en un centre 
d’atenció per als seguidors d’aquest diver-
tit joc/esport i nova manera de fer turisme 
actiu.
El passat mes de febrer Sant Gregori va 
acollir una trobada formativa de geoca-
ching a l’espai la Pineda sobre aplicacions 
informàtiques específiques del joc.
A part de la visita al poble i entorns de 
molts afeccionats d’arreu de Catalunya, 
durant tota la jornada, per cercar els geoca-
chings de la zona, la trobada va servir per 
intercanviar experiències i coneixements. 
Es va establir una videoconferència en di-
recte amb els Estat Units per conèixer més 
detalls de les aplicacions entorn a aquest 
joc. +info: www.stgregori.com/centrebtt
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Durant aquest inici de 2013 s’ha pintat una pista de tennis a la pista del Pavelló d’Esports Mu-
nicipal de Sant Gregori. Aquesta nova pista permetrà al Club Tennis Sant Gregori organitzar 
torneigs indoor i diferents activitats sota cobert, com el torneig d’aquest passat mes de març.
Paral·lelament, durant aquest 2013 s’executaran les obres de millora de les dues pistes de 
tennis actuals, molt deteriorades per la seva antiguitat, a les quals es col·locarà una nova base 
i unes resines tipus greenset per millorar la superfície de joc per a tots els usuaris/es abonats 
als cursets de tennis i socis del club de tennis de Sant Gregori. 

ESPort MuNiCiPAL

Equipaments esportius

Campionat 
d’Europa de 
Single Speed

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori 
s’ha donat suport a l’organització del 
Campionat d’Europa de Single Speed 
celebrat al municipi el passat 12, 13 i 
14 d’abril de 2013 a la zona de la Pi-
neda.
És una competició lúdica i esportiva 
que agrupa corredors/es amb bicicletes 
sense canvi de marxes. 
A través de diferents circuits, durant 
els tres dies d’estada a Sant Gregori els 
més de 200 participants, de més de 15 
països diferents, han pogut admirar els 
entorns del municipi i del Gironès fent 
esport i gaudint de les activitats prepa-
rades.
En el proper número de la revista 7en1 
en donarem més detalls amb un petit 
reportatge.

Bloc de l’activitat: 
http://ssec13.blogspot.com.es

tENNiS

NoVES BiCiCLEtES 
d’SPiNNiNG 

A LA SALA dE MuSCuLACiÓ

Durant el mes de març es van canviar els tau-
lers i xarxes de les cistelles de bàsquet de la 
plaça Miquel Martí i Pol, ja molt deteriorats. 
Aquesta plaça, des de fa anys, és molt utilit-
zada per jugar a bàsquet. D’aquesta manera 
se segueix fent el manteniment de les dife-
rents instal·lacions públiques d’àmbit espor-
tiu del municipi.

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Sant 
Gregori ha adquirit dues noves bicicle-
tes d’spinning per a la sala de musculació. 
Aquest curs s’ha iniciat amb bona respos-
ta l’activitat d’spinning, amb sessions de 
dues hores a la setmana al mateix Pavelló 
d’Esports Municipal.

BÀSquEt
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Quasi sense adonar-nos-en ha anat passant 
una nova temporada, i ja comencem a pre-
parar les activitats tradicionals de cada final 
d’exercici: el sopar de cloenda i la matinal 
per als més petits, oberta a tots els nens i ne-
nes del poble i de la Vall.
Des del club estem molt satisfets de com han 
anat funcionant tots els equips, de l’esforç 
dels jugadors, entrenadors, coordinadors, i 
del suport dels pares en uns moments que, 
des del punt de vista econòmic, no són fàcils 
per a ningú.
Un tema que potser no valorem prou és que 
som un dels clubs de la província amb un 
nombre més gran de equips, fet que comporta 
al mateix temps la necessitat de disposar de 
suficients entrenadors, i amb la preparació 
adequada.
Per això, des del club hem volgut donar su-
port econòmicament, dintre de les nostres 
possibilitats, a aquells jugadores i jugadores 
que han fet el curs de entrenadors durant 
aquest passat Nadal.

Per a qualsevol qüestió que vulgueu plantejar 
al club, us podeu posar en contacte amb no-

saltres mitjançant el següent correu electrò-
nic: club@cbsantgregori.cat.

CB SANt GrEGori

Nova temporada

L’Agrupació encamina el tram final de la 
temporada amb l’únic objectiu esportiu 
d’aconseguir l’ascens —per primera vegada 
a la història de l’entitat— del nostre equip 
juvenil a primera divisió. Seria un èxit per al 
futbol base de Sant Gregori, ja que la cate-
goria juvenil és la que ha de portar la nostra 
pedrera al primer equip, i la nova categoria 
augmentaria la qualitat competitiva de la for-
mació dels nostres jugadors.
Pel que fa al primer equip, una sèrie de mals 
resultats ens han allunyat de les posicions que 
donen lloc a lluitar per l’ascens, i fa setmanes 
que estem en una posició còmoda en terra de 
ningú. És el moment d’acabar la temporada 
donant la bona imatge de club que volem re-
flectir arreu i que es treballa des de la base, 
i començar a planificar la temporada vinent 
integrant els nois del juvenil preparats per po-
der jugar a Tercera Catalana.

Per acabar, volem comentar que aquest any 
es disputarà la sisena edició del Memo-
rial Climent Frigolé, el proper dissabte 1 

de juny. Aquest torneig de futbol base co-
mençarà a les nou del matí i s’acabarà a les 
nou del vespre.

AGruPACiÓ ESPortiVA SANt GrEGori

Encaminats a aconseguir l’ascens
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E S P  R T S

Més de 300 nenes van participar en la segona prova intercomarcal de 
gimnàstica artística al Pavelló Municipal de Sant Gregori durant tot 
el diumenge 10 de març, des de les nou del matí a les quatre de la 
tarda. Les gimnastes procedien del Baix Empordà, del Pla de l’Estany, 
del Ripollès i del Gironès —entre elles hi havia les nenes i noies del 
Grup de Gimnàstica Artística Sant Gregori—, que competien en els 
tres exercicis puntuables: barra, terra i salt.
A més a més, les més menudes del grup gimnàstica Sant Gregori tam-
bé van demostrar els resultats dels entrenaments setmanals amb una 
exhibició de gimnàstica.

L’hivern sempre és la temporada del campio-
nat de Catalunya per equips d’escacs. Aquest 
any, i com ja està fent en les anteriors edi-
cions, el club d’escacs Sant Gregori ha jugat 
a la primera categoria gironina. Després d’un 
bon inici de temporada, l’equip s’ha desinflat 
una mica en les últimes jornades, i ha acabat 
en quarta posició, amb 5 punts de 9 possibles. 
A títol individual, gran part de l’equip ha su-
perat el 50 % dels punts, però cal destacar la 
temporada d’en Pere Bordas i en Rafael Gar-
cia, amb 5,5 punts.
Pel que fa als tornejos individuals, en Rafael 
Garcia ha jugat el campionat de veterans de 
Girona, en el qual ha quedat en setena posi-
ció, amb 3 punts de 6 possibles, i a només 
mig punt de la quarta plaça.

