
RE
VI
ST

A
  D

EL
  M

U
N

IC
IP

I  
D

E 
 S

A
N

T 
 G

R
EG

O
R

I

JULIOL 2014 . NÚM. 90 

S E T E N U



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

Mots encreuats

SE
T 

EN
 U

 ju
lio

l 2
01

4

2

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

La solució al 
problema 
d’escacs

Solució dels mots encreuats

MIQUEL 
Costa

Estrach

Plantejament:
Juguen blanques i 

guanyen.

Problema d’escacs

El tapat, destapa’l!

1. Txd4 exd4
2. Axd4 Dxd4
3. Cxf5+, seguit de 
Cxd4, amb
avantatge decisiu.

Un lloc ideal per viure i treballar:
Sant Gregori, sens dubte.

On has residit anteriorment?
Vaig venir des de Taialà (zona de Girona).

Quin mitjà de transport uses per als desplaçaments 
laborals?
El desplaçament és mínim. No em calen mitjans 
de transport, a peu hi arribo perfectament.

T’és fàcil això que en diuen la conciliació laboral?
Intento fer-ho el màxim de bé possible. En oca-
sions s’ha de fer com es pot, però crec que me’n 
vaig sortint bé.

T’agradaria tenir família nombrosa?
No, no ens ho plantegem pas.

A la feina, què prefereixes: l’elaboració que es fa a 
l’interior o el tracte amb la gent?
Totes dues coses: el tracte amb la gent m’agrada, 
però també m’agrada treballar a dins.

Tens un horari fix?
Jo no, però sí que hi ha un horari d’obertura al pú-
blic, i jo procuro ser-hi sempre que puc.

Quan fa que et dediques a la tasca actual?
Ja portem set anys.

Com a empresària t’has plantejat treballar els diu-
menges?
Sí, ja ho vaig fer, però ara ho faig únicament per a 
esdeveniments esportius.

T’agraden els esports?

Sí, en general l’esport m’agrada força.

I als seguidors dels equips, com els veus?
Bé, aquí a Sant Gregori habitualment són persones 
molt educades i correctes.

Alguna afició?
Darrerament m’he engrescat a fer zumba.

Quina música t’agrada?
La música m’agrada molt i, depenent del moment, 
puc dir que m’agrada tota.

El teu color predilecte:
El negre.

Un desig:
Pot semblar un tòpic, però és de debò: salut i pau.

HORITZONTALS:  1. Vulgaritat, xaronada, ridiculesa. 2. Cap allà, crit andalús 
d’alegria; cap aquí, Electric Light Orchestra. Cap allà, històric Guillem; cap aquí, 
qui en té, té sort. Daixonses Hollis, jugador de bàsquet nord-americà que el 1989 
va fitxar per l’Arexlux Granollers. 3. Punt cardinal. Apliqui iode de dreta a esque-
rra. Augmenti els preus a l’inrevés. Mig dígraf. 4. En dues paraules, localitat del 
Gironès que us ha de resultar molt familiar. El Dario que va guanyar el Nobel de 
Literatura l’any 1997. 5. El partit que juga a la puta i la Ramoneta amb CiU. Ex-
cavació de galeria subterrània o de trinxera. Relatiu a aquella pintura no figurativa 

que només vol ser una exaltació de la llum i del dinamisme dels colors. 6. Conjunt 
de proves especials que, sense constituir un campionat, serveixen per valorar la 
qualitat dels concursants. A l’inrevés, es posa al llit a causa d’una malaltia, s’... 7. 
Paraula de comiat capgirada. L’altra meitat del dígraf. Sòlidament ajuntat. Impe-
ratiu militar. 8. Proa i popa de caiac. Ho és el premi atorgat a qui no el mereixia. 
Símbol del fòsfor. 9. Vagi molt i molt de pressa cap a l’oest. Cap allà, nom de con-
sonant; cap aquí, coratge. Prepari la gent per a la guerra. 10. Vent de terra. Conjunt 
de condicions normals que caracteritzen l’atmosfera d’un lloc determinat.

VERTICALS.  1. Acció d’obtenir allò que es pretén. 2. Contracció, s’equivoca 
mentre s’enfila. Ara tenim el dígraf sencer. 3. Incorrerà de nou en la comissió d’un 
delicte. 4. Als extrems del rotor. Deute que no sona. Copsat parant la mà, de baix 
a dalt. 5. Exhaureixi un producte des de sota. Acrònim que és el nom de guerra del 
director de cinema i productor de televisió nord-americà Joseph McGinty Nichol. 
6. Vagarejarien columna amunt. Fa sonar els estels del cel. 7. Aculeu sense fer 
remor. Mítica figura del bàsquet català. Arrel, també. 8. La de futbol mou milions 
d’euros any rere any. No pas greu, i de corcoll. 9. Fa sonar molts gongs rodons d’or 
groc. Joc d’estratègia de tauler, originari de la Xina, que es va desenvolupar entre 
els anys 2000 i 200 aC. És molt popular a l’Àsia oriental, però cada vegada més 
també arreu del món. Col·loca nanses al cistell. 10. La seva malaltia mental està 
caracteritzada per uns desordres funcionals que no exclouen un possible origen 
orgànic. Xifra romana. 11. Ho és aquell Cant de Joan Maragall que comença així 
«Si el món ja és tan formós, Senyor, / si es mira amb la pau vostra a dintre de l’ull 
nostre, / què més ens podeu dar en una altra vida?». 12. La farsa ha ben donat la 
nota. En Feliu s’ha tornat mut. Multiplica per tres, però no en el matrimoni, Déu 
me’n guard! 13. Duet de romans. Aspecte d’una persona. El cor de l’Emma. 14. 
Maduració dels fruits a l’aire.
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Els diversos materials (cartes, articles, treballs) que es lliurin perquè siguin publicats 
s’hauran de presentar a doble espai i identificant-ne l’autor, que podrà usar pseudò-
nim si així ho explicita. La presentació de textos és preferible en formatMS-Word o 
OpenOffice, en text pla (només negretes i cursives), sense marcs, ni taules, ni wordart, 
ni imatges incrustades. Les imatges convé presentar-les a part, amb un nom d’arxiu 
indicatiu del que són i on van. Convé que tinguin bona resolució.
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Amb la col·laboració de:

E D I T O R I A L90 Avui dia la informació es transmet, més que mai, de 
forma ràpida i eloqüent. I des dels ajuntaments hem 
d’aprendre a comunicar més i millor. És un punt en 
el qual convé seguir avançant i, evidentment, sense 

deixar de treballar en els molts altres aspectes del dia a dia que 
ens pertoquen.
Entitats municipals i Ajuntament són motors de la cultura, 
l’esport, l’oci o el lleure del municipi. I és evident que al llarg 
de cada setmana, cada mes i cada any, són moltes les activitats, 
actes, presentacions, tallers, formacions i xerrades que s’hi por-
ten a terme. Arribats a aquest punt, ens hem de preguntar si hom 
pot ser capaç de seguir totes les activitats que s’organitzen a 

Sant Gregori. Segurament que no, però tampoc no s’ha de pretendre això. Cadascú ha de tro-
bar les activitats que més li interessen i el motiven a participar-hi o a ser-hi present. I d’aquí 
sorgeix la pregunta clau: sabem on hem de trobar tota la informació de totes les activitats? 
Diferents canals, com aquesta mateixa revista, anuncis a les cartelleres o en establiments, 
cartellera electrònica, fulletons a les bústies, butlletí electrònic, pàgina web o les emergents 
xarxes socials són eines que serveixen i han de servir —i molt— per arribar als veïns i veï-
nes, i segurament més enllà dels límits del municipi. Tothom hi és benvingut. Aquesta és 
una premissa en la qual no hem parat de treballar des de l’Ajuntament. Comunicar de forma 
efectiva davant el gran volum d’activitat del nostre municipi és una assignatura de la qual 
ens examinem permanentment.
Un municipi ha de ser actiu, però també ha de comunicar tot el que s’hi fa. Per això, un Ajun-
tament ha de ser un bon comunicador a través dels diferents canals de què disposa. Però no es 
tracta només de tenir-los, sinó de fer-los servir amb constància i regularment, com apuntava 
abans. La revista municipal 7en1, repartida quatre vegades a l’any a cada llar del municipi, 
és essencial per conèixer què hi ha succeït en els darrers mesos. S’han establert d’altres 
sistemes de comunicació: la xarxa de cartelleres col·locades en punts concorreguts i estratè-
gics dels pobles del municipi o d’equipaments municipals, amb els cartells actualitzats cada 
setmana; la cartellera electrònica, adquirida conjuntament amb l’Associació de Comerciants 
i Empresaris de Sant Gregori i la Vall de Llémena, situada a la via principal i més concorre-
guda del poble de Sant Gregori; el butlletí electrònic municipal, que s’envia setmanalment 
per correu electrònic amb tota la informació de la setmana; la pàgina web municipal, en què 
es prioritza l’agenda de les properes activitats al municipi, o les xarxes socials. El fet que 
l’Ajuntament de Sant Gregori fos dels primers consistoris a utilitzar les xarxes socials per 
comunicar als veïns i veïnes tota la informació ens ha consolidat, i ja ens segueixen unes 
2.000 persones entre Facebook, Twitter i Instagram.
Cada canal de comunicació té la seva importància. Alguns estan en funcionament des de fa 
anys, i altres des de fa ben poc, però tots, en la seva mesura, ajuden a difondre la informa-
ció. Crec que tots i totes tenim l’oportunitat de saber on trobar-la. A partir d’aquí, cadascú 
decideix on assisteix.

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 .................................... 972 42 82 80
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 19

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

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

RECURSOS MUNICIPALS
Casal d’avis ..................................... 972 42 86 66
Espai jove Cal Bolet ........................ 972 42 90 72
Radio Sant Gregori (107,9) ............. 972 42 88 49
Biblioteca “Miquel Martí i Pol” ...... 972 42 90 05
Escola “Agustí Gifre” ..................... 972 42 81 82
Llar d’infants “Els Escarlets” .......... 972 42 84 34

PARRÒQUIES
Sant Gregori .................................... 972 42 81 56
Sant Esteve de Llémena .................. 972 44 30 51
Constantins ...................................... 972 42 08 07

SERVEIS ASSISTENCIALS
Consorci Transport Sanitari ............ 972 41 00 10
Consultori mèdic Sant Gregori ....... 972 42 99 28
Dilluns, dimecres i divendres:

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

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

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

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

Serveis socials al consultori ............ 972 42 99 28
Assistent social ....................dimecres de 10 a 14
Farmàcia .......................................... 972 42 98 01

EMERGÈNCIES
Ambulància .................................................... 112
Bombers ......................................................... 112
Mossos d’esquadra ......................................... 112

ALTRES SERVEIS
Incidències enllumenat .................... 972 20 20 78
Incidències clavagueram ................. 972 20 20 78
FECSA - ENHER (avaries) ............. 902 53 65 36
Servei d’aigües ................................ 972 20 20 78
Gas Girona (avaries i urgències) ..... 900 75 07 50

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

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

Sant Gregori aposta 
per la prevenció d’incendis

A Sant Gregori s’ha instal·lat una de les 
primeres càmeres de videovigilància per a 
la prevenció d’incendis forestals. L’aparell 
s’ha ubicat en un punt estratègic del muni-
cipi, el cim de Sant Grau (495 m). La ini-
ciativa ha estat promoguda des de l’Ajunta-
ment de Sant Gregori i l’ADF Muntanyes del 
Llémena, amb la col·laboració del Consell 
Comarcal del Gironès, i servirà per contro-

lar les possibles columnes de fum durant 
la campanya d’estiu, però també durant tot 
l’any, ja que serà operativa els 365 dies.  
La càmera, que es va instal·lar el mes de 
maig passat, ja està en funcionament. Dispo-
sa d’una rotació de 360º i una òptica de 24x 
que li permet un rang de treball efectiu de 5 
a 10 km. Aquestes característiques tècniques 
permeten captar gran part del municipi de 
Sant Gregori, de la Vall de Llémena i de la 
comarca del Gironès, zones amb gran mas-
sa forestal i amb un potencial risc d’incendi. 
Les tasques de control i vigilància es porta-
ran a terme des dels controls de Bombers, 
la Federació ADF les Gavarres i els Agents 
Rurals.
Fins al cim de Sant Grau, el dia de la posada 
en funcionament s’hi van desplaçar l’alcal-
de de Sant Gregori, Quim Roca; el delegat 
territorial d’Interior, Albert Ballesta; el cap 
de Bombers de la Regió de Girona, Enric 
Cano; el coordinador de la Federació ADF 
les Gavarres, Gaspar Segués; el segon tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Gregori, 
Anton Sunyer; el president de l’ADF Mun-
tanyes del Llémena, Josep Maria Serra; el 
representant de Telecta, Isaac Tarrés, i el re-
presentant d’Anxanet, Àlex Cantarero.
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A C T I V I T A T   M U N I C I P A L

ARA FA 75 ANYS

S’informa que el Banc d’Espanya ha ordenat la recollida de bitllets il·legítims, i a tal 
efecte es crea l’oficina d’entrega ubicada a la casa denominada la Barca Vella de Domeny.

S’acorda procedir a utilitzar el local ubicat al costat de la Casa Consistorial com a es-
corxador.

S’acorda que el secretari pagui 166,66 pessetes, que és un terç del cost total d’arrendament, 
en concepte de lloguer de la part de Casa Consistorial que utilitza per viure.

S’acorda procedir a netejar la plaça pública tal com és costum de fer-ho una vegada a 
l’any amb motiu de la celebració de la Festa Major de Sant Gregori.

S’acorda el pagament d’una factura amb un import de 118 pessetes en concepte dels 
treballs i materials per a la reposició de les campanes i l’arranjament de la porta de 
l’església de Sant Gregori; i el pagament de la factura de 716 pessetes en concepte dels 
treballs realitzats per tal de separar l’església de la Casa Rectoral.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 07/05/1939 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18/06/1939

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 2/07/1939

A petició de l’Ajuntament de Sant Gregori i 
de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, 
el Departament de Carreteres de la Genera-
litat de Catalunya ha asfaltat un tram d’uns 
300 metres de la carretera GI-531 al voltant 
del punt km 9, en què el ferm estava molt 
deteriorat.

