
R
EV

IS
TA

  D
EL

  M
U

N
IC

IP
I  

D
E 

 S
A

N
T 

 G
R

EG
O

R
I

JULIOL 2013 . NÚM. 86 

S E T E N U



C O M   P E R D R E   E L   T E M P S

Mots encreuats

SE
T 

EN
 U

 ju
lio

l 2
01

3

2

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

La solució al 
problema 
d’escacs

Solució dels mots encreuats

JOSEP 
Fàbrega

Coll

Plantejament:
Juguen blanques 

i guanyen.

Problema d’escacs

El tapat, destapa’l!

1. Th6 gxh6 g7 
mat. Si el negre 
mou l’àlfil a 
qualsevol casella, 
segueix 2. Txh7 
mat. 
 

Tota la vida a Sant Gregori?
No, vaig venir-hi fa 40 anys.
Què t’hi va portar?
L’amor.
On es viu millor? A Girona o aquí?
Aquí, sens dubte.
T’agrada llegir ?
Sí, llegeixo de tot. Fins i tot els contes infantils de la botiga m’agraden.
Creus que hi ha gent que compra un diari pel rellotge o la paella que li donen 
a millor preu?
Sí, hi ha persones que sí.
El treball ideal: de cara al públic o en un lloc tancat?
De cara al públic.
Nens, nenes?
De tot. Més ben dit: nois i noia.
T’havies imaginat que ser àvia fos tan bonic ?

No m’ho imaginava, però ara estic encantada. És el millor que pot passar.
Els cabells, llargs o curts ?
Mitja mida.
Quin dels grups aliments t’agrada més: peix, carn, fruita, pasta?...
M’agrada la carn, però no em descuido mai de la fruita.
Una olor natural que t’agradi especialment.
La de fusta.
Un hobby.
Fins fa poc no he tingut temps per als hobbies: el treball i la casa no em deixa-
ven temps lliure.
Un color.
El blanc.
Una música.
Tota la romàntica.
Estiu o hivern?
Hivern.

HOritzOntaLS:  1. Líquid explosiu.  2. Imperatiu militar. Lloc ple d’eres. 
Tiri endavant.  3. Justifica l’existència dels botons, o gairebé. Abundosa en la 
Lloll. Al centre de París. Fa sonar el promotor. Suïssa la triplica. Roda poc 
poètica. 4. De dreta a esquerra, us... esdeveniu ociosos, sense feina. Faig rodo-

lins.  5. Aquest parla per ràdio amb altres que també ho fan.  6. Pa, per exemple. 
Belluguis.  7. Cinquanta romans. És cert, però a Londres. Fa sonar la màscara. 
El nom de la compositora i cantant nord-americana de música country Carter. 
8. El Samuel que va ser jugador del Barça i ara ho és de l’Anzhi rus (us podeu 
estalviar l’apòstrof). Aposta.  9. En dues paraules, títol i nom del mariner i 
corsari anglès Drake. Nom del dictador ugandès Amin Dada. 10. Pot perfumar 
l’escudella o vendre’t un pis. Arriba d’orient un amo o una plantilla, model o 
pauta. Treure aigua del pou.
VErtiCaLS.  1. Entre tots l’estem fent malbé.  2. Com una d’aquelles ome-
gues de J.V. Foix. Fart cap avall, dina cap amunt.  3. Obre i tanca el testament. 
El de Girona és també Palau de Congressos. 4. S’enfila un ós que és així per-
què s’alimenta de formigues. 5. Metall cobejat. Fan sonar els jacobeus. Lletra 
grega.  6. Mandrejar, si més no.  7. Al centre del paller. Safata desvocalitzada. 
Greix.  8. Conjunció copulativa. Monarca. L’Alí que va atemptar contra el 
papa Joan Pau II.  9. Gos. Ara s’enfilen 1.400 romans. I ara ho fa una petita 
peça que serveix de suport a un cos giratori.  10. El nom d’un Morales sud-
americà en el poder. Apliques iode a una ferida. 11. Divinitat solar de l’antic 
Egipte. Vermelles. Símbol del pàrquing.  12. El fet de donar a entendre una 
cosa només suggerint-la.  13. Nociu i mut. Conjunt de criatures.  14. Va cap 
amunt una ciutat d’Oregon (EUA), un barri de Nova York i el nom d’alguns 
hotels. Anar.
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Els diversos materials (cartes, articles, treballs) que es lliurin perquè siguin publicats 
s’hauran de presentar a doble espai i identificant-ne l’autor, que podrà usar pseudò-
nim si així ho explicita. La presentació de textos és preferible en formatMS-Word o 
OpenOffice, en text pla (només negretes i cursives), sense marcs, ni taules, ni wordart, 
ni imatges incrustades. Les imatges convé presentar-les a part, amb un nom d’arxiu 
indicatiu del que són i on van. Convé que tinguin bona resolució.

NORMES DE COL·LABORACIÓ

u Els articles s’han d’enviar a: revista@santgregori.cat t
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ara Fa 75 anYS

S’acorda repartir entre els ciutadans més necessitats del districte les mongetes i el 
bacallà facilitat per la Delegació de la Direcció General de Proveïments de Girona i 
repartir sucre entre els malalts que presentin recepta mèdica.

S’acorda el pagament de 300 pessetes en concepte d’equips per a tres refugiats per tal 
que s’incorporin a files.

Reclamar a la Generalitat de Catalunya el pagament a l’Ajuntament de Sant Gregori de 
les quantitats endarrerides per al manteniment dels refugiats, amb un import de dues 
pessetes diàries per persona.

Atès que hi ha una mancança de queviures i articles de primera necessitat al poble 
s’acorda acceptar l’oferiment realitzat per part de la Delegació de la Direcció Ge-
neral de Proveïments per tal de facilitar tres quilograms de patates per habitant amb 
la condició que aquestes es vagin a buscar a la comarca del Maresme. S’acorda que 
l’encarregat de proveïments de l’Ajuntament sigui l’encarregat d’anar-les a buscar.

S’acorda sol·licitar la realització d’una batuda de guineus, atès els danys que causen 
entre el bestiar del municipi.

Vista la manca d’aliment que s’està patint a causa la guerra, s’acorda adquirir, per part 
de l’Ajuntament, caps de bestiar boví i vendre la seva carn a raó d’un quilo per casa 
i tres unces per refugiat. Es conclou que la venda es portarà a terme els dimecres i 
divendres de cada setmana de les deu del matí a les sis de la tarda.

L’Ajuntament de Sant Gregori acorda pagar a la Generalitat de Catalunya l’import de 
2.952,95 pessetes en concepte d’aportació forçosa.

SESSiÓ OrDinÀria DE 15/5/1938  

SESSiÓ OrDinÀria DE 5/6/1938

SESSiÓ OrDinÀria 12/06/1938

SESSiÓ OrDinÀria DE 17/07/1938
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aJuntaMEntS
Sant Gregori. ................................... 972 42 83 00

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

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

Web: www.santgregori.cat

Canet d’Adri, 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

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

El dimarts dos de juliol, al Ple del nostre Ajuntament, 
vaig presentar la renúncia a les meves responsabili-
tats a l’Alcaldia, i tinc previst que, un cop efectuat 
el traspàs dels temes en curs —aproximadament 

passat un mes— també renunciaré a l’acta de regidor.

Ha estat una decisió que pot resultar inesperada per a alguns 
i esperada per d’altres. Per a mi, ha estat una decisió molt 
meditada.

Deixo enrere 14 anys de dedicació i servei al poble des de 
l’Ajuntament. Vaig començar el 1999, quan en Lluís Ferrer, aleshores alcalde, va confiar en 
mi com a regidor, i el 2003 els companys del grup varen veure en mi una persona que podia 
assumir aquest important repte, que és ser alcalde del meu poble. Aquest repte ha estat pos-
sible gràcies al suport de tots els veïns i veïnes de Sant Gregori que m’han donat confiança 
fins al dia d’avui.

Sempre m’he mogut amb l’objectiu de continuar la feina de les persones que m’han precedit, 
i millorar, en la mesura del possible, la qualitat de vida de la gent dels set pobles del municipi 
de Sant Gregori, amb l’ajut de tothom. Hi he posat tot el meu esforç, fins i tot restant temps 
de la meva vida professional, personal i familiar. Vull agrair la llibertat que m’ha donat 
l’empresa on treballo i la paciència i el sacrifici de la família.

Són molts els projectes que s’han tirat endavant, però n’hi ha un que ha centrat l’obra de go-
vern del nostre grup: la participació de la gent en la vida del municipi, i —deixeu-m’ho dir— 
ho hem aconseguit amb l’ajut de tots i totes. La participació ens manté vius com a poble.

Tant el meu grup com jo hem cregut en el relleu de les persones, que és la clau de volta que 
enforteix el nostre projecte de poble. Per això entenc que haig de deixar pas a una altra perso-
na que agafi aquest relleu i que sigui capaç de continuar i millorar, amb el suport de tothom, 
la qualitat de vida de la gent dels set pobles que formen el nostre municipi.

M’acomiado amb la tranquil·litat d’haver fet tot el que estava a les meves mans per millorar 
Sant Gregori, i si hi he decebut algú o no he estat a l’altura d’algun repte o problemàtica que 
s’hagi presentat, us en demano disculpes.

Gràcies a tota la gent que durant aquests anys heu estat al meu costat, ja sigui en els bons 
moments com, especialment, en els no tan bons. Aquest suport s’ha traduït en amistat. I si us 
he de dir la veritat, me’n vaig de l’Ajuntament amb més amics que quan hi vaig entrar i, per 
a mi, això és el més important.

Gràcies a tots i a totes, gent de Sant Medir, Cartellà, Constantins, Ginestar, Taialà, Sant 
Gregori i Domeny.

Adéu com a alcalde i ben tornat com a veí.

Una abraçada.
Visca Sant Gregori i visca Catalunya!

JOrDi nOGuEr i DE PaLOL 
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Benvolguts veïns i veïnes,

En primer lloc vull agrair la confiança d’en Jordi Noguer i de tot el grup, tant 
de l’equip de govern com de tot l’equip de persones que ens vam presentar a les 
eleccions municipals del 22 de maig de 2011, per creure oportú que jo prengui 

aquest relleu a l’alcaldia de Sant Gregori.

Així mateix vull donar les gràcies a totes les persones que, durant els darrers dies, m’han 
transmès el seu suport i els seus millors desitjos davant del fet d’assumir l’alcaldia.

Vaig entrar com a regidor el juny de 2008. Per tant, durant tres anys de l’anterior legislatura 
i durant els dos anys d’aquesta, he format i formo part d’un grup de persones amb les quals 
he desenvolupat una intensa activitat en diferents àmbits municipals.

També he treballat en l’àmbit de la vall de Llémena, com a membre de la Mancomunitat des 
de 2009 i, en l’àmbit comarcal, al Consell Comarcal del Gironès des de 2011. 

La veritat és que la meva percepció és d’haver fet molta feina durant aquests anys, amb la 
mirada posada en les moltes coses que queden per fer. Tinc la sensació de no haver parat de 
treballar per al municipi, per a la Vall i per a la comarca ni un sol moment. 

Ens vam presentar com a equip i tenim un programa que anirem desgranant i complint, 
sempre en la mesura del possible i sempre que les circumstàncies actuals ho permetin. Així 
mateix, val a dir-ho, ens correspon estar atents a tot allò que pugui sorgir en uns moments 
tan canviants com els actuals.

Durant aquests anys sempre he procurat escoltar els veïns i veïnes; les persones que formen 
les entitats, associacions, clubs; els treballadors i treballadores municipals; els regidors i re-
gidores de l’equip de govern i de l’oposició. S’ha d’escoltar per a les coses bones i per a les 
coses no tan bones. He intentat millorar cada dia en allò que estava al meu abast, aprendre 
dels errors i les crítiques amb la suficient capacitat de corregir, si convenia. Cal buscar sempre 
solucions amb diàleg i consens. D’aquesta manera penso seguir treballant per Sant Gregori.

Assumeixo l’alcaldia amb respecte —amb molt de respecte— i amb responsabilitat, hones-
tedat, servei al poble, esperit de treball i ganes de seguir millorant com he fet fins ara com 
a regidor de l’Ajuntament de Sant Gregori. A partir d’aquí el temps dirà. Poc m’imaginava 
que el novembre de 2006, quan l’alcalde Jordi Noguer em va donar l’oportunitat d’entrar a 
formar part del grup municipal de Convergència i Unió a Sant Gregori, quan va apostar per 
una persona jove del poble, que acabaria en aquest lloc.

Amb dedicació, compromís i il·lusió, i amb ganes de transmetre el mateix a tothom, he pres 
possessió del càrrec d’alcalde de Sant Gregori, del poble que m’ha vist néixer i créixer, com 
a persona.

Moltes gràcies,
JOaquiM rOCa VEntura 

	 	 	 	 	 	 Alcalde

JOAqUIM ROCA VENTURA

Nascut l’any 1983 a Sant Gregori va 
prendre el relleu com alcalde el passat 

2 de juliol de 2013.
Durant els darrers 5 anys ha format 
part de l’equip de govern municipal 

com a regidor.

Aquest és l’escrit que va llegir l’alcalde després de prendre possessió del càrrec

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

Arranjament de la cruïlla entre el carrer 
Montseny i l’Avinguda Girona on l’asfalt havia 
quedat molt deteriorat sobre el mateix pas de 
vianants.

S’han portat a terme les obres de soterrament 
de la línia aèria del carrer Joan Maragall, treient 
així tots els pals de llum de la vorera i el cable-
jat aeri de les façanes dels habitatges d’aquest 
carrer.

