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

La solució al 
problema 
d’escacs

Solució dels mots encreuats

AGUSTÍ 
Burset

Plantejament:
Juguen negres 

i guanyen una peça.

Problema d’escacs

El tapat, destapa’l!

1. ... Cc3  2. Dd3 
Dxd4. Si  3. Dxd4 
Ce2+, seguit per
Cxd4. 

On vares anar a l’escola?
A Girona, a les Dominiques de Sant Narcís.
I de més gran?
Al Col·legi Universitari de Girona, i vaig acabar la carrera de dret a la UAB.
On resideixes?
A Girona. Sempre hi he viscut.
Aleshores, a què és deguda la teva relació amb Sant Gregori?
Per motius laborals, des de fa 17 anys.
Qui va autoritzar el vostre casament, és a dir, qui us va casar?
Un mes tard, a en Pere i a mi, ens va casar l’alcalde Lluís Ferrer.
Nens o nenes?
Nena, i ja gairebé noi.
Els cabells, curts o llargs?
Darrerament, curtets, sense exagerar, i morens.
De la teva feina, què en remarcaries com a més atractiu?
El tracte amb la gent, tot i que no estic a «primera línia de foc» (em tenen 

confinada a la primera planta), i la possibilitat de tocar temes molt diversos 
des dels quals intento ajudar els veïns de Sant Gregori. En definitiva, molta 
paperassa, però m’agrada.
I el més complicat?
També el tracte amb la gent. L’empresa on treballo és el primer esgraó de 
l’Administració i, per tant, la més propera en tots els sentits.
T’agrada l’esport?
Sí, molt. A la meva parella li encanta i m’hi estira molt. He practicat molts es-
ports, sempre com a afició: el que més em va impactar (quan era més jove, ara 
ja no el practico) va ser el ponting. També he fet escalada (en grau d’iniciació), 
trekking, raqueta de neu, esquí...
I ara què fas?
Últimament em passo hores mirant futbol, ja sigui perquè hi juga o arbitra el 
meu fill, o per acompanyar-lo a veure el G.
Els bombers tenen idees de bomber?
A vegades sí, però no els agrada reconèixer-ho.

HORITZONTALS:  1. Fenomen segons el qual el primordi seminal d’una flor 
hermafrodita pot ser fecundat pel mateix pol·len de la flor. 2. El terme on es troba el 
santuari de Santa Maria de Calders. El francès. 3. Sóc força religiós i em trenco com 
una canya. Pronunciem paraules a la inversa manera. Negre francès. 4. Fa sonar mil 

fils prims i finíssims. Ajuntem, enganxem de dreta a esquerra. Cisteller, també. 5. 
Parèntesi gramatical, asíndeton lingüístic. Peix de carn molt estimada. Nega o situa, 
depèn de com es miri. 6. Tothom que no és un mateix, i a l’inrevés, a més. Despullat 
o article, depèn també de com es miri. Obre i tanca el tarot. Senzilla embarcació 
que navega a contracorrent. 7. Punt cardinal que no és al seu lloc. II Sèsmar, per 
exemple. Moneda barcelonesa d’or del segle XVII. 8. Moix que arriba de l’est. El 
Julio més cantaire. Símbol del fluor. 9. La recomana l’actual situació econòmica 
del país. Multiplica per tres. 10. A Girona no està gens mal vist petonejar-li el cul. 
Xisclaré a l’inrevés.

VERTICALS.  1. Casual, fortuït, transitori. 2. Rosada que va cap amunt. Anar.  
Tipus de vila fortificada que es troba a les muntanyes del Caucas, sobretot al Da-
guestan. 3. Capgirat estat de fatiga excessiva, cansament total. 4. Es mou un objecte 
o varia una magnitud d’una manera més o menys periòdica. Tonalitat. 5. Peus brità-
nics abreujats. S’instal·larien entre el brancatge, els corbs. 6. S’enfila na Dallonses 
Mizuno, companya d’aventures de Tonko Oniyama i Shijimi Chouno. Aquesta sopa 
no la vull menjar, s’ha tornat... 7. Sigla de la ràdio estatal espanyola. Faci créixer el 
volum d’un globus, l’... 8. Ara qui va cap amunt és el cinematogràfic Brad. Símbol 
de l’urani. Hidrocarbur també anomenat etilè. 9. Emeti un programa de baix a dalt. 
Emperador rus. 10. Aliena i muda. Carbonat de sodi deshidratat, altrament dit natró. 
11. Faci anar el cervell a la inversa manera. Fan sonar el petard. Xifra romana. 12. 
Obre i tanca el terrat. Metall cobejadíssim. Demani amb autoritat. 13. Dement. Al 
bell mig del carrer. 14.- Espantós com una pel·lícula de mòmies i vampirs.
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Amb la col·laboració de:

E D I T O R I A L88 Arriben aquests dies de l’any més freds i que ben aviat 
és fosc, però que alhora són tan especials: dies de 
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, durant els quals 
compartim amb la família i amics, al voltant de la 

taula, la bona cuina de cada llar amb llargues i amenes tertúlies.
Són dies per pensar en l’any que deixem enrere i en els nous 
propòsits del que estem a punt de començar, un any 2014 que 
s’augura complicat, i en el qual posem esperances per establir un 
canvi com a país. Per això, crec que hem de contribuir i treballar, 
des de tots els àmbits, amb respecte per a la diversitat d’opinions 
però amb determinació, per assolir una independència per a Ca-
talunya que ens faci avançar cap a un futur molt millor.

Són dies per pensar en tothom, especialment en aquelles persones que més ho necessiten. Sant 
Gregori és un poble solidari, i ho demostrem –a través de tot el teixit social que tenim al mu-
nicipi– portant a terme iniciatives d’enorme valor solidari al llarg de tot l’any, però sobretot 
en aquestes dates de desembre i gener.

El Consorci de Sant Gregori va organitzar la Caminada Solidària, l’1 de desembre, amb motiu 
del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i va destinar la inscripció a La Marató 
de TV3. Diverses entitats, com l’Ateneu de la Vall de Llémena, amb les lectures de poemes de 
Miquel Martí i Pol; l’Associació de Joves el Quaranta-Dos, amb activitats infantils; la Coral 
de Sant Gregori, amb el Concert de Nadal; l’Associació de Dones de la Vall, amb el taller de 
labors, o la representació dels Pastorets amb els nois i noies de 6è de l’Escola Agustí Gifre, 
demostren la seva solidaritat i aporten la recaptació d’aquestes activitats i actes per sumar fons 
per a La Marató de TV3, enguany destinada a les malalties neurodegeneratives.

Altres empreses i entitats també porten a terme activitats amb aquest valor solidari. 
L’Associació de Dones de la Vall elabora melmelades per ajudar en les beques de menjador 
escolar. A Cal Bolet es porta a terme la recollida de joguines per a la Campanya de la Creu 
Roja i la campanya de recollida de llibres, també de la Creu Roja, des de la Biblioteca Miquel 
Martí i Pol. L’Ajuntament de Sant Gregori, juntament amb dues empreses properes,  Nestlé i 
Inpanasa, aporten xocolata i rebosteria a El Rebost del Llémena, per a aquelles famílies que 
més ho necessiten del municipi i de la Vall. O els Sardanistes de la Vall que fan una aportació 
econòmica també per el Rebost del Llémena. El municipi també va participar al Gran Recapte 
d’Aliments d’aquest passat mes de novembre, i es va recollir més de 1.200 kg d’aliments.  

Crec que tot suma i ajuda, i més en aquestes dates. Penso que ens hem de sentir orgullosos de 
contribuir en totes aquestes iniciatives solidàries i socials que s’han portat i s’estan portant a 
terme a Sant Gregori. Vull felicitar totes les entitats i persones que ho fan possible i donar-los 
tot el suport per continuar en aquesta línia.

Així mateix, vull animar-vos a participar als diferents actes preparats durant els propers mesos.

Dit això, només em queda desitjar-vos, en nom de tot el Consistori, unes bones festes i una 
bona entrada d’any 2014.

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 que es practiquin les diligències i investigacions convenients al respecte de la 
possibilitat d’haver-se realitzat el sacrifici clandestí d’una vedella al municipi de Tudela 
de Ter.

S’acorda pagar 80 pessetes a un veí de Cartellà per la llet facilitada als refugiats.

S’acorda repartir entre els veïns no productors de blat que ho desitgin la quantitat de 150 
grams diaris previ abonament del seu import. 

S’acorda el pagament de 134.35 pessetes en concepte de l’enllumenat de l’Ajuntament. 
El pagament de 125 pessetes en concepte de gratificació anual a l’encarregat del cemen-
tiri municipal.

S’acorda pagar 1.035 pessetes per al sosteniment dels hospitals de sang.

S’acorda el pagament de 1.000 pessetes al metge en concepte dels honoraris per a la 
realització de divuit autòpsies practicades des de l’any 1930 fins a l’actualitat.

S’acorda el pagament de 125 pessetes en concepte per una carretada de llenya que ser-
virà per a la calefacció de les Escoles.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20/11/1938 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4/12/1938

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18/12/1938

SESSIÓ ORDINÀRIA 15/1/1939

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

Carretera de Sant Grau
S’ha arranjat un tram de la pista forestal de Sant Grau, concretament des del veïnat de l’Església fins 
a can Verdaguer.
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Situats sobre el mapa

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori s’ha 
actualitzat el mapa del nucli urbà del munici-
pi. La darrera actualització era de 2008, i des 
d’aleshores ençà s’han produït alguns canvis en 
equipaments, com és el cas de la Biblioteca Mi-
quel Martí i Pol, o en els noms d’alguns carrers. 
També s’ha aprofitat per incorporar algun detall 
que no hi estava representat.
Així mateix, també s’han elaborat i inclòs els 
nuclis dels pobles del municipi: Ginestar, Taia-
là, Sant Medir, Constantins i Cartellà, així com 
les diferents urbanitzacions.

Com a novetat destacada, s’ha elaborat un mapa 
del municipi on apareixen els noms de les dife-
rents cases o masos del territori, prenent com a 
referència aquells habitatges que figuren en el 
catàleg de masies del municipi de Sant Gregori. 
Precisament per això, a les pàgines centrals 
d’aquesta edició de la revista municipal es re-
produeix aquest mapa de Sant Gregori imprès 
a dues bandes, amb la possibilitat de poder-lo 
retirar i guardar a part. 
En aquesta línia, també s’ha procedit a 
sol·licitar a Google Maps la ubicació de di-

ferents equipaments municipals, com l’Espai 
la Pineda, el pavelló esportiu, el camp de 
futbol, l’Espai Jove Cal Bolet, la Biblioteca 
Miquel Marti i Pol o l’Escola Agustí Gifre 
sobre els diferents mapes que es poden con-
sultar per Internet (Google Earth, Satèl·lit o 
Topogràfic).
Aquesta gestió, sense cap cost, té l’objectiu de 
facilitar l’accés i la cerca per arribar als diferents 
equipaments esmentats, ja que són visitats, per 
exemple, per persones de fora del municipi que 
assisteixen a actes culturals o esportius.

Ordenances municipals
Per a aquest 2014 està previst poder obtenir 
bonificacions d’entre el 10 % i el 50 % en im-
postos i taxes municipals, en funció de la ren-
da i les condicions particulars, per a persones 
empadronades al municipi de Sant Gregori. 
Aquestes bonificacions es poden sol·licitar a 
l’Ajuntament, i se’n valorarà la necessitat a 
través de Serveis Socials de Sant Gregori.
Aquestes bonificacions seran concedides mi-
tjançant un fons d’ajudes de 15.000 euros que 
s’ha previst en el pressupost.

Les ordenances aprovades per a aquest 2014 
inclouen no incrementar els impostos muni-
cipals ni la taxa d’escombraries i clavegue-
ram. 
Hi ha un increment d’un 1,7 %, corresponent 
a l’IPC català, en els preus públic derivats 
d’un servei en què també s’aplicarà l’incre-
ment d’aquest IPC (com les activitats esporti-
ves). Es produeix una pujada del 8 % del preu 
públic de la piscina municipal (a causa de la 
pujada de l’IVA de l’any anterior).