Eleccions europees
Mesa

St. Gregori-nucli
 Mesa Sant Gregori 

disseminat  (Ginestar, 
Constantins i Domeny)

Mesa Cartellà Sant Medir
 i Taialà TOTALS

1 - A I B/ 2012 % 2 - A / 2012 % 2 - B / 2012 % Totals: %
Electors: 1458 628 287 2.373
Votants: 977 67,00 310 49,36 205 71,42 1.492 62,87

Esquerra-Cat sí 411 31,11 125 28,28 69 26,95 605 29,97
CiU 347 26,27 119 26,92 103 40,23 569 28,18

ICV-EUiA 80 6,06 30 6,79 7 2,73 117 5,79
PSC 30 2,27 8 1,81 3 1,17 41 2,03
PP 20 1,51 8 1,81 6 2,34 34 1,68

Podemos 18 1,36 4 0,90 2 0,78 24 1,19
C’S 18 1,36 1 0,23 0 0 19 0,94

PACMA 9 0,68 2 0,45 0 0 11 0,54
UPyD 8 0,61 2 0,45 1 0,39 11 0,54

En blanc 7 0,53 1 0,23 0 0 8 0,40
Partit X 7 0,53 0 0 0 0 7 0,35

EH Bildu 3 0,23 2 0,45 0 0 5 0,25
Foro de Ciud 1 0,08 0 0 0 0 1 0,05
Impulso Soc. 1 0,08 0 0 0 0 1 0,05

E L E C C I O N S
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Obres municipals

Arranjament exterior de l’edifici municipal del 
Sindicat, on actualment hi ha ubicat el Rebost 
del Llémena.

Asfaltat d’un tram d’1,5 km de la carretera del veïnat del grup Planes de Domeny i del camí de Can 
Carrió amb el conveni amb Abertis després de les obres de l’enllaç de l’AP7.

Passeig i zona de descans amb bancs sota l’ombra dels arbres de la plaça 
Remença. Col·locació d’un cobert a l’entrada de la piscina municipal.

Rampa i muret que milloren l’accés i la segure-
tat al camp de futbol municipal.

S’ha netejat i col·locat la barana a l’antic pont 
del torrent de Garrabia.

Instal·lació d’un mòdul de serveis (WC) a la 
plaça Miquel Martí i Pol.
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MOVIMENT  DEMOGRÀFIC
Del 3 d’abril al 28 de juny de 2014

NAIXEMENTS

MATRIMONIS

DEFUNCIONS

•    MARTÍ RIBAS i SERRANO, fill d’Eduard i Anna, que resi-
deixen al carrer Guillem de Galzeran, de Sant Gregori, nas-
cut el dia 4 d’abril de 2014.

•    GRAU DURAN i PANOSA, fill de Lluís i Isolda, que resi-
deixen al carrer Guillem de Galzeran, de Sant Gregori, nas-
cut el dia 7 d’abril de 2014.

•    ARLET COLOMER i COLL, filla de Juan Maria i Mònica, 
que resideixen al carrer de Baix, de Sant Gregori, nascuda el 
dia 11 d’abril de 2014.

•    MARIONA BORONAT i GARCÍA, filla d’Ignasi i Sílvia, 
que resideixen al carrer Jacint Verdaguer, de Sant Gregori, 
nascuda el dia 17 d’abril de 2014.

•    LEO ESTÉVEZ i MORALES, fill de Manel i Mireia, que 
resideixen a les Cases Noves de Sant Gregori, nascut el dia 2 
de maig de 2014.

•    JAN PRAT i PARAROLS, fill de Roc i Margarida, que resi-
deixen al carrer de Baix, de Sant Gregori, nascut el dia 12 de 
maig de 2014.

•    LLUC BALL-LLOSERA i PRIETO, fill de Joaquim i Maria 
Rosa, que resideixen al carrer de Baix, de Sant Gregori, nas-
cut el dia 17 de maig de 2014.

•    ADRIÀ MASIQUES i COLLELL, fill de Roc i Maria Do-
lors, que resideixen al carrer Jacint Verdaguer, de Sant Gre-
gori.

•    ALIU BARTUMEUS i SOLANAS, fill de Marcel i Gemma, 
que resideixen a Cartellà, nascut el dia 11 de juny de 2014.

•  FÈLIX COLOMÉ i CASAS, de 87 anys, que residia al ca-
rrer Montseny de Sant Gregori, va morir el dia 26 d’abril de 
2014. Va ser enterrat al cementiri del Montcal,.

•  FÈLIX BURCH i NASPREDA, de 88 anys, que residia a 
l’avinguda Girona, de Sant Gregori, va morir a Salt el dia 9 
de maig de 2014. Va ser enterrat al cementiri de Llorà.

•  JOSEP TUR i BADIA, de 58 anys, residia al carrer Garrabia 
de Sant Gregori, on va morir el dia 14 de maig de 2014. Va 
ser enterrat al cementiri de Sant Gregori.

•  JOAQUIM MAURICI i BATISTA, de 86 anys, que vivia a 
Sant Gregori, va morir a Figueres el dia 17 de maig de 2014. 
Va ser enterrat al cementiri de Sant Gregori.

•  ROSER SOLER i BUIXASSA, de 80 anys, que vivia al ca-
rrer de Baix de Sant Gregori, va morir a Girona el dia 20 de 
maig de 2014. Va ser enterrada al cementiri del Montcal.

•  ANA GRAS i RINCON, de 89 anys, vivia en la residència 
Les Oliveres de Sant Gregori, on va morir el dia 15 de juny 
de 2014. Fou enterrada en el cementiri de Montjuïc (Barce-
lona).

•  FRANCISCO BOSACOMA i BURCH, de 87 anys, vivia al 
carrer Serra i Caballé, de Sant Gregori, on va morir el dia 19 
de juny de 2014. Va ser enterrat al cementiri de Sant Gregori.

•  ÀNGEL MARQUÈS i NOGUER, de 92 anys, que vivia al 
carrer Montseny, de St. Gregori, va morir el dia 23 de juny 
de 2014.

•    MARCOS ARRAEZ i LEON i IRENE CAZORLA i GI-
RONÈS, tots dos de Sant Gregori, es varen casar al Jutjat de 
Pau de Sant Gregori el dia 6 de juny de 2014.

•    JOAN BATLLE PASCUAL, de Sant Gregori, i EKATERI-
NE GENBA, de Rússia, es varen casar al Jutjat de Pau de 
Sant Gregori el dia 14 de juny de 2014.

•    JORGE ESCUDER GRACIA, de Castelló d’Empúries, i LI-
LIANA MARIA ARANGA ECHAVARRIA, de Sant Grego-
ri, es varen casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 14 de 
juny de 2014.

•  JORDI MORENO i PIGEM, de Sant Gregori, amb PILAR 
ISERN ARMENGOL, de Figueres, es varen casar al Jutjat 
de Pau de Sant Gregori el dia 26 d’abril de 2014.

•    RONY ALBERTO REYES CRUZ, de Girona, i JENSY 
MARIBEL EUSEDA, de Sant Gregori, es varen casar al Ju-
tjat de Pau de Sant Gregori el dia 23 de maig de 2014.

•    XAVIER CLOT i ROCA i SÒNIA APADROSA BRUGUÉ, 
tots dos de Sant Gregori, es varen casar a la parròquia de 
Sant Gregori el dia 31 de maig de 2014.



8

SE
T 

EN
 U

 ju
lio

l 2
01

4
P A R L E M  A M B . . .

exaltat i tolerant sense saber-ho, ja que encara no s’havien imposat 
les convencions sociològiques i el llenguatge políticament correcte. 
El Palamós oficial es distanciava d’aquell antic poble deixat anar. A 
l’estiu paràvem cadires al carrer per prendre la fresca i xerrar amb els 
veïns. Vàrem aprendre molt d’aquella escola sense llibretes. Neorea-
lisme mediterrani.
La referència comunitària s’afirmava en la parròquia malgrat ser un 
poble anticlerical, per bé que es feia distinció entre l’estament ecle-
siàstic i les persones de carn i os, com mussan Domingo o Mn. Gu-
mersindo, respectats per la seva contribució en la promoció del bé 
públic. Vaig ser escolà d’ambdós, i per això ara em desespera que els 
meus fills no sàpiguen apagar les espelmes com Déu mana. També 
cada any uns Reis Mags no identificats deixaven menjar i productes 
de primera necessitat a les portes de les cases que ho passaven magre: 
generalment parelles joves amb criatures on algun dels dos estava 
malalt o impedit per al treball i no tenien parents a l’abast.
Recordo l’organització de l’«Operación Botella». Cada trimestre uns 
voluntaris recollien ampolles a domicili. El meu pare conduïa la ca-
mioneta. Amb el producte de la venda es va començar a construir 
el Casal on, quan feia mal temps, passàvem els dissabtes a la tarda 
jugant a ping-pong i al futbolí amb el soroll eixordador del conjunt 
Els Vampirs, que hi assajaven. Si feia bo exploràvem el refugi antiaeri 
de la muntanya del Molí de Vent, que està foradada com un formatge 
de gruyère, o al mateix cim anàvem a cops de roc contra els vailets 
de Palamós. La rivalitat local també es concretava d’aquesta manera 
lúdica i pedestre. El programa dominical consistia en la missa matinal 
(«Victòria! Tu regnaràs! Oh Creu! Tu ens salvaràs. Tu brilles sobre 
els homes que busquen la veritat. Oh! Creu, font d’on rebrolla l’amor 
i la llibertat...»), i a la tarda, doble sessió de cinema a Palamós (a la 
Cultura deixaven portar el berenar), per tot seguit anar a badar a les 
escales del Casino a veure algun barco amarrat al moll o fondejat a 
la badia, i després cap a casa. En una d’aquestes ocasions vaig veure 

Carles Sapena i Aznar

Carles Sapena i Aznar (Sant Joan de Palamós, 1958), gra-
duat social diplomat i màster en gestió cultural per la Uni-
versitat de Barcelona, ha treballat en els àmbits de l’edició, 
la comunicació i la recerca local. Actualment és cap del Ser-
vei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona.

Qui sóc i d’on vinc
El pare va néixer a Sant Joan de Palamós l’any 1930. Els avis tenien 
arrels a la Serra d’Aitana i al Vinalopó. La mare és nada del mateix 
any a Almendricos, una pedania del municipi de Llorca. La família de 
l’avi matern era del Llevant d’Almeria, i la de l’àvia, de l’Alt Gua-
dalentín, just a una banda i altra de la ratlla entre Andalusia i Múrcia. 
Viatge en Transmiserià: crònica viscuda de la primera gran emigra-
ció a Catalunya, de Carles Sentís, narra perfectament l’èxode del sud 
al nord de la pell de brau. Aquest en va ser un cas.
Quan jo era ben petit el meu pare va anar a treballar a unes drassanes 
al port d’Hamburg. El model alemany d’emigració es concretava així: 
contractació en origen, transport, apartament individual i aprenentat-
ge de la llengua a càrrec de l’empresa. Cinquanta anys després els 
successius governs del Regne d’Espanya ho han fet a la babalà. El 
pare va morir quan jo tenia quinze anys.
La gent corre la Seca i la Meca i les valls d’Andorra a la recerca de 
mitjans de vida. Seguint el fil genealògic, resulta que els Sapena són 
originaris de la Gascunya i l’Aran, i els Aznar, vascons. Uns i altres 
varen baixar dels Pirineus seguint el camí obert per Jaume I.
A Sant Joan vivíem al carrer Major, habitat per pagesos, pescadors, 
tapers, artesans i gent d’oficis del país, emigrants peninsulars i bar-
celonins i estrangers que venien a hostatjar-se a cases particulars. A 
una distància de cent metres hi ha els temples i domicilis del capellà 
catòlic i el pastor evangèlic. Les beates i les senyores de moral distre-
ta vivien de costat. Un poble de treballadors, divers, plural, solidari, 

En Carles amb la família: la seva dona –l’Estrella– i els fills, Aina i 
Aniol.En Carles, a principis de la dècada dels seixanta.
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genials, Salvador Pinilla i Josep Gabarró, rivalitzaven en l’oferta 
d’espectacles al Savoy, el Marinada o l’Arbreda, locals de referència 
de la nit de la Costa Brava i on van establir càtedra el ballarí i coreò-
graf Antonio Gades o la bailaora La Chunga. Quan sortia del servei al 
restaurant hi treia el cap. La gent que treballava a l’hostaleria hi tenia 
entrada lliure.
El servei militar va tenir dues etapes. La formació a l’Escola de Sotso-
ficials de l’Aire de Reus i el destí al Pení de Roses, batejat pels em-
pordanesos com els ous d’en Kennedy. Allà vaig viure el robatori del 
polvorí i els successos posteriors, que van tenir fort impacte mediàtic, 
i que van ser l’argument d’Amb l’empremta de les pues glaçades, una 
novel·la breu d’Andreu Sotorra. La investigació del cas va comportar 
registres domiciliaris, detencions, transports als jutjats militars de Sa-
ragossa sota custòdia armada, interrogatoris i un mort. Quatre mesos 
sense sortir del pic. El primer detingut va ser un furrier, fill d’una famí-
lia de la burgesia industrial i financera de Sabadell, del qual varen des-
cobrir la pertinença al PORE (Partit Obrer Revolucionari d’Espanya), 
de signe trotskista. La policia se’l va endur una setmana a la comissaria 
de Figueres. Va marxar amb el cabells negres i quan va tornar els tenia 
totalment blancs... L’únic positiu va ser gaudir del Puig dels Simonets, 
talaia privilegiada per presenciar l’espectacle meravellós de la sortida 
del sol tenint als peus Cadaqués, el cap de Creus i la immensitat de la 
Mediterrània; i a la nit les sensacionals pluges de meteors. Les tramun-
tanades es desfermen amb una fúria colossal. Vaig veure volar un gos!
Després de treballar en una gestoria i una financera vaig fer oposicions 
a la Diputació de Girona, on treballo des de l’any 1982. Després de 
vint-i-cinc anys aplicats a la tasca editorial, la Revista de Girona, i la 
relació amb els estudiosos a través del Patronat Francesc Eiximenis 
va sorgir la possibilitat d’un canvi de posició laboral en el sector, i no 
vaig dubtar-ho. Coincidia amb l’hora d’assumir la condició de sènior. 
Crec que les persones no han de patrimonialitzar els llocs de treball 
o representatius fent-se eterns. S’imposa el relleu: per la tasca i per 
un mateix. Aquell mitjà m’havia fet créixer, aprendre, conèixer, gau-
dir i patir, però havia arribat l’hora dels adéus. Ens estimàvem massa 
per fer-nos mal. Quan algú creu ser imprescindible cal ajudar-lo a ser 
prescindible. El món ja funcionava abans d’arribar nosaltres i, quan 
marxem, continuarà.

de prop Tita Cervera i el seu marit Tarzan   (l’actor Lex Barker) a la 
coberta del seu iot. 
Per les minves de gener anàvem a fer oriços, que és com a Palamós 
s’anomenen les garotes o garoines. La darrera fotografia del meu pare 
precisament és fent oriços a Sota Mardia. Quan era petit tot l’entorn de 
la platja de la Fosca eren camps on pasturaven vaques. Més tard es va 
començar a urbanitzar per iniciativa d’uns pieds-noirs que per guan-
yar-se la simpatia ens feien el Pare Noël a tota la mainada de Sant Joan.
Amb deu anys vaig ingressar intern al Seminari Menor de Girona, on 
vaig fer el batxillerat («Tu ets el nostre Déu, Salvador. Volem seguir 
els teus camins: Som aquí, Senyor!»). Del Seminari, alguns n’han fet 
una literatura complaent; no és el meu cas. Comparteixo el parer d’en 
Burxeta quan diu que la institució va convertir aquelles criatures en 
uns solitaris. Però sí agraeixo la descoberta de Josep Pla a través de la 
recitació magnífica –que sempre he recordat– de La primera anada a 
Girona a càrrec de mossèn Xavier Xutglà, que era el rector. El primer 
llibre que he comprat a la meva vida va ser precisament el Llibre de 
lectura del mestre de Llofriu (Destino, 1967), que recull la narració: 
«...Anàvem passant el carrer de Pedret quan de sobte Girona se’ns 
presentà, sobre l’arc de la tartana, amb tota la seva impressionant 
monumentalitat. Fou com una fuetada i em semblà que àdhuc l’euga 
alçava una mica les orelles de les ratlles verticals. Jo vaig quedar 
immòbil com una perdiu parada per un gos. Vaig quedar com clavat».

