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

La solució al 
problema 
d’escacs

Solució dels mots encreuats

ISABEL 
Blesa
Cano

Plantejament:
Juguen negres 

i guanyen.

Problema d’escacs

El tapat, destapa’l!

1. ...Cf3+ 2. Rf1 (o 
Rd1) e2+ 3. Rxe2 
Cd4+, guanyant
l’àlfil i la partida.

Quan vares arribar a Sant Gregori?
Fa cinc anys.
I la família?
El meu pare porta uns 35 anys residint al municipi.
Tens fills?
Sóc pare d’un trempat vailet que està a punt de fer set anys.
On vares anar a l’escola?
A la Pompeu Fabra de Salt.
T’agrada l’esport?
Sí, m’agraden tots, especialment els que es practiquen en llocs recollits. Són 
molt interessants per a la mainada, i alhora fomenten l’educació.
Quin prefereixes?
El futbol.
Gaudeixes igualment practicant esport que mirant-lo?
No, m’agrada molt més practicar-lo, però no sempre hi sóc pel mig: a vegades 
he de mirar.
Què creus que és millor per als infants: la preparació física que adquireixen en 
practicar un esport, o els valors que n’assumeixen?

Tot és important, però segurament és més important la segona idea. La prepa-
ració física es pot adquirir de moltes maneres.
Amb qui és més fàcil tractar: amb mestres o monitors?
Els mestres ocupen l’espai més important de l’ensenyament, mentre que els 
monitors poden treballar l’educació en el temps de lleure i lúdic, cosa que ho 
fa més distès.
A la teva feina hi ha espai per als objectes perduts?
Sí, quatre capses tot sovint plenes.
Què hi abunda més?
Samarretes, pantalons, bambes, paraigües, jaquetes... Fins i tot un patinet hi va 
passar una bona temporada.
I durant les teves hores lliures a què et dediques?
A fer esport per la muntanya. També m’agraden el cinema i els videojocs... tot 
i tenir una edat.
Remarca una virtut teva.
Sinceritat.
I un defecte.
Sinceritat.

HORITZONTALS:  1. Aquest, no ho dubteu, ben segur que practica allò que 
en diem “bonisme”.  2. Resat en absolut silenci i en absolut ordre alfabètic. Que 
no té cap possibilitat de néixer.  3. Gos que torna. Fa sonar l’horòscop. Relativa 
a l’eco. Aton lacisum.  4. Dit de la peça abscissa en la seva part inferior. Fa-

mosa i dissortada lady. Fa sonar la samba. Símbol fosfòric.  5. Del dret, Emili 
Daixonses Quintanas, va ser alcalde de Sant Gregori l’any 1962. Divinitat solar 
de l’antic Egipte. Colla nombrosa de xais o de cabres.  6. Cabalós riu alemany a 
contracorrent. Petó d’allò més poètic. Qui te la dona, et fastigueja.  7. Fa sonar 
mil crits. Alegra la cuina mediterrània. La companyia aèria que més fa servir 
Vladimir Putin.  8. Segolars, també. Anar. Nota musical.  9. Music Theatre In-
ternational. Arriba d’orient per visitar el gosset que tenim malalt.  10. Aquesta fa 
desaparèixer amb habilitat les cartes que tenia a la mà. 
VERTICALS.  1. La doctrina que aplega els principis místics i filosòfics de la prime-
ra de les quatre castes originàries de l’Índia.  2. Ataqui la paret nord de l’Eiger. Tens 
existència, com els companys dels uts.  3. Acabament d’acabament. Relatiu a una cul-
tura desenvolupada a Sardenya entre el 1.500aC i l’inici de la romanització de l’illa.  
4. Conjunció copulativa. Com pitjor té el fetge, millor per als gurmets. Nota musical. 
Fa sonar la barrabassada.  5. Uneix negacions. Rebem i donem asil, per exemple.  6. 
Va cap amunt un os de la boca. Entra i surt de Sèvres. Té castell, platja, vall i fins i tot 
una Santa Cristina.  7. Rígid, sense gens de flexibilitat.  8. North Atlantic Oscillation. 
Empastifa amb greix de baix a dalt.  9. S’enfila, i pot ser de vinil, mira què et dic. 
Lira que no sona. Lletra neerlandesa.  10. Va cap amunt la jove actriu de cinema 
nord-americana Christina. Sentirà, percebrà sons.  11. Fan sonar l’orinal. El nom del 
director de cinema Hitchcock.  12. Nota Bene. Puja un sacerdot budista. Tonatlitat.  
13. Nom àrab força comú. Molt i molt llunyana i capgirada.  14. Intent, assaig, conat. 
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Amb	la	col·laboració	de:

Som un municipi actiu

Malgrat que aquests mesos d’estiu puguin semblar 
mesos de poca activitat, tots plegats, des de totes les 

entitats organitzadores, amb els nombrosos veïns i veïnes que 
hi col·laboren, i des del mateix Ajuntament de Sant Gregori, ens 
mantenim més actius que mai per portar a terme aquest bullici 
de festes majors, actes i activitats arreu del nostre territori. 

Des de Constantins a Sant Medir, des de Ginestar a Taialà o des 
de Cartellà a Domeny, de banda a banda del municipi de Sant 

Gregori hem trobat moviment cada cap de setmana d’aquests darrers mesos. 

És agradable participar i ser partícip d’aquesta activitat que ens segueix aportant aquest esperit 
de poble, de persones properes, treballadores, implicades i compromeses amb Sant Gregori.

Un bon exemple el podreu trobar fullejant aquesta edició de la revista municipal, on veureu el 
resum d’aquests intensos dies d’estiu.

Som un municipi realment actiu ja des de fa anys —això no és nou—, però de tant en tant 
convé recordar-ho i també convé reconèixer la gran tasca que fan totes les persones, moltes 
vegades anònimament, que treballen per fer possible cadascuna d’aquestes festes majors, nits 
fresques, festivals, concerts, teatre o altres activitats de què gaudeix el nostre municipi, i 
perquè siguin un èxit.

Evidentment sempre hi haurà coses a corregir, a millorar i temps per innovar. Per això es tre-
ballarà de cara a l’any vinent però, mentrestant, rebeu la més sincera enhorabona per la feina 
que esteu portant a terme.

Per això animo a la participació de tots i totes, i a estar atents a cadascuna de les activitats 
que trobem al nostre voltant. Vull també animar-vos a seguir els canals d’informació munici-
pals —on podreu trobar l’agenda d’activitats—, les cartelleres, la web, les xarxes socials o el 
mateix boca-orella, que sovint funciona tan bé: simplement, compartim.

I ara, ja encetada la tardor, seguim aportant un ventall de programació variada i per a totes les 
edats, activitats juvenils i per a la gent gran, oferta cultural i esportiva, espectacles a la Pineda, 
la Fira del Pa i la Xocolata i moltes coses més. De ben segur que en trobareu més d’una per 
gaudir-ne i participar-hi.

JOAQUIM ROCA VENTURA
	 	 	 	 	 	 Alcalde
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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

ARA FA 75 ANYS

S’acorda repartir 60 quilograms d’arròs que es troben al dipòsit de proveïments del dis-
tricte entre els ciutadans més necessitats del municipi.

Fixar en 25 pessetes el tipus mitjà de jornal d’un peó a la localitat de Sant Gregori a 
l’efecte dels expedients de petició de pensió per a morts o desapareguts de guerra.

Canviar les targetes de racionament de tabac per tal d’evitar els duplicats.

Vista la falta d’aliment per la guerra que s’està patint, 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 7/8/1938  

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4/9/1938

SESSIÓ ORDINÀRIA 2/10/1938

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17/07/1938

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

Des de la Comissió de Reis de Sant Gregori volem tenir 
un especial i emotiu record per a Xevi Gómez, que malau-
radament ens va deixar el passat juliol de 2013, juntament 
amb dos companys, durant l’expedició al Gasherbrum, a la 
serralada de l’Himàlaia.
La seva col·laboració a la cavalcada de reis, des de fa uns 
anys, amb el grup d’escaladors, era indispensable pel seu 
bagatge i experiència, juntament amb la resta de la colla.
 

En record

El passat 6 d’agost ens va deixar Mn. Joaquim, de Sta. 
Afra: així és com a la Vall coneixíem mossèn Joaquim 
Cornellà i Sala, per haver estat durant tota la seva vida 
sacerdotal en aquest emblemàtic santuari.
Mn. Joaquim, de 96 anys, va néixer a Salitja, i d’ençà de 
la seva ordenació eclesiàstica el 1944 va exercir el seu 
ministeri a la parròquia de Ginestar, primer com a vicari i, 
a partir de 1957, com a rector.
A partir de 1976 també va tenir cura de les parròquies 
d’Adri, Biert, Canet i Montcal. D’ençà de l’any 2007 vi-
via a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla, de Girona.
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Obres municipals

S’ha col·locat un banc de pedra al camí paral·lel al Ter a la zona de l’Argelaguet, un punt molt con-
corregut per persones amb bicicleta o a peu.
Així mateix també s’ha col·locat un banc a la zona de l’aiguabarreig entre la Llémena i el Ter.

Canvi dels mecanismes de les portes d’emer-
gència del pavelló municipal d’esports.

Millora de dues esquenes d’ase situades al car-
rer la Crida de Constantins al sector de Can 
Serra.

Arranjament de camins de l’entorn de l’itinerari fluvial del Ter i del Llémena.

Canvi de la instal·lació d’aigua calenta als vestidors del camp de futbol municipal.
Subvencionat en part per Dipsalut, s’han col·locat tubs de termofusió, i s’ha pintat i millorat la imatge 
dels vestidors.

S’han col·locat més dispensadors de bosses de 
recollida d’excrements de gossos en diferents 
punts del nucli urbà.
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Portes Obertes Noves Aules Escola
Tres noves aules per a l’Escola Agustí Gifre a l’edifici de la nova biblioteca Miquel Martí i Pol. 

Dues aules han estat executades pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, i la tercera aula, serveis i accessos han estat 
executats per l’Ajuntament de Sant Gregori. Aquestes aules d’ús esco-
lar durant l’horari lectiu han permès recuperar espais a l’escola Agustí 
Gifre, ja que hi ha diversos cursos triplicats. Les obres s’han portat a 
terme de juliol a setembre de 2013.
En l’inici de curs escolar, el passat dia 12 de setembre, van entrar 
en funcionament dues aules, i el dia 25 de setembre, ja la tercera, a 
l’espera de finalitzar el segon accés, per seguretat. A la jornada de por-

tes obertes, el dijous 26 de setembre, a la qual va assistir el delegat te-
rritorial d’Ensenyament, el Sr. Albert Bayot, acompanyat de l’alcalde, 
regidors i regidores, tècnics municipals, equip directiu de l’escola, 
mestres i pares, mares, familiars i alumnes, es va poder visitar tot 
l’equipament —primera i segona planta—, on s’han d’anar comple-
tant espais. Per això, des de l’Ajuntament de Sant Gregori també s’ha 
sol·licitat la subvenció del PUOSC per completar amb tres espais més 
tota la primera planta de cara al 2014.
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MOVIMENT  DEMOGRÀFIC
De l’1 de juliol al 30 de setembre de 2013

NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

MATRIMONIS

•    AURELI PARELLADA i MARONNA, fill de Xavier i Sol, que 
resideixen a Cartellà, nascut el dia 5 de juliol de 2013.