També es preveu mantenir el preu del m3 de 
l’aigua i aplicar 1€/mes com a quota fixa de 
servei de l’aigua potable.
S’introdueixen nous avantatges per a empre-
nedors majors de 30 anys i sense límit d’edat, 
i es mantenen els vigents per a emprenedors 
de 18 a 29 anys. 
Per sol·licitar més informació sobre les aju-
des per a emprenedors us podeu dirigir a Cal 
Bolet.
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Webs, blogs i xarxes socials en el món local
Ja fa anys que les administracions locals 
disposen de pàgina web com a element 
de comunicació permanent amb els seus 
veïns i veïnes. L’aparició de les xarxes 
socials també ha suposat la incorporació 
de molts ajuntaments a aquest àmbit. Fa-
cebook i Twitter, els dos més utilitzats, 
obren les portes a conèixer més aspectes 
de l’activitat municipal i a seguir-ne el dia 
a dia amb les darreres notícies i informa-
cions al minut. Això resulta un comple-
ment destacat de la pàgina web.
Tanmateix, també hi ha equipaments mu-
nicipals que, per la seva activitat constant 
i pel seu tipus de públic o d’usuaris, convé 
que es moguin dins del món de les xarxes 
socials i fins i tot disposin de web pròpia 
per canalitzar les notícies més específiques 
en els seus àmbits. És el cas, a Sant Grego-
ri, de la Biblioteca, l’Espai Jove Cal Bolet, 
l’Espai La Pineda o el Centre BTT.
Davant d’aquesta evolució, les entitats no 
es queden enrere, i la majoria ja disposen 
de web o blog, i també ja es mouen des 
de fa temps o s’incorporen dins les cone-
gudes xarxes socials (Facebook, Twitter, 
Google+, Flickr, etc...) per donar a conèi-
xer les seves activitats o notícies entorn al 
seu àmbit.
Seguir-les és una bona manera d’estar al 
corrent del que passa al municipi de Sant 
Gregori. Per això s’ha elaborat aquesta 
taula de recursos de les diferents entitats, 
grups i equipaments municipals.
Seguiu-los!

Ajuntament de Sant Gregori 
www.santgregori.cat   

Mancomunitat Vall de Llémena 
www.valldellemena.cat   

Espai Jove Cal Bolet 
www.santgregori.cat/joventut - www.stgregori.com/calbolet     

Biblioteca Miquel Martí i Pol 
www.bibgirona.cat/biblioteca/santgregori    

Centre BTT Sant Gregori 
www.stgregori.com/centrebtt  

Espai Cultural La Pineda

Escola Agustí Gifre 
www.xtec.cat/centres/b7003392

Coral Sant Gregori 
www.coralsantgregori.com

Grup Teatre Increixendo 
http://grupincreixendo.blogspot.com   

Associació de Dones Vall de Llémena
http://donesvall.blogspot.com   

Associació de Comerciants i Empresaris Sant Gregori 
Vall de Llémena 
www.llemenacomerciants.com 

Ateneu Vall de Llémena 
http://ateneudecartella.blogspot.com     

AMPA Escola Agustí Gifre 
www.ampaagustigifre.com

Agrupació Esportiva Sant Gregori 
www.aesantgregori.com   

Club Bàsquet Sant Gregori 
www.cbsantgregori.com  

Club Tennis Sant Gregori 
www.ctsantgregori.cat     

Comissió de Festes de Ginestar 
www.festadeginestar.cat   

Comissió de Festes de Sant Gregori 
www.stgregori.com/festamajor   

Associació de Joves el Quaranta-Dos
www.elquarantados.cat  
Comissió de Reis Sant Gregori 
www.stgregori.com/cavalcada  

Sant Gregori per la Independència 
http://santgregori-per-la independencia.blogspot.com   

Grup Teatre els Rovellats de Cartellà 
 

 Pàgina web 

 Blog 

 Facebook 

 Twitter 

 Google +

 Flickr

 Youtube 

 Instagram

Si voleu afegir la vostra entitat munici-
pal o modificar alguna dada envieu un 
correu electrònic a: 

 
revista@santgregori.cat 
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MOVIMENT  DEMOGRÀFIC

  

Del 30 de setembre al 11 de desembre de 2013

NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

CASAMENTS

•    JÚLIA FERRÉS i FAGA, filla de Xavier i Romina, que residei-
xen a Ginestar, nascuda el dia 28 de setembre de 2013.

•    JORDI DE RIBOT i RUSCALLEDA, fill d’Antoni i Cristina, 
que resideixen al carrer de Baix, de Sant Gregori, nascut el dia 
26 de setembre de 2013.

•    ELISABET BOADELLA i MOZO, filla de Jordi i Marta, que 
resideixen al carrer Pere Joan Sala de Sant Gregori, nascuda el 
dia 18 de novembre de 2013.

•    ABRIL CANELLES i ALCÁZAR, filla de Santi i Vanesa, que 
resideixen a l’avinguda Girona de Sant Gregori, nascuda el dia 
20 de novembre de 2013.

•    JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ i ELIAS, fill de José Carlos i 
Cristina, que resideixen a la plaça de la Sardana de Sant Grego-
ri, nascut el dia 3 de desembre de 2013.

•  PEDRO CASTILLO i SORO, de 53 anys, que residia al carrer 
Argelaguet, 1 de Sant Gregori, va morir a l’Hospital Dr. Josep 
Trueta de Girona. Fou enterrat al cementiri de Sant Gregori.

•  JOSEP MIR i MARIA, de 88 anys, que residia a Can Lladó de 
Sant Medir, va morir el dia 13 d’octubre de 2013.

•  SEBASTIAN MARTÍ i CALVO, de 68, residia al Mas Paradas 
de Ginestar, on va morir el dia 1 4 d’octubre de 2013. Fou ente-
rrat al cementiri de Sant Gregori.

•  JOAN BARRIS i CAPELL, de 88 anys, residia al carrer Lle-
vant, de Sant Gregori. Va morir a Girona. Fou enterrat al cemen-
tiri de Sant Gregori. 

•  GONZALO GARRIDO i GUTIÉRREZ, de 80 anys, residia a 
la residència Els Avets de Sant Medir, on va morir el dia 23 
d’octubre de 2013. Fou incinerat a Girona.

•  CARME TEIXIDOR i RIGAU, de 91 anys, residia a la residèn-
cia Els Avets de Sant Medir, on va morir el dia 20 de novembre 
de 2013. Fou enterrada al cementiri de Sant Gregori.

•  MARIA SOLER i CODINA, de 90 anys, que residia a Can Fus-
ter Nou de Constantins, va morir a Girona el dia 17 de novembre 
de 2013. Fou enterrada al cementiri de Constantins.

•  GERARD SOSA i PRATS amb AGNÈS PIÑOL i LEROY, tots 
dos de Sant Gregori. Es varen casar al Jutjat de Pau de Sant 
Gregori el dia 26 d’octubre de 2013.

•  PERE BANAL i MARÍN amb JOSÉ MANUEL PINAL i 
ARIAS, tots dos de Sant Gregori. Es varen casar al Jutjat de Pau 
de Sant Gregori el dia 16 de novembre de 2013.

•  OLIVER GONZÁLEZ i PÉREZ amb MIRIAM GARCÍA i AL-
VAREZ, tots dos de Vidreres. Es varen casar a l’església parro-
quial de Sant Gregori el dia 5 d’octubre de 2013.

•  JOSÉ FERNÁNDEZ i DE SOLA amb MARIA CARMEN 
SAÍZ i GARCÍA, tots dos de Barcelona. Es varen casar al Jutjat 
de Pau de Sant Gregori el dia 11 d’octubre de 2013.

•  ALBERT NOGUER i VENTULÀ amb CRISTINA REIXACH 
i RIBAS, tots dos de Sant Gregori. Es varen casar a l’església 
parroquial de Sant Gregori el dia 13 d’octubre de 2013.

Millores de senyalització
Senyals a la GI-531
Des del Serveis Territorials de Carreteres de 
la Generalitat, davant la sol·licitud feta pels 
alcaldes dels municipis de la Vall de Llémena, 
s’ha procedit a col·locar aquesta senyalització 
específica que recorda la distància mínima per 
avançar un ciclista, d’1,5 m. Aquesta actuació 
de millora en la senyalització s’ha portat a terme 
al llarg de tota la GI-531, entre Girona i Sant 
Aniol de Finestres, i a la GI-532, entre Constan-
tins i les Serres.

Senyals al camí ral
Al pas del camí ral pel veïnat de les Cases No-
ves, s’han col·locat senyals específics per indi-
car que el tram és un camí d’ús per a vianants 
i ciclistes. Indiquen expressament la prohibició 
del pas de vehicles de motor, excepte els dels 
veïns o els de serveis.
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de Bàscara. Hi estava molt ben instal·lat, a casa seva, una casa de 
pagès que portaven els seus pares, als quals també va donar un cop 
de mà. Era una època en què els petits pagesos anaven desapareixent. 
En pocs anys es va passar del fet que tothom fos pagès a gairebé 
desaparèixer la pagesia. Només n’han quedat quatre de «grossos». 
L’Enric va fer molt de temps d’escolà de mossèn Patrici, el rector. A 
casa seva eren «de missa», i l’Enric havia de complir. Una missa cada 
dia, abans d’anar a l’escola. I quan hi havia enterraments o funerals, 
tres misses.
L’Enric anava a estudi a Bàscara, a un parell de quilòmetres, que, com 
era normal en aquell temps, es feien cada dia a peu. Portava la carman-
yola, i al migdia anava a dinar a casa d’uns amics, que li escalfaven 
el menjar. Encara va tenir sort, ja que hi havia qui feia quatre viatges 
a peu. Més endavant ja va anar amb bicicleta, i recorda que va ser un 
dels que van estrenar el transport escolar. 
«Jo no em volia casar», diu ben convençut l’Enric, que tenia tota una 
filosofia sobre això de portar fills al món, «per patir», diu ell. Però 
va trobar una dona, la Joana, de Sant Gregori, que al matrimoni ja hi 
va aportar dos fills, i una més en comú: total tres, per no voler-ne! I 
ara diu amb la mateixa sinceritat amb què ens explicava els objectius 
que tenia a la vida: «Casar-me amb la Joana és el millor que he fet a 
la meva vida». Qui ho havia de dir, quan anava al Piscis a ballar i a 
passar-ho bé. 

Enric Reixach i Galí

Feia anys que la gent, quan veia passar l’Enric, tot carregat 
de revistes, sabia que arribava un altre número del nostre 
7en1. L’Enric es coneix el poble casa per casa, ja siguin dins 
del nucli urbà o al descampat. Ja fa molts anys que, cada 
tres mesos, la seva feina de repartir-la era el darrer esglaó 
del procés de fer la revista. Aquesta, però, era una petita 
tasca de les moltes que ha portat a terme a Sant Gregori. 
Podríem dir que era «l’home del pavelló», el qui anava a tro-
bar tothom que volia fer alguna activitat. Ara s’ha jubilat. 
Li toca, més que res, per l’edat, perquè de fet encara està en 
plena forma i el treballar no l’espanta. Ni li han caigut els 
anells per fer el que fos: escombrar, col·locar bancs o assegu-
rar que als artistes –almenys a alguns– no els faltés whisky. 
Ho tenia tot sota el seu control.