GiMNÀStiCA ArtÍStiCA SANt GrEGori

CLuB d’ESCACS SANt GrEGori

Bons resultats en gimnàstica artística

Escacs: seguim movent peces
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Molts de vosaltres estareu tristos /es per 
deixar enrere aquestes quatre parets. Potser 
heu plorat o rigut o somiat entre les seves 
parets? Gairebé tothom del poble, en un 
moment o altre, hi ha passat, i les seves pa-
rets encara guarden el seu record.
Sembla mentida, però després de molts 
anys veient com el poble creixia i la Biblio-
teca es feia cada cop més justeta, sobretot 
l’àrea infantil, ja tenim un nou edifici, i ara 
estem a punt de traslladar-nos-hi!
La nostra Biblioteca va néixer amb la vo-
luntat de servir els vilatans, de formar-los, i 
que hi trobessin un espai de convivència... I 
ara que ens traslladarem, la Biblioteca té la 
consciència que l’adéu a unes parets només 
és això, perquè el seu esperit està en cadas-
cuna de les persones que hi han vingut, hi 
vénen o hi vindran!

El mes de desembre, a la Biblioteca, vàrem 
comptar amb Taller Nimbe per decorar-la. 
Els nens i nenes ho varen fer tan i tan bé 
que llavors va venir el Tió!!!

La Biblioteca va quedar tan “xula” i el Tió 
es va menjar tants i tants dibuixos que va 
fer una gran CAGARADA. Ens va acom-
panyar en Roger de Banyotes.

El 17 de desembre vàrem tenir una sessió del 
ClubDeLectura. Vàrem parlar de Tabucchi 
amb l’escriptor Jaume Benavente i sota la di-
recció de Carme Callejon. Aquesta activitat, 
que té el suport de l’Ajuntament de Sant Gre-
gori, es porta a terme gràcies a la col·laboració 
de l’Ateneu de la Vall de Llémena.

I continuant amb el ClubDeLectura, el mes 
de febrer ens vàrem trobar per comentar 
l’obra El	sistema	periòdic, de Primo Levi. 
En aquesta ocasió ens varen acompanyar la 
Coral i l’Elmer, filòloga i químic respecti-
vament. Amb ells i la participació del grup 
vàrem poder fer algun dels experiments que 
s’expliquen en el llibre.

En els mesos de febrer i març hem comp-
tat amb diverses visites escolars del CEIP 
Agustí Gifre. En aquestes visites els nens i 
nenes han pogut anar descobrint com fun-
ciona la nostra Biblioteca.

Del 20 de febrer al 13 de març hem tingut 
una exposició sobre “Les dones i el treball”, 
per commemorar el Dia Internacional de la 

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

però	la	vida	tampoc	no	supleix	els	llibres”.	

JOAN FUSTER

AdÉu A uNES PArEtS, 
HoLA A uN Nou EdiFiCi!

ACtiVitAtS PASSAdES
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Dona Treballadora. Juntament amb aques-
ta exposició els nostres usuaris han pogut 
gaudir d’una petita mostra dels treballs en 
bijuteria artesanal que va preparar la Blan-
ca Benseny.

Finalment, pel que fa a les activitats, val 
dir-vos que el divendres 16 de març vàrem 
comptar amb una part del grup teatral In-
crexendo. Ens varen fer una lectura drama-
titzada del conte de la Blancaneus. 
Tot primer vàrem comptar amb l’Anton 
Soto, amb un preludi musical a guitarra. 
L’Anton és alumne de l’Escola de Música 
del Gironès.
Val a dir que totes dues actuacions varen 
estar molt i molt bé!!!

Com que estem a l’espera del trasllat de la 
Biblioteca no tenim cap activitat prevista 
en un dia i hora concrets. Si preparem algu-
na activitat sortirà degudament anunciada 
en el Butlletí setmanal de l’Ajuntament, o 
bé en veureu cartells pel poble. Disculpeu 
per les molèsties.

Les novetats van sortint, més o menys cada 
dos mesos, publicades al bloc de la Bi-
blioteca... però perquè aneu fent boca us 
n’esmentem algunes de les més recents...

PEr A AduLtS
•  Hi ha un tros de pastís a la nevera: millorar 

les relacions i ser més feliç / Albert Para-
reda Franquesa (CL AUTOAJUDA PAR)

•  Apunta al 10: l’aventura d’una voluntat / 
Sisu Lagares; pròleg d’Enric Oller i Carbó 
(CL N LAG)

•  La República perseguida: exilio y repre-
sión en la Francia de Franco 1937-1951 / 
Jordi Guixé i Coromines (946 “19” GUI)

•  La casa del silenci / Blanca Busquets (N 
BUS)

•  La dansa de la gavina / Andrea Camilleri ; 
traducció de Pau Vidal (N CAM)

•  El confident dels reis / Assumpció Canta-
lozella (N CAN)

•  La reina descalza / Ildefonso Falcones (N 
FAL)

•  La vacant imprevista / J. K. Rowling; tra-
ducció de Francesc Rovira i Albert Nolla 
(N ROW)

iNFANtiLS
•  Bandada / María Julia Díaz Garrido, Da-

vid Daniel Álvarez Hernández; traducció: 
Joan Barahona (I ÀLBUM I1 KAL)

•  Dues germanes tenen visita / Sonja 
Bougaeva (I ÀLBUM I2 TAK)

•  Tararà! Tararà / [textos: Dawn Sirett] (I0 SON)
•  La naturaleza: sus fenómenos / text: Chris-

tine Lazier ; il·lustracions: Marie-Christine 
Lemayeur, Bernard Alunni. (I 55 LAZ)

Catwoman: la gata amb ungles esmolades
El nom vertader de Catwoman és Seli-
na Kyle. D’aquí prové el nom original en 
anglès Selina’s Big Score (El gran cop de 
Selina). I no cal haver llegit res anterior per 
seguir-ne el ritme.
Un atracament planejat al mil·límetre, una 
veu en off omnipresent, divisió de l’obra 
en quatre capítols, una presentació cinema-
togràfica dels personatges i de les localitza-
cions... En fi, tot és conegut dins les regles 
del gènere, però resolt amb una eficàcia con-
siderable. Es nota que ha fet més d’una obra 
amb Ed Brubaker, geni del gènere negre. 
També és més que evident la procedència 
de Darwyn Cooke (dibuixant i guionista): 
l’estil cartoon. Per exemple, la manera de 
retolar les veus en off de cada protagonista 
per aconseguir una varietat de veus diferents.

AdriÀ BESALú

NoVEtAtS

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

www.bibliotecadesantgregori.blogspot.com


ProPErES ACtiVitAtS
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des de la constitució de la Mancomunitat 
de la Vall de Llémena, l’any 2010, amb 
l’agrupació dels Ajuntaments de Sant 
Martí de Llémena, Canet d’Adri, Sant 
Aniol de Finestres i Sant Gregori, són di-
versos els projectes d’interès supramuni-
cipal que s’han portat a terme d’ençà de 
la seva entrada en funcionament. 