•    WARDA BOUKHARTA SAADANI, filla de Ahmed i Itto, que 
resideixen al carrer Montseny, de Sant Gregori, nascuda el dia 
10 de juliol de 2013.

•    JÚLIA BOSCH i PANOSA, filla de Pasqual i Clara, que resi-
deixen al carrer de la Bruguera, de Sant Gregori, nascuda el dia 
15 de juliol de 2013.

•    MARIA ESCOSA i BENÍTEZ, filla de Jesús i Rosa Maria, que 
resideixen al carrer Joan Maragall, de Sant Gregori, nascuda el 
dia 19 de juliol de 2013.

•    NEUS SALA i JULIOL, filla de Francesc i Lilenis, que resi-
deixen al carrer Guillem de Galzeran de Cartellà, de Sant Gre-
gori, nascuda el dia 3 d’agost de 2013.

•    CARLA CASELLAS i SALGAS, filla de Joaquim i Roser, que 
resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 11 d’agost de 2013.

•    BEATRIZ BENJUEMA i DELGADO, filla de Jarry Alejandro i 
Dayfennis Mildrey, que resideixen a Domeny, nascuda el dia 4 
de setembre de 2013.

•    RAI CODINA i RECASENS, fill de Pol i Gemma, que resi-
deixen al passeig Llibertat, de Sant Gregori, nascut el dia 21 de 
setembre de 2013.

•  JORDI VILA i GONZÁLEZ, de 43 anys, que residia al ca-
rrer Josep Maria Vila, de Sant Gregori, on va morir el dia 19 
de juliol de 2013. Fou enterrat al cementiri de Sant Gregori.

•  SERAFÍN MARTÍNEZ i MARTÍNEZ, de 61 anys, que resi-
dia a Sant Julià de Ramis, va morir d’accident a Cartellà el 
dia 14 de juliol de 2013. Fou incinerat al tanatori de Girona.

•  LLUÍS PUJADAS i FÀBREGAS, de 72 anys, que residia 
a l’avinguda Girona de Sant Gregori, va morir el dia 23 de 
juliol de 2013. Fou enterrat al cementiri de Sant Gregori.

•  LORETO ROCA i GARCÍA, de 85 anys, que residia a Giro-
na, va morir a l’Hospital Santa Caterina de Salt el dia 27 de 
juliol de 2013. Fou enterrada al cementiri de Taialà.

•  Mn. JOAQUIM CORNELLÀ i SALA, (Mn. Joaquim de Sta. 
Afra), de 96 anys, que actualment residia al Seminari Sevilla, 
a Girona, va morir el dia 6 d’agost de 2013. Fou enterrat a 
Salitja.

•  ENRIQUETA MITJÀ i MASEGÚ, de 78 anys, que residia a 
can Daranas de Sant Gregori, on va morir el dia 14 d’agost 
de 2013. Fou enterrada al cementiri de Sant Gregori.

•  JUAN DONAT i BUSCATÓ, de 91 anys, va morir a can 
Nando de Domeny el dia 31 d’agost de 2013. Fou enterrat al 
cementiri de Salt.

•  MARIA REIXACH i BERNATALLADA, de 87 anys, del 
carrer Pardals de Sant Gregori, va morir a Sant Coloma el dia 
11 de setembre de 2013. Fou enterrada al cementiri de Sant 
Gregori.

•  JUAN MARIA COLOMER MARCILLO amb MÒNICA COLL 
VIDAL, tots dos de Sant Gregori, es varen casar a l’església 
parroquial de Sant Gregori el dia 15 de juny de 2013.

•  JOAQUIM GARANGER i DE LA CUEVA amb CRISTINA 
VILARÓ i DUARTE, tots dos de Sant Gregori, es varen casar a 
l’església parroquial de Sant Gregori el dia 13 de juliol de 2013.

•  JOSEP PONSATÍ CORNELLÀ amb MÒNICA SOLER TRI-JOSEP PONSATÍ CORNELLÀ amb MÒNICA SOLER TRI-
AS, tots dos de Sant Gregori, es varen casar el dia 27 de juliol 
de 2013.

•  ANTONIO RAFAEL REYES i GARCIA amb XAVIER RIU i 
PONT, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau 
de Sant Gregori el dia 15 d’agost de 2013.

•  GERARD BLASCO i SOLÀ amb KIRSTE JANE MOWATT, 
tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau de Sant 
Gregori el dia 7 de setembre de 2013.

•  JESÚS ESCOSA i BAIXERAS amb ROSA MARIA BENÍTEZ 
i HUGAS, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de 
Pau de Sant Gregori el dia 21 de setembre de 2013.

•  TOMÁS MARIN i GORDO amb CRISTINA DEL SAZ i NO-TOMÁS MARIN i GORDO amb CRISTINA DEL SAZ i NO-
GALES, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de Pau 
de Sant Gregori el dia 27 de setembre de 2013.



M E D I   A M B I E N T

Primera pedalada popular per celebrar la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura a Sant Gregori

La setmana del 22 al 29 de setembre vam 
celebrar a Catalunya la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura, que aquest any 
ha portat per tema «Aire net - Fes el pas!», 
amb l’objectiu d’incentivar la població a 
practicar una mobilitat sostenible, ja sigui 
caminant, anant amb bicicleta o agafant 
el transport públic. Canviant la manera de 
desplaçar-nos podem augmentar els nostres 
nivells d’activitat física, contribuir a millo-
rar la qualitat de l’aire i ajudar a prevenir 

els accidents de trànsit.
Des que es va iniciar la seva celebració, 
l’Ajuntament de Sant Gregori cada any 
s’ha adherit i col·laborat amb la campanya, 
ja que coincidim plenament amb els objec-
tius de la Setmana de la Mobilitat. Bàsica-
ment es proposa a la població cercar noves 
formes de mobilitat, allunyar-nos del domi-
ni absolut del cotxe particular i optar per 
un transport més sostenible, segur i saluda-
ble. Escollir el transport públic col·lectiu 

per anar a la feina, caminar o moure’s en 
bicicleta en comptes d’agafar el cotxe pot 
ser una bona forma de protegir i millorar la 
salut, alhora que reduïm les emissions de 
CO2 i afavorim la sostenibilitat del medi 
natural.
Per entendre l’abast que suposa com a mu-
nicipi donar suport a la Mobilitat Sostenible 
i Segura, anualment totes les entitats parti-
cipants hem d’adherir-nos a la Carta Euro-
pea de la Setmana de la Mobilitat, entre les 
quals hi ha l’adhesió a la Carta Internacio-
nal per Caminar, amb la qual ens compro-
metem com a poble a complir uns principis 
i estratègies per afavorir la mobilitat a peu, 
en bicicleta o en transport públic.
Així, hem anat adequant el camí ral, subs-
tituint barreres arquitectòniques, creant in-
fraestructures a l’aire lliure —el parc de sa-
lut i itineraris saludables, senderisme guiat, 
etc.—, estacionaments per a bicicletes o la 
promoció del transport públic entre joves i 
persones de la tercera edat, entre d’altres 
iniciatives.
I en la mateixa línia, continuem treballant 
per desenvolupar projectes més transver-
sals i de futur, com l’Agenda 21, el PAES i 
l’adhesió al Pacte d’Alcaldes: en definitiva, 
per fomentar un canvi d’hàbits per esdeve-
nir comunitats més sanes, eficients i soste-
nibles.
Des de l’Ajuntament vam demanar la 
col·laboració de l’empresa Sportivament, 
que actualment gestiona el centre BTT de 
Sant Gregori, per celebrar la Setmana de la 
Mobilitat 2013 amb una pedalada popular. 
Així, el diumenge dia 22 de setembre, més 
de 120 inscrits van participar en aquesta pe-
dalada, que va comptar amb un recorregut 
més curt per a les famílies amb nens petits.
La jornada es va completar amb un Photo-
Call que va organitzar l’Associació Zoom 
d’Amics de la Fotografia i un taller de man-
teniment de bicicletes, dues activitats que 
van tenir molta participació. A tots els par-
ticipants se’ls va distribuir una matrícula 
de bicicleta identificadora de la setmana de 
la mobilitat, així com un clauer per a totes 
les persones que es van fer una fotografia 
al Photo-Call.
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Nou curs parroquial
Ha començat un nou curs. El setembre, per moltes raons, és un temps per recomençar. Temps de petits o grans propòsits de 
cara al nou curs. Les vacances ja ens queden lluny, i hem tornat al ritme de la feina, als compromisos i obligacions. Com els 
nens d’escola, tenim ganes de retrobar els amics, d’explicar-los les nostres aventures i coneixences de l’estiu. Duem la nostra 
cartera carregada de projectes i il·lusions perquè som afortunats de tenir amb qui compartir el que som i vivim. Tenim motius 
per estar contents i engrescats.