No és de Sant Gregori de naixement, tot i que hi porta ja molts anys. 
Ell és empordanès, de Calabuig, un poblet situat dins del municipi 
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tipus de feina que comporta una comunicació constant amb la gent, i 
això el motiva. 
Quan li preguntem per les seves activitats al municipi a través d’entitats 
o grups, ens diu que la seva gran aportació ha estat a través de la feina. 
I de fet és així. S’ha passat tretze anys treballant per a la comunitat, 
no només perquè era la seva feina i per això cobrava sinó perquè li 
agradava i volia que tot sempre sortís bé.
I ara què farà l’Enric sense haver d’anar cada dia al pavelló? «No hi ha 
problema –ens diu sense deixar el seu somriure–, sóc d’aquelles per-
sones a qui agrada molt la muntanya. No em canso mai de passejar pel 
bosc. M’agrada anar a caçar bolets i espàrrecs, i córrer amb bicicleta. I 
tenim una segona residència a Sant Antoni de Calonge, que és un lloc 
tranquil, on anem els caps de setmana i per vacances.
«També m’agrada sortir a fora, almenys un cop a l’any. Ho hem fet 
sempre amb la dona, i ara podrem continuar amb més llibertat», ens 
diu. Mentrestant, la Carme ja aprofita l’avinentesa per oferir-li les ex-
cursions que puntualment fan cada més els avis de Sant Gregori. 
L’Enric ha deixat de repartir la revista 7en1, però no cal preocupar-se. 
Ell va substituir l’Àngel, i ara ja hi ha qui ha agafat el relleu de l’Enric. 
Ara, en comptes de repartir-la esperarà que l’hi portin a casa per poder-
la llegir tranquil·lament. Esperem que per molts anys.

PEP COLLELLDEMONT i CARME GUBAU

Tornem a la feina. L’Enric va portar una granja de 100.000 pollastres, 
que Déu n’hi do. Però com que costava cobrar se’n va anar a treballar 
a una fàbrica de munició, El Gamo, situada prop de casa seva, en el 
terme de Pontós. 
Era una empresa que fabricava escopetes de balins, i també balins. 
L’Enric hi va treballar fins que el 1992 el va llogar l’Ajuntament de 
Sant Gregori com a ajudant de manteniment.  En aquest municipi, vi-
via amb la Joana, primer en un pis i després en la casa que es van fer 
a poc a poc i en gran part treballant-hi ell, i també amb l’ajut d’altres 
persones. Finalment, va passar a ser l’home del pavelló. Tot passava 
per les seves mans. Si s’havia d’escombrar ho feia, i allà era ell per 
preparar la sala o l’escenari perquè hi havia alguna actuació. Era 
l’època en què al pavelló es feia de tot: esports, concerts, teatre... «Per 
les seves mans» hi van passar en Joan Pera i en Paco Morán, en Pepe 
Rubianes, l’Antoni Albà «el rei»... i un llarg etcètera de músics, can-
tants i artistes. Tothom que per a alguna cosa havia d’anar al pavelló 
es trobava sempre amb l’Enric, que no mirava horaris per tal que tot 
funcionés a la perfecció.
Quan es va posar en marxa La Pineda, l’Enric també hi donava un cop 
de mà. «Sobretot per apagar llums els dilluns», diu amb aquell seu 
somriure foteta. Els darrers que havien marxat el diumenge sempre es 
deixaven algun llum encès». Fa la impressió que l’Enric deixa la feina 
amb una certa recança. És normal, perquè li agradava, i a més és un 



10

SE
T 

EN
 U

 d
es

em
br

e 
20

13
M E D I   A M B I E N T

Deixalleria de Sant Gregori
Durant aquest mes de novembre, després del 
concurs públic impulsat des del Consell Co-
marcal del Gironès, s’ha renovat el contracte 
d’explotació de la deixalleria de Sant Grego-

ri, però, a partir d’ara, l’empresa que gestio-
narà aquest servei serà A. J. Ruz.

Aquest canvi, ja previst en la finalització del 

contracte anterior, contempla una sèrie de 
millores en el servei, algunes de les quals ja 
s’han implantat o ho faran durant els primers 
mesos de 2014:
- Ampliació de l’horari d’obertura, divendres 
de 10 a 14 h.
- Renovació de la senyalització de conteni-
dors de la deixalleria.
- Ampliació del cobert de residus elèctrics i 
electrònics.
- Posada en marxa d’un mercat virtual de se-
gona mà.
- Ampliació de la separació de fraccions i mi-
llora de la tria.
- Crear una targeta per a cada habitatge, i així 
comptabilitzar la utilització de la deixalleria 
per lligar-ho amb obsequis vinculats al reci-
clatge i descomptes en la taxa d’escombraries 
en funció de la seva utilització, per potenciar 
les entrades i el reciclatge a la deixalleria.

Punts verds
El mes de novembre també s’ha procedit a 
ordenar els diferents contenidors de restes de 
poda vegetal al municipi. Els nous conteni-
dors de més capacitat han de servir per poder 
evitar problemes per encabir tota la poda que 
podem generar al poble. A part dels quatre 
contenidors situats dins el nucli urbà de Sant 
Gregori també n’hi ha un situat a la urbanit-
zació de l’Olivet, a Taialà, i un a la urbanitza-
ció Soler i Patel.
La recollida de poda es porta a terme cada di-
lluns, i aquest és un servei gestionat a través 
del Consell Comarcal del Gironès.
Recordem que també es poden portar les res-
tes de poda a la deixalleria municipal durant 
l’horari d’obertura.
A part, durant les últimes setmanes, s’ha pro-
cedit a col·locar alguns contenidors de reco-
llida selectiva a diferents carrers del municipi 
els quals quedaven els contenidors de selecti-
va més allunyats.

Horari deixalleria 
municipal

Dilluns i dimecres de 15 a 19 h.
Divendres i dissabte 

de 10 a 14 i de 15 a 19 h.
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Són molts els beneficis que aporta el ioga 
als infants: millora el to físic, tonifica la 
musculatura i, alhora, ens ensenya a esti-
rar-la i a relaxar-la. Per això, des de la llar, 
hem començat a introduir aquesta pràctica. 
Aquest trimestre l’hem treballat amb els 
infants de P2 a través d’un conte. Aquí el 
teniu per si ho voleu practicar a casa. Ani-
meu-vos!!!

Anem al bosc (conte de ioga)
«Vet aquí una vegada un nen indi molt ei-
xerit que va decidir anar al bosc del poble 
de Sant Gregori a veure què hi havia.
Quan va arribar a una esplanada va decidir 
descansar una estona (postura 1) tot respi-
rant tranquil·lament i escoltant els sons que 
li oferia la natura. De cop i volta va veure 

un ocell que volava i el va voler tocar tot 
estirant els braços (continuant asseguts, 
estirem els braços enlaire).
Després es va aixecar, va continuar cami-
nant i es va trobar amb un gat que roncava 
de content. El va imitar perquè li feia mol-
ta gràcia (postura 2), fins que el gat es va 
acostar a un riu perquè el volia travessar. 
Com que no hi havia cap pont, l’indi va de-
cidir fer de pont per ajudar-lo (postura 3). 
Un cop va passar, el gat es va amagar.
Darrere un arbust va sentir un soroll: 
xxxxxt, xxxxt... i en va sortir una serp. 
La serp es va espantar de l’indi i aixe-
cava el cap. L’indi, perquè la serp es 
tranquil·litzés, va fer el mateix moviment, 
perquè l’animal es pensés que era una serp 
com ella (postura 4). La serp, en veure que 

no era cap amenaça, va continuar el seu 
camí.
I tot xino-xano, caminant per la muntanya, 
es va trobar un arbre gros: amb un nas, amb 
un forat que feia de boca i unes branques 
molt grans i altes. L’indi va fer com si fos 
aquell arbre tan valent i fort (postura 5). 
Tot d’una va bufar un vent que anava molt 
ràpid, i d’aquell arbre va caure una gran fu-
lla daurada que va anar caient fins al costat 
de l’indi. En veure aquella fulla tan bonica 
va decidir plegar-se com ella (postura 6).
Quan va aixecar el cap i va mirar al voltant 
va veure que ja era a dalt de tot de la mun-
tanya. Va pensar que estava de sort, ja que 
estava molt cansat, i va decidir estirar-se 
panxa enlaire, amb els ulls tancats i el sol 
escalfant-li tot el cos (postura 7)».

LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”

Ioga per infants
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El dimarts 26 de novembre, els alumnes de 
Cicle Superior vam anar a gravar un pro-
grama de televisió: «Fish & Chips».
Vam sortir de l’escola a dos quarts de vuit 
del matí. Quan vam arribar, vam esmorzar 
i ens vam trobar amb l’altra escola, la de 
Reus.
L’experiència dels nostres concursants 
(Irene Costa, Ryo Heatherwick i Biel 
Font): al cap d’uns minuts, nosaltres i els 
concursants de l’altra escola (Aina, Meri 
i Álvaro) vam entrar a uns lavabos i ens 
vam rentar la cara i les mans. Després 
una noia ens va donar la samarreta amb 
els nostres noms. Més tard vam anar a un 
camerino i ens van anar cridant un per un 
per anar-nos a maquillar. Quan ja estàvem 
preparats, vam baixar al plató i ens van 
deixar sols mitja horeta. Mentrestant, la 
resta de nens assajava una nova coreogra-
fia fins que va ser l’hora de baixar al plató. 
Primer, els van col·locar a les grades i va 
venir un senyor que els va explicar què ha-
vien de fer, què no havien de fer i com ho 
havien de fer. Quan tot va quedar explicat 
va començar el programa.

Els jocs: primer vam jugar al Word Cha-
llenge, després vam jugar al Crazy Balls, 
tot seguit al Hey DJ i, finalment, a la prova 
del moc llefiscós, Wall Splash. Tot anava 
molt igualat, però al final vam acabar per-
dent. Tot i així, vam tenir el millor «prin-
gat» (en Biel, de 6è) i el best dancer (en 
Jaume Viñas, de 5è).
Però el més important va ser que ens ho 
vam passar molt bé, vam aprendre anglès 
i vam veure com es grava un programa de 
televisió.
Després els concursants es van dutxar i 
van anar cap a l’autobús. Tots plegats ens 
vam parar a la primera àrea de servei que 
vam trobar per dinar. I finalment vam anar 
cap a l’escola.

Ha estat una experiència inoblidable!!!

ALUMNES DE 5è i 6è

ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

Els alumnes de Cicle Superior 
anem a «Fish & Chips»
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CONSORCI SANT GREGORI

Caminada solidària
amb el Consorci Sant Gregori

El Consorci Sant Gregori treballa 
les activitats aquàtiques (hidroteràpia)

Aquest any, des del Consorci Sant Gregori 
també hem volgut organitzar diverses activi-
tats en el marc de la celebració del Dia Inter-
nacional de les Persones amb Discapacitat, el 
3 de desembre.
Una de les activitats que s’ha portat a terme 
és una caminada solidària, el diumenge dia 
1 de desembre. El nostre objectiu ha estat 
sensibilitzar la societat, mobilitzar suports i 
demostrar que «tots som capaços de caminar 
junts», mitjançant un acte participatiu i de di-
vulgació, obert a tothom.
Vàrem comptar amb la col·laboració de mol-
ta gent, des dels mateixos treballadors del 
Consorci fins a familiars d’aquests, familiars 
i tutors de les persones que resideixen al Con-
sorci, de l’Ajuntament de Sant Gregori, de 
l’Obra Social “La Caixa” i del Departament 
de Benestar Social i Família. 
La marxa es va iniciar a la zona del CAP de Sant 
Gregori fins al Consorci, passant per l’espai de 
la Pineda, i tornant al punt de partida. El reco-
rregut total va ser d’uns quatre quilòmetres.