Cal recordar que la Mancomunitat és una 
entitat pública de caràcter voluntari que té 
com a objectiu satisfer les necessitats i in-
teressos dels municipis que la integren mi-
tjançant aquells serveis i projectes d’abast 
supramunicipal que permeten complementar 
l’activitat municipal amb accions d’interès 
comú que de manera individual serien més 
costoses de dur a terme. 
És per aquest motiu que la Mancomunitat de 
la Vall de Llémena ha centrat la seva atenció 
en àrees com la promoció econòmica i el des-
envolupament local, el turisme, l’educació i la 
salut, entre d’altres àmbits. Alhora, la Manco-
munitat gestiona serveis essencials de caràcter 
supramunicipal, com el menjador escolar, i es-
devé una entitat forta davant administracions 
superiors que valoren positivament els projec-
tes i iniciatives de caràcter mancomunat, en 
tant que són projectes més eficients pel fet de 
compartir recursos econòmics i tècnics.
En aquests tres anys de funcionament, po-
dem fent una mica de balanç del que ha estat 

l’activitat de la Mancomunitat, enumerant 
algunes de les principals accions que s’han 
portat a terme entre els quatre municipis de 
la Vall:

Àrea de Promoció Econòmica i desenvo-
lupament Local
•  Creació i gestió de la borsa de treball “Llé-

mena Activa”. Servei d’orientació laboral 
i recerca de feina per a persones aturades. 

•  Redacció i desplegament del programa 
d’Igualtat a través de l’Agent d’Igualtat de 
la Diputació de Girona. 

•  Pla d’Ocupació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per al desenvolupament de serveis 
d’interès general mitjançant la inserció labo-
ral de persones aturades de llarga durada. 

•  Dinamització comercial. Suport tècnic en 
la planificació i desenvolupament de les 
actuacions de dinamització comercial de 
l’Associació de comerciants i empresaris 
de la Vall de Llémena.

•  Estudi de la realitat del sector primari a la 
Vall de Llémena i les possibilitats del relleu 
generacional mitjançant noves oportunitats 
del sector primari, com el sector ecològic.

•  Edició de la Guia	de	la	pagesia	de	la	Vall	
de	Llémena.

Àrea de Cultura
•  Creació i organització de la Festa Remença 

com a esdeveniment cultural popular que 

permeti recuperar i difondre la història de 
la revolta remença a la Vall de Llémena i 
promoure la interrelació social entre les en-
titats de la vall. 

•  Creació de l’exposició itinerant dels remen-
ces, juntament amb l’Ateneu de la Vall de 
Llémena, per difondre, entre els pobles de 
la vall i els municipis de les seves rodalies, 
els remences de la Vall de Llémena. 

•  Suport i col·laboració amb entitats cultu-
rals de la Vall per a l’organització d’actes 
d’interès supramunicipal.

Àrea de turisme
•  Senyalització turística de benvinguda als 

municipis de la Vall per homogeneïtzar una 
imatge comuna de promoció i identificació 
turística i divulgar els principals recursos 
de cada poble. 

•  S’ha anat treballant amb els Ajuntaments 
de la Vall per recuperar determinats trams 
del traçat del camí ral en mal estat i promo-
cionar així la pràctica del senderisme i la 
connectivitat dels pobles de la Vall. 

•  Georeferenciació de les principals rutes de 
senderisme de la Vall de Llémena per a la 
seva difusió i descàrrega a través d’Internet. 

•  Impuls de l’agrupació gastronòmica dels res-
taurants de la Vall de Llémena i col·laboració 
en la creació de la marca “Cuina de les Car-
boneres”, amb l’objectiu de promocionar la 
gastronomia i els productes de la Vall. 

Indicador festa remença

MANCoMuNitAt dE LA VALL dE LLÉMENA

La Mancomunitat de la Vall de Llémena: 
tres anys de balanç
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•  Edició del mapa turístic de la Vall de Llé-
mena en quatre idiomes per divulgar els 
recursos naturals i culturals de la Vall, així 
com els serveis oferts per les empreses tu-
rístiques que hi treballen. 

•  Edició del llibre infantil Les	aventures	d’en	
Salsafí	 i	 els	 remences, amb l’objectiu de 
facilitar la divulgació de la història dels 
remences entre els nens i nenes de la Vall. 

•  Creació de la pàgina web de la Vall de Llé-
mena www.valldellemena.cat i incorpora-
ció de xarxes socials com a eina per divul-
gar les activitats i recursos de la Vall. 

•  Jornades amb els establiments de turisme 
rural de la Vall de Llémena sobre el turisme 
accessible.

Àrea d’Educació, Salut i Serveis Socials
•  Unitat bàsica de salut de la Vall de Lléme-

na. S’ha aconseguit amb el Departament de 

Salut que tots els veïns i veïnes de la vall 
puguin tenir assistència al centre de Salut 
ubicat a Sant Gregori. 

•  La Mancomunitat gestiona el funcionament 
i manteniment del menjador escolar del 
CEIP Agustí Gifre.

•  Durant aquests anys s’han mantingut 
diverses reunions amb el Departament 
d’Ensenyament per defensar la creació de 
l’Institut Escola a la Vall de Llémena. 

•  Suport en l’organització i gestió del Banc 
d’Aliments de la Vall de Llémena en 
col·laboració amb els Serveis Socials i Càri-
tas Parroquial Sant Gregori.

Àrea de Medi Ambient i Esports
•  Organització de la Setmana Verda de la Vall 

de Llémena per a la sensibilització i difusió 
dels valors ambientals i sostenibles entre la 
població de la Vall. 

•  Organització del Raid de la Vall de Lléme-
na com a esdeveniment esportiu per promo-
cionar el turisme actiu a la Vall. 

Àrea de Comunicacions
•  Gestió de la xarxes d’Internet sense fils 

Pre-Wimax de la Vall de Llémena

Mercat de la segona mà
Des del mes de març, cada quart diumenge 
de mes, i de les 9 a les 14 h, a Sant Gregori 
es pot trobar el mercat de la segona mà a 
l’aparcament del carrer Carme Rius, un es-
pai suficientment ampli per encabir les més 
de 70 parades que hi participen.
Aquest mercat ha arrencat amb força amb 
l’objectiu de seguir dinamitzant el comerç 
local de Sant Gregori i el mercat setmanal 
de cada diumenge a la plaça de la Sardana, 
a 125 metres l’un de l’altre.