Millora d’un tram de 700 metres, aproximadament, de la carretera de Sant 
Gregori a Constantins. Aquesta arranjament s’ha fet a través d’una sub-
venció de l’Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya 
amb àrids reciclats aptes per a col·locar com a capa de rodament.

Abertis, com a una de les millores degut a les 
obres del nou accés a l’AP7, ha col·locat aquest 
fanal a l’entrada del grup Planes (Domeny).
Aquest nou punt de llum millorarà la visibilitat 
en aquest encreuament amb la GI-531.
Cal recordar que mesos enrera s’ha pavimen-
tat un tram del camí ral, també enmarcat dins 
aquests treballs de millora previstos per Abertis.

S’ha adequat la tanca de l’entrada de la piscina, millorant l’aparcament de 
motocicletes i la imatge de l’entrada a la instal·lació.
També s’ha traslladat l’àrea de contendiors uns metres per poder fer més 
accessible la zona d’aparcament i la mateix recollida d’aquests.
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Arranjament tram camí de Can Costa i d’accés 
al dipòsit d’aigua en cas d’incendi forestal .

MOViMEnt  DEMOGrÀFiC

  

Del 22 de març al 1 de juliol de 2013

naiXEMEntS

DEFunCiOnS

CaSaMEntS

•    ELOI SALA i BATLLE, fill de Carles i Judit, que resideixen al 
carrer de Baix, nascut el dia 22 de març.

•    IAN ORTEGA i SEGOVIA, fill de Felipe i Laura, que resi-
deixen al carrer Lluís Companys, nascut el dia 14 d’abril.

•    LLUC REIXACH i RIGART, fill de Narcís i Maria Teresa, que 
resideixen a can Lladó de Sant Medir, nascut el dia 19 d’abril.

•    ORIOL MORENO i BARRIGA, fill de Jaume i Mireia, que re-
sideixen al carrer Pau Casals, nascut el dia 24 d’abril.

•    ANIOL NOGUER i REIXACH, fill d’Albert i Cristina, que re-
sideixen al carrer Jacint Verdaguer, nascut el dia 26 d’abril.

•    VALENTINA OLIVERAS i SIRVENT, filla d’Isidre i Alexan-
dra, que resideixen al carrer Carme Rius, nascuda el dia 28 
d’abril.

•    ESTEL FONTANELLA i BENEJAM, filla de Jordi i Caterina, 
que resideixen a l’avinguda Girona, nascuda el dia 28 d’abril.

•    ADRIÀ VILA i VILCHES, fill de Jordi i Gemma, que resi-
deixen al carrer Pit-roigs, nascut el dia 6 de maig.

•    MARCEL i CLARA LLADÓ i PASCUAL, fills de Joquim i 
Alba, que resideixen al carrer de Baix, nascuts el dia 8 de maig.

•  ÀNGEL MARTÍ i TRÀFACH, de 88 anys, que residia a 
l’avinguda Girona, va morir a la residència Les Oliveres, de 
Sant Gregori, el dia 28 de març de 2013. Fou enterrat al cemen-
tiri de Sant Esteve de Llémena.

•  HERMÓGENES OLIVARES i AIBAL, de 76 anys, que residia 
a can Peret Roc, de Sant Gregori, va morir a la residència Les 
Oliveres, de Sant Gregori, el dia 2 d’abril. Fou enterrat en el 
cementiri de Sant Gregori.

•  MERCEDES MONTAÑES i LÓPEZ, de 78 anys. Residia a la 
plaça Miquel Martí i Pol, on va morir el dia 19 d’abril. Fou en-
terrada en el cementiri de Sant Gregori.

•  EUFRASIO MERINO i CEREZO, de 84 anys, que residia al 
carrer Lluís Companys, va morir el dia 20 de febrer.

•  HERMINIA MONTGE i PUIG, 76 anys, que residia a can Pons 
de les Cases Noves de Sant Gregori, va morir a l’Hospital Santa 
Caterina de Salt el dia 12 de juny. Fou enterrada al cementiri de 
Sant Gregori.

•  TERESA EZQUIOGA i FERRER, de 89 anys, que residia a Gi-
rona, va morir a can Turon d’Argelaguet de Sant Gregori el dia 
25 de juny. Fou enterrada al cementiri de Sant Gregori.

•  JUAN MARIA COLOMER i MARCILLO amb MÒNICA 
COLL i VIDAL, tots dos de Sant Gregori. Es varen casar a 
l’església parroquial de Sant Gregori el dia 15 de juny.

•  ALBERT FONT i SALA, de Sant Gregori, amb ENCARNA-
CIÓ RIPOLL i CAPARRÓS, de Sant Feliu de Guíxols. Es varen 
casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 21 de juny.

•  XAVIER MARTÍN AURICH amb ELISABET JORDÀ PARE-
DES, tots dos de Girona. Es varen casar al Jutjat de Pau de Sant 
Gregori el dia 22 de juny.

•  JAVIER MARTIL i SORIA amb LÍDIA CABEZAS i ALCAI-
DE, tos dos de Girona. Es varen casar a l’església parroquial de 
Sant Gregori el dia 22 de juny.

•  GERARD-DAMIÀ SORIA i RIBERA amb JUDIT FERNÁN-
DEZ i SOLÀ, tots dos de Sant Gregori. Es varen casar al Jutjat 
de Pau de Sant Gregori el dia 27 d’abril.

•  JOAQUIM LLADÓ i RODRÍGUEZ amb ALBA PASCUAL i 
FERNÁNDEZ, tots dos de Sant Gregori. Es varen casar al Jutjat 
de Pau de Sant Gregori el dia 6 de maig.

•  JAVIER GÓMEZ i GUTIERREZ amb ISABEL MARIA MO-
RENO i GARCIA, tots dos de Girona. Es varen casar al Jutjat 
de Pau de Sant Gregori el dia 13 de juny.

•  JAVIER MIGUÉLEZ i MARTÍNEZ de Sant Gregori amb MA-
RIA PILAR CASADEMONT i OLIVER de Girona. Es varen 
casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 15 de juny.
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El 31 de maig de 2013 ja forma part de la 
història del nostre poble. Aquell dia es va in-
augurar, amb tots els honors que es mereix, 
la nova seu de la biblioteca municipal Mi-
quel Martí i Pol, ubicada en la planta baixa 
d’un edifici de nova construcció a la plaça 
Rafael Masó.
Amb una massiva assistència de públic, 
l’alcalde Jordi Noguer i de Palol, juntament 
amb Joan Pluma, director general d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni; Antoni 
Solà, diputat de Cooperació Cultural de la 
Diputació de Girona, i la Sra. Montserrat 

Sans, vídua de Miquel Martí i Pol, va inau-
gurar aquest nou edifici, que donarà servei 
a tot el poble de Sant Gregori i a la Vall de 
Llémena.
La Coral de Sant Gregori va oferir un tastet 
musical, i representants de l’escola Agustí 
Gifre, d’In Creixendo, dels Rovellats, de Les 
Dones de la Vall i del Club de Lectura varen 
recitar poemes de l’estimat Martí i Pol.
El projecte, que ha anat a càrrec de 
l’arquitecte Joaquim Bover, es distribueix 
en una sala diàfana on es troben els diversos 
espais: accés, sala de lectura, música i imat-

ge, diaris i revistes, informació i fons gene-
ral, zona infantil i una sala d’actes, amb tota 
mena de comoditats.
La biblioteca compta amb un fons total de 
15.339 documents, entre els quals 12.793 
són llibres, 1.059 documents sonors i 1.448 
audiovisuals.
Tot i que de ben segur l’enyorem, enrere que-
da doncs aquell l’espai diminut i de difícil 
accés del carrer Montseny.
Congratulem-nos per haver aconseguit, en 
temps difícils, aquesta gran obra que ja tots 
podem utilitzar.

inauguració de la nova seu de la biblioteca 
Miquel Martí i Pol
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M E D I   A M B I E N T

9a edició de la Setmana Europea 
per l’energia sostenible 

La setmana del 
25 al 30 de juny 
es va celebrar la 
9a edició de la 
Setmana Euro-
pea per l’Energia 
Sostenible. L’Ajuntament de Sant Gregori, 
com a ens signant del Pacte d’Alcaldes a les 
comarques gironines per a una energia soste-
nible, va col·laborar en la difusió i sensibilit-
zació ciutadana per a la reducció del consum 
energètic en els municipis.
Així, durant tota la setmana, es va eme-
tre una falca informativa a la ràdio de Sant 
Gregori, i es van distribuir cartells i díptics 
informatius a totes les botigues del muni-
cipi on es detallaven recomanacions per a 
l’estalvi energètic a les llars domèstiques.  
Alhora, a la web municipal de Sant Gregori, 
en l’espai de l’àrea de Medi Ambient, es va 
incorporar la calculadora del consum ener-
gètic, a la qual encara podeu accedir. És una 
eina molt fàcil d’utilitzar, a través de la qual, 
mitjançant un petit qüestionari, podreu saber 
quin és el vostre consum energètic i quin im-
pacte ambiental genera. A més, també podreu 
saber quins són els punts de la vostra llar que 
generen més consum. 
Uns dies després, el 3 de juliol es va celebrar, 
també, el Dia internacional lliure de bosses 
de plàstic. L’Ajuntament va distribuir en tots 
els establiments comercials cartells infor-
matius per conscienciar sobre l’ús de bosses 
reutilitzables.
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“Mireu, en la vida s’ha de saber quan es pot treballar a ple rendi-
ment o quan no es pot donar l’abast. I aquest és el meu cas. La feina 
m’absorbeix molt, i mai no n’hi ha prou, i l’Ajuntament no te’l pots 
mirar de lluny. És cert que hi ha molta gent que hi treballa, començant 
pel personal, al qual vull dedicar un reconeixement especial. Però en 
un municipi petit s’ha d’estar en tot, i la gent, per qualsevol, cosa 
busca l’alcalde. He pensat que havia donat tot el que havia de donar 
i, per altra banda, podia prendre la decisió tranquil·lament perquè 
la gent que em substitueix està capacitada per respondre al cent per 
cent”.
Quan fem petar la xerrada fa ben pocs dies que ja no és el batlle 
de Sant Gregori, però encara està a l’Ajuntament com a regidor i 
sempre queden caps per lligar. Per això, quan li preguntem si se sent 
relaxat, ens respon: “La veritat és que encara no ho he notat gaire. 
És cert que no haig de passar obligatòriament per l’Ajuntament i 
la Carme no em truca cada dos per tres. Han de passar dies”. Se-

Jordi noguer i de Palol

“Ha estat una decisió molt meditada”, ha dit en una carta 
als veïns el fins ara alcalde del municipi de Sant Gregori. 
Ell ho podia tenir molt meditat, però no podem negar que 
la notícia ha sobtat. Són deu anys d’acudir a ell per exposar-
li qualsevol problema del poble, i ell sempre ha escoltat to-
thom i —el que és més important— sempre ha escoltat la 
gent abans de prendre qualsevol decisió: particularment, ha 
tingut en compte l’opinió de l’equip de govern i dels regi-
dors de l’oposició. En Jordi ha hagut de compaginar la feina, 
l’ajuntament i la família, i això no és gens fàcil. Vol dir tenir 
el cap sempre ocupat, i no pas amb una sola cosa. no obli-
dem que no és el mateix ser alcalde de poble o d’una ciutat. 
En el seu llibre reflexions d’un alcalde de poble, en Joaquim 
Vidal ho explica molt bé.

És impossible, en una entrevista, resumir aquests deu anys. I, més 
encara, tota una vida. Però ho intentarem. Nascut a Sant Gregori, 
podem dir que no se n’ha mogut pràcticament mai. Va anar a l’escola 
del poble i va estudiar batxillerat al Vives, a Girona. I després va 
estudiar empresarials a la UdG. Només feia escapades a Barcelona 
quan va decidir estudiar econòmiques, a l’Autònoma. Dos anys anant 
amunt i avall i treballant.
Ja de molt jove, en Jordi es va començar a implicar en les activi-
tats del poble com a monitor, després de ser escolà. Era l’època de 
mossèn Ramon Alventosa, una persona que no parava d’organitzar 
activitats per a la mainada i per als joves. Per això en Jordi va estar 
també implicat en el MIJAC, un moviment de joves que traspassava 
fronteres. No creiem que sobtés ningú quan va fer el canvi radical i 
va decidir treballar per al poble des de l’Ajuntament. Va entrar de 
regidor a l’equip d’en Lluís Ferrer, a qui va substituir com a alcalde 
en presentar-se com a cap de llista i guanyar les eleccions, les prime-
res amb un marge molt petit, però que en les següents legislatures va 
anar augmentant.
I, com qualsevol jove, també tenia temps de divertir-se. Va ser a la 
festa de Primavera de la Cellera de Ter que va conèixer la Marta, i 
van lligar fins a casar-se, el 8 de desembre de 1996, a Amer, d’on és 
ella.
“Quan vaig entrar a l’Ajuntament tenia clar que només treballant en 
equip es podien fer coses. Un regidor sol no va enlloc. Va ser una 
tasca de paciència, però amb el temps no es feia res sense un equip 
al davant. Es van anar creant entitats, que de fet són les que donen 
vida a un poble”. Per això, quan parlem del que més content està del 
seu pas a l’Ajuntament, no s’hi pensa gaire: “Treballar en equip és 
el que m’ha deixat més satisfet”. I, posats a preguntar, li demanem 
què és el que més mal record li ha deixat. També és molt contundent: 
“El problema de la Llar d’Infants em va treure moltes nits de dormir. 
Però no en parlem, és aigua passada”.
En Jordi deixa l’alcaldia a la meitat de la legislatura, cosa que també 
va fer en el seu dia en Joaquim Vidal. Li’n demanem una explicació: 
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P A R L E M  A M B . . .

de rendiment. I no oblidem els 81 pisos que s’han aixecat per evitar 
que els joves haguessin de marxar de Sant Gregori i els 18 de lloguer 
aixecats amb la col·laboració de l’Institut de l’Habitatge. I podríem 
parlar de camins i carreteres arranjades, activitats culturals durant 
tot l’any…
“Els projectes depassen als alcaldes”, ens diu en Jordi. I és ben cert. 
La burocràcia municipal és molt complicada, i també l’economia. Per 
això li ha quedat pendent —i hauria desitjat de debò veure-la enlles-
tida— la construcció del Polígon Industrial, i també s’ha quedat amb 
les ganes d’aturar la construcció de la MAT. Ja se sap, per més que es 
penqui mai no s’arriba al deu. Però en Jordi, siguem sincers, s’hi ha 
acostat molt. No és estrany, doncs, que molts veïns del municipi se 
sentin descansats veient que en Jordi podrà descansar una mica. I l’hi 
diuen i el feliciten. Alguna cosa deu voler dir.