Des de la parròquia encetem aquest curs 2013-2014 amb entusiasme 
perquè el nostre repte és el millor de tots: voler fer present l’Amor de 
Déu als homes. Com?
Doncs, el qui cerqui una paraula amable, a la parròquia trobarà qui 
l’escolti.
El qui cerqui un consol espiritual encertarà en la parròquia aquell con-
sell que satisfarà el seu esperit.
Als nens, que es conformen amb un amic llaminer, amb un dolç parlar, 
Jesús se’ls farà present, amb l’ajut de les catequistes.
Per al qui no sap com arribar a final de mes, des de Càritas parroquial 
intentarem alleugerir els seus ofecs.
Aquest és el nostre programa de començament de curs. Més d’una ve-
gada haurem de recordar que Déu és present en el nostre camí. Els 

qui treballem a la parròquia i tots els qui ens en sentim membres li 
encomanem aquest nou curs. Volem compartir-lo amb tots els qui lle-
geixen el 7EN1, però sobretot volem que la nostra quotidianitat arribi 
a les places, als ambients i al cor de la gent del poble, de la comarca i 
de tot el món.
Potser és massa ambiciós aquest programa de curs? Ens conformem 
que al cap de l’any l’activitat parroquial hagi donat fruit de bondat, 
d’amor i de pau entre nosaltres. Tant de bo que el resultat de l’avaluació 
de final de curs sigui com una guspira de llum que il·lumini moltes 
parts fosques del nostre món.
Perquè el nostre programa no quedi només en boniques paraules, es-
tem a la vostra disposició tots els divendres de l’any, de 17.00 a 20.00 
h al despatx interparroquial que tenim a la rectoria de Sant Gregori.
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caments, cosa que després el va ajudar molt per treballar en una 
farmàcia. Quan l’empresa va decidir tancar el magatzem de Girona 
n’era ja l’encarregat. Però en Tomàs va trobar feina de seguida. A 
la farmàcia Xirgu, del carrer Santa Clara, de Girona, li van oferir 
entrar a la botiga, i ell no s’ho va pas pensar gaire: va entrar-hi a 
treballar ben aviat.
Un bon dia, la farmàcia Xirgu va decidir obrir-ne una de nova a 
Sant Gregori, i qui millor que en Tomàs que, a més de conèixer 
l’ofici, era del poble i hi coneixia tothom.
Ell no era farmacèutic. No havia estudiat l’ofici, tot i que, segons 
ens diu ell mateix, va fer tota mena de cursets que se li van posar 
al davant per anar millorant, fins a treure’s el títol de tècnic en far-
màcia. Ell ha estat el dependent, però la seva llarga experiència li 
ha donat un gran coneixement, i la gent sempre ha acudit a ell quan 
ha tingut algun problema. Curiosament, la farmàcia ha canviat di-
verses vegades de propietari, però en Tomàs sempre hi ha estat al 
peu del canó. 
En Tomàs ens explica que ha après molt de tots els farmacèutics 
amb qui ha treballat, fet que els agraeix moltíssim.
«El món de la farmàcia ha canviat molt», com tot en aquest món, 
ens diu. Ell, però, sempre ha tingut molt clar el seu paper. Reconeix 
que a vegades hi ha gent que va a la farmàcia pensant que allò que 
tenen els ho resoldrà el farmacèutic. Ens diu: «Cal saber fins on 
pots arribar, i moltes vegades la meva feina és enviar el client rà-
pidament al metge. No fa gaires dies va venir una dona a qui havia 
picat una vespa. Em demanava alguna pomada. Jo, quan ho vaig 
veure, li vaig dir: “Vés de seguida a Girona al metge”. Ella mateixa 
després em va comentar que va tenir treballs per arribar a Giro-
na». En Tomàs ens reconeix que amb el temps els coneixements 
de la gent també han canviat. Quan van sortir els preservatius, 
molts usuaris tenien com una certa vergonya d’anar a la farmàcia, 
i els compraven a veïns o amics que en portaven de França. Més 
o menys va passar el mateix amb les píndoles anticonceptives. A 
vegades hi havia gent que esperava que haguessin marxat tots els 
clients per demanar algun producte d’aquests. 

Tomàs Besalú Sayols, 
en Tomàs, el «farmacèutic»

Difícilment trobaríem a Sant Gregori una persona que no 
conegui en Tomàs, un treballador de la farmàcia de Sant 
Gregori que moltíssima gent ja identifica amb el farma-
cèutic. I és que bona part de la seva vida ha transcorregut 
a la farmàcia, de dilluns a diumenge. Ara, el mes de nov-
embre, penjarà la bata, i podrà fer moltes coses que el seu 
treball quotidià no li ha permès fer. Costarà, però, entrar 
a la farmàcia i no veure-hi en Tomàs. Era —és— un medi-
cament més, en el bon sentit de la paraula.

És de Sant Gregori de tota la vida. Hi va néixer, al mas Vilà, i ha 
viscut al poble gairebé sempre. Només quan es va casar se’n va 
anar amb la seva dona a viure a Salt, però ben aviat van començar 
a aixecar a Sant Gregori una casa des dels fonaments, a la qual van 
anar a viure tan bon punt van acabar les obres, el 1989.
Va anar a l’escola a Sant Gregori fins als 15 anys i ja es va posar 
a treballar, tot i que anava a classes particulars per estar més pre-
parat per a la vida. «Amb els pares vam veure que a pagès no hi 
havia futur i vam decidir que tirés cap a la indústria», ens diu. Can 
Vilà era una casa de pagès mitjana. Hi estaven d’arrendament, i el 
màxim que es podria aspirar era anar tirant sense gaire alegries. 
Per això en Tomàs va buscar feina, i la primera que va trobar va 
ser en els Laboratoris Uriach, en la seva delegació Biohorm, de 
Girona. Es tractava d’una empresa de repartiment de productes 
farmacèutics. En Tomàs treballava en el magatzem tot i que, en 
algun cas d’urgència, si calia anar a repartir també ho feia. «Va 
ser un bon aprenentatge, ja que eren milers els productes que es 
repartien», ens diu. Amb el temps, coneixia gairebé tots els medi-

En Tomàs amb les seves germanes
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Sembla que cada vegada tot s’ha anat posant a lloc, i ara queda fo-
rça clar quins són els productes farmacèutics que ha de receptar el 
metge i quins pot aconsellar el farmacèutic. Ens sabem de memòria 
allò dels anuncis de la televisió: «Llegiu les instruccions d’aquest 
medicament i consulteu el farmacèutic». 
En Tomàs ens reconeix que la farmàcia a vegades sembla una mena 
de confessionari: la gent explica coses molt personals i espera que 
el farmacèutic els aconselli i els guardi la privacitat.
Parlem amb en Tomàs de la seva vida de poble, i és molt sincer: 
amb el tipus de feina que té, poca cosa pot fer. Passa tot el dia a 
la farmàcia i fins i tot alguns diumenges al matí. Per això ha ha-
gut de deixar de banda les aficions, que espera recuperar ara que 
es jubilarà. «Tinc molts llibres per llegir», ens diu. El que no ha 
deixat mai, però, és mantenir el contacte amb la natura. «Necessi-
to sentir l’olor de la terra», ens comenta. Per això quan té alguna 
estona agafa els trapaus i se’n va a la muntanya o a l’hort. El seu 
passat de pagès li va calar fort, i és feliç quan es troba enmig de 
la natura.
Però no us penseu: en Tomàs va tenir temps per conèixer i festejar 
amb la Lluïsa, filla d’Anglès. Més endavant es van casar i van tenir 
dos fills, l’Adrià i en Bernat. Precisament ha aprofitat sovint les 
vacances per sortir amb la dona a l’estranger a visitar els fills, quan 
havien fet estades fora de casa nostra.
Ens atreviríem a dir que la farmàcia és l’establiment més popular 
d’un poble. Al llarg de la vida hi passa tothom, petits i grans, i és 
més popular que no ho era can Ribas, que ja és dir.
Acabem amb una anècdota. Un client va anar a buscar uns supo-
sitoris que li havia receptat el metge i se’ls posava amb la funda 
inclosa. És clar, no solament no li feia efecte el medicament sinó 
que encara tenia més mal. No et dic res, empassar-te una funda 
d’aquelles de plàstic tan fortes.
Desitgem a en Tomàs que pugui fruir de la seva jubilació, que la té 
ben guanyada.

PEP COLLELLDEMONT
CARME GUBAU

La família d’en Tomàs

En Tomàs el dia del seu casament amb la M. Lluïsa
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Quan entenem que el mitjà que tenen els in-
fants per aprendre i desenvolupar-se és el joc i 
l’experimentació, aquesta premissa ens porta, 
necessàriament, a donar importància a la ma-
nera com organitzem els materials i l’entorn 
de l’infant, a fixar-nos en com distribuïm els 

espais i els dotem d’elements, i això no es re-
dueix només a l’espai interior, sinó que també 
ha d’incloure els espais exteriors.
Per això aquest curs estem posant en marxa 
un nou projecte de pati amb elements que in-
citin en els infants les ganes d’investigar, de 

descobrir, de provar..., és a dir, a crear espais 
exteriors que siguin susceptibles de generar 
aprenentatges.
Des de la llar d’infants volem donar gràcies a la 
jardineria Josep Font, que ha fet la donació de 
troncs per construir algunes estructures del pati.

LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”

Els patis

Des de fa uns anys en el Consorci Sant Gre-
gori es porta a terme un «projecte d’activitat 
física adaptada» per a totes les persones del 
centre.
L’activitat física de manera regular s’ha in-
tegrat a les activitats de la vida diària i en els 
programes de lleure, i hem constatat resultats 
molt positius. Al llarg d’aquest temps s’han 
realitzat importants millores en els espais i 
l’adquisició de nous materials i aparells.
Es fan activitats molt diverses: piscina, gim-
nàstica, activitats al pavelló municipal, balls 
i jocs diversos, bicicleta, bicicleta estàtica, 
exercicis amb pilota, activitat de golf adaptat, 
exercicis d’equilibri i activitats de psicomo-
tricitat, tot per potenciar la marxa i el movi-
ment, entre altres.
Les persones amb afectació greu de la mo-
bilitat segueixen un programa individual de 
fisioteràpia.
Una de les principals activitats són les cami-
nades: caminar pels espais exteriors del cen-
tre, situat en un entorn natural privilegiat amb 
camins arbrats, i pel mig del bosc en el turó 
on estan situats els diferents edificis del Con-

sorci. També fem moltes sortides a l’exterior 
per rutes saludables del poble. Aquest any, 
com a millora, hem senyalitzat les diferents 
rutes del Consorci, que tenen diferents tra-
jectes i distàncies, definint els nivells de difi-
cultat. Els itineraris queden senyalitzats amb 
colors que identifiquen cada ruta i amb un pa-
nell informatiu al punt d’inici on conflueixen 
totes les rutes: BLAVA, VERDA, ROSA, 
VERMELLA, GROGA, MARRÓ, NEGRA. 
La més llarga surt del Consorci i arriba fins al 
CAP de Sant Gregori passant per la Pineda.
Els equips de professionals organitzem di-
ferents grups amb les persones candidates a 
seguir cadascuna de les rutes a partir de les 
seves necessitats, possibilitats i aficions.
En determinats punts s’incorporaran plafons 
indicatius amb imatges d’alguns exercicis de 
gimnàstica o estiraments que les persones po-
den realitzar, cistelles per a pilotes i també, en 
alguns punts, bancs per descansar.
Aquest projecte es complementa amb una 
nova activitat de reconeixement de l’entorn i 
d’observació dels arbres que ens envolten, tot 
gaudint de la natura.