Durant la primera setmana del mes de febrer es va dur a terme a la 
sala Ter del centre cívic la reunió d’entitats anual.
En aquesta reunió hi participen moltes de les entitats del munici-
pi amb l’objectiu de comunicar les activitats anuals previstes per 
l’entitat, actualitzar-ne les dades i, alhora, des de l’Àrea de Cultu-
ra, comunicar diverses novetats.
Enguany es va parlar de la nova ordenança d’utilització d’espais 
públics, de la festa remença i de la sol·licitud de subvencions, així 
com dels mitjans de comunicació municipals disponibles a l’abast 
de les entitats per comunicar les seves activitats i fer-ne difusió.

reunió entitats 2013
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Aquest any, els clàssics 
arriben a Sant Gregori 
de la mà d’Increixendo, 
perquè pensem que per 
a un grup com el nostre, 

totalment amateur, i després de tres anys ad-
quirint experiència a dalt d’un escenari, pre-
parar un nou muntatge teatral amb dos grans 
autors clàssics és un repte molt enriquidor. A 
més, considerem que és una obligació des-
cobrir les entranyes d’aquesta gran comèdia 
que tan bé representen Molière i Goldoni.
Ambdós autors, totalment implicats en la crí-
tica social de les seves respectives èpoques, 
avui dia encara tenen una vigència sorpre-
nent. Els seus personatges, accentuats per 
l’exageració i la comicitat, estan plens dels 
defectes propis dels humans i alhora impreg-
nats de la grandesa de l’amor. Concretament, 
el grup Increixendo proposa les següents pe-
ces teatrals:
•  El	casament	per	força és una de les obres 

més divertides de Molière. El personatge 
principal és un sexagenari que s’enamora 
d’una dona jove i coqueta, però abans de 
casar-s’hi vol consultar-ho amb alguns en-
tesos per saber si farà bé. 

•  Els	 enamorats és una peça que podríem 
catalogar, dintre de la producció teatral de 
Goldoni, com a comèdia de caràcters o un 
“conflicte” de caràcters. És un text amb una 
construcció precisa, amb personatges forta-
ment individualitzats i amb un to lleuger i 
amable. El motor de l’acció és la gelosia de 
la protagonista, que dóna lloc a un seguit de 
disputes, ruptures i reconciliacions.

•  Com a complement, i a manera d’enllaç, 
la proposta intercala un breu entreacte,	El	
banyista, escrit per Miquel Bohigas, on es 
plantegen, en un to còmic i desenfadat, di-
ferents perfils de personatges.

Estrenarem l’obra de Molière el dia 13 de 
juliol a l’espai la Pineda, de Sant Gregori, i 
passat l’estiu tornarem per oferir-vos les tres 
peces juntes.
Per finançar aquest muntatge amb tots els 
ets i uts, estem preparant un projecte de 
crowdfunding, del qual us informarem pro-
perament, de seguida que ho posem en mar-
xa.
D’altra banda, quan apareguin aquestes rat-
lles, ja ens haurem estrenat també amb els 
més menuts explicant-los un dels contes més 
clàssics que es poden explicar: “La Blanca-

neus”, segons la versió del poeta Carles Riba.
També volem informar-vos que hem estre-
nat una pàgina web, www.increixendo.wix.
com/teatre, on trobareu informació detallada 
de les activitats del grup. Us recordem que 
també ens podeu seguir des del nostre bloc 
(grupincreixendo.blogspot.com) i al Facebo-
ok (www.facebook.com/increixendo)

Molière versus Goldoni
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Aquest passat 10 de desembre de 2012 es va 
celebrar la Cloenda de la Mostra de Teatre de 
Barcelona. Hi varen participar un total de 17 
companyies, i l’actriu santgregorienca Laví-
nia Vila va ser guardonada pel jurat amb el 
premi a la millor actriu de la mostra, fent el 
personatge d’Amalia dins de l’obra Está lin-
da la mar, presentada a la Mostra de Teatre 
el 7 de novembre del 2012. L’obra també va 
obtenir el premi del jurat al millor espectacle.
Lavínia Vila (Sant Gregori, 1981) es va 
iniciar en aquest món ja de ben petita fent 
l’activitat de teatre en extraescolars a 
l’escola Agustí Gifre del nostre poble, on va 
fer els seus estudis primaris per passar des-
prés a l’Institut de Girona. Atreta per aquest 
món, va entrar a l’escola “El Galliner” i, 

compaginant-ho amb els estudis de graduat 
social, es va graduar també en art dramàtic.
Decidida a avançar un pas més, va provar 
d’entrar a l’Institut del Teatre de Barcelona. 
Va superar les proves i fa dos anys que és 
llicenciada en art dramàtic.
Actualment està en dues companyies: Com-
panyia La Pell i Companyia La Pulpe Teatre. 
Amb aquesta darrera ha estat guardonada.
La Mostra de Teatre de Barcelona és un pro-
jecte sociocultural i artístic que es va iniciar 
l’any 1995 i es pot dir que durant aquests anys 
s’ha convertit en una plataforma per als nous 
talents i les companyies joves professionals.
Gràcies a aquest premi, l’obra Está linda la 
mar estarà programada al teatre del Raval 
dues setmanes durant el 2013.

Lavínia Vila, una jove talent
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Comença el bon temps i les activitats es 
multipliquen: a l’escola, esportives, amb 
els amics, gaudint del dies més llargs. 
Des de l’Ateneu tenim una colla de pro-
postes que us avancem i de les quals po-
deu tenir més informació si entreu al bloc 
(http://ateneudecartella.blogspot.com.
es/). Col·laborarem com cada any en la 
Festa Remença el proper 4 de maig. El 25 
de maig tindrem Assemblea amb sorpre-
sa final a càrrec del grup IncreiXendo, i 
l’endemà celebrarem, amb tots els qui ens 
vulgueu acompanyar, la festa de l’Ateneu. 
Aprofitarem la festa per fer la presentació 
del Casal d’estiu, que aquest any tornarà 
a organitzar l’Associació de Joves el 42. 
El Casal funcionarà de l’1 al 26 de juliol. 
Els socis rebreu informació properament, 

i tots aquells que hi estigueu interessats 
trobareu informació actualitzada al bloc 
de l’Ateneu, on també podreu consultar les 
properes sortides del grup excursionista de 
l’Ateneu i del Club de Lectura.
El cap de setmana de l’1 al 2 de juny tin-
drem una jornada ornitològica durant la 
qual farem un taller i una sortida amb ane-
llament que ens ajudaran a conèixer millor 
els ocells de la Vall. I si el que voleu és 
veure la Vall del Llémena a vista d’ocell, 
no us cal enlairar-vos en un globus o enfi-
lar-vos a Rocacorba: sempre podeu anar a 
l’espai la Pineda i veure la maqueta de la 
Vall, que ara està protegida per una coberta 
de metacrilat que ajudarà a la seva conser-
vació.
Feliç Sant Jordi!!

L’Ateneu dóna cobertura a la Valll’ateneu
  V  L

La Coral Sant Gregori ha començat aquest 
any amb canvis. Se n’ha renovat la Junta, i 
també ha canviat de director.
En primer lloc cal donar les gràcies a Da-
vid Sunyer, que en el decurs dels darrers 
cinc anys n’ha portat la direcció, i també 
a Montserrat Poch, que n’ha estat presi-
denta des del 2005. La nova presidenta 

és Corona Ferrer, i la secretària és Alba 
Roca.
Evgeny Kleyner és l’actual director. Nascut 
a Rússia, és director d’orquestra simfònica i 
mestre superior de contrabaix. Des de l’any 
2001 resideix a Catalunya, on dirigeix con-
certs simfònics, de cambra i de corals, i es-
pectacles d’òpera a Rússia i Catalunya. 