PEP COLLELLDEMOnt
CarME Gubau

gurament en Roger i la Berta ben aviat començaran a notar que 
veuen més el pare, i no diem la Marta. Però la seva feina a Valvi no 
afluixarà, tot al contrari. Ell mateix reconeix en l’escrit que ha enviat 
als veïns que l’empresa li ha donat moltes facilitats: “Vull agrair la 
llibertat que m’ha donat l’empresa on treballo, i la paciència i el 
sacrifici de la família”.
D’una cosa volem donar fe: gràcies als diferents ajuntaments del po-
ble i a la gran participació ciutadana, Sant Gregori, tot el municipi, 
s’ha convertit en un lloc habitable, s’ha evitat que es convertís en una 
ciutat dormitori i hi ha els serveis necessaris per viure amb dignitat. 
Durant l’època d’en Jordi Noguer, podem dir que s’han renovat gai-
rebé tots els edificis que fan algun servei al poble. I se n’han aixecat 
de nous, particularment La Pineda, uns locals que semblava que no 
s’omplirien i que en canvi estan essent superutilitzats; i la Biblioteca, 
acabada d’inaugurar, que sempre ha estat molt utilitzada, una vegada 
més gràcies al treball del personal, que ha procurat treure’n el màxim 
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ESCOLa EE JOan riu

Casal d’estiu 2013

Des de ja fa uns 20 anys aproximadament, 
durant el mes de juliol, el servei de residèn-
cia infantil Centre Joan Riu, que gestiona el 
Consorci Sant Gregori, organitza un casal 
d’estiu destinat a nens i nenes amb discapaci-
tat intel·lectual.
Aquest servei té l’objectiu de donar respos-
ta a les necessitats específiques que presen-
ta aquest col·lectiu de nens i nenes i els seus 
familiars, pel fet que, en el període estiuenc, 
aquests infants i adolescents no disposen de 
recursos escolars, de manera que les famílies, 
per qüestions laborals, tenen dificultats per es-
tar amb ells a la pròpia llar.
El casal s’ofereix a aquests nens i nenes per po-
der mantenir una continuïtat en l’estructuració 
del seu temps, mitjançant el seguiment d’unes 
rutines i hàbits diaris, amb programació 
d’activitats i les adaptacions pertinents segons 
les característiques individuals de cadascú.
Les activitats adaptades que s’ofereixen en 
aquesta programació de casal tenen un emi-
nent caràcter lúdic, propi de l’estació estival, 
en la qual es desenvolupen, i són: estimulació, 

piscina, manualitats, relació amb l’entorn, hor-
ticultura, sortides i excursions...
Durant aquest període tampoc no es poden 
descuidar les necessitats quant a salut, higiene 
i hàbits, i/o qualsevol altra que es pugui deri-
var d’alguna de les patologies que presenten 
aquests infants i adolescents. Per això es fa un 
seguiment i una supervisió diària per part de 
l’equip d’atenció directa i dels diferents pro-
fessionals implicats en l’organització, per tal 
d’utilitzar els diferents indicadors que obtenim 
mitjançant el registre continu, derivat de la 
participació en les diverses activitats, rutines i 
hàbits que es desenvolupen a diari.
Cada any, l’equip educatiu del centre tria un 
tema d’interès dins l’àmbit infantil i juvenil, a 
partir del qual s’estructuren algunes de les ac-
tivitats que es desenvolupen. Per exemple, els 
darrers anys s’han triat com a centre d’interès 
temes com “en Patufet”, “els pirates”, “Puf, el 
drac màgic”... I, aquest any, s’ha triat la “Ca-
putxeta vermella”.

Sant Gregori, juny de 2013.

Dins del nou projecte d’aules temàti-
ques a la nostra llar, hem creat l’aula 
de teatre. En aquesta aula procurem 
que els infants expressin les seves 
emocions i els seus interessos mit-
jançant l’expressió corporal i verbal.
Dins de l’aula hem creat tres racons 
diferents:
Perruqueria i maquillatge: els infants 
juguen a pentinar-se, a pintar-se la 
cara, a fer de perruquers...
Disfressa i escenari: en aquest racó, els 
infants juguen a “ser que són” animals, 
personatges de contes, a posar-se pe-
rruques... i a fer les seves pròpies repre-
sentacions a l’escenari.
Titeller: aquí, les educadores i els in-
fants fan petites representacions con-
juntes amb els titelles.
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LLar D’inFantS
“ELS ESCarLEtS”

aula de teatre
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Durant la setmana cultural d’aquest curs 
hem fet jocs tradicionals. Un dimarts vam 
anar al pavelló, i les mares delegades de 
tercer van preparar uns quants jocs. El di-
jous vam fer jocs amb 3r, 4t, 5è i 6è. Hi 
havia molts jocs que no coneixíem, però 
uns quants que sí. Tots eren molt divertits, i 
ens han agradat molt. La majoria ja es feien 

quan els nostres pares i mares eren petits.
Els/les alumnes de 3r

Aquesta setmana cultural hem recuperat molts 
jocs d’abans deixats enrere, com per exemple, 
les gomes, marissa o el pare carbasser, que són 
els jocs que hem treballat els nens i nenes de 4t. 
També vam fer grups entre cicle mitjà i cicle 

superior per poder conèixer i experimentar els 
jocs de pati d’altres cursos. Va durar poc, però 
tot i així ens va agradar molt l’experiència de 
poder conèixer jocs tradicionals.
Els/les alumnes de 4t
Moltes gràcies a tothom: mares, pares, 
mestres, Josep i, sobretot, als nens i nenes 
de la nostra escola per jugar-hi cada dia.

ESCOLa aGuStÍ GiFrE

Setmana Cultural a l’escola: els jocs d’abans
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CEntrE “ELS aVEtS”
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L’estiu ha arribat
Ha començat l’estiu! N’hi ha que encara no 
hem acabat la feina. D’altres sí. N’hi ha que 
començaran les vacances un dia d’aquests o 
ja bé ja hi estan. D’altres, no tan afortunats, 
ens haurem d’esperar. Sigui com sigui, poc o 
molt, algun equipatge farem.

El curs 2012-2013 ja s’ha acabat. Ha estat 
un curs ple d’activitats que aparquem fins al 
setembre vinent. Amb tot, a les parròquies 
de la Vall volem seguir difonent el mana-
ment sempre nou: el d’estimar-nos els uns 
els altres, i a tothom. Per això queda en 

actiu el servei de Càritas i del Rebost del 
Llémena, ja que és l’activitat en què més es 
practica el manament de l’amor, i aquest no 
pot fer vacances.
Hi ha un temps per treballar i un temps per 
reposar. Un temps per sembrar i un temps 
per recollir. Un temps d’esforç i suor i un 
altre de goig i celebració. 
A les parròquies hem fet la nostra feina de 
sembrar la llavor de l’Evangeli. Per això, en 
aquest número del 7 en 1, vull remarcar la 
tasca de les catequistes de la Vall. Elles úni-
cament sembren aquesta llavor, que creix de 
nit i de dia. Els catequistes són sembradors 
de l’Evangeli de Jesús i tenen una tasca que 
no s’acaba mai. La resta (nosaltres) no hem 
de ser obstacle per a aquest creixement, sinó 
que l’hem d’acompanyar. En aquest darrer 
curs, la llavor ha arribat a una cinquantena 
de nens i nenes que enguany han fet la Pri-
mera Comunió, repartits entre les diferents 
parròquies de la Vall.
El treball que les catequistes han fet no 
es pot reduir a un passatemps, ni tampoc 
a una acció oculta de sagristia. És molt 
més. Ha estat una dedicació amorosa, amb 
ganes de servir els nens i nenes des de la 
comprensió. La seva entrega als més petits 
ha tingut per objectiu fer-los presents els 
valors cristians, és a dir, mostrar quin són 
els valors fonamentals de tota persona: la 
pau, la justícia, la fraternitat, la veritat, la 
llibertat...
Les catequistes, algunes des de l’anonimat 
i d’altres amb noms comuns (Maria, Mari, 
Joana, Pilar, Isabel...), han treballat seriosa-
ment, i bé es mereixen un descans fins al 
curs vinent. Des d’aquest espai vull felici-
tar-les públicament per fet excel·lentment 
la tasca encomanada: estimar els més petits 
tal com Jesús ens ha estimat. I com que una 
imatge val més que mil paraules, mireu qui-
nes carones d’alegria tenen els de la foto-
grafia. Ah, amb vacances o sense, bon estiu 
a tots!

Fotos: JESUS GAFAROT
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C A S A L   D ’ A V I S

actes del 26è aniversari

Altres persones de més de 90 anys:  Mercè Mascarell, Rosa i En-
gràcia Cornellà, Palmira Roca i Maria Perpiñà presents a l’acte.

L’homenatge va començar amb una missa cantada per la Coral de 
Sant Gregori. 

Els dos avis més grans presents a l’acte: Dolors Morell  i Joan 
Pares, que enguany compliran 93 i 90 anys, respectivament, amb 
l’hereu, la pubilla i l’alcalde.

Una vista de La Pineda, on va tenir lloc el dinar.

Un moment de l’actuació de l’actuació de Pere Hosta.
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Durant aquests darrers mesos, l’hereu i la pubilla —l’Oriol González 
i la Júlia Serinyà— han participat activament en diversos actes del 
municipi, com l’homenatge a la gent gran, l’entrega dels premis del 
concurs literari o la inauguració de la nova biblioteca. Ara que ja aca-
ben la seva etapa com a hereu i pubilla els volem donar les gràcies per 
les seves ganes i predisposició a col·laborar amb el poble. 
Durant la Festa Major de Sant Gregori 2013 seran escollits el nou he-
reu i pubilla.

HErEu i PubiLLa PrOJECtE briGaDa JOVE

ViSita DEL DirECtOr GEnEraL DE JOVEntut

Uns 40 candidats i candidates, jo-
ves de 16 a 29 anys del municipi, 
van optar a algun dels sis llocs 
de treball que oferia un any més 
l’Ajuntament de Sant Gregori en 
diferents àrees municipals durant 
els mesos de juliol i agost.  
La selecció es va fer a principi 
de juny, i els escollits van quedar 
distribuïts de la següent mane-
ra:  Laura Comas, a oficines de 
l’Ajuntament; Víctor Álvarez, a 
Cal Bolet; Marc Vila i Pau Mas-
cort, a Brigada; Maria Rueda, a 
Biblioteca, i Elisabet Bosacoma a 
Promoció local.
L’objectiu del projecte és introduir 
els joves en el món laboral però 

també aportar-los una experiència que els pot ser molt útil en el futur, 
tant si passen per un procés de selecció com amb les feines que desen-
voluparan als seus respectius llocs de treball.

El 10 d’abril ens va visitar a les instal·lacions de Cal Bolet i de l’espai 
La Pineda el director general de Joventut, Toni Reig, per conèixer de 
primera mà la tasca en matèria de joventut que s’està portant a terme 
al municipi.
A la foto, el director general de Joventut, Toni Reig, acompanyat de 
la directora territorial de Joventut, Anna Prior; el regidor de Joventut, 
Quim Roca, i la tècnica de Joventut, Núria Rodríguez.

torna a ser estiu!
un any més, des de l’Àrea de Joventut de l’ajuntament de Sant Gregori 

s’han programat activitats per a joves durant els mesos de juny, juliol i agost.
n’hi ha una oferta variada, amb activitats esportives, musicals, 

sortides de lleure, tallers i el concurs de fotografia de l’estiu.
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Aquest any, el projecte que introdueix joves d’entre 3r i 4t d’ESO al 
món del lleure amb activitats dirigides per responsables de l’Àrea de 
Joventut i com a premonitors dins el casal municipal que porta a terme 
Plagesport, compta enguany amb 22 joves. 
Així mateix, el dissabte 22 de juny es va portar a terme la sessió 
d’introducció al lleure a l’Espai la Pineda.

PrEMOnitOrS SOrtiDa a POrt aVEntura

MéS aVantatGES DEL CarnEt JOVE 
DE Sant GrEGOri

El 14 d’abril vam anar a Port Aventura amb una bona colla de joves 
per passar un dia inoblidable i divertit en aquest conegut parc temàtic.