Abans d’iniciar la ruta vàrem donar a cada 
persona una samarreta, dissenyada pels nois i 
noies de la Residència Els Roures, amb el su-
port dels seus educadors i amb el lema «som 
capaços» També es va fer un sorteig de podò-
metres (comptadors de passes), que ens varen 
ajudar a comptar els quilòmetres fets.
La caminada va ser un èxit. El sol ens va 
acompanyar, i feia molt de goig veure que 
grans, petits, cadascú al seu ritme... tothom 
feia el mateix camí!! Hi van participar més 
de 200 persones.
En arribar al Consorci havíem preparat un 
punt de parada i avituallament, amenitzat 
amb la col·laboració d’un grup de country. 
També es va exposar un muntatge audiovi-
sual amb fotografies dels diferents centres i 
espais del Consorci i de les activitats que re-
alitzem amb les persones que assisteixen als 
diferents serveis.
Va ser un dia magnífic i molt especial amb 
tota la gent que va voler acompanyar-nos!!
Volem donar-los a tots les gràcies pública-

ment per la seva col·laboració, i desitgem que 
aquesta caminada solidària hagi estat un inici 
per continuar fent més coses plegats. 
«Tots som capaços!!!»
Desembre 2013

Des del seu inici, el Consorci Sant Gregori, 
ha valorat, com a eina terapèutica per a les 
persones que atenem, les activitats que es re-
alitzen en el medi aquàtic.
El Centre de Dia Els Roures disposa de di-
ferents sales i/o tallers. Destaquem la zona 
d’activitats aquàtiques, on hi ha la piscina 
adaptada, grues i altres materials, i les eines 
necessàries per poder realitzar una rehabili-
tació terapèutica acurada i proporcionar estí-
muls positius i agradables a les persones que 
atenem. Hi participen tant les persones de la 
Residència Els Roures com les del Centre de 
Dia. Actualment n’hi ha un gran nombre que, 
de forma regular i amb continuïtat, participen 
i es beneficien d’aquesta activitat.
Cal dir també que la Residència Infantil i 

l’Escola Joan Riu comparteixen un espai de 
piscina per als nens i nenes d’aquests serveis.
Aquests tipus d’activitats poden ser de lleure 
o bé com a tractament, de manera individua-
litzada, amb professionals fisioterapeutes.
L’objectiu principal que ens marquem és op-
timitzar la qualitat de vida de cada persona, 
tenint en compte les seves necessitats. Els 
resultats són positius ja que la gent gaudeix 
de l’activitat, perquè els resulta beneficiosa i 
agradable.
Amb la col·laboració de Dipsalut (Organisme 
de Salut Pública de la Diputació de Girona) i 
amb el suport de l’AMPA, s’ha donat un im-
puls que marca una millora en el programa de 
rehabilitació terapèutica, tant per a persones 
amb mobilitat reduïda com per a aquelles que 

tenen problemes d’alteració de la conducta.
Col·laboració de diferents professionals i de 
l’equip de Salut.
Novembre 2013
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S’acosta i arriba el Nadal. Se’ns desperta 
aquests dies tota una plèiade de sentiments 
que ens envaeixen, ens envolten i ens pro-
voquen desitjos de ser millors. Tenim ganes 
d’expressar la nostra estima als més propers 
i als més allunyats.
Com ho podem aconseguir, això? Se m’ha 
ocorregut que enguany el pessebre ens hi 
pot ajudar. Mirem de manera contemplati-
va el pessebre i fem-nos present el Misteri 
de l’Amor, que se’ns presenta de múltiples 
formes. Cada figureta, cada personatge, des 
de la seva humil vivència, té la seva mane-
ra d’experimentar l’Amor de Déu. L’home, 
com les figuretes, s’encamina sempre cap 
al portal de l’Amor. Tanmateix, no s’hi val 

anar-hi amb les mans buides. En el pessebre 
vivent del nostre dia a dia cap a la Cova, tots 
hi hem d’aportar quelcom: solidaritat, gene-
rositat, gratuïtat...
M’agrada visitar els pessebres que es fan en 
les diferents llars de la Vall. Observo en la 
manera de fer el pessebre com Jesús ha plan-
tat la seva tenda en aquella llar.
Fixeu-vos com es fan els pessebres! N’hi ha 
de carregats, sumptuosos i plens de vanitat. 
Altres són inestables: tot trontolla, ja que són 
fets a corre-cuita. Els cal planificació i, so-
bretot, joia i entusiasme.
D’altres posen l’accent del seu pessebre en 
el populisme i en el que està de moda: si els 
reis eren tres o més; si eren d’Aràbia o de 
l’Orient; si el pastors berenaven o sopaven...
El pessebre que em fa més respecte i devoció 
és aquell en què les seves figuretes caminen 
vers l’Establia amb alegria, emoció, goig i 
satisfacció per l’anunci joiós dels àngels. El 
pessebre em denota l’esperança jovial dins 
d’aquella família. Té un paper blau amb es-
trelles platejades enganxades. Em comunica 
que aquella llar aixeca sovint la mirada al cel 

en espera del Rei de la Pau. Em commouen 
els pessebre en els quals a la cova no falta 
ningú, on tothom troba les portes obertes per 
ser acollit, on la vida familiar no es tanca no-
més en el tu i jo. M’agraden els pessebres 
que no necessiten de llumetes i garlandes 
daurades per simular l’alegria, ja que no els 
cal, perquè la joia i la festa està en l’Anunci 
de l’Àngel: Pau a la Terra i als homes de 
bona voluntat. Una senzilla estrella retallada 
amb paper de plata esclata damunt la cova 
per donar fe que en aquell pessebre no cal 
altra Llum que la de l’Infant entre palles.
Contemplar els pessebres pot ser una afecció 
molt interessant. Proveu-ho! Us despertarà les 
ganes de col·laborar amb el nostre Déu Crea-
dor, creant un paisatge on regna la compren-
sió, cooperació, la col·laboració... en definiti-
va, l’amor. Perquè el pessebre tingui èxit, cal 
fer-lo amb altres persones. Us ajudarà a esti-
mar l’home, la natura, la vida, les tradicions.
És una manera fantàstica de gaudir del treball 
en família per viure plenament les Festes de 
Nadal. 
MOSSÈN ENRIC

El pessebre de Nadal
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Progrés!… progrés?
Ja sóc gran i he vist força coses a la vida. La meva generació és la que 
haurà viscut l’evolució més espectacular. Quan érem menuts anàvem 
a peu a pertot: només els més avançats tenien bicicleta, i la popularit-
zació de la moto no va ser fins ben entrada la dècada dels cinquanta, i 
els cotxes encara eren comptats fins a finals dels seixanta.
Abans d’anar a l’escola i en sortir-ne, era molta la quitxalla que havia 
d’ajudar els pares en les tasques de casa: s’havia d’anar a engegar 
les vaques o arrancar naps... Per descomptat, tenir cura dels germans 
més petits era del tot habitual. Ja entrada la dècada dels seixanta, 
recordo un dia que el meu pare va comentar amb certa sorpresa que 
un veí havia portat la seva filla a jugar a casa d’una altra criatura: 
«Quines frivolitats, portar la filla a jugar!».
Això només és un preàmbul per dir com s’ha avançat en els darrers 
temps en tots els camps: social, econòmic (encara que, darrerament, 
s’hagin hagut de fer unes quantes passes enrere en aquest àmbit) i es-
pecialment tecnològic. Abans, a les llars, no hi havia telèfon, la llum 
va arribar l’any 1966 en algun indret del municipi, i no diguem el que 
ha representat l’entrada en l’era digital...
L’evolució ha anat venint primer a poc a poc, després més de pressa 
i ara ja a gran velocitat, i nosaltres ho hem anat paint com bonament 
hem pogut, intentant seguir el carro per no perdre’l de vista, apro-
fitant els avantatges i comoditats que se’ns ofereixen, i quan ja no 
l’atrapem, deixem que se’n vagi i ja anirem al nostre aire. Qui sap 
què deu ser tot això dels smartphones, l’Android i la nanotecnologia, 
el sincrotró...
A la nostra zona darrerament hem viscut tres fets puntuals motivats 
per aquests avenços:
Ha arribat el tren de gran velocitat: l’AVE. Aquest invent amb nom 
d’ocell castellà ens facilita anar de viatge amb tota comoditat i rapi-
desa: ara ens podem plantar a Madrid en quatre hores, còmodament 
instal·lats en un seient amb tota la confortabilitat, tot llegint el diari 
mentre ens prenem un cafè, o a París en menys de sis hores. Per anar 
a Saragossa tardem dues hores i mitja: fantàstic! Un bon invent!
Ara bé, a Bàscara estaven molt preocupats per aquesta infraestructu-
ra, que segurament ha perjudicat algunes persones, i tot i no conèixer-
ho suficientment com per parlar-ne, sí que sóc conscient que hi ha 
alguna zona que ja no recuperarà la seva imatge mai més. I qui diu 
Bàscara, diu molts altres pobles per on passa aquest TGV.
Tenim sortida de l’autopista a l’entrada del municipi. Quan l’anaven 

construint jo pensava: «Això serà bo per a les zones industrials de 
l’entorn, i si un dia hem d’anar a Barcelona o a Perpinyà... també ens 
anirà bé».
Això és el que pensava, però una vegada l’hem tingut oberta, caram, 
quina comoditat! Per anar a Salt, guanyem pel cap baix 10 minuts, i 
l’Avellaneda i Fornells... i per anar a Banyoles! Molt bé! Molt bona 
comoditat per a nosaltres! Però ja sé que no tot són flors i violes. A Sa-
rrià es varen queixar repetidament d’aquests vuit carrils d’autopista, 
que sumats als quatre d’autovia (sense tenir en compte que també hi 
passa el tren) converteixen el territori en un entramat viari complicat.
Molt aviat funcionarà la MAT. Les torres de la línia de 400 s’estan 
aixecant a un ritme molt ràpid, i veiem cares de sorpresa d’algunes 
persones que quan ens sentien protestar per la manera de fer la MAT 
ens deien que anàvem en contra del progrés. I això que ara encara no 
hi ha els fils!
Aquesta línia desgracia el territori de manera irreparable i a nosal-
tres no ens aporta res: és una línia de transport! És un pacte i un 
compromís entre estats, no és a favor de la gent del territori. Per a 
l’abastiment de les comarques de Girona no calia una línia de molt 
alta tensió. Però un cop arribada la conclusió que calia construir-la, 
s’hauria pogut fer d’una altra manera si hi hagués hagut prou voluntat 
per part dels polítics de Barcelona i Madrid i pressió suficient de la 
gent de l’entorn, ja que la tecnologia per fer-ho d’una altra forma hi 
era, i els diners també. Si no, per què se soterra de Sta. Llogaia fins 
a Baixàs? Perquè els francesos ho varen tenir clar des del primer 
moment.
Quan ens manifestàvem no estàvem en contra del progrés. Precisa-
ment el que volíem era progrés, i que una nova instal·lació tan agres-
sora amb el medi com és la MAT no es fes com es feien les coses 40 
anys enrere, sinó com s’hauran de fer en el futur: amb respecte!
Aquesta ferida que ens estan fent ja no té aturador, quedarà aquí per 
sempre com a mostra de la prepotència dels poderosos, que són ca-
paços de menystenir les legítimes aspiracions d’uns ciutadans que no 
volen altra cosa que viure amb respecte i que els respectin. Aquesta 
partida l’ha guanyat Red Eléctrica!
D’això en diem progrés?

RITA TORREBELLINS
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Activitats de l’àrea de Joventut
Activitats destacades d’aquestes darreres setmanes de 

novembre i desembre a l’Espai Jove Cal Bolet:

Bus Nit a les 
Festes de 

Sant Narcís 
Un any més, s’ha portat a terme el 
servei de Bus Nit per desplaçar-se a 
les Festes de Sant Narcís i a les barra-
ques de Girona. Des dels últims anys 
el servei s’ha consolidat i experimenta 
un increment en la seva utilització, no 
sols per part dels joves, sinó també per 
tots els veïns i veïnes de Sant Gregori, 
que també han aprofitat per utilitzar-lo 
durant les diferents nits.
Potenciar el transport públic i la mo-
bilitat és una projecte continuat de 
l’Àrea de Joventut , i per això també 
s’han impulsat campanyes de difu-
sió per fomentar l’ús del Bus Nit en 
aquestes dates.