Guanyar-se el pa de cada dia
La primera feina que vaig fer va ser de cambrer en un bar-restaurant 
d’estiu a l’Estartit, quan tenia 13 anys. La clientela era de supporters 
del Chelsea FC. Cada nit cantaven l’himne. Vaig aprendre el ritual del 
te anglès i les delícies de les pastes. Les primeres propines les vaig 
invertir en el llibre L’Estartit i les Medes, de Marcel·lí Audivert. El 
conservo com una relíquia.
Els estius següents, al restaurant Plaça Murada de Palamós. N’era soci 
Josep Cuadrat, l’artífex del restaurant La Gamba i ambaixador de les 
Garrigues a l’Empordanet (als seus establiments sempre s’ha servit 
oli de la cooperativa del seu poble). Amb les propines vaig comprar 
una marina a l’aquarel·la d’Albert Roca que tinc penjada a casa i que 
sempre miro amb respecte. En aquell temps, dos empresaris turístics 

A Ràdio St. Gregori, en el programa «La Roda», el gener del 2003. Durant una de les etapes del Camí de Sant Jaume.
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Els problemes de salut que he anat arrossegant els darrers anys m’han 
fet suspendre, per ara i tant, aquesta expansió. Mantinc l’esperit gràcies 
a les lletres i correus que envio i rebo dels amics. No m’entusiasmen 
les xarxes socials, el Whatsapp, ni llegir llibres electrònics. Sóc massa 
arcaic per això. Què hi farem.

Sant Gregori i la Vall de Llémena
Arribo a Sant Gregori l’any 1980 amb motiu del meu casament amb 
l’Estrella, la filla d’en Josep Nogué i la Quimeta Sureda, masovers 
estats de Cal Corder Vell. Llavors l’Estrella preparava oposicions 
a magisteri i feia «conferències» a casa. Aquells educands adoles-
cents que venien a fer repàs i deures a les tardes a hores d’ara són 
pares de nois i noies jovençans. Com deia aquell, tempus fugit de 
pressa.
D’entrada no va ser senzill identificar una societat local ben diferent 
en contrast amb la meva d’origen i poder treure’n l’entrellat. Era un 
nouvingut.
Des del primer dia vaig trepitjar la vall de cap a cap: de l’aiguabarreig 
del Llémena i el Ter fins a les Medes, Bustins o el Freixe. Un paisatge 
que em va captivar per sempre.
En el decurs dels anys he participat en diferents iniciatives com la 
revista 7en1 i el seu suplement Plecs de la Vall de Llémena, l’Ateneu 
de la Vall de Llémena, Ràdio Sant Gregori, l’Any Verdaguer o els ac-
tes de commemoració del V Centenari de la instauració del monestir 
cistercenc de Cadins al Gironès.
L’Estrella treballa de mestra a l’escola de Sant Gregori. La nostra filla 
Aina (1985) va fer magisteri i psicopedagogia, i treballa allà on la 
porta el concurs de places anual. L’Aniol (1990) enguany ha acabat 
el grau en geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient 
amb l’estudi La xarxa ecològica del curs mitjà i baix del riu Llémena. 
Aproximació teòrica i anàlisi funcional de la identificació dels ecosis-
temes i les cobertes del sòl.
Sant Gregori i la Vall de Llémena han esdevingut el meu lloc en el 
món. M’hi sento acollit i a gust. El lloc m’ha fet seu, i espero que per 
molts anys en pau i bé.

CARLES SAPENA AZNAR

Les devocions
A redós de la revista Proa de Palamós vaig començar a escriure sobre 
temes locals que, amb el temps i l’experiència, es varen concretar en 
un interès creixent envers l’etnografia. Això m’ha portat a formar-me 
en museologia i gestió del patrimoni etnològic i cultural (UB) i docu-
mentalisme (UPC). El resultat s’ha concretat en articles en diferents 
mitjans i en llibres com Els ermitans (2004), Els centres d’estudis 
(2002), Les campanes (1997) i, amb Rosa Maria Medir, Palamós 
(1988), entre d’altres.
Pel que fa als articles, uns han estat de pròpia iniciativa –recordo amb 
afecte la sèrie dedicada al Tramvia del Baix Empordà que vaig fer 
just arribat a Sant Gregori– i d’altres de compromís, però, en tot cas, 
mai amb afany professionalitzador. Un gènere en què m’he sentit a 
gust és el de l’entrevista. Em sento còmode en la distància curta. A 
Ràdio Sant Gregori m’encarregava de l’espai d’entrevistes Boulevard 
Llémena dins del magazine La Roda, que fèiem una colla d’amics i 
dirigia l’Antoniu Castaño. A la Revista de Girona vaig dedicar −més 
que fer− entrevistes a persones que m’havien captivat per la seva ele-
gància d’esperit. En el fons eren homenatges a homenots com Josep 
M. Marquès, capellà, historiador i arxiver; Salomó Marquès, historia-
dor de l’educació; Josep Frigola, missioner a l’Àfrica; Daniel Codina, 
musicòleg i prior de Cuixà; Jaume de Puig, filòsof i secretari del pre-
sident Tarradellas a Saint-Martin-le-Beau i Barcelona; Lluís Molinas, 
actor, dramaturg i publicista de Palafrugell, o Eduard Puig Vayreda, 
enòleg i escriptor empordanès.
Els llibres han estat ocasió per viatjar i conèixer persones d’arreu 
dels territoris de parla catalana, de França i d’Anglaterra. Moltes 
d’aquestes coneixences han quallat en amistat ferma i continuada a 
Parkminster, Llombai, Randa...
La convivència en un desert de carmelites descalços, a Las Hurdes, 
sota el rigor de la neu, o a la cartoixa anglesa, que té el claustre més 
gran del món i a la qual vaig ser convidat a l’empara dels vigents 
Costums establerts ni més ni menys que l’any 1127, són experiències 
de les quals és impossible sortir indemne. Un xoc sense pal·liatius.
Per cert, la lectura d’una guia de Pep Collelldemont em va permetre 
saber l’existència del P. Marcel Capellades, ermità de Sant Salvador 
de Bellver (Lluçanès), i anar-lo a conèixer. Gràcies, Pep.

En Carles amb Albert Manent, premi d’Honor de les Lletres Cata-
lanes, el 2011.

Al santuari del Mont el 2002, amb Carles Soler, bisbe de Girona, i 
Mn. Enric Sala.
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Jornada de neteja europea
«Let’s Clean Up Europe»

El dia 10 de maig passat la Mancomunitat de 
la Vall de Llémena i l’Ajuntament de Sant 
Gregori i Sant Martí de Llémena van parti-
cipar en la campanya «Let’s Clean Up Euro-
pe», consistent en una campanya de recollida 
de residus a les fonts naturals de Sant Gre-
gori: font del Raig, font de can Verdaguer i 
font de can Coromines, i a la zona dels boscos 
de Sant Medir, Cartellà i Taialà. La campan-
ya va comptar amb el suport de la Colla dels 
Senglars de Sant Medir i de l’ADF de la Vall 
de Llémena. Al llarg del matí, es van reco-
llir un total de 800 kg d’escombraries, entre 

plàstics, vidre, paper, objectes i altres residus 
de rebuig.
Any rere any, milions de tones d’escombraries 
acaben als boscos, rieres i altres espais de la 
natura. Per tal de reduir el nombre de resi-
dus abocats a la natura i donar visibilitat a la 
problemàtica, l’EWWR (Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus) coordina aquesta 
jornada anual de neteja o clean-up day, que 
aplega les iniciatives locals en un únic esde-
veniment que va tenir lloc el mateix dia a tot 
Europa. El seu objectiu és animar i arribar al 
màxim nombre possible de ciutadans.

El vehicle destinat a prevenció i vigilància per a la revetlla de Sant 
Joan, operatiu de les 22 a les 6 h, va actuar i evitar alguns incidents 
amb alguns contenidors de paper. Gràcies a la ràpida intervenció 
del vehicle amb dipòsit d’aigua i a la previsió de fer buidar les 
deixalles dels contenidors el mateix dia, es van evitar incidents 
majors. Durant la mateixa nit els Mossos d’Esquadra també van 
reforçar les tasques de vigilància al poble durant diverses hores.
S’han de lamentar fets aïllats, com algunes bústies trencades per 
petards. De moment se’n té constància de cinc casos. Tanmateix, 
no hi ha constància de cap dany personal. Es continua treballant en 
aquesta línia per evitar qualsevol tipus d’acte incívic.

Revetlla de Sant Joan
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Què és la Cow Parade?
La Cow Parade és una exposició pictòrica 
i escultòrica de vaques que segueix una fi-
losofia oberta i lúdica, en què centenars de 
vaques han donat vida a diferents centres 
urbans de grans capitals mundials com Zu-
ric, Chicago, New York, Sidney, Houston o 
Londres. Ubicades a les voreres, places i jar-
dins, les vaques esdevenen un espectacle de 
primera magnitud i els ciutadans s’hi identi-
fiquen des del primer moment en reconèixer 
elements i símbols relacionats amb l’art, la 
cultura i els costums locals.

El 2005, els carrers Barcelona semblaven un 
prat de fantasia i creativitat. Durant tres mesos, 
les 80 vaques de l’exposició «Cow Parade» van 
decorar els carrers, places i jardins de la ciutat.
La idea original de la «Cow Parade» va sorgir de 
l’escultor suís Pascal Knapp l’any 1998. La va 
concebre per atraure la gent al centre de la ciutat i 
promocionar joves artistes locals, i des d’aleshores 
s’han pintat unes 4.000 vaques a tot el món.

A l’escola
Enguany ho ha organitzat el departament de 
plàstica i hi han participat tots els nens i ne-

nes de l’escola, des de P3 fins a 6è.
Durant aquest curs, en l’àmbit plàstic, hem 
treballat la composició, i per això hem deci-
dit fer una de les decoracions de les finestres 
de l’escola amb el «Cow Parade».
Els nens van visualitzar diferents exposi-
cions i van veure vaques d’arreu del món. 
Els van agradar molt, i a partir d’aquí van 
fer la composició de la seva vaca en dues di-
mensions.
Les vaques són l’expressió de sentiments de 
diferents cultures, així que cada nen ha fet 
una vaca a partir dels seus propis sentiments.

ESCOLA AGUSTÍ GIFRE

Cow Parade a l’escola
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Aquest any, el Consorci Sant Gregori, aprofi-
tant l’arribada de la primavera, ha volgut enga-
lanar-se amb els seus millors vestits tot fent un 
«Temps de Flors», en el qual totes i cadascuna 
de les persones que hi convivim ha participat.
L’objectiu ha estat crear un centre d’interès, 
arreglar els jardins i els nostres espais amb la 
col·laboració de tots.

Durant un parell de mesos els nostres usuaris/
es, juntament amb les persones treballado-
res, han anat reciclant tota classe d’ampolles 
de plàstic per convertir-les en petites obres 
d’art. A més, s’han alternat les manualitats 
amb el manteniment i cura del «jardinet dels 
sentits», un espai adaptat per tenir tota classe 
de plantes i flors.

Tot i les agraïdes pluges, el centre va celebrar 
la festa de les famílies, en la qual el «Temps 
de Flors» es podia gaudir en tots els espais 
oberts, decorats per a l’ocasió.

«…Cal que neixin flors a cada instant».
Lluís Llach.

«Darrere dels maldecaps i les vastes tris-
teses que afeixuguen la tèrbola existència, 

feliç aquell que, amb ales de potència, pot 
enlairar-se a camps serens i plens de llum; 
feliç aquell que un pensament d’alosa 
eleva lliurement al cel, de bon matí; feliç 
qui plana per la vida i, sense esforç, com-
prèn la llengua de les flors i les coses ca-
llades!».
Charles Baudelaire, Elevació

CONSORCI SANT GREGORI

Temps de flors 
al Consorci Sant Gregori                         

Com cada curs, els infants de P2 ens diuen 
adéu per iniciar el seu camí cap a P3 o, com 
diuen ells, «l’escola dels nens grans». El 2 
de juny passat vàrem fer una visita a l’escola 
per tal de familiaritzar-nos-hi i compartir 
jocs a l’aula i al pati. Ens ho vam passar 
d’allò més bé!
Us desitgem molta sort en aquesta nova eta-
pa i que ens vingueu a veure molt aviat.

LES EDUCADORES DE LA LLAR

LLAR D’INFANTS “ELS ESCARLETS”

Fins aviat!
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Actes de la festa 
d’homenatge 

a la gent gran de 
Sant Gregori 2014

Reconeixement a la Junta directiva sortint. Pepita Roca, Angelina Pujadas, Joaquim Fa-
rrés, Albert Sala, Lluís Fàbrega, Francisco Bosacoma i Antonio Planella, que no va poder-hi 
assistir.

Les dues persones més grans presents a 
l’homenatge, Dolors Morell Bosch (94) i 
Llorenç Font Julià (90) juntament amb les 
persones de 90 anys o més de l’homenatge: 
Maria Perpiñà, Palmira Roca, Mercè Mas-
carell, Rosa Cornellà, Josep Frigolé.