Estem treballant en un 
nou Carnet Jove per als 
joves del municipi, amb 
més avantatges, i que in-
centivi la seva participa-
ció en diferents activitats 
municipals. De moment, 
des de l’Àrea de Joventut 
s’ha buscat la col·laboració 
d’establiments i comerços 
per començar a promo-
cionar alguns descomptes 
entre els més de 330 joves 
que disposen del carnet ac-
tualment.
Qualsevol comerç, establi-
ment o empresa que vulgui 

col·laborar amb un descompte en els seus productes o serveis pot diri-
gir-se a joventut@santgregori.cat o al 972 42 90 72.

Botiga de venda de material esportiu especialitzada en curses 
de muntanya i esports d'orientació. Calçat, tèxtil, nutrició 
esportiva, il·luminació, sistemes d'hidratació, complements, i 
tot allò que puguis necessitar. 

      On som: 
c/ Rocacorba, nau 2.  
(polígon industrial Mas Xuncla) 
17840 Sarrià de Ter (Girona) 
Telf. 972 17 35 00 – 660 48 36 12 

www.no-city.com 

*no acumulable a altres descomptes  
i/o promocions. 

      On som:  
Av. Girona 5 
17150 Sant Gregori 
Telf. 972 100 114 - 670 37 46 67 

www.telescopiomania.com 

*no acumulable a altres descomptes i/o promocions. 
*Telescopiomania.com  o Aventuramania.com només 
permet utilitzar el descompte per a una de les botigues. 
Una vegada utilitzat un val l’altre queda anul·lat. Escull la 
teva! 
 

Especialitzada en Astronomia, Ornitologia i observació de 
natura, on podràs trobar fins a més de 3.000 articles per que 
puguis gaudir de les teves aficions.  

      On som:  
Av. Girona 5 
17150 Sant Gregori 
Telf. 972 100 114 - 670 37 46 67 

www.aventuramania.com 

*no acumulable a altres descomptes i/o promocions. 
*Telescopiomania.com  o Aventuramania.com només 
permet utilitzar el descompte per a una de les botigues. 
Una vegada utilitzat un val l’altre queda anul·lat. Escull la 
teva! 

T’oferim tot tipus d’equipament per gaudir dels teus esports 
d’aventura: senderisme, acampada, alpinisme, escalada, 
barranquisme, espeleologia, caiac, viatges d’aventura i moltes 
més activitats d’aventura. 

     On som:  
Carretera de Sant Afra – afores, s/n 
17150 Ginestar (Sant Gregori) 
Telf.  972 42 81 80 – 972 42 84 18 – 607 28 24 37 

www.elracodenpep.com 

*en la carta d’entre 18 i 25 euros (de dimarts a diumenge).  

     On som:  
Carretera de Sant Afra – afores, s/n 
17150 Ginestar (Sant Gregori) 
Telf.  972 42 81 80 – 972 42 84 18 – 607 28 24 37 

www.elracodenpep.com 

*en el menú diari d’11 euros (de dimarts a divendres). 

Restaurant de cuina casolana amb una elaborada carta de 
temporada i ambient familiar. Amb ampli espai interior i una 
terrassa carpa. Disposa d’una acurada carta de vins amb 
diverses denominacions d’origen. 

Horari: 
Dilluns tancat (excepte festius i vigílies) 
De dimarts a diumenge obert al migdia, de 13.00 a 16.00 h. 
Divendres i dissabtes obert per sopars de 20.15 a 23.45 h. 

Horari: 
Dilluns tancat (excepte festius i vigílies) 
De dimarts a diumenge obert al migdia, de 13.00 a 16.00 h. 
Divendres i dissabtes obert per sopars de 20.15 a 23.45 h. 

Restaurant de cuina casolana amb una elaborada carta de 
temporada i ambient familiar. Amb ampli espai interior i una 
terrassa carpa. Disposa d’una acurada carta de vins amb 
diverses denominacions d’origen. 

*Aquests vals de descompte només es poden utilitzar una vegada per cada Carnet Jove. Poden estar subjectes a modificacions. 

      On som: 
c/ de Baix, 141 
17150 Sant Gregori (Girona) 
Telf. 972 42 81 26 

*no acumulable a altres descomptes i/o promocions. 
*el descompte no inclou la feina. 
*vàlid per neumàtics de cotxe. 

      On som:  
Av. De França, 221 
17840 Sarrià de Ter (Gironès) 
Telf. 972 01 16 69 

www.turismegirones.cat 

*no acumulable a altres descomptes i/o promocions. 
 

Descobreix la comarca del Gironès en un espai audiovisual únic 
al llarg d’un recorregut per la història del seus pobles, patrimoni 
i personatges. També restaurant i botiga del Gironès. 

      On som:  
Av. Girona 89 
17150 Sant Gregori 
Telf. 699 900 863 

*aquest val només es pot utilitzar una vegada. 
*vàlid només per tallar. 
 

Perruqueria d’home al centre de Sant Gregori. La teva 
perruqueria de referència. Tot tipus d’estils i tallats, per a 
joves i homes de totes les edats. 

     On som:  
Carrer Montseny, 6 
17150 Ginestar (Sant Gregori) 
Telf.  972 42 95 78 

*Quinto: oferta només per a majors de 18 anys. 
*Refresc: oferta només per a menors de 18 anys. 

     On som:  
Carretera de Sant Afra – afores, s/n 
17150 Ginestar (Sant Gregori) 
Telf.  972 42 81 80 – 972 42 84 18 – 607 28 24 37 

*no acumulable a altres descomptes i/o promocions 
*descompte només en ulleres de sol i ulleres graduades 

Tot tipus de marques d’ulleres graduades i de sol: D&G, Police, 
Tous, Guess, RayBan i moltes més...  

Horari: 
De dimarts a dissabte  de 9:30 a 13 h. i de 17 a 20 h. 
Dissabtes de juliol i agost tancat. 

 

Horari: 
De dilluns a dissabte de 8:30 a 21:30 h. 
Juliol de 8:30 a 16 h. i de 19 a 23 h. / Agost tancat 

 
Cafeteria i bar amb terrassa situat al centre del poble de Sant 
Gregori. Tenim tot tipus de cafès, infusions, refrescos, 
entrepans, pizzes,... També berenars i sopars per encàrrec. 

*Aquests vals de descompte només es poden utilitzar una vegada per cada Carnet Jove. Poden estar subjectes a modificacions. 

TALLER  
MECÀNIC  
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disposició. 
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entrepans, pizzes,... També berenars i sopars per encàrrec. 

*Aquests vals de descompte només es poden utilitzar una vegada per cada Carnet Jove. Poden estar subjectes a modificacions. 

TALLER  
MECÀNIC  
J. ARMENGOL 

Taller mecànic amb les 
millors marques de 
pneumàtic a la teva 
disposició. 

durán perruquer 
home 

Horari: 
De dimarts a diumenge de 9:00 a 17:00 h. 

 

Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 13:30 i de 16 a 20:30 h. 
Dissabtes de 9 a 18 h. 

 

Botiga de venda de material esportiu especialitzada en curses 
de muntanya i esports d'orientació. Calçat, tèxtil, nutrició 
esportiva, il·luminació, sistemes d'hidratació, complements, i 
tot allò que puguis necessitar. 

      On som: 
c/ Rocacorba, nau 2.  
(polígon industrial Mas Xuncla) 
17840 Sarrià de Ter (Girona) 
Telf. 972 17 35 00 – 660 48 36 12 

www.no-city.com 

*no acumulable a altres descomptes  
i/o promocions. 

      On som:  
Av. Girona 5 
17150 Sant Gregori 
Telf. 972 100 114 - 670 37 46 67 

www.telescopiomania.com 

*no acumulable a altres descomptes i/o promocions. 
*Telescopiomania.com  o Aventuramania.com només 
permet utilitzar el descompte per a una de les botigues. 
Una vegada utilitzat un val l’altre queda anul·lat. Escull la 
teva! 
 

Especialitzada en Astronomia, Ornitologia i observació de 
natura, on podràs trobar fins a més de 3.000 articles per que 
puguis gaudir de les teves aficions.  

      On som:  
Av. Girona 5 
17150 Sant Gregori 
Telf. 972 100 114 - 670 37 46 67 

www.aventuramania.com 

*no acumulable a altres descomptes i/o promocions. 
*Telescopiomania.com  o Aventuramania.com només 
permet utilitzar el descompte per a una de les botigues. 
Una vegada utilitzat un val l’altre queda anul·lat. Escull la 
teva! 

T’oferim tot tipus d’equipament per gaudir dels teus esports 
d’aventura: senderisme, acampada, alpinisme, escalada, 
barranquisme, espeleologia, caiac, viatges d’aventura i moltes 
més activitats d’aventura. 

     On som:  
Carretera de Sant Afra – afores, s/n 
17150 Ginestar (Sant Gregori) 
Telf.  972 42 81 80 – 972 42 84 18 – 607 28 24 37 

www.elracodenpep.com 

*en la carta d’entre 18 i 25 euros (de dimarts a diumenge).  

     On som:  
Carretera de Sant Afra – afores, s/n 
17150 Ginestar (Sant Gregori) 
Telf.  972 42 81 80 – 972 42 84 18 – 607 28 24 37 

www.elracodenpep.com 

*en el menú diari d’11 euros (de dimarts a divendres). 

Restaurant de cuina casolana amb una elaborada carta de 
temporada i ambient familiar. Amb ampli espai interior i una 
terrassa carpa. Disposa d’una acurada carta de vins amb 
diverses denominacions d’origen. 

Horari: 
Dilluns tancat (excepte festius i vigílies) 
De dimarts a diumenge obert al migdia, de 13.00 a 16.00 h. 
Divendres i dissabtes obert per sopars de 20.15 a 23.45 h. 

Horari: 
Dilluns tancat (excepte festius i vigílies) 
De dimarts a diumenge obert al migdia, de 13.00 a 16.00 h. 
Divendres i dissabtes obert per sopars de 20.15 a 23.45 h. 

Restaurant de cuina casolana amb una elaborada carta de 
temporada i ambient familiar. Amb ampli espai interior i una 
terrassa carpa. Disposa d’una acurada carta de vins amb 
diverses denominacions d’origen. 

*Aquests vals de descompte només es poden utilitzar una vegada per cada Carnet Jove. Poden estar subjectes a modificacions. 

      On som: 
c/ de Baix, 141 
17150 Sant Gregori (Girona) 
Telf. 972 42 81 26 

*no acumulable a altres descomptes i/o promocions. 
*el descompte no inclou la feina. 
*vàlid per neumàtics de cotxe. 

      On som:  
Av. De França, 221 
17840 Sarrià de Ter (Gironès) 
Telf. 972 01 16 69 

www.turismegirones.cat 

*no acumulable a altres descomptes i/o promocions. 
 

Descobreix la comarca del Gironès en un espai audiovisual únic 
al llarg d’un recorregut per la història del seus pobles, patrimoni 
i personatges. També restaurant i botiga del Gironès. 

      On som:  
Av. Girona 89 
17150 Sant Gregori 
Telf. 699 900 863 

*aquest val només es pot utilitzar una vegada. 
*vàlid només per tallar. 
 

Perruqueria d’home al centre de Sant Gregori. La teva 
perruqueria de referència. Tot tipus d’estils i tallats, per a 
joves i homes de totes les edats. 

     On som:  
Carrer Montseny, 6 
17150 Ginestar (Sant Gregori) 
Telf.  972 42 95 78 

*Quinto: oferta només per a majors de 18 anys. 
*Refresc: oferta només per a menors de 18 anys. 

     On som:  
Carretera de Sant Afra – afores, s/n 
17150 Ginestar (Sant Gregori) 
Telf.  972 42 81 80 – 972 42 84 18 – 607 28 24 37 

*no acumulable a altres descomptes i/o promocions 
*descompte només en ulleres de sol i ulleres graduades 

Tot tipus de marques d’ulleres graduades i de sol: D&G, Police, 
Tous, Guess, RayBan i moltes més...  

Horari: 
De dimarts a dissabte  de 9:30 a 13 h. i de 17 a 20 h. 
Dissabtes de juliol i agost tancat. 

 

Horari: 
De dilluns a dissabte de 8:30 a 21:30 h. 
Juliol de 8:30 a 16 h. i de 19 a 23 h. / Agost tancat 

 
Cafeteria i bar amb terrassa situat al centre del poble de Sant 
Gregori. Tenim tot tipus de cafès, infusions, refrescos, 
entrepans, pizzes,... També berenars i sopars per encàrrec. 

*Aquests vals de descompte només es poden utilitzar una vegada per cada Carnet Jove. Poden estar subjectes a modificacions. 

TALLER  
MECÀNIC  
J. ARMENGOL 

Taller mecànic amb les 
millors marques de 
pneumàtic a la teva 
disposició. 

durán perruquer 
home 

Horari: 
De dimarts a diumenge de 9:00 a 17:00 h. 

 

Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 13:30 i de 16 a 20:30 h. 
Dissabtes de 9 a 18 h. 

 

Durant el mes de juny, ens van visitar a l’Espai Jove Cal Bolet els 
nois i noies de 6è i que aquest any estan fent 12 anys perquè co-
neguin els recursos, activitats i l’equipament municipal que poden 
utilitzar a partir de llavors.