L’activitat física 
al Consorci Sant Gregori
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Amb l’arribada del setembre, la rauxa es-
tival comença a minvar. El poble entra en 
un estat de tranquil·litat aparent. Aquest 
fet és degut, en part, a l’inici del curs esco-
lar. Les famílies van entrant en les rutines 
horàries i la mainada comença a enfrontar-se 
a les activitats escolars i extraescolars que 
l’acompanyaran, gairebé a diari, fins que 
arribi el proper estiu.
El nou curs que acabem d’encetar ve mar-
cat per dos fets que per a l’escola tenen un 
caràcter molt especial: per una banda, el 
tema dels llibres, i per l’altre el dels espais.
El passat curs, l’AMPA va prendre la deci-
sió de comprar de manera col·lectiva tots 
els llibres de les famílies que ho volguessin. 
D’aquesta manera els podria sortir més ba-
rat, cosa interessant si tenim en compte els 
moments que travessem. Des de fa temps 
l’escola participa o, més ben dit, participava 
en el Projecte de reutilització de llibres de 
text, impulsat i subvencionat pel Departa-
ment d’Ensenyament. El passat curs ha estat 
el darrer en què s’hi ha pogut participar, ja 
que no hi ha fons públics per poder continuar 

finançant-lo. Aquest va ser un dels motius 
que va moure l’AMPA a dur a terme aquesta 
iniciativa, que ha ajudat les famílies a estal-
viar i a intentar trobar finançament per con-
tinuar la reutilització de llibres a l’escola. 
Tota la feina que es va fer en el període de 
vacances escolars es va veure reflectida el 
primer dia de curs, en què els alumnes es 
van trobar tots els llibres a la seva aula. Cal 
destacar l’excel·lent organització i la gran 
tasca feta per part dels pares i mares encarre-
gats de gestionar tot aquest munt de volums.
Pel que fa al tema dels espais, aquest any 
hem tingut la sort de poder disposar de tres 
aules més, i d’aquesta manera esponjar 
l’escola. Des de fa quatre cursos l’escola ha 
anat creixent de forma podríem dir-ne des-
mesurada. D’una escola de dues línies, hem 
passat a tenir sis nivells triplicats. Aquest fet 
ha provocat que ja no s’hi cabés. S’han ha-
gut d’aprofitar tots els espais possibles per 
fer-hi classe. Fins i tot vam tenir una aula 
en un passadís. Amb les aules noves hem re-
cuperat l’aula de psicomotricitat d’infantil, i 
també hem pogut col·locar l’aula del passa-

dís a l’antiga aula de música. A hores d’ara, 
els alumnes de cinquè ja estan instal·lats en 
els nous espais situats sobre la nova biblio-
teca Miquel Martí Pol. Tot i haver anat una 
mica de corcoll durant tot l’estiu i fins pocs 
dies abans de començar, les obres es van 
acabar a temps, i estem contents perquè han 
quedat uns espais molt ben condicionats. Cal 
remarcar la feina que conjuntament han fet 
l’escola i Ajuntament per poder aconseguir-
ho: des de negociar amb el Departament 
com anar seguint el ritme de les obres per 
complir els terminis. Amb el curs començat 
i amb la perspectiva que dóna el temps, en-
cara que sigui poc, podem assegurar que és 
un goig poder disposar d’aquests espais tan 
necessaris per a una escola de qualitat.
Cada curs és diferent i sempre porta nove-
tats, algunes de petites i d’altres, com les 
d’aquest any, molt significatives. Cal que 
tots plegats estiguem contents de poder te-
nir gent tan compromesa amb l’escola i que 
valora la importància que té per al futur del 
poble i de la Vall. Gràcies a tots per la vostra 
implicació.

ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

Inici del nou curs escolar
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Viatge a Rússia
Del 3 al 9 del passat mes de setembre, un 
grup de 39 persones de Sant Gregori i pobles 
de l’entorn vàrem fer un viatge a Rússia per 
visitar Moscou i Sant Petersburg.
Els contrastos d’un país que ha viscut 
moltes vicissituds històriques i polítiques 
es palpen en el dia a dia de la seva gent. 
Nosaltres vam tenir ocasió de conèixer 
l’austeritat de la vida a Moscou, que con-
trasta amb la moda actual que els porta 
al consumisme fins i tot una mica fora de 
lloc (per exemple, les núvies es feien les 

fotografies del dia del casament dins unes 
galeries comercials) en una societat econò-
micament poc equilibrada: només un 10 % 
és classe alta i un altre 10 % classe mitjana; 
l’altre 80 % viu amb dificultats i en oca-
sions sobreviu. Tot això, immers en un en-
torn ple de llocs emblemàtics: plaça Roja, 
Kremlin, catedral de St. Basili...
També vàrem conèixer la bellesa i elegància 
de Sant Petersburg i els seus majestuosos 
palaus: l’Hermitage, el palau de Catalina la 
Gran, Peterhof... just el dia després que fina-

litzés la cimera del G-20 (encara hi restava 
alguna delegació, i instal·lacions expresses 
per a la trobada). Deien que el bon temps 
que vam tenir en aquesta ciutat era degut 
al microclima que s’havia creat per acollir 
els mandataris mundials. Si és veritat o no, 
no ho sabem. El cert és que ens va fer un 
sol esplèndid, al contrari de Moscou, i una 
temperatura ideal... O potser va ser per 
acollir-nos a nosaltres que varen destruir els 
núvols... Sempre ens quedarà el dubte, i el 
bon record!
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El grup que va viatjar a Rússia davant el Palau de Catalina la Gran

Interior del Palau de Catalina la Gran Interior metro Plaça roja
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Durant el passat mes de juliol va portar-se a terme aquest camp de tre-
ball, centrat en el cultiu d’hortalisses, en el qual es compartia la feina i 
es convivia amb altres joves residents a la Fundació.
El dia 9 de juliol, l’alcalde, Quim Roca, acompanyat de Toni Reig, 
director general de Joventut; d’Eudald Casadesús, delegat del Go-
vern de la Generalitat a Girona; i d’Anna Prior, delegada territorial 
de Joventut, van visitar els joves i les instal·lacions del camp de 

treball a Sant Medir, on van ser rebuts pel director de la Fundació 
Oscobe.
Des de l’Àrea de Joventut també hem donat suport a l’altre camp de 
treball de la Generalitat de Catalunya, que va acollir el municipi durant 
aquest estiu, en aquest cas el segon any consecutiu que l’Associació de 
Joves el Quaranta Dos desenvolupava aquest projecte de senyalització 
de rutes de senderisme amb 24 joves d’arreu de Catalunya.

S’ha acabat l’estiu i, per tant, també les diferents activitats organitzades per l’Àrea de Joventut durant 
aquest període de tanta activitat juvenil: uns mesos per a l’oci i el lleure dels joves, i en el qual no hem 

parat per poder omplir una part del seu temps, de forma saludable, divertida i respectuosa.

Activitats de l’Àrea de Joventut

Sortida al Parc Aquàtic Caiac, una activitat propera i refrescant!

Visita del camp de treball de la Fundació Oscobe a Sant Medir

El 31 de juliol, a la zona de la Pilastra des de Sant Gregori (al riu Ter), 
els joves pre-monitors d’aquest estiu i altres joves que s’hi van apuntar 
van tenir l’oportunitat de baixar amb el caiac per aquest tram del riu, 
habilitat per a aquest esport.
L’activitat es va portar a terme amb l’empresa especialitzada Caiac i 
Natura.

El 16 de juliol vam anar al Parc Aquàtic de WaterWorld. Aquesta és 
una sortida habitual de l’Àrea de Joventut a l’estiu, la qual sempre 
compta amb una bona participació de joves.
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Aquest estiu, l’Àrea de Joventut va col·laborar amb la Comissió de 
Festes de Ginestar en diferents activitats amb motiu de la seva Festa 
Major: el dissabte 27 de juliol en la II Baixada de carros i carretons, i 
el divendres 2 d’agost en el concert jove amb els grups Tant de bo (a 
la imatge) i Lapsus.

Festa Major de Ginestar

El dimecres 24 de juliol hi hagué una nova edició de la Nit de l’Esport a la pista esportiva de la plaça Miquel Martí Pol. Des de les 7 de la tarda 
fins a les 11 de la nit, els joves, en diferents equips de futbol, bàsquet o vòlei, van poder disputar els partits organitzats.

Nit jove de l’Esport
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F L A I X O S  D E  J O V E N T U T
BUS NIT A LES FESTES DEL TURA A OLOT
Aquest passat mes de setembre, conjuntament amb l’Àrea de Jo-
ventut de Vilablareix, vam organitzar un bus des de Sant Gregori 
per anar a les Festes del Tura (Olot). Més de 30 joves hi van pujar.

TALLER D’SCRAPBOOKING
Durant aquest estiu també vam portar a terme un taller d’scrapbooking 
que va tenir una molt bona acollida entres les noies i en el qual van 
poder crear un LO (un quadre d’imatges amb paper i fotografies.

També, dins el programa Estiu x Joves, es 
van fer aquestes activitats gratuïtes i por-
tades a terme pels professors i professores 
habituals durant el curs a Sant Gregori. En 
acabar cada sessió temàtica els participants 
es podien banyar a la piscina.

Hem renovat la pàgina web de l’equipament de l’Espai Jove Cal Bolet amb continguts actua-
litzats i amb tots els enllaços a les xarxes socials que mantenim, per informar els joves i les 
joves en el dia a dia.
L’adreça de la pàgina és: www.stgregori.com/calbolet

Percussió, dansa del ventre i ioga

Nova pàgina web de l’equipament de Cal Bolet
Xarxes Socials de Cal Bolet

+ 1.022 amistats

+ 50 seguidors

I ara també a 
Instagram!
Segueix-nos
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L’Agrupació Esportiva Sant Gregori co-
mença la temporada 2013-2014 amb la gran 
novetat del futbol femení sènior en competi-
ció. El grup de nois de Sant Gregori que hi 
havia s’ha ajuntat amb un altre grup de juga-
dores, majoritàriament de Girona, amb expe-
riència en diferents categories.
Per altra banda, el primer equip de l’entitat 
ha començat la temporada amb moltes nove-

tats a la plantilla, entre les quals destaquem la 
tornada de dos exjugadors de la casa, l’Albert 
Garcia i en Xavier Donat, que s’uneixen als 
altres companys de la pedrera de Sant Gre-
gori: el capità Dani Rovirola, en Pau Vilà, en 
Pere Armengol i en Francesc López. Recor-
dem que l’Enric Bonilla va penjar les botes 
assetjat per contínues lesions, i ara forma part 
de la Junta Directiva.

L’objectiu és l’ascens a Segona Catalana i, de 
moment, les coses han començat molt bé i ja es-
tem ocupant els primers llocs de la classificació.
Cal destacar també que, enguany, l’equip de 
Quarta Catalana està format pràcticament en la 
seva totalitat per jugadors del planter del club.
Pel que fa al futbol base, farem un seguiment 
del primer any del Juvenil A a Primera Di-
visió.

El diumenge 29 de setembre de 2013, 
l’associació Xangara va organitzar una mar-
xa solidària a Sant Gregori per recaptar fons 
per a la realització dels seus projectes. Sense 
el suport de l’Ajuntament d’aquesta localitat 
això no hauria estat possible. Donem les grà-
cies a tots el col·laboradors, els voluntaris i 
als participants. Va ser una gran experiència. 
Es van preparar dos recorreguts a l’entorn de 
Sant Gregori, un de curt —de 8 km— i un de 
llarg, de 12,5 km, pels quals van passar més 
de 130 participants.
L’associació Xangara es va constituir l’any 
2004 a partir de l’estada d’una persona del 
grup a Moçambic, i del seu coneixement de 
la pobresa i l’analfabetisme a la zona. Els 
projectes que es porten a terme s’emmarquen 
especialment en l’àmbit de l’educació i en 
l’ajut a nenes orfes. 
La nostra web és www.xangara.org.

AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI

Nova temporada

I Marxa Solidària Xangara
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CB SANT GREGORI

Ja hem 
començat 
una nova 

temporada
Com cada any, nous jugadors s’incor-
poren al club, sobretot a l’equip de es-
cola. En els equips més grans hem tin-
gut baixes de jugadors i jugadores per 
motius d’estudis, o perquè han anat a 
estudiar fora, o perquè tenen proble-
mes d’horari per compaginar les dues 
activitats. A tots, els desitgem molta 
sort en les seves noves etapes.
Quant als entrenadors, en continuen 
molts que ja estaven amb nosaltres 
la temporada passada, i s’incorporen 
jugadors i jugadores joves del Club, 
amb vista a continuar amb la seva for-
mació.
La Junta Directiva dóna les gràcies 
tant a l’Ajuntament de Sant Gregori 
com a aquelles persones i empreses 
que ens donen el seu suport per tal que 
els nens, nenes i joves de Sant Gregori 
i de la Vall del Llémena puguin practi-
car esport.
Per a qualsevol qüestió que vulgueu 
plantejar, us podeu posar en contacte 
amb el club mitjançant el següent co-
rreu electrònic: 


club@cbsantgregori.cat.

C. B. SANT GREGORI

E S P  R T S

El passat 20 de juliol va tenir lloc a Sant Gre-
gori la inauguració oficial de les noves pistes 
municipals de tennis de GreenSet®. L’acte va 
comptar amb la presència del president de la 
Federació Catalana de Tennis (FCT), Sr. Joan 
Navarro; del diputat d’Esports de la Diputa-
ció de Girona, Sr. Antoni Guinó; del director 
de l’Escola Magister Tennis, Sr. David Vidal, 
i de l’alcalde i regidor d’Esports de Sant Gre-
gori, Sr. Joaquim Roca.
Cal destacar que, en el seu discurs, el pre-
sident de la FCT, Sr. Joan Navarro, després 
d’agrair-nos la invitació i fer el servei inau-
gural, va ressaltar la seva satisfacció de poder 
inaugurar pistes de tennis, la qual cosa ens 
deia que no passava a Catalunya des de feia 
algun temps, per culpa, entre altres coses, de 

la irrupció tan generalitzada d’un cosí-germà 
del tennis com és el pàdel.
Una vegada closos els actes més protocol·laris 
i després d’un petit refrigeri, es va fer el primer 
«test» de les pistes amb la disputa d’un mini-
torneig de dobles entre una bona part dels as-
sistents, tan petits com grans (inclòs el mateix 
president de la FCT, que va canviar l’americana 
i corbata per un pantaló curt, samarreta i un ca-
lçat adequat, molt important per a aquest tipus 
de pista!). La sensació donada per la nova su-
perfície va respondre molt positivament a les 
expectatives generades, segons es comentava 
entre tots els jugadors participants. Tot l’acte 
inaugural es va desenvolupar dintre d’un càlid 
ambient festiu i de germanor.
Esperem que entre tots, tant els aficionats 
al tennis com els que en un futur ho puguin 
arribar a ser, fem un bon ús de les pistes, res-
pectant les normes establertes per a l’ocasió i 
exposades a l’entrada. Això farà que puguem 
conservar durant molt de temps aquesta mag-
nífica instal·lació i que se’n pugui gaudir 
tant des de l’aspecte més lúdic com des de 
l’Escola de Tennis i la competició.
Us desitgem, a tots i a totes, una bona nova 
temporada 2013-2014 amb salut i esport!
CT SANT GREGORI

CLUB TENNIS SANT GREGORI

Inauguració
de les noves pistes municipals de tennis

Llançament d’inauguració, amb l’alcalde, president Federació Catalana de Tennis i el Di-
putat d’Esports de la Diputació de Girona acompanyats de la gent del club de tennis Sant 
Gregori.
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L’Ajuntament de Sant Gregori ha col·laborat 
amb l’aportació de trofeus en el torneig que 
es va disputar a les instal·lacions del Club 
Pàdel x3 a Sant Gregori durant els dies de la 
Festa Major, com a acte esportiu i social més 
del municipi.
També, aquest passat mes de setembre, vam 
establir una nova col·laboració per al torneig 
especial del segon aniversari del Club x3 Pà-

del de Sant Gregori, durant els dies 16 al 21 
de setembre.
Fruit d’aquesta col·laboració, els veïns i veï-
nes de Sant Gregori tenien un descompte en 
la inscripció al torneig. A part del torneig pu-
rament esportiu es van portar a terme altres 
activitats de lleure paral·leles, amb una eleva-
da participació.

El club d’escacs Sant Gregori va organitzar 
la vuitena edició del torneig Ajuntament de 
Sant Gregori, a la piscina municipal. El tor-
neig va tenir una participació de 55 jugadors, 
i va ser guanyat pel jove jugador del Gerunda 
Daniel Molina, que va acabar el torneig amb 
6 punts de 7 possibles. També van acabar 
amb 6 punts Gal·la Garcia-Castany (segona 
classificada) i la jugadora local Laura Garcia 
(tercera classificada).
Els jugadors del Sant Gregori també han par-
ticipat a diferents tornejos: l’Antoni Foix va 
jugar l’obert internacional Ciutat d’Olot, i en 
Rafael Garcia va jugar a Santa Pau.
Aquesta tardor, el club d’escacs Sant Grego-
ri organitza el campionat territorial d’escacs. 
Es jugarà els diumenges al matí al Centre 
Cívic.

CLUB DE PÀDEL

CLUB D’ESCACS SANT GREGORI

Torneig de pàdel

L’estiu és l’època 
dels tornejos curts de festes majors d’escacs

Campions masculins del torneig

Campions mixtos del torneig, acompan-
yats per l’alcalde, Quim Roca, i per repre-
sentants del club Pàdel x3, a banda i ban-
da, Christian i Armand. Foto: J. Gafarot.

Campions masculins del torneig, acom-
panyats per l’alcalde, Quim Roca, i per 
representants del club Pàdel x3, a banda i 
banda, Christian i Armand. Foto: J. Gafarot.Campions mixtes del torneig
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L’Associació de Caçadors de Sant Gregori va realitzar una batuda especial el passat dijous 5 de 
setembre a la zona de can Prat, vivers i pla de Domeny, amb el resultat de 15 captures de senglar.
El passat 1 de setembre es va iniciar el període de caça major, que es mantindrà almenys fins al 
30 de març.
Els senglars, una espècie que s’ha estès ràpidament pel territori, causen nombrosos danys als 
cultius, camps i horts, i fins i tot provoquen accidents en creuar carreteres.

ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS DE SANT GREGORI

Època de caça

Períodes de caça
MITJA VEDA 
Període: del 15 d’agost al 15 de setembre
(diumenges, dijous i festius no locals)
Espècies: guatlla, tórtora, tudó, colom roquer, incloses les varietats domèstiques i híbrids, 
garsa, estornell vulgar, gavina riallera i gavià de potes grogues.

CAÇA MAJOR
Període: de l’1 de setembre al 30 de març
(dijous, dissabtes, diumenges i festius en zones d’aprofitament comú).
Espècies: porc senglar.

CAÇA MENOR 
Període: del 13 d’octubre al 2 de febrer (dijous, diumenges i festius, previsions singulars 
segons espècies).
Espècies: conill, perdiu roja, perdiu xerra, ànec griset, fredeluga i guineu.

Per a qualsevol dubte consulteu al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Exposició de 
flors de Taialà

Exposició de flors realitzada per la 
Maria Pont de Can Mangou dedicada 
a la pagesia a l’església parroquial de 
Taialà en motiu de la Festa Major de 
Taialà.
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A la tardor comencem a pensar en allò que 
hem fet i a la vegada mirem cap al nou curs, 
ben bé com si canviéssim d’any. A l’Ateneu, 
a més, toca renovació de la junta el mes de 
novembre, i aquest fet accentua el sentiment 
ambivalent d’enyor i d’il·lusió pel futur. Els 
darrers quatre anys hem obert l’Ateneu a la 
Vall, a la seva gent i al seu entorn natural. 
El conveni amb la Mancomunitat, la im-
plicació en la Festa Remença i les jornades 
temàtiques com la dels volcans, fòssils, bo-
lets, el riu i els ocells són exemples de la 
nostra voluntat de posar en valor la història 
i el patrimoni natural de la Vall de Lléme-
na. Hem buscat respostes i ens hem fet pre-
guntes sobre aspectes ecològics de la Vall, 
sobre el per què, el qui i el com de la crisi, 
sempre afavorint el debat i la participació 
dels veïns. Hem engegat el Club de Lectu-
ra, en col·laboració amb la biblioteca Martí 
i Pol, i a hores d’ara podem dir que ja el te-
nim consolidat. Una bona mostra és la par-
ticipació d’una colla de lectors entusiastes 

i la capacitat de transcendir més enllà de la 
Vall: autors de reconegut prestigi han assistit 
a les tertúlies, hem participat en mitjans de 
comunicació i en premis d’àmbit nacional 
català. Disposem d’una secció excursionista 
que ens ha ajudat a descobrir, tot caminant, 
indrets magnífics de la Vall i d’altres llocs 
de Catalunya, sense oblidar el repte de tre-
pitjar els cims del Pirineu. Hem mirat de fer 
arribar tot el que fem a través del blog, i més 
recentment amb la nova web.
Malgrat que aquests anys han coincidit amb 
els d’una crisi sense precedents a la nostra 
memòria viscuda, hem cregut en tot mo-
ment que l’associacionisme cultural havia 
de ser l’energia per no aturar-se i poder con-
tinuar promovent valors com la solidaritat i 
l’altruisme, amb la visió independent i plural 
que han tingut sempre els ateneus. Tot i les 
dificultats econòmiques, l’Ateneu ha cres-
cut amb nous socis i ens omple d’optimisme 
veure com moltes famílies noves de la Vall 
se’ns han acostat. Conscients d’aquestes di-

ficultats, hem obert la rectoria de Cartellà 
a una bona colla d’entitats culturals, caus, 
grups escolta, etc., per facilitar les seves ac-
tivitats assembleàries i d’educació en el lleu-
re, i moltes s’han adherit a l’Ateneu. Entre 
tots ens ha estat possible fer obres de millora 
importants a l’edifici. No hem d’oblidar que 
sobre la rectoria pivoten moltes de les activi-
tats que organitzem, i és la peça clau del ca-
sal d’estiu, la principal de totes. La rectoria, 
però, és molt vella, i busquem la complicitat 
dels ajuntaments, veïns i del Bisbat per poder 
dur a terme noves obres en l’estructura de 
l’edifici que ens assegurin poder-ne gaudir 
durant molts anys més.
Al darrere de tot plegat hi ha un grup 
d’ateneistes que, des de la junta o des de 
les seccions i projectes que han volgut tirar 
endavant, hi posen temps i il·lusió per fer-
ho possible. Després de quatre anys toca 
una renovació, i per això busquem noves 
persones que ajudin a estirar de l’Ateneu. 
Animeu-vos!

l’ateneu
  V  L

L’Ateneu busca…

Anellament i identificació amb l’Hubert Mas a la Jornada sobre Ocells de la Vall.
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Els dies 22 de juny i 13 de juliol, els Amics de Sant Gregori i 
l’Ajuntament de Sant Gregori van organitzar la segona edició de la 
Festa del Segar i Batre del municipi. Aquesta festa, que és tota una 
exhibició de com es treballava antigament el cereal, té com a objectiu 
donar a conèixer un ofici tradicional que s’ha anat perdent amb la 
incorporació de maquinària.