S’ha engegat doncs aquesta nova etapa amb 
il·lusió i amb moltes ganes de fer extensiu el 
goig de cantar a tothom a qui li pugui agra-
dar aquesta activitat.
Animeu-vos i veniu a la coral.
Dia d’assaig: dijous de 21 a 23 h, al Centre 
Cívic de Sant Gregori. 
www.coralsantgregori.com

Coral Sant Gregori

La Coral amb el president de la Generalitat, Hble. Sr. Artur Mas, en la inauguració d’un nou 
pavelló al centre de dia Els Roures, del Consorci de Sant Gregori, el passat 8 de febrer.



28

SE
T 

EN
 U

 a
br

il 
20

13

Nou full de ruta

El diumenge 17 de març, al Pavelló Fontajau de Girona, es va dur a 
terme la primera assemblea ordinària de l’ANC.
Un dels punts més destacables d’aquesta assemblea va ser l’aprovació 
del nou full de ruta, que substitueix el que hi havia fins ara, i que, fruit 
de la rapidesa dels esdeveniments viscuts al nostre país des de l’11 de 
Setembre, havia quedat desfasat.
Recordem que l’anterior full de ruta ens emplaçava per a aquest any 
a organitzar, conjuntament amb els ajuntaments que hi estiguessin 
d’acord, una nova consulta per al futur del nostre país. Aquesta con-
sulta, en el cas que els ajuntaments no hi estiguessin d’acord, la durien 
a terme les mateixes assemblees locals.
Aquesta possible consulta ja s’està treballant des dels partits polític 
sobiranistes. Per tant, havíem de buscar nous reptes. Aquests que es 
mostren a continuació són els més rellevants:
“Actualment, i un cop superats els dos primers estadis (diàleg i de-
núncia), considerem que la societat catalana ha entrat de ple en la fase 
de no acceptació, i ja ha començat la recerca de camins alternatius, la 
desobediència i la reconstrucció.”
“Els darrers esdeveniments ocorreguts al país, des de la manifestació 
de l’11 de Setembre fins a l’aprovació de la Declaració de sobirania 
i el dret a decidir del poble de Catalunya, han significat el reconeixe-

ment de la reivindicació independentista catalana en l’esfera interna-
cional. Sovint la reivindicació és vista pels mitjans de comunicació 
internacionals com a democràtica, raonable i possible”.
“Durant aquesta fase s’han d’anar realitzant actes de desobediència 
civil de diferents nivells, per reforçar el convenciment de la població 
i que aquesta perdi la por, i seguir impulsant un creixement segur i 
constant de l’ANC. Alhora, es busca convèncer el sector de la pobla-
ció avui contrari que ha de veure el seu futur amb molta tranquil·litat 
en una Catalunya independent”.
“Caldrà demanar als ajuntaments i entitats que participin o donin 
suport a les accions de reivindicació de la pròpia sobirania, de des-
acatament de l’autoritat espanyola, i de contestació a les agressions 
de l’Estat espanyol. En això, l’ANC cercarà la unitat d’acció amb 
l’Associació de Municipis per la Independència, prioritzant una es-
tratègia de poques accions però de seguiment massiu en comptes de 
moltes accions amb poc seguiment”.
“Cal organitzar dues o tres grans accions nacionals, d’àmbit gene-
ral, que s’han d’anar compaginant amb els actes organitzats per les 
assemblees territorials i sectorials. Tots els actes i accions nacionals 
haurien de ser multitudinaris, amb un ampli suport popular i un ressò 
internacional cada cop més gran”.
En referència a aquest darrer punt, ja es va concretar una de les ac-
cions: una gran cadena humana que englobi tot el territori el dia 11 de 
Setembre, organitzada conjuntament amb Òmnium.
Si voleu fer una ullada al full de ruta sencer, el teniu penjat a www.
assemblea.cat.
I si ens voleu acompanyar i col·laborar, en aquest moment tan impor-
tant per al nostre país, us esperem a:
www.facebook.com/santgregorixlaindependenciaanc
http://santgregori-per-la-independencia.blogspot.com/
santgregori@assemblea.cat

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

A R A   P A R L E M   D ’ A R A
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Com ja sabeu, la mostra MEG d’espectacles de petit format per a 
tots els públics ens dóna cada any l’oportunitat de gaudir del treball 
d’artistes d’aquí i de fora en el nostre municipi.
Enguany, la mostra es va iniciar el 17 de novembre, durant el cap 
de setmana de la Fira del Pa i la Xocolata, i es va cloure el 16 de 
desembre.
Vam tenir espectacles per als més petitons, com Safrà i Serafí, de 
la Cia. Txo Titelles, i també l’espectacle Ulular, de la companyia 
madrilenya Tyl Tyl, que ja ens ha acompanyat en diverses ocasions 
des de l’inici de la MEG, l’any 2006.
Durant el diumenge de la fira també es va poder comptar amb di-
versos espectacles interessants com el de la companyia Reggae For 
Kids, un espectacle musical que combinava la música reggae però 
adaptada a cançons tradicionals infantils, o l’espectacle de percus-
sió de La Banda del Surdo.
La filosofia de la mostra MEG continua essent oferir la possibilitat 
a públic i a professionals de veure companyies de fora del nostre 
àmbit més proper, amb un programa que conté un ampli ventall de 
gèneres i estils, i donar un lloc destacat als espectacles per a na-
dons. Esperem que en aquesta edició hàgiu trobat espectacles que 
us hagin sorprès, tant per qualitat com per originalitat. Esperem 
que en gaudíssiu amb les vostres famílies!

MEG 2012
El passat 10 de febrer celebràvem el carnestoltes, enguany amb la 
presència de diverses comparses i grups que van aprofitar aquesta 
ocasió per lluir disfresses divertides, curioses i originals.
La Rua s’iniciava a la plaça Rafael Masó i va recórrer diversos ca-
rrers del municipi, fins a tornar al mateix pavelló, on els assistents 
van poder assaborir una bona xocolata calenta i ballar al ritme del 
grup d’animació Ai Carai. 

El president Artur Mas, acompanyat de la consellera de Benestar So-
cial, Neus Munté; l’alcalde de Sant Gregori, Jordi Noguer; els res-
ponsables de La Caixa, Jaume Lanaspa i Jordi Nicolau; i la gerent del 
Consorci, Anna Solés, va inaugurar les reformes de les instal·lacions i 
la nova construcció del centre de dia al Consorci Sant Gregori. 
El dilluns 18 de març, l’alcalde de Sant Gregori, Jordi Noguer, i 
l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, van visitar el nou accés Gi-
rona Oest, acompanyats pels regidors de Sant Gregori Quim Roca 
i Anton Sunyer, i pels regidors de Girona Carles Ribas i Joan Alca-
là, juntament amb els responsables de l’obra de l’enllaç i d’Abertis.  