Es pot consultar la programació de totes les activitats 
de joventut web www.santgregori.cat/joventut o al 
Facebook de Cal Bolet. 
I ara segueix-nos també a:    
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La marxa es va desenvolupar en un dia agra-
dable però dins un circuit castigat per la pluja 
de la nit anterior, com sovint passa el mes de 
maig.
Com cada any, es compagina la vessant par-
ticipativa i la vessant competitiva. Per això, 
es reconeixen els primers classificats de la 
prova en categoria absoluta i en categoria lo-
cal. Aquest any, el primer classificat absolut 
va ser Roger Seguí i la primera classificada 
Carme Auñon, ambdós del poble, que hau-
rien guanyat també com a locals però que van 
cedir aquest premi als corredors del munici-

pi que havien arribat en segona posició. Per 
tant, enguany, el primer local va ser Pau Bas-
sols i la primera local Imma Cassas.
També es va repartir una medalla participati-
va a tots els nens i nenes que van prendre la 
sortida d’aquesta edició.
Cal agrair l’esforç de totes les persones im-
plicades en l’organització, des dels que es 
fan càrrec del marcatge del circuit als de les 
inscripcions, controls i avituallaments, els en-
carregats de preparar l’esmorzar, repartir les 
samarretes i, evidentment, els col·laboradors 
que anem sumant cada any.

E S P  R T S

25a Marxa Popular a Sant Gregori
La 25a edició de la Marxa Popular a Sant Gregori, celebrada 

el diumenge 26 de maig a la zona de la Pineda i organitzada per 
l’ajuntament de Sant Gregori, va aplegar poc més de 220 participants.
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El passat 11 de juny, a l’espai La Pineda, es va portar a terme una nova sessió 
sobre l’ús dels desfibril·ladors, a la qual van assistir una quinzena de persones de diferents entitats 
municipals i veïns i veïnes del municipi. Aquesta és la segona sessió que es porta a terme, i el seu 
objectiu és formar la població per poder utilitzar aquest servei en cas que sigui necessari.  
A Sant Gregori tenim dos desfibril·ladors fixos instal·lats per Dipsalut: un si-
tuat a la zona del pavelló, escola i biblioteca, i l’altre situat a la zona del centre BTT, 
camp de futbol, piscina i espai La Pineda. Ambdós estan degudament senyalitzats.  
També es poden trobar unes indicacions de com utilitzar aquests aparells, que actuen en cas de 
parada cardíaca, a la web municipal: www.santgregori.cat

ESPOrt MuniCiPaL

Desfibril·ladors: ens poden salvar la vida

Amb l’arribada de l’estiu, han arribat les fes-
tes de final de temporada als escacs.
El 9 de juny es va fer la festa del club d’es-
cacs Sant Gregori. Al matí es va fer un tor-
neig infantil, que va ser guanyat per en Mi-
quel Farré. Després del dinar i de l’entrega 
de premis de la temporada es va efectuar un 
torneig obert a jugadors, nens i pares, que va 
guanyar la Laura Garcia.
El 16 de juny es va celebrar la festa gironina 
dels escacs, i el campionat provincial de par-
tides llampec. Del club escacs Sant Gregori 
hi van participar la Laura Garcia i en Rafael 
Garcia. La Laura va fer set punts, i va quedar 
en novena posició, i campiona femenina de 
Girona de partides llampec. En Rafael Garcia 
va fer 5,5 punts, i quedà en 32a posició.

CLub D’ESCaCS Sant GrEGOri

Final de temporada
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L’Agrupació Esportiva Sant Gregori acaba 
una nova temporada, i és hora de fer balanç. 
Per una banda, tenim els dos equips sèniors 
del club, amb un Tercera Catalana situat a la 
part alta de la classificació, i que es mostra 
molt regular durant tot l’any. L’equip s’ha 

caracteritzat per un bon nivell defensiu, però 
potser li ha mancat encert golejador.
L’equip de Quarta Catalana ha quedat 
instal·lat a la part mitjana de la taula, amb 
un equilibri de jugadors veterans i joves del 
poble.
Pel que fa al futbol base, cal destacar l’ascens 
a Primera Divisió del Juvenil A, en una tem-
porada rodona en què ha destacat per sobre 
de tot la cohesió de grup, fet que demostra 
que a vegades és més important un equip unit 
que molts jugadors tècnicament molt bons i 
anàrquics.
La resta d’equips de l’Agrupació han treba-
llat amb els objectius del club, que no són 

d’altres que competir en base a uns principis 
i uns valors que fomenten la participació de 
tots els nens, perquè se sentin importants en 
els seus rols dins el grup.
Cal destacar la sisena edició del Memorial 
Climent Frigolé, que va congregar 24 equips. 
En destaca l’actuació de l’Agrupació, que va 
guanyar tres de les quatre categories en com-
petició.
Per a l’any vinent tindrem la novetat de 
l’equip femení, que finalment s’ha decidit a 
entrar en competició per primera vegada a la 
història del club.
Des de l’Agrupació us desitgem una bona 
Festa Major.

aGruPaCiÓ ESPOrtiVa Sant GrEGOri

balanç de la temporada

El Club Tennis Sant Gregori compta amb 
una nova pista de tennis municipal, ubicada 
a l’interior del pavelló poliesportiu. Gràcies a 
la implicació i col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Gregori, es va poder construir aques-
ta pista, que permet un joc molt dinàmic amb 
una alta velocitat de pilota. Per altra banda, 
el fet de poder jugar a l’interior del pavelló 
fa que la pràctica del tennis no estigui condi-
cionada pels elements meteorològics, que són 
els únics motius que perjudiquen el joc.

Aprofitant aquesta nova instal·lació, des 
del club vam decidir organitzar aquest pri-
mer torneig “indoor” de prova. Gràcies a la 
bona sintonia amb altres clubs i al fet que 
el CT Sant Gregori té una bona anomenada 
en l’organització de tornejos, no va fer falta 
gaire publicitat, i de seguida molts jugadors 
d’altres clubs es van interessar per prendre 
part en aquest nou torneig.
El torneig va constar de dos quadres mascu-
lins per edats: +30 i +40, de 16 jugadors ca-

dascun. Entre el 31 de març i el 26 de maig 
es van jugar tots els partits, molts dels quals 
disputats i de bon nivell.
Pel que fa als resultats esportius, el CT Sant 
Gregori es pot felicitar ja que les dues finals 
van comptar amb jugadors d’aquest club. En 
la final +30 es va imposar Jordi Arzoz (CT 
Sant Gregori) a Xavier Carré (CT Banyoles), 
per 6/7(2) 6/4 10/8, i en la final +40 es va 
imposar Pere Viader (CT Farners) a Josep Gi-
meno (CT Sant Gregori) per 6/4 6/4.
Després de les finals es va fer el lliurament 
de premis als quatre finalistes i, tot seguit, hi 
hagué un dinar de germanor durant el qual 
també es va lliurar un obsequi a tots els par-
ticipants del torneig social 2012-2013, i uns 
trofeus als dos finalistes de la categoria fins 
a 14 anys, en la qual Ernest Foix i Jordi Bus-
quets van resultar sots-campió i campió, res-
pectivament.
Cal destacar la voluntat de seguir amb aquest 
torneig “indoor” per a properes edicions, tot 
recollint l’opinió favorable dels jugadors 
participants i la intenció de celebrar també 
competicions per a les categories femenina i 
infantil, així com en la modalitat de dobles. 
Tots junts ho farem possible.

CLub tEnniS Sant GrEGOri

i torneig tennis “indoor” 2013

 + 30, finalistes + 40 i finalistes social.
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El dissabte 8 de juny es va fer, per primera ve-
gada a l’espai La Pineda, la cloenda de gimnàs-
tica artística, funky i psicomotricitat. En aques-
ta fi de temporada hi van participar més de 80 
nens i nenes, entre els diferents espectacles 

programats. Una vegada més, es va demostrar 
la bona feina de les monitores i entrenadores 
d’aquest curs en les respectives activitats. 
Així doncs, en un espai més reduït que el pa-
velló municipal, on s’havia fet sempre fins 

ara aquesta activitat, les exhibicions dels di-
ferents grups van lluir molt més, gràcies a la 
millor il·luminació i sonorització, i van fer 
gaudir de l’espectacle les mares, pares, fami-
liars i amics.

GiMnÀStiCa artÍStiCa Sant GrEGOri / PLaGESPOrt

Cloenda de gimnàstica artística, 
funky i psicomotricitat

Ja tenim l’estiu aquí. Un estiu que aquest any 
sembla que s’ha fet de pregar, però per fi es 
nota la caloreta. Amb tot, és agradable pati-
nar, fins i tot quan fa calor!!
Som un club petit, però amb moltes ganes de 
fer coses i d’ensenyar tot el que sabem a les 
joves patinadores i patinadors. Les entrena-
dores els donem suport, els ensenyem el pa-
tinatge i sobretot els ensenyem uns valors tot 
entrenant i jugant.
Aquest principi d’any, el nostre balanç ha 
estat positiu. Ens hem presentat en algunes 
competicions i hem obtingut bons resul-
tats, com per exemple els de les patinadores 
Emma Turón, Míriam Bernal i Inès Doce, 
que es van presentar a Iniciació C, el passat 
mes d’abril, i la van assolir fent un molt bon 
ball, i a més l’Emma Turón també es va pre-
sentar a la Promoció, el mes de maig passat, 
i va quedar classificada per presentar-se al 
Campionat de Promoció el mes de desembre.
Esperem que la segona meitat de l’any també 
ens vagin bé les coses i puguem anar supe-
rant les proves i els campionats que se’ns van 

presentant. De moment nosaltres no deixem 
d’entrenar i de passar-nos-ho molt bé fent 
allò que més ens agrada: patinar!!
Com cada any, per donar la benvinguda a la 
Festa i a l’estiu, celebrem el nostre Festival 
de Patinatge. Aquest any el festival se celebra 
el dia 14 de juliol al pavelló de Canet d’Adri, 
a les 7 del vespre. 
El patinatge artístic, a Sant Gregori, és ben 
viu: entrenaments dos dies a la setmana, com-
peticions un cop al mes i festivals dos cops 

l’any. És un club que no para mai, sempre 
ben actiu i dinàmic, i que només es permet un 
mes de vacances, a l’agost, ja que no parem 
mai d’entrenar i, sobretot, de passar-nos-ho 
molt bé.
Així que, nens i nenes de Sant Gregori, si 
voleu aprendre a patinar, saltar i fer coreo-
grafies, tot amb patins, no en dubteu ni un 
moment: el vostre esport és el patinatge. 
Només ens heu de venir a veure i ja podreu 
començar.

Patinatge artístic Sant Gregori
PatinatGE artÍStiC Sant GrEGOri
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El passat mes d’abril, la vila de Sant Grego-
ri va acollir durant un llarg cap de setmana 
dues-centes persones vingudes d’arreu d’Eu-
ropa i Estats Units per participar a la trobada 
anual de bicicletes d’un sol plat i un sol pi-
nyó: el Festival Europeu de Single Speed, i 
que excepcionalment vàrem tenir l’honor de 
poder representar Catalunya per primer cop a 
la història, com a país amfitrió i organitzador.
La tria de la seu a Catalunya va ser més fà-
cil gràcies al fet que tres dels components de 
l’organització —Rafel, Narcís i Joan— són 
fills i residents a Sant Gregori, coneixedors 
doncs de les grans possibilitats que ens ofe-
reix l’entorn de Sant Gregori per passar un 
cap de setmana ciclista envoltats de natura, i 
per altra banda des de l’Ajuntament, tant l’al-
caldia com la regidoria d’Esports sempre va-
ren estar interessats a brindar-nos la possibi-
litat de fer de Sant Gregori el lloc d’acollida.
Per sorpresa de tots els organitzadors, els pri-
mers participants es varen presentar a Sant 
Gregori dos dies abans de l’esdeveniment, fu-
gint del dur hivern patit a tot Europa, i buscant 
una miqueta de sol. Val a dir que la climatolo-
gia va ser excepcional, ja que l’únic cap de set-
mana assolellat que va fer en tot el mes d’abril 

el van poder gaudir els nostres “convidats”, i 
van poder marxar cap a casa seva encara més 
contents. De totes maneres, una única intenció 
tenien els nostres germans d’afició: compartir 
converses i pedalades, i així ho varen fer des 
del primer fins a l’últim dia.
La festa oficial va començar divendres entre 
Single Speed d’arreu d’Europa, amb un so-
par fred típic català, de pa amb tomàquet i 
embotits, subministrat i servit pels grans pro-
fessionals del Catering Vilanova, per després 
començar la pedalada nocturna pel barri antic 
de la ciutat de Girona, i entrant posteriorment 
de ple als senders exigents de la vall de Sant 
Daniel, amb un avituallament-sorpresa a mit-
ja ruta. La durada va ser de tres hores d’emo-
cions Single Speed.
El dissabte després de l’esmorzar va venir 
la segona aventura Single Speed: un circuit 
de dues hores. La seva principal i sorprenent 
característica que la gran majoria de parti-
cipants pedalen sota una disfressa. El recor-
regut s’iniciava a l’església vella, i calia fer 
cinc voltes a un circuit marcat pel veïnat de 
Santa Afra. El punt final era just al santuari de 
Santa Afra, on es va instal·lar un petit envelat 
per fer-hi un bon piscolabis.