Segona Festa del Segar i Batre de Sant Gregori

CORAL DE SANT GREGORI

Concerts de la Coral
Aquest estiu la Coral Sant Gregori ha cantat en les Festes Majors de 
Sant Gregori, Ginestar, Cartellà, Adri, Granollers de Rocacorba i Taialà. 
Donem les gràcies a totes aquestes Comissions de Festes per pensar en nosaltres.

També vàrem posar el nostre granet de sorra a l’Acte Institucional que 
l’Ajuntament de Sant Gregori va celebrar a la Pineda amb motiu de la 
Diada Nacional de Catalunya.

Diada Nacional 2013

Granollers de Rocacorba 2013

Festa Sant Gregori 2013

Santa Afra 2013
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Via Catalana
L’Onze de Setembre vam ser molts els veïns de Sant Gregori que ens 
vam agafar les mans en la Via Catalana cap a la Independència.
A les vigílies de la Diada de l’any passat, els nostres ulls, les nostres 
orelles i el nostre enteniment ja van copsar la convocatòria que ens 
feia l’Assemblea Nacional Catalana per marxar sobre Barcelona. A 
més, a molts dels nostres cors també va arribar el somriure i l’alè 
dels nostres avantpassats, que ens xiuxiuejaven: «Va, endavant, no 
defalliu. Ara és el moment». El poble de Catalunya va respondre a 
aquestes crides, i a la Diada d’enguany ho ha fet amb esperança reno-
vada en la cadena humana, que ha recorregut sense interrupció més de 
400 quilòmetres, de Vinaròs fins al Voló passant per l’N-340, l’N-II 
i els nuclis de molts pobles, viles i ciutats, com Alcanar, Amposta, 
Reus, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Mataró, Girona, 
Figueres i el Pertús.
L’Assemblea Territorial de l’ANC «Sant Gregori x la Independència» 
va organitzar quatre autocars per desplaçar-se fins al tram que ens ha-
via estat assignat: el 633, al terme municipal de Vilademuls. A la una 
van sortir els dos primers —que també portaven gent de l’Assemblea 
Territorial de Canet d’Adri—, i al cap d’una hora els mateixos vehi-
cles tornaven a la Pineda per recollir la resta d’inscrits. El paisatge del 
camí d’anada era l’avantsala de la joia immensa que es viuria hores 
més tard: senyeres i estelades a desdir; salutacions, cants i consignes 
independentistes; grups de persones dinant als vorals de la carrete-
ra guarnits amb la samarreta groga; complicitat a dojo, en definitiva. 
Els 216 participants de Sant Gregori i de Canet d’Adri ens afegim a 
aquest ambient festiu mentre esperem les instruccions dels voluntaris: 
s’atansa el gran moment; és hora de començar a muntar la cadena.
A les 17.14 —recordant els 299 anys de la caiguda de Barcelona— to-
thom és al seu lloc, unit al «seu germà», formant «un sol poble». Ins-
tant sublim, d’energia intensa. Campanes d’arreu del país, obedients 
a les de la Seu Vella de Lleida, anuncien el començament de la Via 
Catalana. Les mans s’estrenyen, i els pensaments es multipliquen: per 
nosaltres, pels que ens han precedit, pels que vindran. I de seguida 

l’emoció i la pregària esclaten en alegria i gatzara: fent l’onada, salu-
dant les aeronaus, cridant, saltant... i, finalment, cantant Els Segadors 
quan la Carme Forcadell ha acabat el seu parlament a la plaça Cata-
lunya de Barcelona. A les sis de la tarda la missió s’ha acomplert: cap 
racó de la Terra podrà ignorar quin és l’anhel —pacífic, cívic, demo-
cràtic— de cadascuna de les 1.600.000 baules de la cadena humana.
De tornada cap a casa encara no sabem que acabem de batre el rècord 
que, al cap d’uns dies, ens faran avinent els mitjans de comunicació. 
O és que resistir durant 300 anys no és el més gran dels rècords que 
una nació pugui aconseguir? A alguns ens ve al cap aquella frase de 
Francesc Pujols: «L’esperit català rebrota sempre i sobreviu als seus 
il·lusos enterradors.» Frase certa, sens dubte, a costa de l’esforç i del 
desgast que implica «rebrotar» i «sobreviure» contínuament. Que el 
clam de la Via Catalana ens condueixi aviat a la independència que 
necessitem, a l’Estat que ens protegeixi per sempre més.
Sant Gregori x la Independència

ANC SANT GREGORI
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Teatre a la Pineda
El passat 21 de setembre, i dins de la pro-
gramació de l’Espai la Pineda, la compan-
yia amateur «Fa Com9 Teatre», del barri 
de Sant Narcís de Girona, va representar 
esplèndidament l’obra del dramaturg irlan-
dès Oscar Wilde La importància de ser..., 
un retrat de la veritable cara de la societat 
noble de la seva època. Humor anglès amb 
descripció del món tal com ell el veia. 

Programació Tardor a:
www.santgregori.cat 

Enguany, amb la XX edició del concurs de fotografia de la Festa Ma-
jor, el ZOOM volia oferir la possibilitat que féssiu vostre un element 
molt proper i conegut per tothom: la Riera i els seu entorn més proper. 
Un lloc que possiblement veus molt sovint i que, si enfiles Vall amunt, 
et va seguint fidel fins a Sant Aniol. 
Els guanyadors varen ser: Jaume Ribas amb el Premi d’honor, Conxa 
Torrado amb el 1r premi i Encarna Serrano amb el 2n premi. 
Les fotografies s’han exposat a la biblioteca Miquel Martí i Pol.

Com un homenatge 
a la nostra riera

XXI Concurs Fotogràfic
FESTA  MAJOR  SANT  GREGORI 2014
Us anunciem el tema del proper concurs:

ELS COLORS DE LA VALL DE LLÉMENA: ELS GROCS
Com que la finalitat d’aquest concurs és recollir bocins de la història 
de la nostra vall, us recordem que, tal com diuen les bases, les foto-
grafies que presenteu al concurs han d’estar localitzades a la vall, i 
s’hi ha de veure sempre reflectit algun element que identifiqui aques-
ta condició indispensable.

O B J E C T I U   O B E R T
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Un estiu més, l’Associació de Joves El Quaranta-dos ha col·laborat 
amb l’Ateneu de la Vall del Llémena organitzant el casal d’estiu 
de Cartellà durant el mes de juliol.
Aquest ha incrementat el nombre de nens i nenes respecte de l’any 
passat. Tant els participants com l’equip de monitors l’han valorat 
molt positivament.
També hem participat a la Festa Major de Sant Gregori realit-
zant una gimcana per a infants, tot i que per culpa del mal temps 
l’activitat va durar menys estona.
Per segon any consecutiu, durant la primera quinzena del mes 
d’agost hem dut a terme amb èxit el camp de treball seleccionat 
per la Generalitat de Catalunya «Senyalització de Rutes Caminant 
per Sant Gregori II». Vint-i-quatre joves d’edats compreses entre 
els 15 i 17 anys d’arreu de Catalunya, juntament amb els moni-
tors, han treballat de valent senyalitzant i netejant les deixalles 
de les rutes «Itinerari fluvial per l’entorn del Ter» i «L’entorn de 
Cartellà».

Estiu ben actiu

Ràdio Sant Gregori
107.9 FM
Des de l’emissora local es continua apostant per la programació 
de la temporada anterior, i com a novetat s’introdueix els diu-
menges un petit espai, L’Entrevista, sobre aspectes d’actualitat 
municipal o de l’àmbit de la Vall de Llémena. S’hi conviden els 
responsables de diferents entitats municipals perquè ens expli-
quin els seus projectes actes i properes activitats.

Dilluns 20.30
21.30

L’hora dels records
Joan Beltran

Dimarts 21.00
22.00

Un toc de rock (distribuït per la 
Federació de Ràdios Locals)

Dimecres 21.00
23.00

Nivell 13 (música electrònica)
Adrià Vela

Dijous 21.00
22.00

Foc al perol
Pau Molas i col·laboradors

Divendres 21.00
22.00

Rock a while
David Gelmà

Divendres 22.00
23.00

Perduts per la vall 
Enric Puig i col·laboradors

Dissabte 18.00 
19.00 Ràdio Seny (emissió quinzenal)

Dissabte 19.00 
21.00

Cocodril Club
Albert Malla 
(Federació de Ràdios Locals de Catalunya)

Dissabte 21.00
22.00

In Jazz 
Josep M. Jaile

Diumenge 09.00
10.00 In Jazz (repetició)

Diumenge 10.00
10.30

Església Viva (programa produït 
pel Bisbat de Girona)

Diumenge 10.30
11.00

L’entrevista (sobre temes 
d’actualitat municipal)