Els nens i nenes que durant aquesta 
primavera han fet la comunió a Sant 
Gregori.
A la imatge acompanyats de Mossèn 
Enric i les catequistes. Reconèixer des 
d’aquí la gran tasca encomanada i que 
porten a terme durant tot el curs les ca-
tequistes per traslladar-los els valors de 
la pau, la justícia, la fraternitat, la veri-
tat o la llibertat. Tot arribant fins aquest 
dia tan destacat per a tots com és la Pri-
mera Comunió.

Els actes del 28è homenatge a la gent gran 
de Sant Gregori del passat 1 de maig van co-
mençar amb una missa a l’església de Sant 
Gregori acompanyats de la Coral de Sant 
Gregori, que a la part final també van ofe-
rir un magnífic concert a la mateixa esglé-
sia. L’homenatge va continuar amb el dinar 
al proper i còmode equipament de l’Espai la 
Pineda on van assistir més de 200 persones. 
Durant el transcurs del dinar també va actuar 
el reconegut esbart Dansaire de Fontcoberta 
amb una demostració de balls tradicionals 
d’arrel catalana. En acabar l’acte es va lliurar 
un petit detall a tots els assistents.

B A T E C   P A R R O Q U I A L

Comunions
a Sant Gregori
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El dissabte 21 de juny, a l’Espai la Pineda i a la zona de la Piscina, es va fer la jornada d’iniciació 
en el lleure per formar, a través de jocs i tallers, els joves pre-monitors i pre-monitores del Ca-
sal Municipal de Sant Gregori i del Casal de Cartellà durant l’estiu.

Més formació! 
Curs d’iniciació en el lleure Més salut! 

Dia Mundial 
Sense Tabac

El 31 de maig, Dia Mundial Sense 
Tabac, i durant tota la setmana prè-
via, a l’Espai Jove Cal Bolet vam re-
alitzar una enquesta entre els joves, 
per conscienciar-los dels efectes del 
tabac. Entre tots els participants vam 
sortejar unes entrades de cinema, i 
l’afortunat va ser en Raül Rodríguez (a 
la imatge, amb les entrades).  
Des de l’Àrea de Joventut es manté una 
especial atenció en aspectes que poden 
millorar la salut dels joves, i es realit-
zen campanyes de conscienciació i in-
formació en diferents àmbits de la salut 
durant tot l’any.

Aquest projecte de l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Sant Gregori ofereix set 
llocs de treball a joves del municipi durant 
l’estiu. En aquesta edició es van presentar 
37 joves que optaven a un dels set llocs de 
treball, un lloc més que en l’anterior edi-
ció. Els candidats i candidates són escollits 
a partir del currículum i d’una entrevista, 
segons unes bases aprovades i establertes 
des de fa uns anys. És un sistema similar 
a qualsevol procés de selecció amb què es 
podrien trobar els joves en el futur.  
Aquest any, els joves amb la puntuació 

més elevada han estat: de la Brigada Juliol, 
Lluís Castelló; de la Brigada Jove Agost, 
Joan Turon; de la Biblioteca, Bernat Royo; 
de Promoció local, Jael Escuin; de Promo-
ció turística, Jordi Gonzalez, i de Cal Bolet, 
Gemma Castelló (les imatges dels brigada 
jove al proper número de la revista).
També durant aquests mesos d’estiu, de 
juny a setembre, a les oficines munici-
pals de l’Ajuntament tenim un estudiant 
universitari en pràctiques de la carrera de 
Comptabilitat i Finances, l’Albert Ribas (a 
la imatge).

Més ocupació! Brigada Jove 2014 

Estudiant en pràctiques
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TALLER DE PING-PONG

TALLER DE FIMO MONA DE PASQUA

FUNKY

CAMPIONAT FIFA

Activitats 7mana-S Jove
Durant la Setmana Santa, des de l’Àrea de Joventut es van organitzar diferents activitats a

l’Espai Jove Cal Bolet i a l’Espai la Pineda: un taller de mones de pasqua, campionat de FIFA 
amb la Play Station, un campionat de ping-pong, taller de FIMO i activitat dirigida de funky.
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L’esport de moda, el zumba, arriba a Sant Gregori. El 21 de juny, l’empresa Plagesport va orga-
nitzar-ne una master class al Pavelló Municipal de Sant Gregori. L’activitat esportiva dirigida 
va aplegar uns 100 participants, que van ballar al ritme de la música durant una hora i mitja.

«Master class» de zumba 
a Sant Gregori

Com ja és habitual en els darrers anys, 
aquesta primavera ha estat plena d’activitats 
per part del Club Tennis Sant Gregori. Des-
taquen la Lliga gironina absoluta masculina, 
en què l’equip del Sant Gregori ha acon-
seguit l’ascens i ha recuperat la categoria 
perduda l’any passat. També hi ha hagut la 
Lliga per equips cadets masculí, jugada pels 
nostres joves federats, tot i que aquest any no 
s’ha pogut aconseguir l’ascens de categoria. 
Després de l’èxit de l’any passat, el II Open 
Indoor, celebrat a la pista del pavelló mu-
nicipal, ha tingut també molt bona acollida 
de participants masculins, amb 17 jugadors 
(+30), 8 jugadors (+40) i 8 jugadors (sub-
14). Malauradament però, aquest any les fè-
mines no s’hi han animat... Esperem i desit-
gem que ho facin l’any vinent! Les finals es 
van jugar el 13 d’abril passat, i els campions 
i finalistes van resultar, respectivament, Xavi 
Ramos i Xavi Carré (+30, GEiEG / Banyo-
les), Salvador Fontbona i Miquel Fontbona 
(+40, GEiEG / Sta. Coloma de Farners) i Er-
nest Foix i Ventura Martínez (sots-14, Sant 
Gregori / Sant Gregori). 

Volem fer esment també del V Torneig so-
cial, organitzat per a tots els socis del club 
federats i no federats, que en aquesta edició 
ha tingut com a campions Ventura Martínez 
(finalista Ernest Foix) en categoria sots-14; 
Marien Borrás (finalista Berta Coma) en ab-
solut femení, i Josep Gimeno (finalista Jordi 
Arzoz) en absolut masculí. 
Per tancar la temporada abans l’estiu, el 
nostre club organitza el ja arrelat IV Open 
d’estiu, que aquest any, després del parèn-
tesi de l’any passat a causa de les obres de 
les noves pistes, ha comptat amb una parti-
cipació de 46 jugadors i jugadores (absolut 
i sots-14), 30 dels quals pertanyen a altres 
clubs gironins. Les finals tindran lloc, com 
cada any, el dissabte de festa major.
Des del Club Tennis Sant Gregori us volem 
desitjar a tots i a totes que gaudiu en pau i 
salut d’una molt bona Festa Major i un bon 
estiu.
BONA FESTA MAJOR!

CT SANT GREGORI
http://ctsantgregori.cat/

CLUB TENNIS SANT GREGORI

Activitats de la primavera

Finalistes V Social.

Imatge dels finalistes del torneig de tennis 
indoor acompanyats de l’alcalde.

S’ha pintat el camp de futbol i s’han col-
locat dues porteries de futbol sala a la 
plaça Francesc Macià de Sant Gregori, 
fins ara no hi havia porteries de futbol a 
cap plaça del poble.

Porteries noves
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Primavera de caminades i marxes al muni-
cipi, un entorn ideal per passejar i realitzar 
activitats esportives durant totes les èpoques 
de l’any, però especialment aquesta, en què 
les bones temperatures acompanyen.  
 
La 26a edició de la Marxa Popular a Sant 
Gregori es va celebrar el diumenge 25 de 
maig amb la participació de 240 persones. 
Tenia un recorregut d’uns 10 km, que trans-
corria per gran part de la ruta de les fonts.
La Marxa Popular és una jornada esportiva 
organitzada des de l’Ajuntament de Sant 
Gregori i que compta amb la col·laboració 
de moltes persones per fer-ho possible. Des 
d’aquí, moltes gràcies a tots i totes!

26a Marxa Popular 
a Sant Gregori

+ esport a Sant Gregori
Com ja s’anunciava en l’anterior nú-
mero de la revista municipal, durant 
aquest 2014, des de l’Ajuntament de 
Sant Gregori s’ha posat en marxa una 
nova web per difondre especialment 
la molta activitat esportiva que es fa 
a Sant Gregori, sobretot durant el curs 
escolar.
Podeu consultar els calendaris de par-
tits, competicions o activitats de la set-
mana a:
www.stgregori.com/esports 

La mateixa pàgina també incorpora 
una aplicació de Twitter  per deixar 
comentaris amb l’etiqueta

#esportsantgregori 
 

Promoció del municipi 
i de la Vall de Llémena 

al Centre BTT 
Sant Gregori

La Vall de Llémena té molt de poten-
cial, amb propostes de turisme actiu 
com el circuit d’orientació fix situat 
a Sant Gregori, diverses rutes de BTT 
i senderisme, trekking aquàtic a la 
zona de les gorgues de Canet d’Adri 
o l’activitat de caiac al Ter a la zona 
de la Pilastra. Aquestes activitats es 
poden combinar amb allotjament ru-
ral i una àmplia oferta gastronòmica.  
El Centre BTT estarà obert 
des del 28 de juny al 7 de setembre 
(dissabtes i diumenges) de 8 a 15 h per 
donar informació turística i de totes 
les activitats que es poden portar a ter-
me. 
 
La pàgina web de l’equipament és: 
www.stgregori.com/centrebtt

El participant més menut de la Marxa, en 
Martí Cullell

Imatge de l’arribada d’alguns dels participants a la Pineda

A tots els nens i nenes participants se’ls va entregar una medalla per la seva gran partici-
pació a la Marxa



19

SE
T 

EN
 U

 ju
lio

l 2
01

4

E S P  R T S

Raid d’Aventura
Vall de Llémena

Canvi d’estació, de la tardor a la primavera, i amb importants nove-
tats respecte a l’anterior edició. Així es va presentar el Raid Vall de 
Llémena 2014, una prova multiesportiva amb diferents seccions i 
per a equips de dos components, que arriba a la seva quarta edició. 
La prova es va portar a terme el dissabte 26 d’abril, amb sor-
tida des de Sant Gregori (Espai la Pineda), passant pels mu-
nicipis de Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena amb les 
disciplines de BTT, senderisme, patins en línia, orientació es-
pecífica i les novetats destacades de trekking aquàtic a Canet 
d’Adri, ràpel a Sant Martí de Llémena i caiac a Sant Gregori. 
Les diferents seccions esportives s’anaven alternant durant tota 
la jornada de competició, des de la sortida a les 8 del matí per 
a les categories d’elit i aventura, i, a partir de les 12, de la ca-
tegoria iniciació, en aquest cas amb un recorregut menys exi-
gent.  
Enguany hi van participar 26 equips de dos components i un 
equip de tres components (que competia fora de classificació) 
amb Albert Roca, vigent campió del món de Raids d’Aventura 
a Costa Rica, i que es preparava per a la prova del Campionat 
d’Europa de l’especialitat. 
El Raid Vall de Llémena, impulsat per la Mancomunitat de 
la Vall de Llémena i els quatre ajuntaments de la vall, sota 
l’organització de Límit Zero, té l’objectiu de potenciar i donar 
a conèixer els diferents esports d’aventura i les activitats de tu-
risme actiu que es poden portar a terme al conjunt de la Vall de 
Llémena al llarg de tot l’any o segons la temporada de forma 
controlada. El raid, però, és una vessant més competitiva i extre-
ma que demostra la varietat d’activitats que es poden practicar.

Judo a Sant Gregori
L’activitat de judo es consolida com a extraescolar a l’Escola 
Agustí Gifre. Durant el curs que acaba de finalitzar, han estat 
29 els alumnes que han completat una excel·lent temporada amb 
el lliurament dels nous cinturons i diplomes, tot en una Jornada 
Oberta destinada a les famílies i amics dels judokes.
Amb uns excel·lents nivells de participació i assistència, els 
alumnes han representat l’Escola a les diferents activitats orga-
nitzades per la mateixa Associació Girona-Judo, entitat que diri-
geix tècnicament l’activitat. La Lliga Inter-Escoles, Copa Con-
sell, Trobades Comarcals, campanya Judo a l’Escola, Trofeus 
arreu de Catalunya (Manresa, Hospitalet, Girona) i també la Ca-
talunya Nord (Perpinyà) han estat les activitats més destacades.
Només una perfecta simbiosi entre l’AMPA, el centre escolar i 
l’Associació Girona-Judo ha pogut donar com a fruit aquest ex-
cel·lent treball i progressió.
El nou curs ja està programat: començarem el proper 1 d’octubre.
Bon estiu!!!
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La temporada 2013-2014 ha acabat amb una 
gran decepció per a l’AE Sant Gregori, ja 
que, després d’un magnífic any en l’àmbit 
esportiu del primer equip, que ha acabat en 
segona posició del grup 17 de 3a Catalana, 
no s’ha aconseguit l’anhelat ascens a catego-
ria superior, en perdre el partit de tornada de 
la promoció a Sant Gregori per 0 - 1 contra 
el Tordera CF.

Ara toca planificar la temporada vinent amb 
la il·lusió de repetir i, si pot ser, millorar el 
que s’ha aconseguit aquest any.
En futbol base s’ha aconseguit el principal 
objectiu: mantenir la categoria de 1a Divisió 
del Juvenil A.
Volem destacar també el magnífic paper de 
l’equip femení, que en el seu primer any de com-
petició ha quedat en posicions capdavanteres.

Per altra banda, un any més, el primer cap de 
setmana de juny ha tingut lloc el torneig Me-
morial Climent Frigolé, amb un gran èxit de 
participació. Els guanyadors en les diferents 
categories van ser la FE Figueres (2004), el 
Vic Riuprimer (2005), el GEiEG (2008) i l’AE 
Sant Gregori (2006). El bon temps va permetre 
que els equips poguessin gaudir d’una jornada 
de futbol i piscina amb les seves famílies.