CaMPiOnat DE SinGLE SPEED

Festival Europeu de Single Speed d’abans
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Després d’aquest festival en venia un altre: 
el de l’arrossada a la Pineda de Sant Grego-
ri, també preparada pel Sr. Vilanova. Des-
prés de l’arrossada, temps de descans i una 
activitat tradicional de tota trobada Single 
Speed: el “Bike Throwing” (el llançament de 
bicicleta), en què els participants han de ser 
prou forçuts i enginyosos per llançar la bi-
cicleta ben lluny. De la mateixa manera que 
en la pedalada no sempre guanya qui arriba 
primer, en el llançament de bicicleta no es 
proclama sempre vencedor qui la llença més 
lluny. Aquestes són les regles del joc: estar 
d’acord a participar en una activitat en què 
no hi ha normes! També es varen fer els jocs 
per decidir la seu del proper any. Els interes-
sats a organitzar-ho el proper 2014 eren Ho-
landa, Sicília i Irlanda del Nord. Després de 
tres proves d’habilitat i equilibri sobre la bi-
cicleta, el representant d’Irlanda del Nord es 
va acabar emportant la victòria. Així doncs, 
la propera seu serà a Castlewellan l’abril del 
2014.
Durant el sopar de dissabte, vàrem poder 
gaudir d’unes excel·lents mongetes del gan-
xet amb botifarra i unes postres de músic. 
Abans dels concerts dels dos grups musicals 
Cendres i Harbuds, es van lliurar els premis 
als participants, unes artesanes i treballades 
peces realitzades per l’artista de Sant Grego-
ri Marta Carreras Rovirola. Dissabte a la nit 

també es va viure el moment més cerimoni-
ós,: el pas del testimoni per a l’organització, 
el proper any, als nostres amics d’Irlanda del 
Nord. Nosaltres i Sant Gregori ja havíem 
complert part de la nostra responsabilitat, 
però, tot i que encara mancava un dia, vàrem 
poder gaudir de la música i el ball! El diu-
menge, després d’una xocolata calenta per 
esmorzar, el dia ens tenia preparada una dar-
rera aventura sobre pedals. Els camins i cor-
riols de la Vall del Llémena encara havien de 
deixar pas a tota una colla d’apassionats a la 
bicicleta que volien gaudir del seu últim dia 
a Catalunya.
Acabada la ruta, un dinar sense horari pre-
vist: era el moment dels comiats. La Pineda 
de mica en mica va anar recuperant la calma 
i el silenci natural de l’espai, una calma i un 
silenci que des de l’Associació Single Speed 
Catalunya us vàrem «robar» durant un llarg 
cap de setmana. Des d’aquestes línies volem 
agrair, de tot cor i a tota la vila, la vostra ge-
nerositat, cordialitat i paciència.
Tant nosaltres, els organitzadors i col-
laboradors, com els dos-cents participants 
vinguts d’arreu d’Europa i Estats Units ens 
emportem un gran record del cap de setmana 
viscut a casa vostra.
Gràcies.
aSSOCiaCiÓ DE SinGLE SPEED Ca-
taLunYa
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Gustavo Martín Garzo ,escriptor espanyol, 
defineix biblioteca com: “Una Casa encan-
tada en la que cualquier cosa puede suce-
der. Cada libro es una puerta, un pasadizo 
que nos comunica con lugares y mundos 
llenos de atractivos pero también de peli-
gros. Y leer es como viajar por esos mun-
dos: disfrutar de sus dones y enfrentarse a 
la incertidumbre de lo que desconocemos”
Com molts de vosaltres ja sabeu el nou 
edifici de la Biblioteca ja està en funcio-
nament. És un espai ampli i agradable que 
convida a la lectura, esperem que en gau-
diu. I recordeu que a l’agost tanquem però 
ens retrobarem al setembre.

La darrera activitat va ser la portava a ter-
me per la Mònica Torrent, amb les seves 
amistats, preparant un bonic adéu a l’antic 
edifici on s’ubicava la Biblioteca Miquel 
Martí i Pol.

Piscicontes, el 18 de juliol, amb els con-
tes que més m’agraden” de Vadecontes  
Servei de Biblio Piscina els dilluns i dijous 
de 17:00 a 19:00 a la instal·lació de la pis-
cina municipal. 

Les novetats van sortint, més o menys cada 
dos mesos, publicades al bloc de la Biblio-
teca... però perquè aneu fent boca us en 
deixem algunes de les més recents...

PEr a aDuLtS
•  Estimat Miquel / Lluís Llach. Conté 2 CD 

(CB MAR LLA) 
•  El Càtar imperfecte : d’Occitània a Morella, 

1306-1321 / Víctor-M. Amela (N AME)
• Inferno / Dan Brown (N BRO)
•  L’Estiu que comença / Sílvia Soler (N 

SOL)

El càtar imperfecte: d’Occitània a Morella, 
1306-1321 / Víctor-M. Amela (N AME)
Inferno / Dan Brown (N BRO)
L’estiu que comença / Sílvia Soler (N SOL)

inFantiLS
•  Els Contes d’en Patatu / Àngels Bassas 

(I2 PAT)
• Wonder / R .J. Palacio (JN PAL)

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

però	la	vida	tampoc	no	supleix	els	llibres”.	

JOAN FUSTER

aCtiVitatS PaSSaDES

Els Projectes Manhattan: la Ciència al servei del Mal
La història real és així: l’estiu de 1939 Albert Einstein va escriure al president nord-americà 
Franklin Roosevelt sobre les intencions de les tropes nazis d’Adolf Hitler per tal que des-
envolupés bombes de fissió nuclear durant la Segona Guerra Mundial. Ara bé, la història 
d’aquest còmic va molt més enllà: podria haver estat la bomba nuclear i el Projecte Man-
hattan una tapadora d’una altra sèrie de programes i investigacions més inusuals i sorpre-
nents? I d’aquí ve el plural del seu títol. Hi trobarem una barreja de ciència i fantasia, història 
i ficció, amb personatges històrics que passen a tenir un paper protagonista i d’herois d’acció: 
Harry Truman, J.R. Oppenheimer, Yuri Gagarin, l’esmentat Einstein, etc.

Totes aquestes personalitats es converteixen, per obra i gràcia del seu guionista (Jonathan 
Hickman), en científics de l’impossible que s’enfronten contra tropes nazis, atacs de samurais 
robòtics kamikaze i a intel·ligències extraterrestres. En la narrativa no hi falten les habituals 
fílies de Hickman en altres obre seves, com per exemple l’ús de símbols i tipografies variades 
o una crònica no lineal, farcida de flashbacks i girs insòlits. 

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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L’Agrupació de Defensa Forestal Muntanyes del Llémena és una 
associació formada per propietaris forestals i pels ajuntaments dels 
municipis de Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri, 
que constitueixen el seu àmbit territorial, amb l’objectiu de preve-
nir i lluitar contra els incendis forestals.
El 27 d’abril es va organitzar una xerrada sobre seguretat en incen-
dis forestals, a la qual van participar com a ponents alguns mem-
bres dels GRAF de Girona (cos de bombers de la Generalitat de 
Catalunya). L’assistència va ser un èxit, per la qual cosa agraïm 
l’interès de tots els socis, voluntaris i veïns.
La xerrada es va centrar en la seguretat i en les funcions dels membres 
i voluntaris de les ADF davant d’un possible incendi forestal -cal te-
nir en compte que la llei només permet a les ADF actuar en incendis 
forestals- i es van detallar les funcions habilitades dels seus membres.
En definitiva, els membres de l’ADF poden fer les següents tas-
ques:
•  Col·laborar en tasques de neteja dels boscos i de reforestació.
•  Prestar col·laboració en les emergències i en l’extinció d’incendis.
•  Vigilància i protecció de l’espai forestal.
•  Prestar la seva col·laboració personal en les activitats per a la 

protecció de la natura.
•  Sensibilitzar i informar la població i els visitants sobre les zones 

i èpoques de perill d’incendi i, en general, sobre el comportament 
en el bosc.

•  Altres accions que l’ADF els encomani.
Tanmateix, per actuar en l’extinció d’un incendi forestal només es 
permet la col·laboració dels voluntaris que tinguin el Carnet Groc i 

que acreditin haver fet un curs de formació. Aquest carnet els iden-
tifica com a personal del grup d’intervenció de l’ADF, segons el 
que disposa el Pla Infocat. Serà necessari per actuar al front de foc i 
per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme, sempre 
sota les ordres del cos d’extinció i salvament de la Generalitat de 
Catalunya (bombers i/o Protecció Civil).
Malgrat les competències de les ADF, les nostres possibilitats 
econòmiques, conjunturals i personals només ens permeten, bà-
sicament, treballar en la prevenció d’incendis, tot i que en el fu-
tur l’objectiu és arribar a tenir tots els voluntaris formats per a 
l’actuació en l’extinció, dotats de l’equipament necessari.
Tanmateix, hem d’estar orgullosos de les fites assolides: 
1- Maquinària pròpia. Tenim dos tractors de doble tracció (4x) de 
100 CV;  un vehicle tot terreny 4x4; cinc tipus de màquines des-
brossadores per acoblar-se als tractors, i equipament de desbrossa-
ment manual i tala.  
2- Personal propi: dos treballadors i una secretària.
Durant tot l’any, l’ADF treballa per a la prevenció d’incendis a la 
vall, i fa tasques de manteniment i arranjament de camins, neteja 
i desbrossament de boscos i desbrossament de marges de camps.
Si hem arribat aquí ha estat gràcies a l’esforç dels socis, ajunta-
ments, col·laboradors i de tota aquella persona que ha confiat en 
l’ADF, així com al compromís de la Junta de l’ADF i la dedicació 
de les persones que treballen per a l’ADF.
Juliol 2013

JOSEP M. SErra i nOGuEr
President

L’aDF Muntanyes del Llémena
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aSSOCiaCiÓ DE COMErCiantS i EMPrESariS 
Sant GrEGOri - VaLL DE LLéMEna

avui parlem amb Marisa Ferrer,
de l’ecobotiga Mithila

“ajudo les persones per tal que la seva ali-
mentació sigui saludable i els faci gaudir 
de la vida”. Marisa Ferrer. Propietària de 
Mithila, l’eco botiga de Sant Gregori.

La Marisa va néixer a Barcelona ara fa 50 
anys. Va decidir venir a viure a Sant Gregori 
perquè des d’un bon principi el poble la va 
captivar i va veure que era un lloc ideal per 
viure i créixer amb la família.
És la propietària de Mithila, l’ecobotiga de 
Sant Gregori, situada al carrer Montseny. 
“Mithila” és un nom de procedència hindú 
que significa “batre la mantega per obtenir-ne 
el millor”. Aquesta és la filosofia que aplica la 
Marisa a la seva botiga: vol que totes les per-
sones que acudeixin a Mithila siguin millors 
gràcies als seus productes i consells. Tenir un 
negoci en un poble fa que la relació amb les 
persones sigui molt propera, i d’aquesta ma-
nera es pot fer un seguiment molt constant de 
la gent que acudeix a Mithila.
La Marisa ha estudiat naturopatia, i té un gran 
coneixement per donar assessorament i con-
sells que ajuden a millorar la nostra alimenta-
ció i el nostre estil de vida. A continuació, us 
exposem algunes d’aquestes recomanacions:
- Canviar el sucre blanc per sucre natural de 
canya, per xarop d’àgape o per Stevia, un 
edulcorant natural. Els blanquejadors tenen 
efectes molt nocius per a la nostra salut, i 
convindria no prendre’n. 
- Menjar cereals integrals 
- No consumir aliments transgènics
- Anar amb compte amb el consum de soja, 
sobretot amb els nens i les persones amb pro-
blemes hormonals. És un aliment que no for-

ma part de la nostra cultura alimentària i se’n 
té desconeixença.
Inicialment, la Marisa realitzava teràpies a la 
botiga, però va comprovar que era més efec-
tiu atendre des del taulell: és més ràpid, més 
efectiu i no és necessari pagar per rebre un 
tractament. El que sí ofereix l’ecobotiga són 
cursos de creixement personal.
Alimentació, fruita i verdura, tes i infusions, 
higiene personal i cosmètica, detergents o pin-
tures naturals ecològiques... la botiga disposa 
d’una gran varietat de productes, tots proce-
dents del comerç just. La Marisa aposta pel 
comerç local, i així ho avalen els seus produc-
tes. N’hi ha una bona quantitat de les comar-
ques gironines: mel de Canet d’Adri, cosmèti-
ca de Calonge, iogurts de Jafre, entre d’altres.
“Moltes	 persones	 no	 consumeixen	 aliments	
ecològics	 perquè	 consideren	 que	 són	 pro-
ductes	per	fer	dieta	o	per	aprimar-nos.	I	no	
és	 així.	 Aposto	 per	 aliments	 que	 ajuden	 a	
un	estil	de	vida	saludable,	i	per	res	del	món	
són	insípids	o	sense	sabor.	Tampoc	són	més	
cars:	escollir	una	vida	saludable	i	consumir	
aliments	 ecològics	 ofereix	 molts	 avantatges	
per	a	 la	nostra	salut.	Un	estudi	de	 la	Junta	

d’Andalusia	 compara	 els	mateixos	 aliments	
bàsics	de	 la	nostra	dieta	amb	els	de	proce-
dència	ecològica,	i	els	resultats	són	aclapa-
radors:	 els	 aliments	 ecològics	 resulten	més	
barats	 i	a	 la	vegada	posseeixen	unes	quali-
tats	 excepcionals	 per	 al	 nostre	 organisme.	
En	 la	majoria	dels	productes	procedents	de	
l’agricultura	extensiva	hi	ha	una	gran	quan-
titat	d’additius	que	desmilloren	la	seva	qua-
litat	i	el	seu	contingut	nutricional.	En	canvi,	
els	 que	 pertanyen	 als	 conreus	 ecològics	 no	
tenen	additius	afegits.	Per	tant,	obtenim	més	
nutrients	 per	menys	 preu.	D’altra	 banda,	 a	
més	 del	 que	 mengem,	 també	 hem	 de	 tenir	
cura	de	l’ambient	on	vivim,	de	l’aire	que	res-
pirem,	del	que	ens	apliquem	a	la	pell...	”.
És per això que a Mithila hi ha una gran va-
rietat de pintures ecològiques de molt bona 
qualitat, detergents per a la roba, productes 
d’higiene personal i de cosmètica.
Un espai, doncs, on trobarem una atenció 
personalitzada i professional, amb una va-
rietat de productes saludables que ens cuiden 
tant per dins com per fora. 
Ecobotiga Mithila. C/ Montseny, 17. Tel. 
972 42 95 05. web: www.mhitila.es 
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rESiDÈnCia D’aViS 
LES OLiVErES