Diumenge 11.00
12.00 Cocodril Club (repetició)
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Com tothom per aquestes dates, els 
d’IncreiXendo també hem fet la «tornada al 
cole», i mai millor dit, ja que durant la pri-
mera setmana d’escola els nens i nenes de 
2n van poder aprendre les normes de la bi-
blioteca Miquel Martí i Pol a través d’unes 
petites escenes i esquetxos, representats 
pels membres de la nostra companyia. Els 
infants van comprendre, entre riures i sor-
preses, que a la biblioteca no s’hi pot men-
jar, ni beure, ni parlar per telèfon, ni parlar 
molt alt; també van aprendre que hem de 
tenir cura de les nostres pertinences i que 
els llibres que utilitzem els hem de deixar 
als carros, per tal que la Marisa els pugui 
col·locar al seu lloc.
Però la biblioteca també va ser l’amfitriona 
d’un nou muntatge elaborat expressament 
per presentar les activitats culturals de la 
flamant, quadriculada i pública biblioteca 
per al curs 2013-2014, on ens vam em-
pescar una cerimònia rutilant, arrauxada 
i divertida per al lliurament de premis del 
Primer Certamen de Lectura Excèntrica, 
Feréstega i Marginal de la Vall de Llémena. 
Un lliurament de premis per a uns lectors 
insòlits, estrafolaris i extravagants (una co-
lla de frikis, que diuen ara), que ens posa-
ren al corrent de les darreres tendències en 
això de llegir, un acte de caire intel·lectual, 
egoista i filantròpic que consisteix a inter-

pretar, desxifrar i escatir el significat d’una 
sèrie de signes escrits en tota mena de su-
ports sòlids, líquids o gasosos.
Però no tota l’activitat d’IncreiXendo es 
concentra en aquest nou edifici públic del 
poble: som itinerants. Després de l’èxit que 
va tenir la lectura dramatitzada de Jaume I 
el Conquistador, de Serafí Pitarra, que va 
tenir lloc a finals de maig a l’Ateneu de la 
Vall del Llémena, el director de ràdio Sant 
Gregori va creure oportú que més orelles 
havien de gaudir d’aquesta obra tan grolle-
ra, divertida i picant. Per això l’hem gra-
vada, i aviat la podreu escoltar a través de 
l’emissora de la vall.
Com us vam anunciar, el grup està treba-
llant en un muntatge, «Molière Vs Goldo-
ni», del qual ja vau poder assistir a la pri-
mera part amb El casament per força, de 
Molière, obra estrenada el juliol passat. Els 
que no hi van poder venir, que no pateixin: 
la tornarem a representar el 9 de novembre 
a l’Espai la Pineda. Però des d’IncreiXendo 
ja estem assajant i perfilant la segona part, 
és a dir, Els Enamorats, de Goldoni. Està 
previst estrenar-la el març de l’any vinent.
També estem preparant una sèrie de 
monòlegs molt femenins, dels quals ja us 
anirem mantenint informats.
Tot plegat s’ha pogut dur a terme gràcies a 
la incorporació de nous membres al nostre 

grup. I és que nosaltres mai no deixem de 
fer honor al nom de la companyia i anem 
increixendo!
Així doncs, ja veieu que comencem la tem-
porada amb més empenta que mai i esperem 
que puguem seguir fent aquest trajecte ple-
gats. Ens acompanyeu? Podeu trobar més 
informació del grup al nostre web (http://
increixendo.wix.com/teatre), al nostre 
blog (http://grupincreixendo.blogspot.com.
es/) i també ens podeu seguir al Facebook 
(https://www.facebook.com/IncreiXendo).

IncreiXendo

Les dues jornades de piscina en horari nocturn 
han tingut una bona participació amb una mitjana 
de 200 persones en cadascuna d’ambdues nits.
La primera va tenir lloc el dissabte 5 de juliol i la 
segona el dissabte 10 d’agost. Una manera refres-
cant i diferent per passar els capvespres d’estiu.

Nits de piscina
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS 
SANT GREGORI - VALL DE LLÉMENA

Primer concurs de dibuix infantil
de la Vall de Llémena

Enguany, l’Associació de Comerciants i 
Empresaris Sant Gregori – Vall de Lléme-
na va participar en el programa d’actes 
de la Festa Major organitzant el primer 
concurs de dibuix infantil de Sant Grego-
ri. Així, el dissabte dia 20 de juliol, durant 
tot el dia, els nens i nenes de Sant Gregori 
van poder demostrar les seves habilitats 
artístiques realitzant dibuixos sobre el 
comerç de Sant Gregori i creant eslògans 
originals completant la frase «m’agrada 
comprar a Sant Gregori perquè…».

Tots els participants entre 6 i 12 anys van 
poder optar a les tres categories infantils del 
concurs, dotades cadascuna amb tres premis: 
el primer premi va consistir en un patinet, el 
segon premi va ser un rellotge i el tercer pre-
mi, material de dibuix.
El dilluns de la Festa Major, durant la cele-
bració del popular Karaoke, es va procedir a 
l’entrega de premis. Els dibuixos guanyadors 
van correspondre als següents nens i nenes:

Categoria 1 (d’11 a 12 anys):
• Primer premi: Genís Domingo
• Segon premi: Cinta Casamitjana
• Tercer premi: Mireia Flores
Categoria 2 (de 8 a 10 anys):
• Primer premi: Aniol Coll
• Segon premi: Elisabet Pujol
• Tercer premi: Pau Pallerols
Categoria 3 (de 6 a 7 anys):
• Primer premi: Laia Arnau
• Segon premi: Elia Ballester
• Tercer premi: Afra Vidal

Durant la campanya del Nadal l’Associació 
de Comerciants editarà un calendari del 
2014 amb la imatge d’un dels dibuixos 
guanyadors del concurs. Quin serà el selec-
cionat?

FIRA DEL PA I LA XOCOLATA
Ja fa dies que l’Associació de Comerciants 
treballa en la 7a edició de la Fira del Pa i la 
Xocolata de Sant Gregori, la fira més dolça 
de la demarcació. Enguany la data de cele-
bració serà el diumenge dia 17 de novembre, 
així que ja us ho podeu anotar a l’agenda i 
començar a fer-ne difusió entre els vostres 
coneguts.

Com cada any, el programa d’actes mantin-
drà activitats que ja han esdevingut un senyal 
d’identitat de la fira: el taller de piruletes i de 
pa, els espectacles de la MEG, els jocs tradi-
cionals, etc. I s’incorporaran novetats en el 
programa de xerrades i demostracions.

Ja podeu comprar la loteria dels comerciants!
La loteria, que quasi sempre toca, ja està a 
disposició en la majoria d’establiments asso-
ciats. Enguany el número de la sort és:

Tens alguna proposta interessant per a la fira?
Vols col·laborar com a voluntari?

Segur que més d’una vegada heu pensat en alguna activitat que podria encaixar bé amb la fira (algun taller, alguna exposició, o mil coses...). 
Si és així, feu-nos arribar les vostres idees i les tindrem en compte per a aquesta o properes edicions.
I si no teniu idees, però sou persones dinàmiques a les quals us agrada participar en activitats del poble, organitzar actes i compartir bons 
moments amb altra gent, només heu d’apuntar-vos al grup de voluntaris per a la Fira del Pa i la Xocolata de Sant Gregori. Us hi esperem.
Per fer propostes o formar part del grup voluntaris: promocio@santgregori.cat / Tel. 972 42 83 00.
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Aquest estiu la Mancomunitat de la Vall 
de Llémena ha editat onze itineraris turís-
tics que permeten descobrir els racons més 
destacats de la Vall de Llémena mitjançant 
diversos recorreguts distribuïts en tots els 
pobles de la vall. L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa és disposar de material editat que 
faciliti a la població de la vall i, especial-
ment, als seus visitants i turistes, la desco-
berta dels principals recursos naturals i 
culturals que ofereix el nostre territori.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el pla 
d’actuacions que la Mancomunitat promou 
des de la seva constitució per a la dinamit-
zació turística de la vall, i que se suma a 
d’altres iniciatives de promoció recent, com 
el programa de visites guiades que es va 
endegar el maig fins al desembre, la pàgina 
web www.valldellemena.cat, la senyalització 
d’itineraris o l’organització de la festa re-
mença, entre d’altres.
En relació amb les onze rutes per la vall, 
totes han estat editades amb una descrip-
ció general del recorregut i dels principals 
elements de referència que hi ha en el seu 
traçat. Aquesta descripció es troba traduïda 
a quatre llengües (català, castellà, anglès i 
francès) i s’acompanya d’un mapa detallat de 
l’itinerari. La descripció d’aquests itineraris 
i els seus corresponents tracks per a GPS es 
troben, alhora, publicats a la pàgina web de la 
Mancomunitat per ser descarregats.

Les rutes que inicialment s’han editat corres-
ponen als següents recorreguts:
•  Ruta per les fonts de Sant Gregori
•   Ruta al santuari de Santa Afra i entorns de 

Ginestar
•  Ruta l’ermita i el cim de Sant Grau
•   Ruta per la font de la Torre i el volcà del 

puig d’Adri
•  Ruta d’Adri al santuari de Rocacorba
•   Ruta pels paisatges agrícoles de Canet d’Adri
•   Ruta pels volcans de la Banya del Boc i el 

Clot de l’Omera
•   Ruta per les ermites de Sant Cebrià i Bell-

lloc
•   Ruta pel puig i l’ermita de Sant Roc de la 

Barroca
•   Ruta al santuari de Santa Maria de Finestres 

i el poblat ibèric de la Palomera
•  Ruta pel camí ral de la Vall de Llémena
Aquests itineraris es poden obtenir de forma 
gratuïta en els diferents Ajuntaments de la 
Vall de Llémena, així com en els establiments 
d’allotjament turístic, per fer-ne difusió entre 
els visitants i turistes del territori. Com que ac-
tualment alguns d’aquests itineraris es troben 
en procés de senyalització, actualment només 
es distribueixin els fulletons d’aquelles rutes 
que disposen d’una correcta senyalització. 
Precisament aquest aspecte és una de les actua-
cions que la Mancomunitat, juntament amb els 
Ajuntaments, volen prioritzar i treballar prope-
rament per tal d’assegurar una bona pràctica 
del senderisme i de la BTT al nostre territori.

MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA

La Mancomunitat edita 
onze itineraris turístics
per la Vall de Llémena

Contaminació de la 
riera de Llémena
per Endosulfan
Preguem que no llanceu 

productes tòxics a la riera

Informem que aquest estiu la Universi-
tat de Girona va detectar l’abocament 
d’un producte tòxic prohibit en el tram 
de la riera de Llémena de Sant Esteve 
de Llémena a Sant Martí de Llémena, 
denominat endosulfan. L’Agència Cata-
lana de l’Aigua està investigant l’origen 
de la contaminació.
Aquest producte tòxic, l’endosulfan, és 
utilitzat per eliminar plagues d’insectes 
a la riera, i va ser el causant, fa un any, 
de la mortalitat de peixos en un tram de 
quatre quilòmetres entre Sant Esteve i 
Sant Martí. Des del 2008 està prohibit 
en la majoria de països, ja que es va de-
mostrar la seva toxicitat tant en humans 
com en animals. Pot causar danys cere-
brals i fins i tot la mort.
Per poder gestionar correctament aquest 
residu caducat —si és que hi ha algú que 
encara en té— caldria demanar informa-
ció al Departament del Medi Ambient a 
través del 012.
En cap cas s’ha de buidar a la riera o al 
rec ni aquest ni cap altre insecticida, fun-
gicida, herbicida, etc., ni netejar-hi les 
restes d’ensulfatar. Fem pública aquesta 
informació per evitar que els nostres tor-
rents i rieres surtin perjudicats.