Benvolguts veïns,
En primer lloc, volem agrair l’oportunitat que 
ens ofereix l’Ajuntament de fer arribar la veu del 
Club Ciclista a totes les llars de Sant Gregori.
Aquest ha estat l’any del renaixement del 
Club. Vàrem començar l’activitat el mes de 
gener passat, amb ganes de ser un punt de tro-
bada per als esportistes de la Vall i de ser una 
eina per al foment de l’esport.
Dins de les nostres activitats, el 8 de juny pas-
sat es va dur a terme la I Sant Grau Xtrem 
Run, amb tres circuits per a tots el nivells, de 
10, 21 i 35 km respectivament. Són circuits 
corriolers, divertits i a la vegada durs, dels 
quals varen poder gaudir els 351 corredors 
que s’hi varen inscriure. A tots aquells que hi 
vàreu participar, moltes gràcies per la vostra 
confiança, i esperem que l’any que ve repetiu!
La cursa no hagués estat possible sense 
l’ajuda de l’Ajuntament de Sant Gregori, la 
brigada municipal, els col·laboradors i els vo-

luntaris que varen donar un cop de mà. A tots 
ells, moltes gràcies!
De cara a finals de setembre tenim previst dur 
a terme una prova BTT. Us n’anirem infor-
mant.
A tots aquells que gaudeixin de la pràctica espor-

tiva a Sant Gregori i a la Vall del Llémena, us 
invitem a adherir-vos a nosaltres o a seguir-nos. 
Us podeu posar en contacte amb nosaltres per 
correu electrònic a ccsantgregori@hotmail.com 
o buscar-nos al Facebook per CC Sant Gregori.
LA JUNTA 

AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANT GREGORI

CLUB CICLISTA SANT GREGORI - EL LLÉMENA

Temporada 2013-2014

Comença l’activitat!

A la imatge de l’esquerra, entrega de premis al Memorial Climent Frigolé. A la imatge de la dreta, el primer equip complet de l’A.E. Sant 
Gregori de la temporada 2013-2014.

Espectacular imatge de la sortida.
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Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant Medir

Sant Gregori

1

Resum d’acords del Ple i acords
de la Junta de Govern Local

Butlletí d’informació municipal núm. 44 - Juliol de 2014

Butlletí d’informació Municipal Núm. 44 - 2n trimestre de 2014

SESSIONS DEL PLE

Sessió extraordinària del dia 14 d’abril de 2014

Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Anton Suñer i 
Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Àfrica Masó i Sumsi, Josep M. Se-
rra i Noguer, Eduard Grabulosa i Bosch, Josep Vidal i Fàbrega, 
Susanna Garcia i Senen.

En aquesta sessió, l’únic tema de l’ordre del dia va ser la proposta de 
presentació d’un recurs a l’estudi «Millora general. condicionament. 
Corredor Brugent – Ter. Carretera N-141e tram Bescanó – Salt».

Sintetitzant, el que es va acordar és:

1a. Que s’estudiï i es desenvolupi adequadament, com a estudi infor-
matiu, una alternativa de traçat pel costat sud o una variant pel sud 
de Bescanó.

2a. En el supòsit que no es trobi una solució idònia, i sempre que sigui 
justificada i viable mediambientalment una possible solució de traçat 
pel corredor nord, que aquest es projecti en túnel pel massís de Sant 
Grau, de manera que eviti l’exagerat efecte barrera en una zona d’alta 
vulnerabilitat ambiental i corredor biològic entre la vall del Llémena, 
les muntanyes de Sant Grau i la zona protegida de la Xarxa Natura 
2000 del riu Ter.

Que la carretera que uneix el poble de Constantins amb el nucli de 
Sant Gregori no resulti tallada com a conseqüència del nou vial.

3a. Que, en el tram que travessa el pla de l’Argelaguet, el traçat en 
planta es desplaci lleugerament cap al sud fins la tangència amb 
l’actual camí de terra vora el marge esquerre del riu.

Sessió extraordinària del dia 28 d’abril de 2014

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

Aquesta sessió va tenir com a únic objecte el sorteig de les persones 
que haurien de formar les meses electorals el dia 25 de maig, amb 
motiu de les eleccions al Parlament Europeu.

Sessió extraordinària del dia 12 de maig de 2014

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

- Es va aprovar la modificació de crèdit 2/14, per a generació a par-
tir de la compensació atorgada per Red Eléctrica per un import de 
173.120,00 €.

- Es va aprovar el conveni que s’haurà de subscriure amb el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat per a la ubicació a Sant Gre-
gori d’un Institut d’Ensenyament Secundari, que tindrà la seva seu a 
l’edifici de la Biblioteca, a la plaça Rafael Masó.

- Es va acordar amortitzar parcialment, per import de 200.000 €, un 
crèdit subscrit amb Cajamar, en el procés de pagament a proveïdors.

- Es va aprovar una moció de suport a la candidatura per a la de-
claració de la portalada del monestir de Sta. Maria de Ripoll com a 
patrimoni mundial de la UNESCO.
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Sessió extraordinària del dia 12 de juny de 2014

Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Anton Suñer i 
Serrat, Conxa Torrado i Oliva, Àfrica Masó i Sumsi, Josep M. Ser-
ra i Noguer, Eduard Grabulosa i Bosch, Raquel Pujadas i de Palol 
i Jaume Peix i Brunsó.

- Es va aprovar la modificació de condicions financeres de l’operació 
de crèdit subscrita amb càrrec al mecanisme de pagament a proveïdors 
rdl 4/12. Això comporta, per una banda, la reducció del tipus d’interès, 
i per altra:

a) L’adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques AGE.
b) L’adhesió a la plataforma Emprende en 3.
c) La substitució d’almenys un 30 % de llicències d’activitats per de-
claracions responsables.

SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2014

Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i 
la Sra. Concepció Torrado i Oliva.

A més de concedir llicències d’obres i d’aprovar diverses factures, es 
va acordar participar en el Banc de suport a les dones afectades per 
càncer de mama.

Junta de Govern Local de 28 d’abril de 2014

Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i 
la Sra. Concepció Torrado i Oliva.

- A més de concedir llicències d’obres i d’aprovar diverses factures, es 
varen acceptar ajudes de Dipsalut per al Programa d’avaluació higiè-
nica i sanitària de les piscines d’ús públic, i per al de Gestió del risc 
derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i gestió municipal, per 
a la piscina de Sant Gregori.

- Es va acordar l’aprovació d’un pressupost per adquirir un ordinador 
per a l’oficina municipal.

- També es va aprovar un pressupost per a l’adquisició d’una càmera de 
vigilància que cal instal·lar a Sant Grau.

- En vista dels resultats de les proves celebrades, s’acorda la incor-
poració de Marian Vila a la plantilla municipal, amb destinació a les 
oficines de l’Ajuntament, en contracte de relleu.

- S’acorda subscriure contracte de manteniment elèctric amb PRO-
DAISA per als espais de lliure concurrència, després d’haver demanat 
pressupostos a tres empreses diferents.

Junta de Govern Local de 12 de maig de 2014

Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i 
la Sra. Concepció Torrado i Oliva.

A més de concedir llicències d’obres i d’aprovar diverses factures, es 
va acordar:

- La cessió de contracte de la gestió de la piscina d’Esportgest 3000 SL 
a Esportgest Associació Esportiva.

-  L’adquisició de filtres per a la piscina municipal per un import de 
1.360,00 €.

- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa SiS Consultoria Acús-
tica SL per import de 630,00 €, per a consultoria acústica per a la Llar 
d’infants.

- S’aprova el plec de clàusules i es convoca procediment per a la con-
tractació de l’obra de construcció del Centre Cultural (3a fase) i sala 
d’usos múltiples, on s’ubicarà l’Institut, d’acord amb el projecte redac-
tat per l’arquitecte Jordi Vidal.

Junta de Govern Local de 26 de maig de 2014

Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i 
la Sra. Concepció Torrado i Oliva.

A més de concedir llicències d’obres i d’aprovar diverses factures, es 
va acordar:

- Aprovar una memòria valorada per a la realització de l’obra 
d’ampliació del magatzem del camp de futbol, al mateix temps que 
també s’aproven les bases per a la contractació de l’obra, i es convo-
quen tres empreses per a la seva adjudicació.

- S’adjudica a Excavacions Trias el manteniment durant un any de la 
carretera de Constantins, per import de 9.280,00 €.

- Es demanarà subvenció a l’ACA per a neteges en zones de lleres 
fluvials.

- Dins del Pla d’inversions sostenibles de la Diputació per a aquest any 
2014, es demanarà ajuda per a les obres següents:
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• Regulació semafòrica a l’av. Girona de Sant Gregori per un import 
de 30.924,02 €.

• Pas de vianants elevat al C/ de la Bruguera de Sant Gregori – Pla de 
Mobilitat,  per un import de 3.671,75 €.

- S’aprova un conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i l’Ajuntament per a l’organització del Festival emergent.

- Així mateix, s’accepta la subvenció concedida per la Diputació de 
Girona per a projectes i accions de promoció econòmica com a Ajun-
tament adherit a la Xarxa de Serveix Locals de Promoció Econòmica,  
amb un import total de 2.700 € amb destinació a:

• Línia de mercat de treball: cursos i tallers de formació ocupacional.

• Línia sector comercial: campanya de promoció i animació comercial.

• Línia teixit productiu: Jornades d’emprenedor a emprenedor.

Junta de Govern Local de 9 de juny de 2014

Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i 
la Sra. Concepció Torrado i Oliva.

A més de concedir llicències d’obres i d’aprovar diverses factures, es 
va acordar:

- Aprovar la memòria valorada de la reposició del ferm de la carretera 
de les quatre carreteres a Furgell, i del plec de clàusules per a la con-
tractació de l’obra.

- Aprovar la memòria valorada de l’arranjament de la carretera d’accés 
al nucli de Constantins i del plec de clàusules per a la contractació de 
l’obra.

- Per un import de 106.363,49 € s’adjudica a TEYCO SL l’execució 
de l’obra de la tercera fase de Centre Cultural: sala d’usos múltiples i 
serveis (Institut).

- S’autoritza a Antonio Gómez la substitució del vehicle per al servei 
de taxi per un nou model adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

- S’accepten les següents ajudes atorgades per la Diputació de Girona, 
en la campanya del Pla a l’Acció:

línia 1: import 1.164,49 €, per al nomenament d’un responsable ener-
gètic.

línia 2: import 9.241,00 €, per a canvi de lluminàries i làmpades.

- S’aprova un conveni que se subscriurà amb la Universitat de Girona 
per acollir un estudiant en pràctiques.

Junta de Govern Local de 25 de juny de 2014

Assistents: Sr. Joaquim Roca i Ventura, Sr. Anton Sunyer i Serrat i 
la Sra. Concepció Torrado i Oliva.

A més de concedir llicències d’obres i d’aprovar diverses factures, es 
va acordar:

- Demanar a la Diputació de Girona una subvenció per al funcionament 
de la Llar d’Infants Municipal.

- S’acorda acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona 
dins del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, convocatòria 2014, 
amb un import total de 37.946,00 € amb destinació a:
• Despeses corrents: enllumenat públic per valor de 32.254,10 €
• Despeses culturals: 5.691,90 €

També per a accés a noves tecnologies, per un import de 2.083,16 €.

- Així mateix, s’acorda l’obertura d’un compte corrent a l’entitat Banc 
de Santander.

- S’adhereixen a la sol·licitud que presentarà el Consell Comarcal per 
a la realització del programa Treball i Formació, dirigit a persones en 
situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció.

R E S U M  D E L S  A C O R D S  D E L  P L E  I  D E  L A  J U N T A  D E  G O V E R N  L O C A L
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És evident que la carretera N-141, coneguda com a corredor Bru-
gent-Ter, necessita una solució al constant degoteig d’accidents de 
trànsit que s’hi produeixen. Aquest és un tràgic fet, més que cone-
gut i denunciat per moltes persones i associacions des de fa anys. 
Precisament davant d’aquesta situació, el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, amb la 
voluntat de trobar-hi una solució, ha elaborat novament un projecte 
de traçat, presentat el mes de març passat.
Aquest traçat manté la «variant de Bescanó» pel nostre munici-
pi per una zona d’especial protecció i de difícil accés —la zona 
del «mal pas»— i desestima el ramal que l’any 2006 el Departa-
ment de Carreteres de la Generalitat va presentar i que creuava 
tot l’Argelaguet per la zona de l’Aiguabarreig, prop de les cases 
noves, el pla de Domeny i desembocava a la GI-531 a l’altura del 
pont de l’AP7. Aquest ramal del traçat, després de les al·legacions 
de l’Ajuntament de Sant Gregori i de les reunions mantingudes, es 
va acabar descartant.
Aquest any 2014, les dues alternatives de traçat (1 i 2, molt similars) 
presentades pel Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques, afectarien una punta del municipi. Concretament creuarien el 
riu Ter a la zona de les granges d’ànecs de Constantins i transcorre-
rien en paral·lel al mateix Ter fins a tornar-lo a creuar poc després 

de la zona de la Pilastra, cap al municipi de Salt. Són unes alterna-
tives mal resoltes tècnicament en diferents punts que es detallen en 
l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Sant Gregori, fet que 
implica motius suficients perquè no s’accepti cap de les dues alter-
natives actuals, ni la 1 ni la 2.
Som conscients que s’ha de trobar una solució, i la primera prioritat 
del grup de Convergència i Unió de Sant Gregori és apartar definiti-
vament del municipi aquest traçat. En primer terme es demana que 
s’estudiï el traçat pel vessant sud del municipi de Bescanó i que es 
justifiqui per què es descarta aquesta alternativa de traçat davant dels 
punts forts que presenta aquesta opció de l’estudi, que creiem que 
és prou vàlida.
L’Ajuntament de Sant Gregori va presentar també una al·legació per 
mitigar l’impacte dels falsos túnels i desmunts que suposarien els 
traçats de les alternatives 1 i 2.
S’ha de tenir molt present que el Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat va afirmar que no s’executaria el projecte mentre no hi hagi 
consens entre totes les parts. Aquest projecte s’ha de treballar molt 
i molt més, amb tots els municipis implicats i des de molts àmbits, 
sobretot abans de donar per tancat un traçat definitiu i definit.

GRUP mUNICIPAL DE CONVERGèNCIA I UNIó

Us desitgem una bona Festa major!