Any 2011 (5 nits) | 1.069 usuaris/es

Any 2012 (5 nits) | 1.078 usuaris/es

Any 2013 (5 nits) | 1.188 usuaris/es

Durant una tarda del mes d’octubre, l’única activitat de lleure que es podia portar a terme 
a Cal Bolet amb els joves era participar i jugar al taller de jocs de taula.
La temàtica centrada en jocs de por va servir per engrescar joves de diferents edats, que 
van passar una estona molt entretinguda aprenent que no tota la diversió es troba en la 
tecnologia. L’activitat va estar dinamitzada per l’entitat la Xarranca.

Taller de jocs de taula
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Durant el mes d’octubre es va organitzar 
aquest taller de maquillatge fantàstic a Cal 
Bolet. Els joves van poder elaborar tot tipus 
d’efectes a la cara i braços, com els de la si-
mulació d’una ferida, a la imatge.

Taller de maquillatge fantàstic

Durant els dies previs i posteriors al Dia Internacional contra el VIH (1 de desembre), 
s’han preparat diferents activitats per als joves a Cal Bolet. L’exposició de cartells i 
consells per prevenir la sida o una enquesta entre els joves per avaluar el grau de co-
neixement i els riscos que comporten determinades pràctiques ens serveixen per seguir 
incidint i conscienciant d’aquesta malaltia, que hem de continuar tenint present.

Setmana centrada en el 
Dia Internacional contra el VIH

Taller de fofucha 
boli al 

Centre Cívic 
19 d’octubre
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TALLER  D’SCRAPBOOKING EL 30 DE NOVEMBRE AL CENTRE CÍVIC

TALLER DE TAST DE CÒCTELS  I COMBINATS SALUDABLES A CAL BOLET 
EL PASSAT 14 DE NOVEMBRE

A C T I V I T A T S   C U L T U R A L S

CONCERT SMOULMONÖ EL PASSAT 18 D’OCTUBRE A L’ESPAI LA PINEDA

Smoumolnö està format per Jepi Castilla, Carles Pons, Jesús Moll i Sebastià Saurina.
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CLUB D’ESCACS SANT GREGORI

Final de temporada

Miquel Suñer i 
Comalat, sense límits

Aquesta tardor, el club d’escacs Sant Gregori 
ha organitzat el campionat territorial d’es-
cacs, que ha comptat amb la participació de 
91 jugadors. El campió del torneig ha estat el 
jove jugador del Figueres Alexandre Pinsach, 
amb 8 punts. Del club d’escacs Sant Gregori 
hi han participat la Laura Garcia, que ha aca-
bat 18a, amb 5,5 punts, i l’Antoni Foix, que 
ha acabat 42è, amb 4 punts. La Laura Garcia, 
a més, ha aconseguit el títol de campiona pro-
vincial femenina.
D’altra banda, l’Antoni Foix ha participat en 
el campionat territorial d’actius, a la seva edi-
ció de Figueres, en què ha quedat 22è, amb 
5 punts.

Amb l’arribada del nou any, tornarà la lliga 
catalana per equips, en la qual el Sant Gregori 
juga un any més a primera categoria provinci-

al. Després d’uns quants anys de quedar-nos 
a les portes de l’ascens, qui sap si aquest any 
ho aconseguirem!

Col·laboració de l’Ajuntament de Sant 
Gregori amb el nou repte de Miquel Suñer i 
Comalat, nedador a mar obert molt vinculat 
a Sant Gregori. 
En Miquel Suñer, durant aquest mes de 
novembre va aconseguir creuar Tenerife – 
La Gomera nedant els 30 km que separen 
les dues illes, i es va convertir en el segon 
nedador que ho aconsegueix sense neoprè 
(el primer fou David Meca, l’any 2001). El 
temps invertit per assolir aquesta nova ges-
ta va ser de vuit hores i 44 minuts, amb un 
ritme de 47 braçades per minut.
Cal destacar que, el 6 de setembre, també 
va cobrir els 32 km que separen Roses del 
Port de la Selva, pel cap de Creus: un en-
trenament ideal per intentar assolir el seu 
objectiu durant aquest mes de novembre. 
Web: www.miquelsunyer.com

Esport saludable 
i segur

Durant aquests mesos en què els dies 
són més curts, si practiques esport o vas 
a caminar és important portar objectes 
reflectants perquè els vehicles et puguin 
veure millor.
Una cinta reflectant al braç o a la cama 
pot ser suficient per evitar un accident.
I si vas en bicicleta en hores de foscor 
recorda portar llum. Fer-te visible et farà 
més segur.

AE SANT GREGORI

L’Agrupació Esportiva Sant Gregori arriba 
a les Festes de Nadal amb el primer equip 
a la part alta de la classificació, i molt ben 
situat per intentar l’ascens a Segona Cata-
lana durant el segon tram de la competi-
ció. Sembla que els rivals més perillosos 
seran el Cassà i el Bosc de Tosca, però el 
més important és fixar-se en les pròpies 
capacitats i continuar en la bona línia, per 
mostrar-se com un equip conjuntat i sòlid 
per afrontar els compromisos de la segona 
volta del campionat.
L’equip de 4a Catalana navega per les úl-
times posicions de la classificació amb un 
equip molt jove, i el Juvenil A intenta no 
caure en les posicions de descens en el seu 
primer any a Primera Divisió.
Cal destacar la consolidació de l’equip 
femení del club, en el seu primer any 
com a federades. Tot i estar a les últimes 
posicions, les noies ha pogut gaudir de la 
victòria en algunes ocasions i han mostrat 
una gran millora en el seu joc.
Recordem que durant les festes hi haurà la 
gran Quina de Sant Gregori, organitzada per 
les seccions de futbol i bàsquet del poble.
La Junta Directiva de l’AE Sant Gregori 
us desitja unes molt bones festes de Na-
dal.
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Un dels podis del Raid Vall de Llémena a l’Espai la Pineda de Sant Gregori. Foto: German 
Cuevas.

Una nova edició del Raid Aventura Vall 
de Llémena es va portar a terme durant el 
dissabte 26 d’octubre, aquesta vegada en-
tre els municipis de Sant Gregori i Canet 
d’Adri, amb proves d’orientació específica, 

BTT, senderisme i patins en línia. Els 24 
equips participants van demostrar la varietat 
d’esports que es poden practicar a la Vall de 
Llémena.
Els raids són una competició esportiva mul-
tidisciplinària que combina diferents esports 
d’aventura non-stop (sense parar) i en els 
quals els equips han de completar un reco-
rregut en el menor temps possible portant al 
límit la resistència i concentració dels espor-
tistes per arribar fins a la meta. Els equips 
participants d’aquesta edició estaven formats 
per dos components i hi havia tres catego-
ries: aventura, iniciació i elit.
L’objectiu del Raid de la Vall de Llémena, 
que ja fa tres edicions que es porta a terme, 
és donar a conèixer les diferents variants 
d’esports d’aventura que existeixen dins 
l’oferta de turisme actiu, que es poden practi-
car al nostre entorn i d’aquesta manera atrau-
re visitants a la Vall de Llémena.
La Mancomunitat de la Vall de Llémena, 
amb els quatre ajuntaments que representa, 
dóna suport al Raid Aventura Vall de Llé-
mena Xperience. També va comptar amb la 
col·laboració d’empreses de la zona, com La 
Balda, Embotits Pagès, Can Sidera i la Mel 
d’en Miquel.

ESPORT MUNICIPAL

Esports a la Vall de Llémena 

Un dels equips participants d’aquesta edi-
ció a la Font de la Torre de Canet d’Adri.

CB SANT GREGORI

Des de l’aparició de la revista 7 en 1, 
una de les seccions fixes ha estat el 
«Tapat, destapa’l». No volem de cap 
manera fer la competència a aquesta 
veterana secció de la revista, però sí 
que ens aprofitarem del seu format per 
veure si podeu descobrir qui hi ha al 
darrere, qui és el tapat que podria res-
pondre així a una bateria de preguntes.
-No sóc de Sant Gregori però fa molts 
anys que hi tinc una estreta relació.
-M’agrada l’esport, tot i que no n’he 
practicat gaire. De petit no hi havia 
tantes facilitats com ara per practicar 
un esport.
-Tinc defectes i virtuts, com tothom. 
El defecte més gros és potser no saber 
dir mai que no: sempre m’enganxen, 
sempre faig per un. La qüestió és aju-
dar i col·laborar.
-Encara que de vegades la processó va 
per dins, procuro estar sempre content 
i fer bona cara a tothom, als de casa i 
als de fora.
-M’agrada la cuina casolana, els em-
botits d’Adri, la carn a la brasa, un bon 
vi per remullar-ho i, sobretot, un bon 
cafè després de dinar.
-El meu desig per a aquestes festes de 
Nadal és que a totes les cases regni 
l’harmonia i la pau.
Si heu descobert el «tapat», us reco-
manem que el feliciteu. Amb aquest 
petit gest ell se sentirà recompensat a 
bastament. Feliciteu-lo, perquè es me-
reix totes les felicitacions.
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El diumenge 13 d’octubre es va celebrar la 
Festa Major de Sant Medir.
Aquest any, la comissió de la festa va op-
tar per fer un dinar en lloc d’un sopar amb 
l’ànim de dinamitzar la participació, que 
en els darrers anys havia anat minvant gra-
dualment. Realment va ser un èxit: ajudats 
pel bon temps, vam poder fer l’àpat a l’aire 
lliure.
Al matí es va celebrar una missa amb la par-
ticipació de la Coral de Sant Gregori, i es va 
fer un petit vermut a la sortida de l’església. 
A les dues vam començar a servir el dinar 
–un àpat de peix, com ja és costum– i, per 
acabar, a la tarda vam poder gaudir de ball 
amb el conjunt Nova Gamma.

Festa de Sant Medir

Un any més, la Remei Mulleras, de can 
Roseta, treballant tot l’any com una formi-
gueta, ens ha sorprès amb els seus projec-
tes del pessebre.
Enguany ha restaurat amb gran encert totes 
les esglésies de la Vall de Llémena, i ha 
seguit treballant amb el nou racó «home-
natge als genis de Catalunya», amb tots els 
símbols catalans obra de Masó, Gaudí... 
i, aquest any, Narcís Monturiol, Salvador 
Dalí, Josep Pla, Jacint Verdaguer... entre 
d’altres.
Aquest pessebre ja és un símbol de Sant 
Gregori, i s’hi acosten cada any centenars 
de visitants d’arreu del nostre país i fins i 
tot de més enllà de les nostres fronteres... 
com francesos i holandesos, curiosos de 
veure aquest pessebre, aquest racó cultural 
on es pot veure aquesta petita i curiosa Ca-
talunya de suro.
La inauguració de la temporada es va ce-
lebrar el passat diumenge 1 de desembre, i 
va comptar amb la intervenció de l’alcalde, 
Quim Roca, i amb la tradicional cantada de 
la Coral de Sant Gregori, seguida de la xo-
colatada popular.