Carnestoltes 2013

inauguració consorci / visita nou enllaç AP7
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ASSoCiACiÓ dE CoMErCiANtS i EMPrESAriS 
SANt GrEGori - VALL dE LLÉMENA

Campanya de Nadal de 
l’Associació de Comerciants

Aquest Nadal són diverses les activitats 
de promoció i animació comercial que 
l’Associació de comerciants Sant Gregori-
Vall de Llémena va portar a terme durant 
la campanya de Nadal, amb l’objectiu 
de participar de l’ambient nadalenc del 
municipi i millorar la imatge del comerç 
local.
 
Una de les iniciatives de la campanya va con-
sistir en la col·locació d’arbres de nadal arti-
ficials a l’entrada dels establiments associats 
amb aparador. Aquest element decoratiu i de 
promoció, juntament amb les llums de nadal 
que va col·locar l’Ajuntament, van contribuir 
a una millor imatge  nadalenca dels carrers de 
Sant Gregori i a fer més atractiva la compra 
local durant els dies de Nadal. 
En segon lloc, com ve essent tradició any rere 
any, els establiments de l’associació van re-
partir entre els seus clients la tradicional carta 
dels reis per als més petits. Enguany, la car-
ta es va acompanyar d’unes caixes de colors 
per tal que la mainada pogués personalitzar 
la seva carta. 
També, com a tradició per a aquestes festes, 
els establiments associats van repartir sort 
amb la venda de loteria Nadal. Aquest Nadal, 

l’associació va tornar a tenir sort, i va premiar 
els consumidors de la Vall de Llémena amb la 
pedrera, essent aquest el tercer premi  que es 
dóna en els darrers quatre anys.  
Finalment, la principal novetat d’aquest Na-
dal va ser la col·laboració de l’Associació de 
comerciants en la benvinguda a ses majes-
tats els reis d’orient durant la nit del dia 5 de 
gener. L’Associació va organitzar un llança-
ment popular de fanalets voladors a la Plaça 
Francesc Macià. Es van llançar més d’un cen-
tenar de fanalets que van omplir de llum el 
cel de Sant Gregori, el qual va ser un espec-
tacle visual molt aplaudit pels assistents i que 
va contribuir a fer més màgica la  nit de reis. 
El comerç de Sant Gregori dóna la benvingu-
da al municipi
L’Associació de comerciants i l’Ajuntament 
de Sant Gregori han signat un conveni de 
col·laboració mitjançant el qual els establi-
ments associats podran disposar d’un espai 
publicitari a la pantalla d’informació llu-
minosa instal·lada a l’Av. Girona, per tal de 
donar a conèixer els serveis i productes del 
comerç local. Ja són diversos els establiments 
associats que han activitat el seu espai publi-
citari, intercalant aquests anuncis amb la in-
formació municipal de l’Ajuntament. 

Primerament, i crec que parlo en nom de tots 
els que comparteixen amb mi aquesta nova 
etapa, desitjaria remarcar que és un plaer par-
lar en nom de la Comissió de Festes del nostre 
poble, que, com molts ja sabreu, ha delegat el 
comandament a una nova junta directiva. Sóc 
en Miquel Ferrer Oliveras, l’actual president, i 
juntament amb en Xavier Fuster, en Sergi Ri-
cart, en David Duran, en Saul Pérez i en Marc 
Quintans, així com amb els nous i veterans 
membres de la Comissió, esperem continuar 
donant vida a les festes del poble amb tota la 
nostra il·lusió, de manera que siguin moments 
d’alegria i germanor per a tothom, intentant 
millorar any rere any. És per això que us de-
manem que ens seguiu brindant la vostra con-
fiança i compartint amb nosaltres la festivitat 
de Sant Gregori.
La Nit Folla no és potser tan emblemàtica com 
la Festa Major, ni tampoc tan antiga, però va 
néixer per al nostre jovent, i per demostrar que 
Sant Gregori és un poble jove i ple de vida. 
Sí que és veritat que no sempre ha sortit com 
esperàvem, però continuarem treballant per 
trobar alternatives que la vagin millorant.
La festa del passat 16 de març de 2013 no va 
obtenir tot l’èxit que desitjàvem, però tot i això 
molts dels assistents van quedar molt satisfets 
amb els grups que vam proposar, de manera 
que ara tocarà valorar altres aspectes en què 
ens podríem haver equivocat.
Des d’aquí fem una crida a tot aquell/a jove 
que assisteixi a aquestes activitats i que 
s’enorgulleixi de formar part d’aquest gran 
poble, perquè festes com la Nit Folla no som 
nosaltres, sinó tots i cadascun/a de vosaltres!!

CoMiSSiÓ dE FEStES

relleu a la Comissió 
de Festes de 
Sant Gregori

Llançament dels fanalets el dia de la Cavalcada de Reis.

Nit Folla 2013
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L’activitat de l’Associació durant aquest 
primer trimestre s’ha centrat bàsicament 
a compartir estones lúdiques i a poten-
ciar la consciència de gènere, amb motiu 
del Dia de la Dona, que es va celebrar 
el passat dia 8 de març, tota vegada que, 
malgrat l’època en què vivim, segueix 
existint discriminació pel que fa al gène-
re femení. 
De fet, actualment no millorem en igual-
tat: les dades que s’han publicat als 
mitjans amb motiu del Dia de la Dona 
deixen palès que la crisi ha representat 
un pas enrere pel que fa a l’equiparació 
entre homes i dones: actualment hi ha 
més dones que homes aturats; també és 
superior el nombre de dones que no co-
bren de l’atur; els sous de les dones se-
gueixen essent més baixos que els dels 
homes; el percentatge de dones directi-
ves ha disminuït... I malgrat tot no ens 
en podem desdir: ara més que mai hem 
de ser el puntal quan les coses trontollen, 
cuidadores quan hi ha malats a la famí-
lia, economistes per fer arribar els sous 
a final de mes, i hem de saber escoltar i 
fer de conselleres quan els nostres tenen 
problemes...
Altres activitats del trimestre són: 
• Concurs de truites amb motiu de car-
naval.
•  Dues sortides a Barcelona per acudir al 

teatre, a veure les obres Sí, Primer Mi-
nistre i La família irreal.