Podeu unir-vos al Facebook de la Man-
comunitat de la Vall de Llémena en el 
següent enllaç: http://www.facebook.com/
valldellemena.mancomunitat
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«Si	realment	volem	encomanar	l’interès	per	
llegir	—la	passió—,	hem	de	llegir	davant	
d’ells»	(referint-se	als	alumnes).	Ho	diu	
Jaume	Cela	escriptor,	mestre	i	pedagog	a	la	
revista	L’Illa	núm.	60	pàg.	3.

El mes de juliol hi havia previst fer un 
piscicontes al voltant de la Festa Major. 
Malauradament, el temps ens va impedir de 
gaudir de l’espectacle que teníem preparat.
Al llarg de tot el mes de setembre hem tin-
gut amb nosaltres una selecció de les mi-
llors fotos que han participat enguany en 
el Concurs de Fotografia de la Festa Major 
de Sant Gregori. Aquesta exposició ha es-
tat organitzada pel Zoom. Per a nosaltres 
ha estat un privilegi comptar amb aquesta 
participació, i pensem que les persones que 
han vingut a la biblioteca han pogut gaudir 
d’una molt bona exposició.
En el moment en què estem redactant 
aquest 7en1 estem immersos en unes visi-
tes guiades molt especials. Les estan fent 
el grup de teatre IncreiXendo per als nens i 
nenes de 2n del CEIP Agustí Gifre. Es fan 
a porta tancada i el seu objectiu és que, tot 
passant-s’ho bé, els alumnes coneguin les 
normes cíviques de la biblioteca.
Podeu trobar més informació de qualsevol 
de les activitats en el blog:
www.bibliotecadesantgregori.blogspot.com

•   27/09/13 IncreiXendo obrirà formalment 
la temporada de les activitats de la biblio-
teca. L’activitat començarà a les 17.30 h.

•   04/10/13 Vadecontes ens oferiran la sessió «Els 
contes que més m’agraden». A les 17.30 h.

•   11/10/13 Tindrem la presentació del lli-
bre Històries viscudes i no contades, 
de l’Agnès Padrò. Comptarem amb la 
col·laboració del Casal Sant Grau de Sant 
Gregori. A les 19 h.

•   Del 14 al 28 d’octubre tindrem una expo-
sició relacionada amb la Setmana Verda. 
La podreu visitar durant els horaris de 
la biblioteca. Aquella mateixa setmana, 
el 15/10/13, tindrem una xerrada sobre 
l’aigua. A les 20 h.

•   El 08/11/13 tindrem la famosa M. Àngels Bas-
sas i els seus contes «Patatu», a les 17.30 h.

•   El 15/11/13 tindrem la presentació 
de la col·lecció de llibres infantils de 
l’Scaramuix amb els creadors de la sèrie. 
L’acte començarà a les 17 h a la sala 
d’actes de la biblioteca.

•   El 22/11/13 i el 13/11/13 tindrem Els Ta-
llers Infantils de Decoració Nadalenca. A 
càrrec de Taller Nimbe (Nuri Negre i Ro-
ser Arimany). A les 17.30 h tots dos dies. 
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA. La podeu 
fer al telèfon 972 42 90 05, al taulell de 
la biblioteca o pel correu electrònic sgre-
gori@bibgirona.net

PER A ADULTS
•   Vés a saber on és el cel / Blanca Busquets 

(N BUS)
•   La lectora de Jade / Frédérique Deghelt 

(N DEG)
•   La veritat sobre el cas Harry Quebert / 

Joël Dicker (N DIC)
•  Temps de cendres / Jordi Molist (N MOL)

INFANTILS
•   La Mariona s’enamora / Silvia Vignale. 

(I1 PRI) (A)
•   La girafa del coll curt / Hermínia Mas; 

il·lustracions: Mercè Arànega (I1 ALA) 
(a)

•   La Moli i la Doli / Pep Molist; il·lustracions 
de Valentí Gubianas (I1 SOP) (a)

•   La bruixeta Rosaura / Carles Sala i Vila; 
il·lustracions de Marta Balaguer (I2 VAI)

•   Vida, obra i secrets d’Helena Mascort / 
Dolors Garcia i Cornellà (JN GAR)

CÒMIC
•   From Hell: un melodrama en dieciséis 

partes / Alan Moore, Eddie Campbell (C 
MOO)

•   La Capital / Christophe Blain; color: Wal-
ter and Yuka. V4 (C MOO) (EUR)

•   Jacques / Christophe Blain; color: Walter 
and Yuka; [traducció: Enrique S. Abulí]. 
V5 (C MOO) (EUR)

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

però	la	vida	tampoc	no	supleix	els	llibres”.	

JOAN FUSTER

ACTIVITATS PASSADES

NOVETATSPROPERES ACTIVITATS

Exposició del ZOOM.
Maqueta de la Vall de Llémena recuperada i portada a la Biblioteca 
entre l’Ateneu de la Vall de Llémena i l’Ajuntament de Sant Gregori.
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From Hell: 
dissecció de 

Londres a cor obert

From Hell és una obra ingent que supe-
ra les 500 pàgines, realitzada al llarg de 
10 anys (1988-98) i considerada l’obra 
més important d’Alan Moore, guio-
nista de Watchmen i V de Vendetta. 
Fins i tot hi ha qui la valora un graó 
per sobre de Watchmen. La història 
és una recreació sobre el mite de Jack 
l’Esbudellador, però al mateix temps 
es tracta d’una dissecció de la societat 
londinenca de finals del segle XIX. Tot 
això a través del fil argumental d’un 
policia de l’època que investiga els as-
sassinats.
Tot i així, és un còmic que s’ha de 
llegir tenint en compte un parell 
d’advertències prèvies. Primer, que el 
dibuix d’Eddie Campbell pot resultar 
poc atractiu i fins i tot confús en alguns 
moments, encara que resulta totalment 
apropiat al to de l’obra. I segon, és una 
novel·la gràfica que no ho dóna tot 
mastegat al lector, sinó que va donant 
detalls i dades a través de les vinyetes, 
accions i diàlegs, amb les quals el lector 
ha d’estar atent per tal de captar tota la 
informació possible. En definitiva, no 
és una obra que es pugui catalogar com 
a «lleugera». Qui avisa no és traïdor.
ADRIÀ BESALÚ

Enguany hem comptat amb la Maria Rueda 
Prunell en la Brigada Jove. Li vàrem demanar 
que fes un resum de la seva experiència per 
a la biblioteca, i això és el que ens ha escrit:
«Des de fa uns anys m’agrada passar les tardes 
del divendres a la biblioteca. Després de tota la 
setmana estudiant i fent deures, està bé poder 
pensar en altres coses. M’encanta estar envol-
tada de llibres i per tant una biblioteca és, per a 
mi, un dels millors llocs on passar una estona. 
La biblioteca vella, sempre plena de nens fent 
una mica de soroll..., era molt acollidora i ple-
na de raconets on amagar-te i passar l’estona 

llegint, fent deures o simplement pensant. Ara, 
a la nova, només cal buscar aquest raconet on 
poder sentir-te com a casa!
Aquest any vaig decidir apuntar-me al pro-
jecte de Cal Bolet de la Brigada Jove i vaig 
pensar que el millor lloc on podia treballar 
seria a la biblioteca. Així doncs, m’hi vaig 
apuntar. Després de fer l’entrevista i esperar 
pacientment el dia de l’anunci dels candidats 
als llocs de treball, vaig rebre la trucada de 
Cal Bolet. Em van dir que m’havia tocat a mi 
passar-me l’estiu treballant a la biblioteca. Va 
ser una gran alegria!
Vaig començar a treballar el dia 1 de juliol, 
amb moltes ganes. Sabia que la Marisa em 
faria treballar molt, i no em vaig equivocar. 
Ha estat un mes de molta feina, però també 
amb moments molt divertits. El major proble-
ma potser ha estat haver de tornar a aprendre 
on són tots els llibres, revistes, CD... que na-
turalment han canviat de lloc, i m’he hagut 
d’acostumar al nou lloc que tenen.
Finalment, m’agradaria agrair a la Marisa 
tota l’ajuda que m’ha donat i tota la paciència 
que ha tingut quan li anava fent preguntes so-
bre les feines que em posava, que no han estat 
poques... També vull donar gràcies a la gent 
de l’Ajuntament, que va considerar que jo era 
l’aspirant adequada per ocupar aquest lloc.
Maria Rueda Prunell»

Una experiència a la Biblioteca
Maria Rueda ha fet tasques a la Biblioteca Municipal 

dins el projecte Brigada Jove
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Festa major, 19-20-21 i 22 de juliol de 2013 
Sant Gregori
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Festes majors 2013
Constantins

Taialà Ginestar Cartellà

Els dies 2, 3, 4 i 5 d’agost es va celebrar la 
Festa Major de Ginestar. La baixada de carre-
tons, teatre, concert per joves, sopar popular, 
ball, missa solemne, concurs de botifarra... 
varen ser alguns dels actes d’aquesta tradi-
cional festa.

El cap de setmana del 13, 14 i 15 de setembre 
es va celebrar la Festa Major de Taialà, amb 
activitats molt variades per a tots els públics, 
incloent-hi el pregó, el sopar de germanor i 
la missa solemne a l’església de Sant Narcís 
de Taialà.

El cap de setmana del 26, 27 i 28 de juliol va 
tenir lloc la Festa Major del poble de Cartellà. 
Es va encetar divendres amb l’obra de teatre 
Culpables, a càrrec de «Els Rovellats de 
Cartellà». El dissabte es va fer el pregó —amb 
Ginestar com a poble convidat—, sopar popular 
i ball. El diumenge se celebrà missa solemne a 
l’església de Sant Feliu de Cartellà amb la coral 
de Sant Gregori.

El diumenge 8 de setembre amb la tradicional missa a l’església de 
Constantins, el pica-pica després de la missa i el dinar popular a l’Espai 
la Pineda seguit del concurs de ball van ser els actes de la Festa Major de 
Constantins.
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Dinar de la Diada

Esmorzar

Concert de la coral

Sardanes

Lectura del manifest
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Onze de setembre



Nits fresques: omplim la plaça del poble

Festival Esdansa amb dansaires xilens i japonesos

Nit Fresca de Country i Balls en línia amb la Teresa Miquelo

Nit de Sardanes amb l’Associació de Sardanistes Vall de Llémena
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Nit de tast

Enguany amb la col·laboració de 14 restaurants de Sant Gregori 
i la Vall de Llémena.



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

D ’ O C T U B R E  A  D E S E M 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

18 D’OCTUBRE

17 DE NOVEMBRE

8 DE DESEMBRE
14 DE DESEMBRE

26 DE DESEMBRE

INAUGURACIÓ
DEL PESSEBRE
DE CAN ROSETA

24 DE NOVEMBRE 24 DE NOVEMBRE

30 DE NOVEMBRE

9 DE NOVEMBRE 10 DE NOVEMBRE 16 DE NOVEMBRE