Hem engegat grans iniciatives, 
entre art i solidaritat

Dins del ventall d’activitats que ofereix la 
residència geriàtrica Les Oliveres, ens agra-
daria exposar-vos dues de les iniciatives que 
s’estan duent a terme des de l’àrea sociocul-
tural. En aquesta àrea es treballen aspectes 
diversos, com l’orientació espaciotemporal, 
memòria, praxis i estímuls sensorials, entre 
d’altres, des d’una vessant lúdica a través 
d’activitats motivadores i engrescadores.
Una activitat a destacar és la que s’està duent 
a terme durant els mesos de juny a setembre: 
la residència Les Oliveres participa en les pri-
meres Olimpíades d’Art “La vostra llar”. 
“La vostra llar” està formada per un conjunt de 
residències geriàtriques d’arreu de Catalunya, 
orientades a satisfer i promoure el ple desenvo-
lupament integral dels seus residents. En el marc 
d’aquesta filosofia, ha sorgit una iniciativa artís-
tica, amb la qual, a través de diferents categories 
-narrativa, arts plàstiques i dibuix- els nostres 
avis i àvies poden potenciar la seva vessant crea-
tiva des d’una perspectiva holística de la persona.
Finalment, ens agradaria fer-vos partícips 
d’una iniciativa efectuada en col·laboració 

amb la Fundació Banc dels Aliments, que 
hem dut a terme durant el mes de juny dins 
del projecte “La fam no fa vacances”. Gràcies 
a la col·laboració de residents i familiars, el 
centre ha recaptat 58 quilos d’aliments, desti-

nats a totes aquelles persones sense recursos!
Si vols estar informat de les activitats que 
oferim al centre, visita la nostra pàgina web: 
http://www.lavostrallar.com/ca/les-nostres-
residencies/residencia-les-oliveres.html

rESiDÈnCia D’aViS 
ELS aVEtS

Hem engegat grans iniciatives, 
entre art i solidaritat

Fa poc més de tres anys que una gosseta labra-
dor retriever, acabada de néixer, entrava per 
primera vegada a la Residència Els Avets.
Ben aviat vam tenir clar el seu nom: Tosca. La 
vam batejar així degut al color negre del seu 
pèl, que recorda a la pedra d’origen volcànic 
de la nostra vall.
Durant aquest temps s’ha convertit en una peça 
clau de la nostra residència. Ens acompanya 
en  moltes de les activitats que fem (passejos 
fora del centre, exercicis de rehabilitació, pe-
tanca,...) i les fa molt més dinàmiques. Molts 
residents demanen anar a passejar amb ella, i 
això no només és bó pel seu estat emocional, 

sinó que també suposa una milloria en el seu 
estat físic.
Sovint aquesta gosseta tan entremaliada i di-
vertida és el centre de moltes converses i ale-
gries. Fins i tot als residents més depenents, és 
capaç de treure’ls unes paraules carinyoses i un 
gran somriure.
Els nostres avis, juntament al l’equip humà 
del centre, es preocupen molt de la seva salut 
i benestar. Cal banyar-la, donar-li menjar, pre-
ocupar-se de les seves revisions al veterinari, 
vacunar-la,… Tot això implica unes respon-
sabilitats, però s’ha convertit en un factor de 
dinamització i motivació.

A banda de la millora física, emocional i 
d’autoestima, la Tosca contribueix a aconse-
guir el nostre objectiu: fer sentir al nostres avis 
com si fossin a casa seva.
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El cap de setmana del 4 i 5 de maig la Vall de 
Llémena va acollir la quarta edició de la Fes-
ta Remença, i ho va fer al municipi de Sant 
Gregori, tancant així el cicle itinerant que es 
va iniciar ara fa quatre anys al municipi de 
Sant Aniol de Finestres.
Amb motiu de la trobada dels remences de la 
vall al veïnat de l’església de Sant Gregori, 
vàrem presenciar una gran competició entre 
els diferents pagesos dels pobles llemenencs, 
que es van batre en un duel per defensar els 
colors dels seus municipis i lluitar per la 
llibertat dels seus veïns i veïnes. Sí, parlem 
dels Jocs Remences de la Vall de Llémena!
Cada any, la festa remença incorpora nous 
elements festius que enriqueixen aquest es-
deveniment i, enguany, els Jocs Remences de 
la Vall van ser la gran novetat. Aquesta acti-
vitat va centrar l’atenció del públic assistent, 
que va saber animar els remences dels seus 
pobles i va poder gaudir d’un espectacle en-
tretingut i divertit que ens va fer riure a tots.
Quatre representants de cada municipi de 
la Vall de Llémena van ser escollits per de-
fensar els colors del seu poble en un conjunt 
de jocs rurals com el llançament de troncs, 
curses o l’estirada de corda. Aquesta darrera 
prova va ser de les més divertides, ja que part 
del públic es va haver de sumar als remences 
del seu poble per ajudar en la prova.

Els participants van haver de demostrar fo-
rça, agilitat i rapidesa. Però només podia 
haver-hi un guanyador, i, en aquesta prime-
ra edició dels Jocs Remences de la Vall, el 
triomf va ser per als remences de Sant Martí 
de Llémena. La seva victòria significa, sim-
bòlicament, que els veïns i veïnes del muni-
cipi de Sant Martí de Llémena queden alli-
berats de la remença i dels abusos senyorials 
durant un any. Són pagesos lliures.
Qui serà el guanyador de la propera edició? 
Ja estem buscant els remences que defensa-
ran els seus pobles.
La Festa Remença, però, va comptar amb 
els elements característics que han definit 
l’essència de la celebració al llarg d’aquestes 
quatre edicions. Al matí, en un marc incom-
parable com el castell de Sant Gregori i a cà-
rrec dels ponents David Lienas i Joan Llinàs, 
vàrem conèixer amb més detall els principals 
esdeveniments que van afectar la resolució 
del conflicte remença i la seva vinculació 
amb Sant Gregori, i també vam descobrir la 
cuina de l’època medieval, els seus ingre-
dients i les seves coccions. La conferència 
es va acompanyar de l’exposició remença 
que promou l’Ateneu de la Vall de Lléme-
na, i que va incorporar dos nous panells. Cal 
agrair a Albert Jorquera la cessió del castell 
per a l’organització d’aquestes conferències, 

fet que va permetre als veïns i veïnes de la 
vall poder descobrir l’interior d’un edifici 
que pel seu ús privat no sempre és accessi-
ble, i que ha significat tant per a la història 
remença de la vall.
Ja a la tarda, al veïnat de l’església, es van 
celebrar la resta d’activitats. Les danses de 
l’Associació de Sardanistes i dels alumnes 
de 3r i 6è de l’escola Agustí Gifre, dirigits 
per Maria Teresa Micaló, van donar la ben-
vinguda als assistents. Aquesta exhibició es 
va anar intercalant amb la competició dels 
jocs remences de la vall i la música de la Cia. 
Festinamus. El gegant de Pere Joan Sala i els 
seus capgrossos i cavallers van estar presents 
en tota la celebració.
Tot seguit, es va iniciar el recorregut de 
quadres costumistes pels carrers del nucli 
històric de Sant Gregori, representats pels 
membres de l’Associació del pessebre de 
Granollers de Rocacorba, els joves de Sant 
Gregori i els Llampecs del Llémena.
A continuació, després del ball de cintes, que 
enguany estrenava vestuari dissenyat i creat 
pel casal Sant Grau de Sant Gregori, es va 
representar la tradicional obra de teatre Re-
cordau els passats, a càrrec dels actors i ac-
trius de la Vall de Llémena i la Coral Sant 
Gregori, dirigits pels respectius directors 
Rafael Nieto i Eugeni Kleyner. Per finalitzar, 

Festa remença 2013
Sant Martí de Llémena s’allibera de la remença en els jocs de la vall
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seguint la tradició de cada any, hi havia el berenar de coca remença, 
promogut pels restaurants de la Cuina de les Carboneres, i que també 
va comptar com a novetat amb un tastet de la tradicional menja de pa 
amb vi i sucre. Els mateixos restaurants que formen part del grup van 
organitzar les jornades gastronòmiques “Cuina de Remença, s. XV”, 
amb plats medievals incorporats a les seves cartes.
L’endemà al matí, una cinquantena de persones van iniciar la cami-
nada popular per portar la forca remença des de Sant Gregori fins a 
Sant Aniol de Finestres, on el 2014 se celebrarà la 5a edició de la festa 
remença. Sí, la festa remença continuarà, renovada i amb canvis, però 
continuarà, i esperem continuar comptant amb el suport de totes les 
persones que han fet possible no només la creació d’una festa popular, 
sinó la comunió entre els veïns i veïnes de la vall. Tots plegats hem 
contribuir a enfortir un sentiment de pertinença i d’identitat amb la vall. 
Gent d’aquí i d’allà s’ha mogut per col·laborar en la festa dels altres 
municipis, i això és el més important: que, independentment de si som 
de Sant Gregori, de Canet d’Adri, de Sant Martí de Llémena o de Sant 
Aniol de Finestres, la festa hagi estat de tots. Però, sobretot, el que més 
valorem són les amistats i les relacions creades amb la gent de la vall.

Gràcies a totes les entitats de la vall i a les persones que heu tirant 
endavant la festa remença:
Fundació Pere Tarrés, Ateneu de la Vall de Llémena, Associació de 
Sardanistes del Llémena i dansaires de la vall, nens i nenes de 3r i 
6è de l’Escola Agustí Gifre, Maria Teresa Micaló com a professora 
de ball, cosidores del casal Sant Grau de la gent gran, Cia. de música 
medieval Festinamus, Coral Sant Gregori i director Eugeni Kleyner, 
els Llampecs del Llémena, Associació de joves el quaranta-dos, jo-
vent de cal Bolet, Pessebre de Granollers de Rocacorba, Comissió de 
festes de Canet d’Adri, Sant Gregori, Sant Aniol de Finestres, Sant 
Martí de Llémena, Granollers de Rocacorba i Ginestar, comissió de 
reis de Sant Gregori, grup de teatre la Sínia, grup Increixendo i actors 
i actrius de l’obra Recordau els passats i el seu director, Rafael Nie-
to, Albert Jorquera per la cessió del castell de Sant Gregori, Andreu 
Espígul Corominas (gegant), Rosa Girgas i Baldiri Serrallonga Noell 
(capgrossos), Marta Carreras (gravat de la forca remença), Pere Trias, 
Miquel Bohigas, Narcís Canadell, Josep Tur i brigades dels Ajunta-
ments de la Vall, biblioteca Miquel Martí i Pol, fleca Boix, Aigua de 
Sant Aniol i els restaurants de la Cuina de les Carboneres.
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Tal com deia Mo-
lière, “fer riure la 
gent honesta és un 
estrany negoci”. 