dia de la dona
El dia 23 de febrer, el popular bar-restaurant 
conegut per Can Ribas ha tancat les seves 
portes.
La família Ribas va iniciar la seva trajectòria 
en el món de la restauració fa 35 anys, en 
traspassar-se el negoci de Can Frenca, que 
regentava la família Buch-Cornellà, propieta-
ris de l’edifici, amb en Pepet i l’Engràcia al 
capdavant.
Inicialment aquest comerç estava format per 
un cafè, una botiga de comestibles amb car-
nisseria i un magatzem de pinsos i cereals. En 
un primer moment la família Ribas va con-
tinuar amb el negoci: en Josep (Pitu), paleta 
de professió i la Conxita, que havia treballat 
de perruquera, amb els seus cinc fills, en Jau-
me, en Pere, en Mia, l’Assumpció i la Roser 
–aquestes dues encara molt jovenetes–, varen 
continuar amb tots els fronts oberts.
Amb el temps es va tancar la botiga, i el ma-
gatzem de gra va transformar-se en menjador, 
al mateix temps que tota la família en pes tre-
ballava en el negoci i li anava infonent aquest 
caràcter tan entranyable que ha caracteritzat 
Can Ribas, fins que va esdevenir el vertader 
centre cívic del poble.
La Conxita va revelar-se com a cuinera exem-
plar que gaudia treballant i explicant el que 
feia a qualsevol que l’hi preguntés. Ho expli-
cava de manera entenedora i traspuant amor. 
En Pitu era un bon relacions públiques i, des 
de la taula dels “(s)avis”, controlava el ne-
goci. En Pere i els seus germans arrodonien 
l’staff. Els clients rebíem de tots ells un servei 
de qualitat tant en producte com en atenció i 
amabilitat. Amb el temps s’hi va incorporar 
la Fina, la dona d’en Pere, una persona atenta 
i discreta que ha tingut l’encert de continuar 

amb les bones maneres de fer de la seva so-
gra, incorporant alguns plats nous, però sem-
pre amb una sensibilitat i una atenció vers els 
clients que no han passat desapercebudes.
A poc a poc, en Mia, l’Assumpció i la Roser 
varen continuar la seva vida per altres camins, 
però cadascú va deixar-hi la seva empremta. 
En Pere i la Fina han estat els puntals que al 
llarg dels anys han mantingut viva la flama 
d’aquest local.
Durant tot aquest temps, qui ha buscat un lloc 
per fer tertúlia l’hi ha trobat; qui volia anar a 
fer la partida hi tenia el seu espai; a qui volia 
fer un bon àpat li servien producte de qualitat 
elaborat amb molt d’encert i a un preu molt 
raonable; qui volia esmorzar-hi trobava una 
oferta amplíssima i variada; qui, en sortir de 
l’entrenament, necessitava refer forces, hi te-
nia la taula parada; qui necessitava fer temps 
o prendre un cafè hi trobava un ambient 
càlid i amable que probablement al llarg de 
tots aquests anys ha estat el segell identifica-
dor de la casa. A aquest bon clima també hi 
han contribuït les noies que hi han treballat, 
col·laborant amb una efectivitat que els clients 
valorem molt positivament.
Ara comença una nova etapa: en Ferran i en 
Pau —els fills d’en Pere i la Fina— continuen 
en el món de la restauració, amb la mirada po-
sada cap al futur. El nou Can Ribas tindrà sens 
dubte l’empenta de la joventut amb el pes de 
la experiència: enhorabona i sort.
Gràcies per tot el que heu donat al poble. No 
tot el que hem rebut de vosaltres es paga amb 
diners. I gràcies també per haver contribuït a 
donar a conèixer el nom de Sant Gregori més 
enllà de la Vall.
  uNA CLiENtA

El primer Can ribas ha tancat
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Passant per Canet d’Adri, Cartellà, Ginestar i 
Sant Gregori, ses majestats els Reis d’Orient 
van arribar el dissabte 5 de gener de 2013 per 
repartir tots els regals encarregats, fins i tot 
algun de demanat a última hora!
Un any més, no ens van fallar a la seva cita, i 
tota la comitiva reial va anar recorrent els di-
ferents punts al llarg de tota la tarda i vespre. 
La seva ruta va començar a les 17.50 al Pave-
lló de Canet d’Adri, va passar per l’església 
de Cartellà, la plaça Joan Carles Arnau de 
Ginestar i enfilà els carrers de Sant Gregori 
fins a la plaça Francesc Macià.
Aquest any la Comissió de Reis va introduir 
algunes novetats a la cavalcada, i és que els 
patges escaladors van fer una demostració 
de com s’enfilen a les cases des del balcó de 
l’Ajuntament. A part, també van ensenyar-
nos com es desplacen amb tirolines per fer la 
seva feina.  
També, com a novetat, es va col·locar una 
nova lona a l’escenari de la plaça Francesc 
Macià per aconseguir un escenari més agra-
dable i bonic.

La feina de la Comissió de Reis és seguir 
millorant la cavalcada de reis, i per això ja 
s’està treballant en nous elements per a la ca-
valcada, nous horaris i alguna sorpresa més 
amb vista al proper any 2014. 

CoMiSSiÓ dE rEiS SANt GrEGori

No ens fallen mai, sempre arriben
Més de 120 voluntaris i voluntàries 

col·laboradors participen en la ca-
valcada de reis de Sant Gregori i 

Canet d’Adri. Moltes gràcies a tots i 
totes per fer-ho possible.
  S’han repartit uns 100 kg de caramels 
i més de 50 litres de xocolata desfeta 

durant la cavalcada de reis d’aquest 
any 2013.
 Aquest any es va obrir un període 
de sol·licituds per als nens i nenes, 
de 3 a 7 anys, que volguessin rebre 

un dels seus regal de mans dels patges 
reials al balcó de l’Ajuntament durant 
la cavalcada de reis. De les més de vint 
sol·licituds se’n van escollir tres per 
sorteig. L’any vinent s’obrirà de nou.

No només és la cavalcada... 
Els patges carters van recollir les 
cartes de més de cent vint nens i 
nenes durant la tarda del diven-
dres 28 de desembre, al Parc In-

fantil de Nadal de Sant Gregori, amb la 
col·laboració de l’Associació de Joves 
el Quaranta Dos, i durant el matí de 
diumenge 30 de desembre a la Plaça de 
la Sardana (Mercat Municipal).
 El mateix diumenge 30 de desembre, 

durant el matí, els patges reials tam-
bé van acostar-se a la residència 
Les Oliveres de Sant Gregori per 

repartir caramels i desitjar unes bones 
festes a tots els avis i àvies residents.

I el mateix dia 5 de gener, prèviament 
a la cavalcada, una comitiva reial va 
visitar els residents del Consorci Sant 
Gregori.

 Podeu veure moltes de les fotos 
de la cavalcada 2013 a la web de 

la comissió de reis de Sant Gregori:
www.stgregori.com/cavalcada
Per consultes o suggeriments sempre 
us podeu dirigir a:
comissiodereis@santgregori.cat

Cartellà

Escenari reial a la plaça Francesc Macià

Patge escalador Balcó de l’Ajuntament
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La formació és una prioritat per a 
l’Ajuntament de Sant Gregori, i per això al 
llarg de l’any s’organitzen diferents cursos i 
activitats formatives.
El passat mes de febrer es van iniciar els cur-
sos d’informàtica per a adults, cada diven-
dres, a l’espai d’informàtica de Cal Bolet, 
amb en Jordi Guerrero. Amb el temari actua-
litzat s’han omplert totes les places, tant del 
grup de nivell inicial com el grup de nivell 
mitjà, amb un total de 19 persones. Val a dir 
que les persones de Sant Gregori a l’atur po-
dien accedir al curs gratuïtament. En aquest 
curs hi han accedit cinc persones a l’atur.
Paral·lelament, l’AMPA de l’Escola Agustí 
Gifre, amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Gregori, ha iniciat aquest mes d’abril, i fins 
al juny, un curs d’informàtica per a mares 
i pares, durant dues hores cada dissabte al 
matí. Està dirigit per en Salvi Jacomet.
També aquest mes d’abril s’ha iniciat un nou 
curs per a aturats a partir de 18 anys, impartit 
per personal propi de l’Ajuntament de Sant 
Gregori. El curs pretén ensenyar a cercar 

feina en línia amb els principals portals de 
feina, les xarxes socials, a elaborar un currí-
culum i a adquirir recursos per trobar feina 
o formar-se. D’aquesta manera es continua 
donant suport i assessorament específic als 
aturats del municipi. 
El curs d’edició de vídeo és una altra forma-
ció que s’està portant a terme aquest 2013 a 
Cal Bolet. En David Lozano i en Delfí Roca 
són els encarregats d’impartir aquest curs, 
que  explica tots els elements i trucs per crear 
i editar bons vídeos.