N-141: un projecte indefinit
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Tenim l’oportunitat d’implementar la xarxa ciclovial a Sant Gregori 
per tal de connectar els equipaments municipals amb el nou institut. 
Entre tots, Administració i ciutadans, podem millorar la seguretat en 
els desplaçaments (infraestructures) i reduir el flux de vehicles moto-
ritzats (consciència ciutadana) per facilitar un model de sostenibilitat 
als nostres nois i noies que potenciï l’ús de la bicicleta.
…i, per què?
- Doncs per reduir els costos associats als vehicles, a l’aparcament i al 
desplaçament, especialment a l’entrada i sortida als centres escolars.
- I per millorar la seguretat. Anar amb bicicleta és molt més segur del 
que es pensa quan es compta amb un mínim d’infraestructures dispo-
nibles o itineraris «amables» amb la bicicleta per carrers o carreteres 
amb poc trànsit.
- Per minimitzar els consums energètics del conjunt del sistema de 
transport.
…i, què podem fer?
- Creiem en el torrent Vidal com a eix de comunicació vertical, amb 

pas exclusiu per a vianants i bicicletes. Perpendicular a aquest, pen-
sem en el carrer de Baix, que podria esdevenir l’eix de comunicació 
horitzontal atesa la seva amplada i els dos sentits per senyalitzar el 
carril bici, amb l’objectiu de possibilitar que a pocs metres d’un habi-
tatge es tingui accés a un d’aquests eixos de comunicació. Es podrien 
fer intervencions mínimes, com senyalització vertical als carrers de 
la Llebre o J. M. Vila, amb l’objectiu també d’arribar al CAP.
- Instal·lar més aparcaments per a bicicletes, especialment a la zona 
de la biblioteca i a la Pineda.
- El cost per a les arques municipals ha de ser mínim. Ja s’ha fet una 
petita intervenció al carrer Torrent Vidal amb diners subvencionats. 
L’acció també es podria limitar a la senyalització horitzontal (pintu-
ra) del carril bici sobre l’asfalt, sense pràcticament o amb el mínim 
d’elements de senyalització vertical.
La xarxa ciclovial ha de permetre moure’s a peu i en bicicleta amb la 
tranquil·litat que Sant Gregori es mereix!
Esquerra Sant Gregori us desitja una molt bona Festa Major!

Ara és el moment!
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Ara que tenia tot el temps que tant havia anhelat, la seva mort li va 
tallar una vida encara plena de projectes, de compromisos i de cele-
bracions.
En Josep va estimar Sant Gregori, lloc on va arrelar-se des del primer 
moment en què arribà. Es va implicar en la defensa d’un poble obert 
a tothom i socialment avançat.
El seu compromís i la seva facilitat per apassionar-se amb els projec-
tes, la seva capacitat d’organització... En Josep mai no havia escati-
mat esforços per millorar el benestar i la qualitat de vida.
La «qualitat de vida» sempre estava present en les seves aportacions.
Les tertúlies, les hores i hores de converses, el seu somriure sempre a 
punt... era difícil trobar-lo baix de moral.
Al seu costat es vivia intensament i la seva personalitat, plena de vida 
i d’optimisme, va fer que tots l’estiméssim. En Josep et feia sentir bé 
al seu costat.
Generós, compromès i treballador. Un català demòcrata amb una mi-
rada oberta, fruit del coneixement que li aportaven els seus viatges 
per tot el món.
Viatjar era una de les seves grans passions... Era una pregunta obli-
gada: «Josep, hi has estat?», i la resposta gairebé sempre era: «Sí... 
si vols et puc passar la guia, un contacte, un lloc que no et pots per-
dre...».
Josep, ens quedarà pendent el viatge del grup als països nòrdics, que 
ens havia de servir per conèixer de prop la seva arquitectura soste-
nible...
Adéu, Josep. Te n’has anat però et quedes entre nosaltres per sempre. 
El teu record ens empeny a seguir treballant pel benestar i el progrés 
del poble. Et trobarem molt a faltar...

Els teus amics i companys del Grup Independents per Sant Gregori.
INDEPENDENTS PER SANT GREGORI – PROGRéS mUNICIPAL

Aquest mes de maig ens va deixar en Josep Tur i Badia, 
amic i company del Grup Independents per Sant Gregori



Sant Gregori
Taialà - Domeny - Ginestar - Cartellà - Constantins - Sant medir

Butlletí d’informació Municipal Núm. 44 - 2n trimestre de 2014
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L’estiu ja ha arribat i els dies s’han allargat. 
Les vacances estan a tocar, però per al club 
de patinatge de St. Gregori els entrenaments 
i la diversió continuen. El patinatge és un es-
port complet que aporta als esportistes una 
disciplina i uns valors que s’ensenyen en els 
entrenaments, i una motivació i diversió que 
fan que gaudeixin del patinatge tot competint 
i fent festivals.
Aquest principi d’any el nostre balanç ha 
estat positiu. Ens hem presentat a diverses 
competicions –tant comarcals com federati-
ves–, i hem obtingut bons resultats. El 14 de 
desembre l’Emma Turón i la Míriam Bernal 
es van presentar al Campionat de Promoció, 
en el qual l’Emma va aconseguir una me-
rescudíssima quarta posició en el grup B. El 
mes de febrer la nostra patinadora Abril Ar-

nau es va presentar a les proves federatives 
i va saber controlar els nervis i assolir amb 
èxit el nivell d’Iniciació C.
El 9 de març i el 12 d’abril vam tenir les 
competicions comarcals, en què vam portar 
la majoria de nenes que havien començat el 
setembre passat, així que era la primera ve-
gada que anaven a proves. Enmig de molts 
nervis, però també amb moltes ganes, les pa-
tinadores van sortir a fer el seu primer ball 
de competició. Volem destacar la primera 
posició aconseguida per la Laia Arnau, que 
competia en categoria Prebenjamí nivell C, i 
que ho va fer fantàsticament bé. I també vo-
lem felicitar la Laia Masià, que en la catego-
ria Benjamí nivell C també va aconseguir la 
primera posició.
I el mes de maig, la Patricia Vivas, després 
d’uns mesos durs de preparació, va veure 
el seu treball recompensat, ja que va assolir 
amb gran èxit el nivell d’Iniciació B de la 
Federació.
Com podeu comprovar, el nostre club no 
para mai, tant si hi ha competicions com 
festivals. Encara que sigui època de vacan-
ces, les nostres patinadores no es cansen mai 
d’entrenar i de passar una bona estona amb 

els seus companys i companyes i amb les se-
ves entrenadores.
El 14 de juny passat, el P. A. St. Gregori va 
celebrar el seu VII Festival de Patinatge Ar-
tístic amb una gran afluència de públic i amb 
set clubs gironins convidats. El festival es 
van dur a terme al pavelló de Canet d’Adri. 
Va ser molt lluït, i tots junts vam passar una 
vetllada molt agradable. Però, per a qui no 
va poder assistir-hi, per la Festa Major com 
cada any les nenes del Club tornaran a pa-
tinar per vosaltres a la plaça Miquel Martí 
Pol i, així, tothom qui no les va poder veure 
podrà gaudir del gran espectacle que ens van 
oferir al juny.
I finalment volem dir-vos també que aquest 
mes de juliol tornem a fer jornades de portes 
obertes per als nens i nenes de St. Gregori 
que volen provar i gaudir del patinatge per 
primera vegada. Seran els dilluns, de 17.00 a 
18.00, a l’Espai la Pineda.
I ja només ens queda dir-vos que passeu una 
molt bona Festa Major 2014 i que gaudiu de 
tots els actes que s’hi faran. Molt bona Festa 
Major a tothom!

GEMMA VILCHES

PATINATGE ARTÍSTIC SANT GREGORI

Temporada amb balanç positiu

Laia Masià (esquerra) i Laia Arnau (dreta).
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El dia 27 d’abril passat, el Club de Bàsquet 
Sant Gregori va celebrar la festa del seu desè 
aniversari. El lema de la nostra celebració va 
ser: «Deu anys... i més».
A la nostra pàgina web hi ha penjada una molt 
bona explicació  −feta per en Martí Rodríguez, 
a qui agraïm moltíssim el seu treball− en què 
s’explica amb detall la història del C. B. Sant 
Gregori des de la seva fundació fins avui. Per 
tant, no insistirem en aquest aspecte, però 
sí que parlarem del lema dels «Deu anys... i 
més», inscripció que llueixen les samarretes 
commemoratives que es van regalar a tots els 
integrants del C. B. Sant Gregori com a record.

«Deu anys... i més» tant es pot interpretar 
cap endarrere com cap endavant. Cap en-
darrere, ja que el bàsquet a Sant Gregori va 
començar molt abans de 2004, gràcies a l’es-
forç i la dedicació lloable de pares, jugadors 
i entrenadors i de l’Ajuntament. L’any 2004 
únicament es va legalitzar el club com a ens 
independent de l’Agrupació Esportiva Sant 
Gregori i començà a funcionar des d’ales-
hores amb un NIF propi. Legalment i fiscal-
ment el club fa deu anys però, en realitat, en 
té molts més. De dret té deu anys, però de fet 
hem de parlar de molts més anys des que la 
pilota va començar a fer bots.

«Deu anys... i més» també té connotacions de 
futur. Només cal anar al pavelló un dissabte 
qualsevol per adonar-se que amb la quantitat 
de nens i nenes que ja gaudeixen del bàsquet 
i amb els que cada temporada comencen, des 
de la Matinal, a practicar l’esport de la ciste-
lla, tenim la continuïtat assegurada. Esperem 
que des de més amunt i des de fora no posin 
més impediments al bàsquet, i a l’esport base 
en general, ans al contrari, que el fomentin i 
l’animin cada vegada més.

Llarga vida al Club de Bàsquet Sant Gregori. 
Per molts anys!

CB SANT GREGORI

Deu anys (i més) 
del Club de Bàsquet Sant Gregori

El dia 8 de juny passat es van disputar a 
Mollet del Vallès (Barcelona) els campio-
nats de Catalunya de veterans (atletisme), 
i en Lauren Gracia, esportista i veí de Sant 
Gregori, hi va ser present.
Després de tres anys fora de les competi-
cions a causa de les lesions, va competir a 
la prova dels 100 m llisos (master 40). Tot 
i la manca de rodatge, va poder aconseguir 
la tercera posició a la prova.

Bronze per 
Lauren Gracia
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Ja s’ha acabat el curs escolar 2013-2014, i du-
rant aquesta temporada tan intensa les gimnas-
tes han participat en diferents exhibicions: en la 
7a edició de la Fira del Pa i la Xocolata el 17 de 
novembre passat a Sant Gregori, en la Cloenda 
de Fi de Curs, el 6 de juny, a l’Espai la Pineda, 
on, aquest any, amb l’exhibició final de gim-
nàstica artística, s’ha volgut ensenyar a les fu-
tures generacions que són i seran part important 
de l’avenir de la Vall del Llémena, i que totes 
juntes podem canviar-la i millorar-la, aprenent 
a estimar i a conviure amb la natura que ens 
rodeja. «Estimem la nostra vall» ha volgut ser 
una fusió de dansa interpretativa que juga amb 
la gimnàstica artística com a element bàsic i 
essencial.
A més a més, durant la temporada, totes les 
gimnastes, des de les més petites fins a les 
més grans, hem participat a les competicions 
de la Lliga Territorial de Gimnàstica Artísti-
ca, celebrada a diferents pobles de la comarca 
gironina, com Porqueres, Ripoll, Torroella de 
Montgrí i, finalment, Salt. Una vegada més, 
totes elles han fet un gran esforç participant i 
entrenant cada dia per millorar en cada compe-
tició. Fins al punt que les classificacions finals 
han estat un èxit. Les entrenadores volem agrair 
la constància i l’esforç de les nenes i noies, i 
també dels pares i mares, que han assistit als 
diferents esdeveniments i ens han ajudat tant en 
l’organització dels vestuaris com en el make up 

durant la cloenda de Fi de Curs. Les entrenado-
res estem molt orgulloses de la feina realitzada 
durant tota la temporada, i ara és el moment de 
felicitar-vos per la feina realitzada durant el 
curs.
Finalment, des de l’entitat de Gimnàstica Artís-
tica, voldríem acomiadar-nos de les més vetera-
nes del gimnàs: l’Aina Moreno, la Mònica Oli-
veras, la Marta Pallars i la Clàudia Clot, ja que 
aquest any ha estat l’últim d’un llarg recorregut 
en la pràctica d’aquest esport. Han estat més de 
deu anys, durant els quals hem compartit emo-
cions i experiències que sempre recordarem. 
Moltes gràcies a totes per participar, i us ani-
mem un any més a continuar estimant la gim-
nàstica artística!

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA SANT GREGORI

Gimnàstica Artística, temporada 2013-2014

El diumenge 11 de maig, el Club d’Escacs 
Sant Gregori va organitzar un torneig que 
era puntuable per al campionat provincial 
d’actius. Hi van participar 25 jugadors de 
Girona, i el va guanyar, amb 8 punts (de 9 
possibles) el Mestre català de Figueres Emili 
Colls, que només va cedir taules davant la 
Laura Garcia i l’Antonio Otones, de Blanes, 
que va quedar segon. Del Club d’Escacs Sant 
Gregori, l’Antoni Foix va finalitzar amb 5,5 
punts (i es va endur el primer premi del tram 
d’ELO fins a 1.900); la Laura Garcia, l’Enric 
Notario, en Pere Bordas i en Miquel Àngel 

Bordas van fer 4,5 punts; en Rafael Garcia en 
va fer 4 i en Dani Alcantarilla, 1.
Per la seva banda, en Daniel Alcantarilla va ju-
gar el campionat sub-12 de Llinars del Vallès, 
en que va quedar en 22a posició, amb 5 punts 
de 8 possibles. I l’Antoni Foix està jugant 
l’obert de Santa Eugènia. En el moment de fer 
aquest escrit, porta 4 punts de 8 possibles.
Durant el mes de juny es va celebrar la fes-
ta anual del Club, amb el torneig social de 
ràpides. El campionat infantil el va guanyar 
en Miquel Ferré, i el campionat absolut el va 
guanyar la Laura Garcia.