El pessebre de can Roseta 
dóna el tret de sortida al Nadal a Sant Gregori

Horari: De l’1 de desembre de 2013 al 2 de febrer de 2014 d’11 a 13 i de 16 a 18 h 
(festius inclosos).
Per a grups superiors a 20 persones, concertar visita.
Tots els camins estan adequats per a persones amb minusvàlua. 
Telèfons de contacte: 972 42 83 47 / 972 42 97 79 / pessebrecanroseta@hotmail.com

A R A   P A R L E M   D ’ A R A
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L’Ateneu és DEBAT: una de les principals 
funcions dels ateneus des de la seva consti-
tució a mitjan segle XIX ha estat actuar com 
a centres de reflexió i de debat, espais on es 
creava opinió i es discutien idees en un en-
torn de llibertat i de respecte. Ara més que 
mai, enmig d’una allau d’informació, ens 
cal un espai on dialogar, un espai que ens 
ajudi a trobar claus per entendre el present 
i enfocar el futur. I a l’Ateneu de la Vall de 
Llémena ho hem intentat fomentant el debat 
amb persones com Santiago Niño Becerra, 
Arcadi Oliveras, Josep-Maria Terricabras, 
Joan Manuel del Pozo, Pere Pugès, Xavier 
Arbós, Joaquim Nadal... Poca broma!
L’Ateneu és CULTURA: des de l’Ateneu 
hem anat organitzant tallers i diferents ac-
tivitats per conèixer millor els valors de la 
Vall de Llémena. Hem parlat d’aigua, de 
fòssils, de volcans, de bolets, d’ocells...
L’Ateneu és LECTURA: el club de lectu-
ra està funcionant d’allò més bé. Llibres i 
persones amb ganes de llegir-los i comen-
tar-los. Un cop al mes hi ha trobada del 

Club de Lectura. I llegir porta a escoltar 
els autors, a fer una sortida per conèixer 
els indrets i les històries dels llibres... Fins 
i tot ens hem atrevit a fer un maridatge de 
poesia i vins!
L’Ateneu és DIVERSIÓ: a més d’una bona 
colla d’activitats que podríem etiquetar de 
divertides, l’esplai durant l’estiu és un es-
pai de diversió. Ja fa uns vint anys que, 
durant el mes de juliol, Cartellà s’omple 
de l’ambient d’esplai. El Casal de Cartellà 
aplega més d’un centenar de mainada i de 
joves que passen quatre setmanes gaudint 
de l’entorn, de l’antiga rectoria i d’un equip 
de gent dedicada a fer que tot funcioni.
L’Ateneu és TERRITORI: amb les excur-
sions organitzades ja hem recorregut una 
bona part del nostre país. Tot i que actual-
ment aquesta secció ha parat una mica de 
caminar, de ben segur tornarem a agafar 
empenta per conèixer més i millor el nostre 
territori.
L’Ateneu és SOLIDARITAT: col·labora-
cions amb d’altres entitats de la Vall, tenir 

la seu oberta a entitats amb objectius afins 
als de l’Ateneu o directament organitzant 
projectes solidaris com la col·laboració 
d’enguany amb la Marató de TV3, fan 
l’Ateneu més solidari que mai.
L’Ateneu són PERSONES: els més de 500 
socis de l’Ateneu són una realitat que em-
peny la junta a tirar del carro i són alhora 
la garantia que el projecte de l’Ateneu té el 
futur assegurat. Tant de bo que l’any vinent 
puguem dir que l’Ateneu és 8 en 1, 9 en 1...
Bones Festes a tothom!

L’Ateneu també és 7 en 1l’ateneu
  V  L

El mes de novembre 
passat vam tancar el 
cicle de Molière amb 

la representació d’El casament per força a 
Torroella de Fluvià, en un teatre petit però 
molt acollidor, que es va omplir de la gent 
gran del poble per passar una bona estona 
amb les desventures del pobre Sganarelle, 
que feia pocs dies ens havia visitat també a 
la Pineda. 
Darrerament hem deixat una mica de ban-
da els assajos d’Els enamorats, de Goldo-
ni, per dedicar-nos a preparar els monòlegs 
del muntatge Dones, l’altra cara del mirall, 
amb textos de D. Fo, F. Rame i R. Mendizá-

bal, i interpretada per Gràcia Vilarnau, Mò-
nica Arnau, Maribel Torras i Nina Prat, amb 
l’acompanyament musical de Glòria Vila, 
sota la direcció d’en Rafel Nieto. Estrena-
rem aquesta obra a Calonge el proper dia 14 
de desembre, en una funció organitzada per 
l’Associació de Dones del Baix Empordà. 
Esperem que ben aviat la podrem represen-
tar també a Sant Gregori.
També us volem recordar que properament 
podreu escoltar a ràdio Sant Gregori la ver-
sió radiofònica de «Don Jaume el Conquis-
tador», de Pitarra. 
Mentrestant aprofitem per desitjar-vos unes 
bones festes i un bon any 2014.

IncreiXendo. Grup de teatre
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Des d’aquest espai, els Sardanistes de la 
Vall del Llémena volem recordar junta-
ment amb vosaltres el nostre amic i com-
pany Lluís Pujadas Fàbregas, conegut per 
tots com en Lluís de Can Pujadiques, qui 
ens va deixar el 23 de juliol de 2013.
Els qui hem tingut la sort de conèixer-lo 
no oblidarem mai el seu caràcter alegre i 
simpàtic. Amb en Lluís sempre hi podies 
comptar, i era, per damunt de tot, una gran 
persona.
La seva força i entusiasme el van conver-
tir en pal de paller del nostre grup, quan 
els joves del poble, entre ells el seu fill 
Marcel, als anys vuitanta anàvem a con-
curs de colles. Des d’uns anys cap aquí 
l’Agrupació Sardanista ha tornat a rebro-
llar, però de diferent manera. Tot i això, en 
Lluís hi ha estat sempre present.
En Lluís sempre s’oferia per estar allà 
on es necessitava. Tots el recordarem al 
bar servint cafès i parlant amb la gent, 
a la qual tan bé sabia tractar: era el nos-
tre bàrman, i el seu buit serà molt difícil 
d’omplir.
Últimament patia molt per no poder-nos 
ajudar quan preparàvem alguna festa, i 
sobretot per no poder-hi participar acti-
vament, com tenia costum de fer. Això li 
va passar, sense anar més lluny, l’última 
revetlla de sant Joan.
El maig de 1994 el compositor Lluís Du-
ran va escriure per a la nostra Agrupació 
una sardana que té per nom «Recordant 
amics absents», en memòria dels com-
panys que ja no hi eren.
Avui, i de tot cor, voldríem recordar el 
nostre amic Lluís Pujadas amb alguns ver-
sos d’aquesta estimada sardana:

«Canta trista la tenora, la nostra dansa és 
un clam
i un prec d’amor pels amics que tots por-
tem al cor
Allà dalt del firmament, un grup d’estrelles 
fan rodona,
mireu-les atentament i veureu els amics 
absents...».

Sempre estaràs entre nosaltres, Lluís.

Lluis i Marcel Lluís el dia de sant Jordi

Lluís el dia de sant Joan SE
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SARDANISTES DE LA VALL DEL LLÉMENA

Recordant amics absents
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS 
SANT GREGORI - VALL DE LLÉMENA

L’Associació de Comerciants 
consolida la Fira del pa i la xocolata

El passat dia 17 de novembre es va ce-
lebrar la 7a edició de la Fira del pa i la 
xocolata de Sant Gregori, i mirar el cel es 
va convertir en el gest més comú dels or-
ganitzadors i dels visitants que esperaven 
aquest dolç esdeveniment. I és que no po-
dem negar que la pluja s’ha convertit en 
un element tradicional de la fira que cada 
any ens fa patir.

Miraculosament, davant la pitjor previsió me-
teorològica que podíem tenir per a aquell dia, 
el temps va voler obsequiar-nos amb una tre-
va, i des que va començar la fira, a les 10 del 
matí, fins a pràcticament una hora abans de 
finalitzar, l’aigua va abstenir-se de fer acte de 
presència a Sant Gregori. Si bé això va fer que 
molta gent de les rodalies s’animés a venir a 

la fira, també és cert que el mal temps arreu 
de Catalunya va fer-ne desdir moltes altres fa-
mílies que, amb el bon temps, haurien agafat 
el cotxe fins a Sant Gregori. Amb tot, la fira 
va comptar amb una afluència d’unes 4.000 
persones en un sol dia, fet que evidencia la 
consolidació d’aquest esdeveniment. Per 
això, cal donar l’enhorabona a l’Associació 
de Comerciants, a l’Ajuntament i a totes les 
persones que fan possible que la fira sigui un 
dels grans esdeveniments de Sant Gregori, i 
que contribueix a promocionar el municipi i 
el seu entorn.
La gran majoria dels actes previstos es van 
poder desenvolupar segons el programa de la 
fira, tot i que molts es van haver de reubicar, 
i gran part de les activitats es van celebrar 
dins del pavelló esportiu i de la biblioteca 

Miquel Martí i Pol. A l’exterior, a la plaça 
Rafael Masó, van quedar només les parades 
d’artesania. Solament hi van venir el 50 % 
d’expositors confirmats, atès que molts ar-
tesans van cancel·lar la seva assistència per 
culpa de les desfavorables previsions meteo-
rològiques.
Els amants dels cotxes clàssics, les motos 
històriques i els tractors antics van complir la 
seva cita anual, així com també les puntaries 
i els col·leccionistes de plaques de cava. Du-
rant tot el dia es van celebrar els tallers in-
fantils, que van ser el gran èxit de la jornada, 
com cada any: cupcakes, galetes, culleres amb 
xocolata, pastissos de caramels i el tradicio-
nal taller de piruletes de xocolata a càrrec del 
pastisser Miquel Costabella. Aquests tallers es 
van compaginar amb les activitats d’animació 
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i jocs tradicionals organitzats per la Cia. Brot-
guai i la Xarranca durant tot el dia.
El púbic adult va comptar, també, amb les 
seves activitats. Així, els dos tallers de xoco-
lata que va organitzar la pastisseria Rodellas 
de Sant Celoni van tenir una gran acceptació. 
Hi vam aprendre a treballar la xocolata i vam 
descobrir les claus per distingir les que són 
més bones. A la tarda, l’empresa The cookery 
ens va ensenyar com una bona massa de pizza 
ens pot servir de base per cuinar una gran va-
rietat de receptes de pa.
Tots aquests actes van estar acompanyats du-
rant tot el dia de xocolata i pa a càrrec dels 
patrocinadors de la fira, així com de les dues 
xocolatades populars preparades per Josep 
Motjé, i que van generar cua. Cal no obli-
dar la degustació de pastissos i dolços en el 
7è concurs de dolços de Sant Gregori, i que 
va promoure el Casal Sant Grau, així com la 
degustació del pa tradicional de la Festa del 
Segar i Batre.
La fira va coincidir amb la Mostra 
d’Espectacles Familiars i de Petit Format de 
Sant Gregori, que va permetre poder gaudir 

de diversos espectacles familiars al llarg de tot 
el dia, juntament amb l’animació de la Maria 
Teresa Micaló i els seus balls en línia, que ens 
va fer moure l’esquelet a tots. La Fira, doncs, 

ens va regalar una jornada plena de diversió i 
de bons moments. Desitgem que l’any vinent 
torni amb la mateixa força i, si pot ser, acom-
panyada del sol.

Aquest any, la Fira del Pa i de la Xoco-
lata ha entrat de ple a les xarxes socials, 
i, a part de la difusió feta per aquests 
canals, s’ha portat a terme una primera 
edició del concurs de fotografia amb Ins-
tagram. S’han rebut quasi 100 fotos amb 
l’etiqueta #paixocolata, amb un impacte 
de més 2.900 «m’agrada» a la xarxa so-
cial. Una aportació més per donar a conèi-
xer la Fira del Pa i de la Xocolata de Sant 
Gregori. Les quatre fotos premiades han 
rebut un lot de productes de xocolata.
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El passat dia 25 de novembre Sant Gregori es va unir als actes amb 
motiu del Dia Internacional contra la violència de gènere.
L’acte, organitzat conjuntament per l’Associació de Dones de la 
Vall i l’Ajuntament de Sant Gregori, va tenir lloc a la Biblioteca 
Miquel Martí i Pol, i es va iniciar a les vuit del vespre amb una repi-
cada de campanes des de l’església del poble (tants repics com víc-
times s’han produït aquest any 2013). L’acte va continuar amb unes 
pinzellades musicals a càrrec de Glòria Vila i Georgina Torrado, la 
lectura del manifest i dels textos penjats a l’Arbre dels Desitjos, que 
l’Associació Dones de la Vall de Llémena havien preparat durant la 
passada Fira del Pa i de la Xocolata.
Hi varen assistir l’alcalde, Quim Roca; la regidora d’Igualtat, Conxa 
Torrado; la presidenta de l’Associació de Dones de la Vall, Teresa 

Roura; i regidors i regidores, membres de l’associació i veïns i veï-
nes del poble que també es varen voler sumar a l’acte.
Transcripció d’alguns anhels llegits: Pau per sempre / No et mo-
ris per ell / Llibertat per a totes les DONES del món / Visca la 
DONA, la dona és única / Si vols-volem... podem! / Estimem-nos; 
respectem-nos  / Tu pasado no determina tu futuro / Perquè són 
persones i mereixen el mateix tracte. Igualtat / Dona no significa 
submissió, significa Superació, Llibertat i Igualtat / Llibertat per 
decidir-ho... tot / Comprensió i amor / Respecte, respecte i respecte 
amb molt d’amor / Tan senzill com: ningú és superior a ningú / Les 
mans per acaronar / Estima’t / Cap nina trencada / Perquè ben aviat 
ja no calgui commemorar aquest dia... perquè ja no existeixi / Cap 
pas enrere.