Però la gent d’IncreiXendo pensem que 
val la pena seguir-ho intentant, malgrat els 
temps que corren.
Per això, i amb la intenció de fer-vos passar 
una bona estona, enguany hem escollit l’obra 
El casament per força, de l’esmentat drama-
turg francès. Una peça dirigida, òbviament, a 
la gent honesta.
El casament per força és una obra ben actual 
que parla del dret a decidir (—I jo, us dic que 
estic resolt a casar-me, i que no faré el ridí-
cul casant-me amb la noia que he triat), dels 
pressupostos esquifits i de la necessitat de 
cercar noves fonts d’ingressos (—Vós sabeu 
que sense riqueses es passa molt malament 
en aquest món, i que cal trobar-ne a qual-
sevol preu), dels somnis onírics d’intrèpids 
navegants (—... em trobava en un vaixell, 
en una mar molt moguda ...), de la immersió 
lingüística (—En castellà? No, no! català, 
català, en català!)... i de la figura d’un capell.
Estrenarem l’obra a l’espai la Pineda el pro-
per 13 de juliol a les 10 de la nit, i l’endemà 

la tornarem a representar a la tarda. Aquesta 
peça és la primera part del muntatge Molière 
versus Goldoni, que mirarem de tenir a punt 
més endavant, de cara a l’hivern.
Mentrestant, entre assaig i assaig, el mes de 
març, a l’antiga biblioteca, vam explicar La 
Blancaneus als més menuts: “Hem d’educar 
els joves rient”, escrivia Molière, tot i que al-
gun es va posar a plorar. I a finals de maig, 

a l’Ateneu, vam fer una lectura dramatitzada 
de Jaume el Conquistador, de Serafí Pitarra, 
una obra escatològica, grollera, obscena, es-
candalosa, divertida i picant que pensem por-
tar a la ràdio ben aviat.
Trobareu més informació del grup al nos-
tre web (www.increixendo.wix.com/teatre). 
També ens podeu seguir al Facebook (www.
facebook.com/increixendo).

increiXendo. La cultura ens farà lliures!
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La feina de buscar feina
El passat mes d’abril, l’Espai Jove Cal Bolet va iniciar un curs de recerca de feina dirigit a 
joves i persones en situació d’atur de la Vall de Llémena, amb l’objectiu de conèixer els prin-
cipals canals que existeixen a l’hora de cercar-ne.
El curs va consistir en 10 sessions d’una hora i mitja cadascuna, que es van impartir els di-
marts per part del tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Gregori, 
i van finalitzar el dia 4 de juny.
Al curs hi han participat un total de nou persones, una de les quals ha trobat feina durant la 
realització del curs, i tres persones més han aconseguit una entrevista de feina.
A través del curs s’ha posat en coneixement quins són els millors canals disponibles en funció 
de l’objectiu professional de cada persona, i s’ha fet especial èmfasi en la recerca de feina per 
Internet (portals públics, portals privats genèrics i especialitzats, així com les xarxes socials 2.0).
Paral·lelament, s’han treballat altres aspectes de la recerca de feina, com la realització 
d’autocandidatures i cartes de presentació, la gestió de contactes i la realització d’una bona 
entrevista de feina.
El curs ha permès, alhora, generar dinàmiques de grup, a través de les quals s’han compartit 
experiències i inquietuds entre els assistents. Aquestes sessions han ajudat a l’automotivació i 
al reconeixement de les competències personals i laborals que té cada persona.
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Alguns mesos tenen dates que marquen amb 
força el ritme de l’any, diades i celebracions 
que ens porten records o que ens ajuden a 
construir-los, i que es converteixen en tradi-
cions. El juliol, però, no té res d’especial, i 
si no fos per les omnipresents rebaixes sem-
blaria que la gent ha abandonat els pobles i 
les ciutats. A Sant Gregori és diferent: aquí 
tenim la Festa Major, i això fa que el juliol 
sigui especial. D’uns anys ençà, espero el ju-
liol amb ganes, però també amb nerviosisme, 
pels nous horaris, per saber què faran els nens 
ara que no hi ha escola, per les corredisses per 
poder arribar a temps a recollir la mainada on 
sigui que els puguem haver “col·locat”. No és 
un mes fàcil per als pares i mares que treba-
llen. Però en canvi s’han convertit en tradició 
algunes coses que estic segur que recordaré 
sempre amb intensitat: els matins al Casal de 
Cartellà, amb la paradeta del cafè que prepa-
ren els joves per donar el bon dia als pares 
i per fer algun calé; la frescor de la rectoria 
mentre, a fora, el sol anima a fer jocs d’aigua 

o a ficar-se a l’ombra del bosc a construir ca-
banes. I a les tardes, dinar a corre-cuita per 
poder arribar a temps al curset de natació, i 
a les estones de piscina per fer-la petar amb 
els pares i mares, o per llegir el nou llibre del 

club de lectura, mentre els més veterans fan 
la cerveseta i somriuen sorneguers veient els 
pares i mares més joves perseguint la maina-
da de piscina en piscina.
Bona Festa Major !!!

Juliol amb ganesl’ateneu
  V  L

bona participació a la Festa del roser a Sant Gregori
El diumenge 7 d’abril es va celebrar la tretzena Festa del Roser a 
Sant Gregori des que l’organitzen els Sardanistes de la Vall de Llé-
mena. Unes 250 persones van assistir a l’espai La Pineda, on va tenir 
lloc aquesta tradicional celebració. Es tracta de la festa petita del ro-
ser del poble, que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Gregori.
L’acte va començar a les cinc de la tarda amb l’audició de sis sarda-
nes, interpretades per la cobla de Castelló d’Empúries Els Rossinyo-
lets. El recinte es va omplir de gent que ballava sardanes, i l’ambient 
va ser del tot festiu. Per aquest motiu, la cobla va voler compensar al 
públic la seva col·laboració amb una sardana més en acabar.
Posteriorment, a les set de la tarda, va tenir lloc el ball amb el grup 
Duet de Banyoles. Tot i la crisi, no es va suprimir cap acte respec-
te l’any anterior. Malgrat no tractar-se de l’edició amb més èxit de 
participació, els Sardanistes de la Vall de Llémena es van mostrar 
satisfets per la bona afluència de públic. El president de l’associació, 
Lluís Reixach, afirma que el balanç de la festa és del tot positiu, i vol 
agrair la col·laboració de la gent.

SERGI CASADEMONT
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L’any passat la Comissió de Festes de Ginestar, l’espai Jove Cal 
Bolet i l’ajuntament de Sant Gregori van proposar-se un repte nou: 
organitzar la I Baixada de carretons per la carretera de Santa Afra.
Va ser el primer any, i la participació no va ser l’esperada, però tot 
plegat ens va servir per adonar-nos de les mancances que teníem, 
però que disposàvem d’un lloc privilegiat per dur a terme aquesta 
activitat: la carretera de Santa Afra.
Si sumem la il·lusió dels organitzadors i les condicions neces-
sàries, podem aconseguir fer de la baixada de carretons una festa 
popular i divertida.
És per aquest motiu que fem una crida a la gent de totes les edats 
que ens donin una nova empenta, i que ens acompanyin de nou, ja 
sigui participant o mirant, el proper dia 27 de juliol a les 4 de la 
tarda, a la carretera de Santa Afra, per divertir-nos una estona tots 
plegats i contribuir a fer que aquesta baixada sigui especial, tant 
per la gent que hi participa com per l’entorn on es fa.
Us hi esperem a tots!

i baixada 
de carretons a Ginestar

El 7 d’abril d’enguany es va celebrar la IV Caminada Popular de 
Ginestar. Hi van participar 369 persones, algunes caminant, al-
tres corrent, altres fent un passeig, però totes amb ganes de passar 
un matí de diumenge fent esport, gaudint de la natura i admirant 
l’entorn magnífic que tenim a la nostra vall.
Després d’aquest esforç dels participants —fet amb més o menys 
mesura—, no podia faltar un bon esmorzar preparat amb tota la 
il·lusió que proporciona fer la feina ben feta i que així es reconegui.
Aprofitem per donar les gràcies a l’Ajuntament de Sant Gregori, 
a ADF muntanyes del Llémena, i a totes aquelles persones que 
desinteressadament ens han ajudat, per fer que tota la gent de les 
províncies que van participar-hi puguin gaudir de la caminada i 
conèixer una mica més la nostra vall.
Us hi esperem l’any vinent. Sense vosaltres, tot l’esforç que hi po-
sem no es veu recompensat.

iV Caminada 
Popular

Aquest any, tot i que érem poquets —les retallades arriben a tot 
arreu—, el Zoom ha fet la seva sortida anual de socis.
Destinació: Galícia. 
Del 24 al 27 de maig hem visitat Santiago de Compostela, Vigo, O 
Grove, l’illa de La Toja, Sanxenxo, Finisterre, Villagarcía de Arousa, 
Muros, Carnota, Muxia... un gran viatge amb molt bon temps, boni-
ques fotografies, grans moments i àpats espectaculars.

zoom viatja a Galícia

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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Un jove músic de Sant Gregori, Vernau 
Mier, de 18 anys, ha estat finalista del pri-
mer concurs per a joves intèrprets organit-
zat per Joventuts Musicals, en la modalitat 
de jazz. Editaran un disc conjuntament amb 
la banda guanyadora, liderada per Fèlix 
Rossy i Lucas Martínez, i s’incorporen al 

catàleg d’oferta de música en viu de la Di-
putació.
L’Escola de Música de Sant Gregori ha tin-
gut el privilegi d’actuar el 4 de juny a la seu 
de la societat d’autors, la SGAE, a Barce-
lona, única escola a la roda de premsa de 
presentació del III Festival Simfònic. Patro-

cinat per El	 Periódico	 i amb ampli suport 
institucional, el festival ha constat de 100 
concerts simultanis i gratuïts, en indrets i es-
cenaris emblemàtics de Catalunya, a càrrec 
de 100 escoles de música. Els Pets van ser 
els padrins d’aquesta tercera edició, celebra-
da el 8 de juny.

ESCOLa DE MúSiCa Sant GrEGOri

tallers
Durant aquest trimestre s’han desenvolupat 
els tallers i actes que expliquem a continua-
ció, amb molt bona acollida per part de les 
participants.
Del 19 d’abril al 14 de juny va tenir lloc 
un taller de alliberació emocional a través 
del moviment i de la dansa, a càrrec d’Inés 
Diaz, professora de dansa oriental, i de 
Concepció Escandell, psicoterapeuta. La 
valoració de les persones que hi varen pren-

dre part va ser molt positiva.
Del 7 al 28 de maig es va desenvolupar un 
taller d’informàtica per aprendre a utilitzar 
el correu electrònic. Amb aquesta iniciativa, 
algunes persones que no coneixien l’ús de 
la informàtica hi han entrat, i ara fan servir 
el correu electrònic, un pas molt important 
en la comunicació d’avui en dia.
El divendres 7 de juny va tenir lloc 
l’assemblea anyal i el sopar de final de 
temporada, amb molt bona participació de 

sòcies i altres simpatitzants que s’hi varen 
voler afegir. Durant el sopar vàrem comptar 
amb l’actuació de Cessi Sitjà, que va expli-
car-nos contes ... eròtics!
El dissabte 22 de juny vàrem elaborar mel-
melades casolanes —boníssimes, per cert— 
de taronja, préssec, albercoc, pruna, pebrot 
i tomata. La vàrem envasar, i destinarem el 
producte de la venda a beques per al menja-
dor escolar, en col·laboració amb els serveis 
socials de Sant Gregori.

Un moment de l’assemblea i sopar de l’Associació de Dones
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La Coral Sant Gregori us desitja una MOLT BONA FESTA MAJOR
i us deixa un recull de la seva activitat.
Bon estiu i bona música!! 

COraL Sant GrEGOri

una coral activa

Festa gent gran de Sant Gregori, 1 de maig de 2013

Casament a Regencós el 15/6/2013

Girona temps de flors. Centre Bonastruc ça Porta, 18 de maig de 2013

La Coral amb la Sra. Montserrat Sans, viuda de Miquel Martí i Pol 
i l’Hereu i la Pubilla de Sant Gregori, en la inauguració de la nova 
Biblioteca, 31 de maig de 2013.

Festa remença 2013

Trobada de corals. Malgrat de Mar, 9 de juny de 2013

Trobada de corals. Sils,  28 d’abril de 2013
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Montse Roura, de 18 anys i de Sant Gregori, estudiant d’infermeria, 
s’està obrint pas també com a model. Sense oblidar els estudis, ja ha 
combinat la seva formació amb diversos treballs dins el món de la 
passarel·la.
Recentment ha estat escollida Miss Facebook Espanya, i això li obre 
les portes a optar a Miss Facebook Univers el setembre de 2013.
Amb motiu de la seva proclamació ja ha estat entrevistada i segui-
da per diferents mitjans de Catalunya que s’han fet ressò de la notícia. 
També ha estat portada de la coneguda revista GiDona.
Des d’aquí l’anirem seguint i animant a continuar amb la seva trajec-
tòria com a model, però també com a estudiant.

Montse roura, estudiant i model

A R A   P A R L E M   D ’ A R A

El divendres 23 de maig, va tenir lloc la pro-
clamació dels guanyadors de la 26a edició 
del certamen literari premi Sant Gregori, 
havent resultat guanyadors de les diferents 
categories les persones següents:
Categoria infantil (de 9 a 12 anys): aleix 
Pinsach bosch, amb l’obra: L’origen	de	 la	
rotonda	dels	senglars que va presentar amb 
el pseudònim Papu Negre, conjuntament 
amb Maria Pagés Meré que va presentar 
l’obra  Història	d’un	llibre, amb el pseudò-
nim de  Gespa.
Local adults: M’expliques la història de la 
casa? signada per  Breacadh An Lae, pseu-
dònim que correspont a alba romera Durà.
I menció especial a: Quan a Sant Gregori 
només hi havia tres carrers – 

de Josep turon Castelló, que es va presen-
tar amb el pseudònim: Josep Planas Clapes.
En la categoria de poesia el guanyador va 
ser raimond aguiló bartolomé amb l’obra  
Colors	 de	 casa que havia presentat amb el 
pseudònim Pere de Déu.
adults prosa va resultar guanyadora l’obra 
Voldria	 demanar-te	 un	 favor	  de Espieta 
pseudònim que va emprar Ma. rosa Dachs 
Peitivií.
La menció especial temàtica dones va ser 
per Gloria Gou Clapera, que va presentar 
l’obra El	sotragueix	del	cor. 

Les obres guanyadores poden llegir-se per 
mitjà de la plana web www.santgregori.
cat a la pestanya de cultura

XXVi Certàmen literari, premi Sant Gregori



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

D E  L’ 1  D E  J U L I O L  D E  2 0 1 3  A L  3 1  D ’ O C T U B R E  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

8 DE SETEMBRE

19 / 22 DE JULIOL

DEL 20 AL 22  DE SETEMBRE

26 / 28 DE JULIOL

12/13 D’OCTUBRE

2/5 DE D’AGOST

FESTA MAJOR CONSTANTINS 

FESTA MAJOR SANT GREGORI 

FESTA MAJOR TAIALÀ

FESTA MAJOR CARTELLÀ

FESTA MAJOR SANT MEDIR

FESTA MAJOR GINESTAR

15/22/29 DE SETEMBRE i 4 D’OCTUBRE

DIJOUS D’AGOST

XIX FESTIVAL DE TARDOR

NITS FRESQUES