CLUB D’ESCACS SANT GREGORI

Club d’Escacs Sant Gregori

NIVELL ALEVÍ: Individual: 
1a classificada: JÚLIA ROCH SERFASS
2a classificada: IRENE COSTA MÚNOZ
3a classificada: LÍDIA PASCUAL BAÑOS
4a classificada: MARIA YANG SAURINA SOLER
6a classificada: ELISABET PUJOL ILLACH
NIVELL INFANTIL: Individual: 
1a classificada: NEUS FEIXES BOSCHDEMONT
2a classificada: JÚLIA GÜELL PAREDES
5a classificada: FIONA MORENO RUÍZ
CATEGORIA CADET: Individual: 
2a classificada: MARIA TARRÉS GÓMEZ
4a classificada: SARA FEIXAS BOSCHDEMONT
6a classificada: ANNA FUENTES MATAS
CATEGORIA JUVENIL:
2a classificada: Mònica Oliveras Garriga
4a classificada: Clàudia Clot Payet

Classificacions finals Lliga Territorial:
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Sant Bartomeu de Segalars
Estic molt content que l’església de Sant Barto-
meu estigui restaurada. Cada vegada que passo 
pel davant de cal Bort, la vista d’aquesta petita 
església m’és un motiu de gran joia. En veure 
el seu teulat reparat, les seves parets i contra-
forts repicats i el porxo fet de nou, penso que 
ha de ser motiu d’alegria per a tots, ja que s’ha 
recuperat una part del patrimoni del poble.
De l’exterior n’han desaparegut les heures i 
les males herbes, i sota l’ombra de la centenà-
ria i monumental alzina, potser fins i tot més 

antiga que la mateixa edificació, l’església de 
Sant Bartomeu llueix tota la seva esplendor.
A l’interior hi ha la nau despullada. N’han 
desaparegut les bales de palla i d’userda i els 
sacs de gra, i resta per acabar de restaurar, 
almenys el dia que vaig tenir la sort que en 
Josep Noguer me l’ensenyés.
Jo no sé si molt temps enrere, pel 24 d’agost, 
diada de sant Bartomeu, es feia algun acte o 
celebració en aquesta església. Potser no seria 
descabellat pensar en la possibilitat de recu-

perar, ni que fos només per sant Bartomeu, i 
naturalment amb el consentiment dels propie-
taris de l’església, algun acte en honor al sant 
i, sobretot, per celebrar la restauració i recupe-
ració de l’església, i així poder donar la possi-
bilitat a la gent de Sant Gregori de visitar-la.

Dites sobre Sant Bartomeu:
- «Per sant Bartomeu, migdiada adéu, adéu».
- «Per sant Bartomeu, el meló teu i el raïm meu».
JOSEP TURON

La Mancomunitat de la Vall de Llémena i 
l’Associació Xarxa Ètica de Professionals 
de les Comarques Gironines van organitzar 
el dia 30 d’abril passat a l’Espai La Pineda 
de Sant Gregori unes jornades sobre el turis-
me creatiu i industrial per promocionar els 
valors paisatgístics, culturals i gastronòmics 
de la Vall. Les jornades van ser impartides 
per l’empresa «Posa-li cara al Turisme», i 
van assistir-hi una vintena de persones del 
sector empresarial, educatiu i públic.
El turisme creatiu vol aconseguir la par-
ticipació dels visitants en activitats artís-

tiques, creatives i comunitàries que els 
permetin descobrir la cultura local gràcies 
a l’experimentació, l’aprenentatge o la re-
presentació. L’industrial, per la seva banda, 
es considera un magnífic recurs per posar 
en valor el patrimoni industrial, arqueolò-
gic i històric, per crear d’aquesta manera si-
nergies entre el teixit productiu actual d’un 
territori i la indústria turística.
Aplicant les estratègies de l’anomenat «turis-
me creatiu» s’incentiva la col·laboració entre 
la població i els visitants per potenciar l’interès 
pel territori amb la promoció conjunta.

Jornades de Turisme Creatiu
i industrial a Sant Gregori
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XXVII Premis literaris a Sant Gregori - 2014
L’acte de lliurament de premis del XXVII Concurs Literari «Premis 
Sant Gregori» va tenir lloc el dia 23 de maig passat a la Sala Medi-
terrània del Centre Cívic. Es va iniciar amb l’actuació de la formació 
clàssica Taller d’Orquestra i tot seguit es varen proclamar els guanya-
dors d’aquesta 27a edició.
Secció local: Categoria infantil. Tenint en compte que, a aquesta edat, 
el nivell dels concursants pot ser molt diferent entre els més petits i els 
més grans, aquest any s’ha considerat oportú fer diferenciació entre els 
dos cicles: mitjà i superior.
Les premiades són Cristina Masó, amb l’obra el tresor de la Vall de 
Llémena, de cicle mitjà, i Júlia Roch, amb l’obra El llamp que ho va 
solucionar tot, de cicle superior.
Categoria prosa adults: Carles Ribas Pueyo, de Sant Gregori, amb 
l’obra Expiació remença.
Secció general categoria juvenil: Roser Sánchez Gallegos, amb l’obra 
Dendros.
Categoria adults: Joan Ruscalleda Massó, de Malgrat de Mar, amb 
l’obra En Cinto no sap francès.
Categoria poesia: Joan Carles Gonzalez Pujalte, de Mataró, amb el 
recull El pes del cor.
Menció especial de l’Associació Dones de la Vall a Maribel Torres 
Garcia, amb l’obra La pedra de cada dia.
Aquestes obres les podreu llegir al web www.santgregori.cat/cul-
tura.

Ja es poden llegir les obres guanyadores del 
certàmen literari XVII Premi Sant Gregori, a 
l’adreça següent:
www.santgregori.cat [1] - municipi - cultura 
- obres premiades concurs literari

Els premiats d’aquesta edició amb els membres del jurat.
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El diumenge 11 de maig vam organitzar un taller gratuït de scrap-
booking al mercat de Sant Gregori, on els nens i nenes van poder 
decorar postals.
Aquest estiu l’Associació de Joves El Quaranta-dos està fent el 
casal d’estiu a Canet d’Adri! És un casal petit però amb un gran 
entorn, on els nens i nenes gaudeixen de les seves vacances d’estiu 

envoltats d’un lleure actiu, en el qual es potencia l’artista que ca-
dascú té a dins.
Per la Festa Major de Sant Gregori, l’A-42 segueix col·laborant! 
Ens trobareu el dissabte de la festa a la piscina municipal oferint 
activitats de cucanya i tallers per a tota la família! Us hi esperem!
Us desitgem una molt bona Festa Major! Gaudiu-la!

L’A-42 segueix amb nous projectes!
ASSOCIACIÓ DE JOVES 42

Ja en ple estiu és quan se celebren la majoria de festes majors del 
nostre municipi. La Coral mostra el treball que ha estat fent des de 
primers d’any, que és quan planifica les noves cançons que introduirà 
al seu repertori.
Aquest any, per la Festa Major de Sant Gregori, se’n farà un recull en 
el concert que s’ofereix després de la missa del diumenge, a les 12 del 
migdia, a l’església nova del poble.
D’aquest nou repertori ja se n’ha pogut veure algun tastet en els con-

certs i activitats que hem anat fent en les festes d’homenatge a la Gent 
Gran de Sant Gregori i a la de Canet d’Adri, i a la Festa del Roser de 
Sant Medir.
També hem col·laborat en la Festa Remença, que es va celebrar el mes 
de maig passat a Sant Esteve de Llémena. Aprofitem per felicitar tots 
els responsables per la magnífica organització d’aquesta festa, que se 
celebra amb molt èxit des de ja fa cinc anys a la nostra vall.
Bon estiu i bona música!

Coral Sant Gregori
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El dia 26 d’abril, a les escoles de Cartellà, la colla del senglar de 
Sant Medir va organitzar el dinar que posava cloenda a la tem-
porada de cacera. A l’acte, hi van assistir les colles de la Vall i 
les d’altres comarques. En total, un centenar de caçadors es van 
aplegar per fer un bon àpat i compartir les aventures viscudes al 
llarg de la temporada. 
El balanç que se’n va fer va ser molt positiu, ja que les captures 
superen les de la temporada anterior, i els organitzadors van agrair 
l’assistència de tants companys.
COLLA DEL SENGLAR DE SANT MEDIR

Dinar de cloenda de cacera
ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS DE TAIALÀ - SANT MEDIR

El 30 de març passat vam celebrar la V Ca-
minada Popular de Ginestar.
Com en les anteriors edicions, tenim molta 
sort de comptar amb gent valenta que, tot 
i la pluja que queia, ens van venir a donar 
suport.    
Es van acostar 138 valents i ens van fer 
sentir que realitzem una bona feina. Molts 
van decidir a última hora no venir. Real-
ment el temps no ajudava gaire a decidir-se 
a caminar, però ens van donar el seu suport 
incondicional passats uns dies.
Per aquest motiu, l’any vinent nosaltres 
tornarem a treballar en aquesta caminada 
per tal que, com sempre, es pugui gaudir de 
la natura, de l’esport i d’un bon esmorzar 
en bona companyia.
Moltes gràcies a tothom! Ens veiem a la 
propera Caminada Popular de Ginestar.

V Caminada Popular de Ginestar
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS 
SANT GREGORI - VALL DE LLÉMENA

Actes organitzats
per l’Associació de Comerciants

Paraules Viatgeres
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, i durant 
el mes de maig, l’Associació de Comerciants 
i el Servei Comarcal de Català del Gironès 
van organitzar la campanya «Paraules Viat-
geres». Durant aquest període els establi-
ments van tenir en un lloc visible un cartell 
on s’explicava l’etimologia d’una paraula 
relacionada amb un dels seus productes i, 
paral·lelament, es va realitzar un concurs 
entre la població. Hi van col·laborar 28 es-
tabliments, i 20 persones van participar en el 
concurs, que consistia en el sorteig d’un lot 
de productes locals entre les butlletes que ha-

guessin encertat totes les respostes. De totes 
les persones que hi van participar, cap no va 
completar correctament totes les respostes.

Concurs de dibuix infantil
L’Associació de Comerciants organitza per la 
Festa Major de Sant Gregori el segon Concurs 
de dibuix infantil de Sant Gregori, que serà el 
dissabte 19 de juliol, d’11 a 13 h i de 17 a 19 h, 
a la Pineda de Sant Gregori. Hi haurà un obse-
qui per a tots els participants i tres premis espe-
cials per als tres guanyadors d’aquesta edició.
L’entrega de premis es farà el dilluns dia 21 
de juliol, durant el Karaoke a la Festa Major.

El 14 de juny passat, voluntaris de l’ADF es van reunir per procedir 
a la neteja d’un entorn que, durant molt de temps, ha restat ocult als 
ulls dels passejants. La tasca no va deixar de ser compromesa, ja 
que les expectatives inicials no eren les que es van trobar a mesura 
que la feina avançava. En un bon començament, semblava que amb 
un dia n’hi hauria prou per poder netejar de bardisses els vivers i el 
forn de calç, però en van caldre dos per deixar-ho gairebé enllestit.
L’objectiu que ens vam marcar va ser recuperar els vivers com a 
punt d’aigua, per a qualsevol necessitat en cas d’un possible incen-
di; i, al mateix temps, rentar la cara al forn de calç, ja que d’aquesta 
manera es feia més visible per a les persones que visiten aquest 
indret. Per deixar-ho tot en condicions, no n’hi va haver prou 
d’eliminar les bardisses, sinó que es va procedir a la tala d’alguns 
arbres que, a banda d’impedir l’accés als vivers, feien malbé el forn. 

Tots els participants vam anar gaudint de l’espectacle que, a mesura 
que la feina avançava, se’ns presentava als ulls.
Com en qualsevol projecte, sempre sorgeixen contratemps amb els 
quals no havíem comptat. Trobar la font que nodria d’aigua els vivers 
va ser una feina estèril. Es va explorar la muntanya per buscar qualse-
vol indici d’una possible deu, però ni amb barnilles de coure no va ser 
possible. Malgrat tot, no perdem la fe, i els intents s’aniran succeint 
fins a assolir l’èxit. (S’accepta l’ajut d’un expert a trobar aigua).
La diada de feina es va acabar amb un dinar a base d’arròs, rostit i 
tortell, a can Catorze.
Tot això no hauria estat possible sense la col·laboració dels volunta-
ris i la família Bosch Pujol, de la Sínia de Ginestar, que va autorit-
zar la neteja. Ara toca, entre tots, respectar-ho per poder-ne gaudir.
MIA SERRA, PRESIDENT DE L’ADF

Recuperació per part de l’ADF
del forn de calç i els vivers de Ginestar
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Durant el segon trimestre l’activitat de la Nostra Associació s’ha 
centrat en la publicació i presentació de l’edició Dones parlen de 
dones, que recull els treballs que durant els darrers sis anys varen 
rebre la menció especial de l’Associació entre les obres presenta-
des al Certamen literari Premi Sant Gregori.
Aquesta edició recull textos de Guiomar Sánchez Pallarès, Sònia 
Saumell Guillem, Agnès Padró Corbella, M. Pilar López Bastida, 
Carme García Gallego –Satie– i M. Glòria Gou Clavera.
Inclou il·lustracions i fotografies de Mari Oliveras Giralt, Conxa 
Torrado Oliva i Imma Ballester Espígol. La portada és de Mercè 
Soler.
A més, el dia 11 de maig va tenir lloc una caminada solidària, a 
l’entorn del Puig d’Adri, per recollir fons amb destí a l’AECC Ca-
talunya contra el Càncer.
Durant l’assemblea que va tenir lloc el dia 30 de maig, M. Teresa 
Roura Garriga, que en els darrers anys ha estat la presidenta de 
l’Associació, va presentar la renúncia al càrrec, ja que entén que 
cal donar pas a altres persones. Així mateix, M. Gràcia Vilarnau, 

que era vocal de la Junta, per motius familiars també ha hagut de 
renunciar-hi.
Agraïm a totes dues la dedicació que amb tant d’encert durant els 
darrers anys han esmerçat a l’Associació, i els desitgem el millor 
per al futur.
La nova Junta que va sorgir de l’assemblea esmentada es va reunir 
el dia 14 de juny, i va quedar constituïda amb el següent reparti-
ment de càrrecs:
Presidenta: Concepció Escandell
Tresorera: Susanna Escoi
Secretària: Carme Gubau
Vocals: Dolors Vila, Margarida Soler i Lourdes Vilches.

Igualment, com es va fer el darrer any, el dia 28 de juny vàrem 
organitzar un taller per fer melmelades, del qual han sortit gairebé 
un centenar de pots de gustos variats: préssec, albercoc, pera, poma 
amb taronja, nespra, pruna, tomata, pebrot... El que s’obtingui de la 
venda es destinarà a beques per al menjador escolar.

Dones que parlen de dones

Un moment de la presentació del llibre Dones parlen de dones, amb algunes de les autores, la regidora de Cultura i la presidenta de 
l’Associació.
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Des del mes de juny, l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal 
del Gironès, amb la col·laboració dels municipis de Sant Grego-
ri, Canet d’Adri i Sàrria de Ter, ha dinamitzat un trenet turístic 
amb sortida al Centre de Visitants del Gironès, ubicat a Sarrià de 
Ter, i que passa per la carretera de Sarrià de Dalt a Sant Medir 
(precisament en aquesta carretera local s’ha col·locat una senya-
lització específica per avisar de la circulació del trenet), segueix 
per la carretera de Montcal a Adri i arriba fins a les gorgues de 
Canet d’Adri.
El trenet realitza sortides guiades els dissabtes i diumenges al 
matí i disposa de 50 places. L’activitat, que dura unes dues hores 
i mitja, s’ha posat en marxa aquest juny i juliol, i continuarà du-
rant el setembre. Podeu consultar-ne més informació o reservar 
places a www.turismegirones.cat.