No et moris per ell...!
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El Gran Recapte 
a Sant Gregori
Durant els dies 29 i 30 de no-
vembre es va portar a terme, 
un any més, el Gran Recapte 
d’aliments arreu de Catalun-
ya. 
A Sant Gregori s’han recollit 
més de 1.250 kg d’aliments bàsics 
a través del Rebost del Llémena.
Moltes gràcies a tots els que hi vàreu 
col·laborar, ja sigui a Sant Gregori o a 
qualsevol altre punt, així com a tots els 
voluntaris que ho van fer possible durant 
aquests dies.
Recordeu que cada dilluns, de 16 a 20 h, El Rebost del Llémena 
(carrer de Baix, 82 – darrere la plaça de la Sardana) està obert per 
continuar fent aportacions d’aliments per a aquelles famílies que 
més ho necessiten.

Activitats 
del trimestre

A l’inici de curs varem la nostra Associació va reemprendre 
l’activitat amb una visita guiada a la exposició del Caixa Forum 
“els objectes parlen”. 
També hem fet tres tardes de teatre a Barcelona, per assisitr a 
les representacions de “Sonrisas y lagrimas”, “Barcelona” i “El 
Crédit”.
Com ja és habitual hem participat a la fira del pa i de la xocolata 
amb una parada solidària a benefici de la Marató de TV3, i be-
ques per al menjador escolar.
El Nadal l’hem començat a preparar a través d’un taller de cuina 
de la Núria Lladó que ens va mostrar unes receptes de cuina, 
com sempre boníssimes, i un taller d’ornamentació.
El dia 25 de novembre, conjuntament amb la regidoria d’igualtat 
de l’Ajuntament varem preparar un acte  contra la violència de 
gènere.
No podem descuidar-nos de mencionar el viatge de cap de set-
mana que fem cada any, com ja en fa nou. Enguany el destí ha 
estat Berlín. A la fotografia podeu veure el grup davant l’hotel.
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El passat diumenge 17 de novembre 
l’associació de joves “El quaranta-dos” 
vam participar a la Fira del pa i la xoco-
lata, realitzant  un taller pels infants de de-
coració de culleres amb diferents tipus de 
xocolata.
També, el passat 1 de desembre,  vam or-
ganitzar jocs infantils a la plaça del poble.
Els donatius de l’entrada d’aquesta activi-
tat van anar destinats a la Marató de TV3 
d’enguany i així col·laborar solidàriament 
per una bona causa.
Aquestes vacances, com a quart any con-
secutiu fem el casal de nadal a Cal Bolet, 
on la mainada té l’oportunitat de fer tallers 
i jocs, tot aprenent relacionant-se, fent no-
ves amistats i passant-s’ho molt bé.

Activitats

L’acte de lliurament dels premis del concurs de fotografia organitzat 
pel ZOOM-Amics de la fotografia de la Vall de Llémena, dins la VII 
Fira del Pa i la Xocolata de Sant Gregori, va tenir lloc el dia 29 de 
novembre de 2013 a la Biblioteca Miquel Martí i Pol.
Fou presidit per Joaquim Casellas, en representació de l’Associació de 
Comerciants i Empresaris de Sant Gregori; per Imma Ballester, mem-
bre del ZOOM-Amics de la fotografia de la Vall de Llémena, i per 
Conxa Torrado, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant Gregori.
Els participants guardonats foren: Carles Pinsach, amb el Premi Pa 
i Xocolata; Toni Franquet i Jaume Ribas, amb el premi Fira; i Judit 
Molas, que va rebre un accèssit.
Les fotografies guanyadores i les seleccionades estaran exposades a la 
Biblioteca fins a primers de gener.

Premis concurs 
de la VII Fira del Pa i la Xocolata

http://www.elzoom.es/jml/index.php
http://bibliotecadesantgregori.blogspot.com

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



29

A R A   P A R L E M   D ’ A R A

SE
T 

EN
 U

 d
es

em
br

e 
20

13

Ara toca referèndum

Les darreres dues Diades Nacionals de Catalunya van ser realment 
massives. La recent Via Catalana, organitzada per l’Assemblea Na-
cional Catalana, va significar un èxit en tots els aspectes. Més enllà de 
l’habitual i interessat ball de xifres, el cert és que ens hi vam aplegar 
centenars de milers de catalans, amb ganes de fer sentir la nostra veu 
al món, però també –i sobretot– entre els nostres representants polí-
tics.
El sentiment unànimement expressat, tant a la manifestació històrica 
a Barcelona com a la Via Catalana, que travessà Catalunya de punta a 
punta, va ser indiscutiblement d’independència, d’il·lusió col·lectiva 
de voler construir un nou estat d’Europa.
L’Assemblea Territorial de l’ANC de Sant Gregori vam treballar con-
juntament amb la de Canet perquè molts de vosaltres també en fóssiu 
partícips. Estem molt contents dels resultats i esperem d’aquí a uns 
anys poder dir: jo també hi vaig ser!!
I ens trobem tots plegats amb la incertesa: i ara què, quin és el següent 
pas? Ja hem manifestat el nostre anhel i ho tornarem a fer les vega-
des que faci falta, però creiem que ara és el moment de la política en 
majúscules. Els polítics han de deixar-se de partidismes (això resulta 
difícil, pel que veiem) i fer cas de les reivindicacions majoritàries del 
poble de Catalunya, és a dir, que ens deixin votar el que volem ser.
Totes les enquestes coincideixen en el fet que almenys un 80 % del 
catalans volem votar en referèndum, per decidir lliurement i demo-
cràticament el nostre futur col·lectiu. Creiem fermament que Catalun-

ya és un subjecte polític i jurídic sobirà i, per tant, tenim tot el dret i la 
legitimitat democràtica per votar.
És en aquest sentit que des de l’Assemblea hem engegat ara fa uns 
mesos la campanya «Signa un Vot per la Independència», en la qual es 
recullen peticions que podem fer els ciutadans, demanant bàsicament 
dues coses: que el Govern de la Generalitat de Catalunya faci tot el 
possible per celebrar el referèndum abans del proper 31 de maig i, si 
això no és possible, doncs que comptabilitzi aquesta petició com a vot 
per a la independència. A la passada Fira del Pa i Xocolata vam iniciar 
amb èxit la recollida de peticions al poble, i en vam comptabilitzar 
unes tres-centes. En els propers mesos ens proposem augmentar molt 
aquesta xifra.
Cal que tots els que creiem i volem assolir la plenitud nacional no de-
fallim i que seguim empenyent, per fer veure als nostres representants 
al Parlament que no és solament un malestar efímer provocat per la 
crisi el que ens ha portat a demanar la plena sobirania, sinó quelcom 
més profund, un sentiment de pertinença a una nació sense estat, que 
volem recuperar 300 anys després. No serà senzill arribar a Ítaca, però 
no tenim cap dubte que hi arribarem si persistim. O algú es pensava 
que seria senzill?

www.facebook.com/santgregorixlaindependenciaanc
http://santgregori-per-la-independencia.blogspot.com/
santgregori@assemblea.cat

Podeu posarvos en contacte amb
S A N T  G R E G O R I  P E R  L A I N D E P E N D È N C I A
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Aquest mes de novembre i desembre la Coral Sant Gregori ha estat 
molt activa. 
Vam acabar el novembre participant a la Trobada de Corals que es 
va celebrar a Vilabertran, i vam encetar el mes de desembre, tot 
cantant, a la inauguració del pessebre de Can Roseta.
També, el passat 14 de desembre, vam organitzar una Trobada de 
corals a l’espai polivalent “La Pineda”. La coral d’Hostalric i la 
coral de Vilabertran van ser les convidades, i van acompanyar-nos 
oferint un repertori molt nadalenc. Vam aprofitar aquest concert 
per destinar els diners de l’entrada a la Marató de TV3 d’enguany 
i així, aportar el nostre granet de sorra solidari.
Com cada any, el dia 24, estarem presents a la Missa del Gall, a 
l’església parroquial de Sant Gregori.
Aprofitem aquestes línies per desitjar-vos unes bones festes i un 
feliç any nou.

«Sant Grau, sant Grau... marit si us plau...!». Aquesta és la pre-
rrogativa que feien antigament les noies a sant Grau perquè, fos 
com fos, trobessin marit.
I actualment el que volem és que el dia de l’Aplec de Sant Grau 
faci bon temps, puguem pujar en pelegrinatge a l’ermita i cele-
brar la missa de campanya en honor del sant.

Així va ser el 12 d’octubre passat, i en un dia esplèndid, que no 
esqueia a una tardor recent estrenada, tothom qui ho va desitjar 
va poder fer la pujada al castell de Tudela i celebrar la diada 
festiva de sant Grau. Després, hi hagué un dinar en bona com-
panyia, unes castanyes... i fins l’any vinent.

Coral Sant Gregori

Aplec de Sant Grau

La brigada municipal i col·laboradors preparant les castanyes de 
la diada.

Mossèn Enric a la missa que se celebra al cim de Sant Grau.
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Aquest novembre s’ha realitzat, amb gran 
èxit d’assistència de públic, la vuitena mos-
tra MEG de Sant Gregori.
Com ja sabeu, la MEG és la mostra 
d’espectacles de petit format de Sant Grego-
ri. Any rere any, l’Ajuntament, a través de la 
regidoria de Cultura, ha organitzat aquesta 
mostra en què les famílies senceres han po-
gut gaudir d’espectacles de màxima qualitat, 
triats d’entre els que, per diferents motius, 
no són gaire habituals en les programacions 
de Girona i altres municipis de la demarca-
ció. Fins i tot alguns han tingut en la MEG 
l’única ocasió de ser vistos a Catalunya.
En aquesta edició hem pogut gaudir, el pri-
mer dia de la mostra, d’un espectacle molt 
especial: El món d’Irene, de Pep López. 
Aquest espectacle ha estat premiat al festi-
val FETEN de Gijón, sens dubte, el dedicat 
a les arts escèniques per al públic infantil i 
juvenil més important de tot l’Estat, i ha es-
tat la primera vegada que s’ha presentat a la 
província de Girona.
Tots els assistents varen poder gaudir d’un 
espectacular muntatge multimèdia amb la 
música com a protagonista, que parla dels 
valors, sentiments i d’altres temes poc ha-
bituals en aquesta mena d’obres, i que pre-
tén que l’adult i l’infant puguin establir un 
diàleg sobre el seu contingut. Un dels mi-
llors espectacles que ha visitat la MEG en 
aquests vuit anys!
El circ i l’animació també han tingut el seu 
lloc en aquesta MEG: Roda, món, un espec-
tacle de circ participatiu i poètic en el qual el 

nombrós públic assistent va poder compro-
var que el circ és un art viu i ben viu, i joves 
companyies com MuMúsics ens ho varen 
demostrar en aquest original muntatge.
Sens dubte, però, el major èxit d’assistència 
(es varen esgotar totes les entrades previstes 
per a les quatre funcions) el varen registrar 
els espectacles oferts per als més petitons, 
amb Txo titelles i en Cigró, a l’esplèndida 
sala Rafel Masó i amb la jove companyia 
gironina Quina Xerinola, amb Animalades. 
Feia goig veure els més petits asseguts a 
terra, ben a prop dels protagonistes de cada 
història.
L’últim dia, a més, mentre els petits gaudien 
d’Animalades a la sala Pirineus de la Pineda, 
els més grans, mentre esperaven el circ, po-
dien jugar i experimentar amb els tallers de 
la Xarranca, instal·lats als espais interiors 
d’aquest magnífic espai, que cada cop es fa 
més indispensable en la vida cultural i social 
del nostre poble.
Cal esmentar també la col·laboració que, per 
tercer any consecutiu, s’ha fet amb la Fira 
del pa amb xocolata, programant des de la 
MEG espectacles que es puguin emmarcar 
en aquest esdeveniment, com els jocs, tallers 
i, sobretot, l’espectacle d’animació al pave-
lló que dóna final als dos esdeveniments. 
Enguany ha estat confiat a les magnífiques 
mans i veu d’en Pep López, que ha fet «do-
blet» al nostre poble. Gràcies, Pep!
Com cada any, un agraïment molt especial a 
la Banda del Surdo, que ens hi posa el ritme 
i l’espectacularitat: Percussionante!