També podem trobar el curs de Photoshop 
amb el Jesús Gafarot a Cal Bolet.
 
I per a aquells que vulgueu aprendre o 
aprofundir el català, des de l’Ajuntament 
de Sant Gregori us facilitem alguns llocs 
per fer classes en línia o semipresencials, 
amb les quals podreu aprendre on i quan 
vulgueu, des de casa. Per això s’ha editat 
un fulletó amb informació detallada sobre 
cursos de català i sobre els certificats ofi-
cials.

Formació a Sant Gregori 

Curs d’informàtica per adults

Curs d’edició de vídeo
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Un aplec és una manifestació de la cultura popular catalana. Al nostre poble, aquesta tradicional festa és l’herència dels nostres avantpassats, 
que d’aquesta manera celebraven l’arribada del bon temps. L’aplec propicia que la gent surti de casa per celebrar-ho.
Aquesta tradició ha passat de generació en generació fins al nostres dies. Per tant, hem de procurar que no es perdi i, per això, aquest any, un 
any més, en un dia ben assolellat —el 10 de març— es va celebrar el tradicional aplec de Sant Gregori.
La jornada va començar amb una missa solemne a l’església parroquial, seguida d’una ballada de sardanes.
Al barri de l’Església es varen instal·lar algunes parades de mel i torrons, atraccions per a la mainada i dos centenars de puntaires.
Expliqueu-ho als vostres fills, néts i veïns. Tinguem cura de les nostres tradicions i... anem a l’aplec!!

Anem a l’aplec

En el concurs de fotografia que es va celebrar per la VI Fira del Pa 
i la Xocolata el dia 18 de novembre de 2012 i que va organitzar el 
ZOOM-Amics de la fotografia de la Vall de Llémena, els guanyadors 
varen ser: Carles Pinsach (primer premi), Jordi Besalú (segon premi) 
i Jaume ribas (tercer premi). Júlia Matamoros va ser mereixedora 
d’un accèssit.

Concurs de fotografia 
Fira del Pa i la Xocolata 2012

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

LA   RIERA   DE   LLÉMENA i   EL  SEU   ENTORN 

O B J E C T I U   O B E R T
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Hi ha vegades que el destí ens sorprèn amb 
canvis inesperats. Un d’aquests és el fet que 
la família Reixac, de can Lladó, a Sant Medir, 
tingui la granja més moderna de tota la Vall 
del Llémena. És una de les dues granges de 
vaques que actualment queden al municipi. 
La situació, ben mirat, pot resultar d’allò més 
còmica. Si en un primer moment estaven deci-
dits a visitar una casa de pagès per comprar un 
remolc, finalment van sortir-ne amb les mans 
buides i amb la idea de comprar un dels robots 
més moderns per munyir vaques que acabaven 
de veure en aquesta casa.
El robot Lely Astronaut, de factoria holandesa, 
és una màquina increïble. No tan sols auto-
matitza tot el procés de munyir, sinó que con-
trola un munt de variables i tots els animals. 
Les vaques han hagut de ser ensinistrades a 
passar-hi per ser munyides, però una vegada 
s’ha fet aquest primer pas, són elles mateixes 
les que, com si es tractés d’una escola, fan fila 
per entrar-hi.
El robot té una cura gairebé maternal de totes 
les seves clientes. Les “enllamina” amb una 
ració de menjar, que programa el pagès. Men-
tre la vaca està gaudint d’aquest manà, gràcies 
a un làser, el robot localitza els mugrons i co-
mença l’extracció d’aquest or blanc que n’és la 
llet. Una vegada es detecta que ja no en queda 
més, la màquina retira els succionadors i fa 
una neteja amb iode per evitar infeccions. La 
vaca surt tranquil·lament i n’entra una altra. 

Aquest procés es va repetint i, concretament, 
cada vaca és munyida tres cops al dia.
El robot no deixa der ser un ordinador amb un 
software pensat per fer un seguiment exhaus-
tiu de tot: litres de llet de cada vaca, pes de 
l’animal, alimentació, medicaments, separa la 
llet dolenta, detecta si les vaques estan en zel... 
fins i tot truca als propietaris, encara que siguin 
de viatge, si sorgeix alguna emergència.
El robot també es pot programar i contro-
lar de manera remota. Això fa que qualsevol 
manteniment, sempre que no sigui la repo-
sició d’alguna peça, es pugui fer al moment 

des de qualsevol lloc del món. La Maite és 
l’encarregada de fer-ne la programació i reco-
llir les dades que li proporciona aquest robot. 
El programa és molt complex però a poc a poc 
el va dominant.
La Maite, en Martí i en Narcís han fet un pas 
endavant en la feina tan dura i esclava que és 
fer de pagès i tenir vaques. Segons han comen-
tat, ara van molt més descansats.
Com podeu veure, a vegades el progrés es 
dóna per capritxos del destí.

 MiA SErrA
Fotos: SALVAdor PArÈS 

Capritxos del destí



AGENDA D’ACTIVITATS
SANT MEDIR  CARTELLÀ  CONSTANTINS  GINESTAR  TAIALÀ  SANT GREGORI  DOMENY

D E  L ’ 1  D E  M A I G  D E  2 0 1 3  A L  3 1  D ’ A G O S T  D E  2 0 1 3

www.santgregori.cat Tota la informació i notícies del municipi a la web  butlletí - e Rep l’agenda setmanal al teu correu.

Inscriu-te a: www.santgregori.cat/butlleti               Segueix l’Ajuntament de Sant Gregori minut a minut

1 DE MAIG 4 DE MAIG

5 DE MAIG

19 / 22 DE JULIOL 26 / 28 DE JULIOL

23 DE JUNY

2/5 DE D’AGOST

12 DE MAIG 19 DE MAIG 26 DE MAIG

XVI HOMENATGE 
GENT GRAN DEL MUNICIPI

FESTA REMENÇA

CAMINADA FESTA REMENÇA

FESTA MAJOR SANT GREGORI FESTA MAJOR CARTELLÀ

REVETLLA

FESTA MAJOR GINESTAR

ROSER DE
CARTELLÀ

VILObí MÀGICS: 
ESPECTACLE 

SOMNIS
Espai La Pineda

MARXA POPULAR
A SANT GREGORI

DIJOUS D’AGOST

NITS FRESQUES