Mostra d’Espectacles de Petit Format
Cultura per a totes les edats
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El 27 de setembre, Increxendo ens va oferir 
un espectacle genial sobre la diversitat de la 
lectura.

El 4 d’octubre, en Quim de Vadecontes ens 
va explicar «Els contes que més m’agraden». 
Primer vàrem tenir un preludi musical amb 
l’Afra Peix.

El divendres 11 d’octubre vàrem comptar 
amb la presència de l’Agnès per parlar del seu 
llibre Històries viscudes i no contades. Ens 
varen acompanyar en l’acte en Josep Nadal, 
la Pepita, en Cesc Compte i en Miquel S. Jas-
sans.
Aquesta activitat ha estat realitzada amb la 
col·laboració del Casal Sant Grau de Sant 
Gregori. Les fotos van ser fetes per l’Imma 
Ballester, del Zoom.

Del 14 a 28 d’octubre vàrem tenir un parell 
d’exposicions relacionades amb la Setmana 
Verda. Al llarg d’aquests dies també vàrem 
anar passant uns petits vídeos dels «Energe-
dics». A més a més, el dimarts 15 d’octubre hi 
va haver una xerrada informativa sobre com 
estalviar en la factura de l’aigua. Tot plegat, 
molt interessant!
El mes d’octubre vàrem tenir una exposició 
fotogràfica de l’Esteve Zulet sobre les Barde-
nas Reales (Navarra), i una exposició pictòrica 
de Rafel Masó amb «Cau la nit a la Barroca».
El 8 de novembre vàrem comptar amb la fa-
mosa M. Àngels Bassas i els seus contes «Pa-
tatu». La sessió va ser amenitzada tot primer 
per la Júlia i l’Elisa Roch al piano i per Cesc 
Corominas al violoncel. Les nenes són alum-
nes de l’Escola de Música de Sant Gregori, i 
en Cesc és de l’Escola de Música del Gironès.

El divendres 15 de novembre varen venir 
la Roser, del mas Casablanca (Taradell), i 
l’Scaramuix per ensenyar-nos els seus llibres 
sobre la casa de pagès. Mentre la Roser ens 
explicava quines feines hi ha en una casa 
d’aquestes característiques i els diferents per-
sonatges animats (Fermí, Valentina...) que 
protagonitzen les aventures dels contes, en 
Joan Romaní, àlies Scaramuix, ens va anar 
dibuixant els personatges.

El dimecres 20 de novembre, i gràcies a la 
col·laboració de l’Associació de Comerciants 
de Sant Gregori, 15 nens i nenes d’edats entre 
4 i 7 anys varen poder gaudir del conte i ta-
ller de «La Marta i la Xocolata» amb la seva 
creadora, la Lia Bertran. Aquest conte anava 
acompanyat d’una exposició que al llarg de 15 
dies va mostrar al públic diversos documents 
que parlen sobre el pa i la xocolata, i que po-
deu tenir a la vostra disposició a la Biblioteca.
El passat 20 de novembre també vàrem tenir 
el ClubDeLectura. En aquesta ocasió vàrem 
comentar poesies d’Espriu. Ens va acompan-
yar Lluís Freixas.

El 25 de novembre, l’Associació de Dones de 
la Vall va aprofitar l’espai de la Biblioteca per 
sumar-se als actes contra la violència de gène-
re i per llegir el Manifest.

Biblioteca Miquel Martí i Pol
 «No podem allargar la nostra vida, però sí que la 

podem eixamplar, i per aquest motiu llegim». 

ENRIQUE DE HÉRIZ al ClubDeLectura del 16 d’octubre

ACTIVITATS PASSADES

A R A   P A R L E M   D ’ A R A
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El 29 de novembre, els nens i nenes de Sant 
Gregori varen poder participar en el Taller 
Infantil de Decoració Nadalenca a la tarda i, 
més cap al tard, es varen entregar els premis 
de fotografia, organitzats pel Zoom dins la 
Fira del Pa i la Xocolata.

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 / Do-

lors 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; [traducción: Enrique S. Abulí]. 
V5 (C MOO) (EUR)

Parker 
El cazador: traïció per naturalesa

Presentació Les Garrotxes

NOVETATS

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

www.bibliotecadesantgregori.blogspot.com

PROPERES ACTIVITATS

Parker és el protagonista d’una sèrie de 
novel·les de gènere negre, negríssim, escri-
tes per Richard Stark, pseudònim de Donald 
Westlake, als anys seixanta. És possible 

que alguns de vosaltres conegueu aquesta 
història per les adaptacions al cinema que 
n’ha fet Hollywood, com A quemarropa o 
Payback, encara que Darwyn Cooke s’ha 
mantingut més fidel al llibre. Per no reben-
tar l’argument, em limitaré a dir que Parker 
és un lladre amb un codi professional i ètic 
únic, que és traït per la seva banda i deixat 
per mort. I fins aquí. Una història de ven-
jança amb un protagonista absolutament 
memorable.
Parker roba, enganya, colpeja, desfigura i 
mata com si hagués nascut expressament 
per fer-ho i com si els altres haguessin nas-
cut per merèixer-ho. Darwyn Cooke, que 
s’encarrega tant del guió com del dibuix, 
se centra a oferir la composició visual més 
intel·ligent, però també a dotar la història 
d’un ritme coherent. El bitò (combinació de 
dos tons, en aquest cas blanc i blau clar) és 
molt apropiat, tot i que en alguns aspectes li 
manca el to cru i negre del relat.

ADRIÀ BESALÚ MARQUÈS

Presentació del número 12 de la revista Les Garrotxes, en la qual hi havia un apartat dedicat 
a «La dona a pagès» i on es parlava de l’Emilia Pujolràs, veïna de Sant Gregori.
En l’acte, hi va ser present en Josep Nadal com a representant de l’Ajuntament; l’Àngel 
Madrià, director de l’editorial; Laia Juez i Meritxell Franàs, col·laboradores de la revista Les 
Garrotxes, i la mateixa Emília Pujolràs. En la presentació també es va parlar de Jordi Font, 
veí de Sant Esteve de Llémena i conductor d’autobusos de línia, que també apareix en un 
article en aquest número de la revista.

A R A   P A R L E M   D ’ A R A
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Com fa una colla d’anys, a les acaballes de 
l’estiu s’inicia el Cicle de concerts de música 
clàssica al municipi de Sant Gregori i les se-
ves esglésies.
Aquest any, i per les seves característiques, 
alguns dels concerts s’han fet a l’Espai la Pi-
neda. Ha estat molt positiva la resposta del 
públic, que ha assistit multitudinàriament a 
aquestes manifestacions musicals.
Amb molt d’èxit d’audiència, el festival es va 
iniciar el dia 15 de setembre a l’Espai la Pi-
neda amb un concert líric: la sarsuela catalana 
«Cançó d’amor i de guerra», interpretada per 
les corals Oronell, Art i Cultura de Canyet i 
Coral El Musical, totes dirigides per Lluís 
Vilamajó, Alfred Canyamero, Miguel Angel 
Arias i Jordi González.
El dia 22 de setembre, a l’església parroquial 
del nostre poble, va tenir lloc un esplèndid 
concert de corda a càrrec de l’Orquestra de 
Cambra Impromptu, dirigida per Evgeny 
Kleiner.
El dia 29 de setembre vam anar a Sant Me-
dir per escoltar els Joves Intèrprets. Aquesta 
vegada vam escoltar Marta Torres –flauta tra-
vessera– acompanyada de M. Àngels Pardàs 
–clavicèmbal– i Esteve Zulet, flauta.
I ja per finalitzar el cicle, el dia 4 d’octubre, 
de nou a l’Espai la Pineda, tingué lloc el gran 
concert espectacle de La Principal de la Bis-
bal «La Principal, d’un arbre amunt».

Concerts de tardor a Sant Gregori
19è Festival de música clàssica

Tardor. Cançó d’amor i de guerra

Orquestra Impromptu acompanyats de la Coral de Sant Gregori

Principal de la BisbalJoves intèrprets Marta Torres
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El dissabte dia 7 de desembre, la Manco-
munitat de la Vall de Llémena va tancar el 
primer programa de senderisme guiat a la 
Vall. Aquest cicle de sortides amb guia de 
natura, a càrrec de Sorbus i Gironès Terra 
de Passeig, es va iniciar a finals d’abril amb 
l’objectiu de crear una oferta d’activitats a 
la Vall, que en permetés descobrir els indrets 
més atractius i, al mateix temps, poder do-
tar els allotjaments rurals de la zona d’una 
oferta complementària per als seus clients. 
En aquest sentit, sis establiments de turis-
me rural –El Nus de Pedra, masia Forn del 
Vidre, mas el Vilà, El Molí, cal Sastre i cal 
Rajoler– van participar en aquest programa, 
durant el qual van oferir als seus clients les 
visites de forma gratuïta. 
En total es van programar 16 sortides al 
llarg de tot l’any, que s’han anat realitzant 
quinzenalment i que han comptat amb una 
mitjana de 12 persones per activitat. Les 
sortides han permès descobrir els principals 
indrets d’interès turístic de la Vall (Roca-
corba, Finestres, Llorà, els volcans d’Adri i 
de la Banya del Boc, Sant Grau...) així com 
realitzar activitats esportives i de medi na-
tural, tals com el descens del riu Ter amb 
caiac, o la descoberta de bolets a la zona 
(si bé aquest any no hi ha hagut una bona 
temporada de bolets). El cicle de sortides es 
va tancar amb una visita guiada a càrrec de 
Cesc Compte als boscos d’alzina surera de 
Cartellà i al pessebre de can Roseta, on els 
participants van poder presenciar una de-
mostració de la Remei Mulleras sobre com 
treballar un monument amb suro. 
Un cop finalitzat aquest primer cicle de 
sortides, el qual ha estat satisfactori, i més 
tenint en compte que es tractava del primer 
any de funcionament, la Mancomunitat n’ha 
de fer una valoració amb els establiments de 
turisme rural que han participat en el progra-
ma, per tal de programar el cicle de sortides 
2014 i incorporar aquells canvis que perme-
tin millorar aquesta oferta d’activitats a la 
Vall. 

Finalitza el primer cicles 
de sortides guiades 

de la Vall de Llémena

MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA



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

D E   F E B R E R   D E   2 0 1 4   A   M A I G   D E   2 0 1 4

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

2 DE FEBRER

8 DE MARÇ

27 D’ABRIL 4 DE MAIG23 D’ABRIL30 DE MARÇ

16 DE FEBRER

9 DE MARÇ

1 DE MARÇ

29 DE MARÇ

2 DE MARÇ

30 DE MARÇ

teatre a l’Espai la Pineda

teatre a l’Espai la Pineda

teatre a l’Espai la Pineda teatre a l’Espai la Pineda

teatre a l’Espai la Pineda

teatre a l’Espai la Pineda

PAÍS DE COTÓ CARNESTOLTES

CAMINADA
GINESTAR

APLEC
DE SANT GREGORI

Finalitza el termini de 
presentació d’obres del 

XXVI Concurs Literari