Aquest mes de juny ha finalitzat el programa Treball i Formació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Gre-
gori. El programa, que es va iniciar el mes de desembre i que ha 
tingut una durada de sis mesos, ha consistit en la contractació de 
dues persones en situació d’atur per desenvolupar treballs públics 
de manteniment en la brigada municipal.
El programa ha permès donar una ocupació temporal als seus be-
neficiaris, alhora que se’ls ha facilitat una formació paral·lela per 
tal d’incorporar noves habilitats professionals al seu currículum. 
Durant el període d’execució del programa els principals treballs 
que s’han dut a terme al municipi han estat, entre d’altres:
•  Pintar el camp de futbol de Sant Gregori (seients de jugadors i 

terra)
•  Col·locació de panots a les voreres del municipi i crear accessos 

rebaixats
•  Construcció de la caseta d’aigua potable del sector Bruguera
•  Soterrament d’un dipòsit d’aigua al sector de la Jueria
•  Treballs de manteniment de la piscina municipal de Sant Gregori
•  Construcció d’un mur de formigó al camp de futbol
•  Rehabilitació de l’espai de la font de can Perris
•  Col·locació de senyalització i manteniment de parcs urbans

Nou trenet turístic
a la Vall de Llémena

Finalitza el programa
Mixt Treball i Formació

Adjudicació 
del servei de menjador

La Mancomunitat de la Vall de Llémena va procedir durant el 
mes de maig i juny a licitar i adjudicar el nou servei de menja-
dor per als propers cursos escolars d’acord amb el que estableix 
el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
TRLCSP. En aquest procediment es van presentar nou empreses 
de serveis, de les quals la millor oferta en el seu conjunt fou la 
presentada per SERUNION. Així, el proper curs 2014-2015 la 
gestió del servei de menjador escolar i monitoratge de l’Escola 
Agustí Gifre, Llar d’Infants i Institut de Sant Gregori serà des-
envolupada per l’empresa SERUNION.
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Amb molta joia i alegria us fem saber que 
per la Festa Major de Sant Gregori estrena-
rem El banyastre, entremesos saltejats amb 
cruixent de banya al front, una comèdia 
cornamental d’en Miquel Bohigas. Quan 
la Comissió de festes de Sant Gregori ens 
va proposar de participar en els actes de 
la Festa, després d’un intens debat intern 
vam decidir agafar el toro per les banyes 
i preparar aquest breu entreteniment, bo i 
esperant que amb tanta banyera ningú no 
en surti remullat. 
I com cada any, tornarem a la Festa Major 
de Ginestar. Aquesta vegada, a més d’El 
banyastre, repartirem els premis del Cer-
tamen de Lectura Feréstega, Excèntrica i 
Marginal de la Vall de Llémena.
També volem fer-vos partícips d’una nova 
representació de Dones, l’altra cara del 
mirall, aquesta vegada al teatre de Salt. La 
funció va ser el 20 de juny passat, a bene-
fici de Càritas de Salt, amb un èxit remar-
cable. En aquesta ocasió vam incorporar el 
monòleg La dona sola, de Dario Fo, inter-

pretat per l’Alba Romera, que també és la 
protagonista del cartell de l’obra. 
Amb aquest mateix format, el proper mes 
d’agost tornarem a presentar l’obra a Giro-
na, en el marc del FITAG-2014 (Festival 
Internacional de Teatre Amateur de Giro-
na). Serà el dia 27 a les 9 del vespre al Pati 
de les Magnòlies. No cal dir que ens agra-
daria molt que ens hi acompanyéssiu.

Mentrestant, seguim amb els assajos de 
l’obra de Carlo Goldoni Els enamorats, 
que esperem estrenar a la Pineda a mitjan 
mes d’octubre.
D’altra banda, la companyia segueix in 
creixendo amb noves incorporacions que 
sens dubte enriquiran el projecte que tenim 
entre mans i que ens han de permetre asso-
lir nous reptes de cara al futur.

IncreiXendo

Aquest any, el Casal es fa major d’edat: com-
pleix 18 anys i es consolida com a alternativa 
de lleure durant els estius a la Vall. És una al-
ternativa que ha ajudat per tal que la mainada 
dels pobles de la Vall, d’edats diferents, i que 
difícilment haurien fet coneixença, establei-
xin aquests lligams invisibles que ens definei-
xen i ens ajuden a créixer com a comunitat. 
Per això ens agrada dir que el Casal ajuda 
a construir, i no només cabanes, sinó també 
amistats i complicitats entre diferents genera-
cions. També és un espai on els joves que vo-
len implicar-se en aquesta construcció troben 
una oportunitat, on encara es manté aquesta 
figura de l’aprenent que molts cops reclamem, 
on els joves amb inquietuds pel lleure poden 
fer els primers passos com a pre-monitors. 
Aprofitant aquesta majoria d’edat i l’altaveu 
que ens dóna el 7en1, volem fer arribar el 
nostre agraïment a tots els que heu fet pos-

sible que el Casal hagi arribat fins aquí: des 
de les famílies que han confiat en l’Ateneu, 
implicant-se en la seva organització i com a 
participants, fins als pre-monitors, monitors, 
cuiners i cuineres, empreses i col·lectius que 

han organitzat el Casal al llarg dels diferents 
anys, i també als que aquest any n’estan gau-
dint i que continuen posant el seu granet de 
sorra perquè aquest projecte de la Vall conti-
nuï ben viu. Bon estiu a tothom!

L’Ateneu construeix 
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Un poble 
cap a la seva llibertat

Falten pocs mesos per a la consulta del 9 de novembre, la cita 
més important de Catalunya amb la democràcia, i aquella en 
què, finalment, després de 300 anys, decidirem el nostre futur 
com a nació.
El referèndum és innegociable i insubstituïble: la voluntat del 
poble està per sobre de qualsevol llei o constitució que la vulgui 
encotillar, i és per això que hem de donar suport a la celebració 
de la consulta, rebutjar els succedanis i alternatives i fer tot el 
que calgui perquè aquesta celebració es dugui a terme amb totes 
les garanties exigibles en un moment tan important com aquest.
És molt probable que s’intenti impedir la consulta apel·lant a 
la legalitat espanyola, però és evident que arribarà el moment 
en què dues legalitats diferents seran incompatibles i el poble 
català s’haurà de mantenir fidel a les seves institucions, trencant 
definitivament amb la legislació espanyola. I defensarem, si cal, 
les urnes als carrers.
No oblidem, però, que abans del 9-N tenim una altra cita: la 
Diada de l’11 de setembre. Evidentment enguany es tracta 
d’una commemoració especial, la del tricentenari de la derrota 
de Catalunya, i la gran «V» que es formarà a Barcelona ha de 
ser l’empenta definitiva, la demostració inequívoca del nostre 
desig de recuperar la llibertat. Així doncs, des de l’ANC us ani-
mem a participar en els actes que tindran lloc: tant al nostre 
municipi durant el matí com a Barcelona a la tarda.
Properament farem difusió dels actes −locals i nacionals− de la 
Diada i dels mitjans de transport que es posaran a disposició per 
facilitar el transport. Preguem que estigueu atents i que feu el 
possible per aportar el vostre granet de sorra a l’èxit col·lectiu 
que tots anhelem.
Estem preparats: ens guanyarem la llibertat.

El dissabte 25 de juny, al veïnat de l’Argelaguet de Sant Gregori, 
es va portar a terme el Segar, la primera part de la Festa del Segar 
i el Batre, que enguany ja arriba a la tercera edició. Així doncs, 
durant la tarda es van efectuar les feines i la demostració de com 
se segava antigament un camp de blat. L’acte es va portar a terme 
amb els amics del Segar i el Batre de Sant Gregori.

Fotos: PERE MAGRIÀ

III Festa 
del Segar i el Batre
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Del 7 al 29 de juny, els restaurants de la Cui-
na de les Carboneres de la Vall de Lléme-
na van organitzar les primeres jornades de 
l’Ànec de la Vall de Llémena. Durant aques-
ta campanya els clients dels restaurants Can 
Xifra, Mas Palau, El Celler de l’Adroher, La 
Sala, Can Reixach, Can Perot, Can Toscà, 
La Vall i el restaurant El Cabrit van poder 
degustar les millors especialitats de la cuina 
de l’ànec.
La inauguració i presentació oficial de les 
jornades es va realitzar el dia 5 de juliol a 
l’Espai La Pineda de Sant Gregori, a càrrec 
del president de l’Associació, Miquel Pujol-
ràs, i l’alcalde de Sant Gregori. La presenta-
ció va comptar amb la classe magistral d’un 
dels especialistes més reconeguts a Europa 

en la cuina del foie i del magret, el xef fran-
cès André Bonnaure.
A la jornada, hi van participar més d’una 
trentena de persones, que van aprendre a ela-
borar el mi-cuit, a coure un bon magret i a 
cuinar un arròs amb foie entre d’altres tècni-
ques i receptes relacionades amb l’ànec.

Jornades «Fent l’Ànec»

Des de l’associació dels Sardanistes de la 
Vall de Llémena s’han portat a terme di-
ferents activitats durant aquests mesos. 
L’habitual Festa del Roser a l’Espai la Pi-
neda de Sant Gregori durant tota la tarda 
del 27 d’abril amb sardanes a càrrec de la 

Cobla Els Rossinyolets i seguidament ball 
amb el conjunt Sona Be Grup. El Roser va 
comptar amb una bona afluència de perso-
nes, omplint l’Espai la Pineda.
I el capvespre del dilluns 23 de juny es va 
organitzar el sopar popular de la revetlla de 

Sant Joan. Aquesta és una tradició popu-
lar que ja fa uns anys que es porta a terme 
al municipi, i que compta amb molt bona 
participació. El sopar es va fer a la plaça 
Rafael Masó, i després hi va haver ball a 
càrrec del conjunt Duet de Banyoles.

Festa del Roser
i Revetlla de Sant Joan
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La cinquena edició de la Festa Remença del 
2014 va ser tot un èxit. Emplaçada en un pa-
ratge idíl·lic i amb un dia assolellat, el mu-
nicipi de Sant Aniol de Finestres va tornar a 
acollir aquesta festa cultural i popular que ha 
esdevingut la festa de la vall.
El diumenge 18 de maig, a la zona del veï-
nat de l’església de Sant Esteve de Lléme-
na, la Mancomunitat de la Vall de Llémena, 
els ajuntaments i les entitats de la Vall van 
celebrar aquesta cinquena edició de la fes-
ta amb nous elements culturals i festius que 
van permetre renovar l’esdeveniment amb 
gran encert.
Un dels aspectes més valorats de la festa va ser 
el seu emplaçament, ubicat a la zona del veïnat 
de Sant Esteve, en un espai verd envoltat de 
camps i emmarcat al fons per l’església antiga 
de Sant Esteve; tota una joia de la Vall de Llé-
mena que va sorprendre els assistents.
La Festa Remença va comptar durant tota la 
jornada amb un mercat d’artesans i artistes 

de la Vall de Llémena i de les rodalies, així 
com amb una zona dedicada a la primera 
mostra ramadera de la Vall, on es van exhibir 
tot tipus d’animals de diferents granges del 
territori. Aquest espai va ser un dels prin-
cipals atractius per als més petits, que van 
poder gaudir de passejades amb ponis, i van 
participar en diversos tallers infantils i jocs 
tradicionals. Música popular, cercavila, ti-
telles i les conferències d’història medieval 
van completar les activitats del matí. Com a 
novetat, cal destacar també la celebració de 
Sant Antoni, promoguda pel Centre Eqüestre 
l’Escut de Cartellà, que va reunir una trente-
na de genets amb els seus cavalls.
Per primer cop a la Festa Remença es va 
celebrar un concurs de rams silvestres, així 
com el tast remença. Les persones assistents 
van poder degustar els diferents tastets que 
van preparar els restaurants i productors de 
la Vall de Llémena. Es va comptar amb la 
participació de 18 establiments.

La Festa Remença, però, va mantenir els ele-
ments estructurals que des del seu inici han 
fet possible aquest esdeveniment, ja que són 
un eix essencial per la gran implicació de les 
entitats de la Vall i perquè són els principals 
elements que contribueixen a divulgar la his-
tòria remença. Així, aquest any es va poder 
gaudir novament del teatre, tot i que amb un 
format totalment renovat, caracteritzat per un 
recorregut d’escenes de microteatre ubicades 
en diferents emplaçaments del nucli històric 
de Sant Esteve de Llémena. Vint-i-set actors 
i actrius de la Vall de Llémena, dirigits per 
Marta Parramón, van fer possible aquest gran 
espectacle teatral, acompanyats de la veu dels 
membres de la Coral de Sant Gregori. L’espai 
del recorregut teatral va ser ambientat pels 
veïns i veïnes de Granollers de Rocacorba, 
Sant Martí de Llémena i Sant Esteve, que 
cada any fan possibles els quadres costu-
mistes de la festa remença i que ens ajuden a 
traslladar-nos a l’època medieval.

MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA

La Festa Remença torna amb força!
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A la festa no podien faltar les danses tradi-
cionals de l’Associació de Sardanistes de la 
Vall de Llémena i de l’Escola Agustí Gifre, 
així com el gegant de Pere Joan Sala i els 
seus capgrossos remences.
Enguany es va celebrar la segona edició 
dels jocs remences de la Vall de Llémena, 
en la qual 16 remences de la Vall van com-
petir en diverses proves d’agilitat i força 
per aconseguir ser lliures. Canet d’Adri 
va ser el municipi vencedor, i va alliberar 
el seu municipi de la remença durant tot 
aquest 2014. La festa va finalitzar amb el 
relleu de la forca remença entre l’alcalde de 
Sant Aniol de Finestres i l’alcalde de Canet 
d’Adri, que el 2015 acollirà la sisena edició 
de la Festa Remença, i amb la lectura del 

«Poema de Pere Joan Sala», escrit per Mi-
quel Bohigas.
Cal agrair a les entitats de la Vall i les per-
sones següents la seva col·laboració en 
l’organització de la festa:
Ateneu de la Vall de Llémena; Associació 
de Sardanistes del Llémena i dansaires de 
la vall; nens i nenes de 3r i 6è de l’Escola 
Agustí Gifre; Maria Teresa Micaló com a 
professora de ball; cosidores del casal Sant 
Grau de la gent gran; Cia. de música me-
dieval Festinamus; Escola de Música del 
Gironès; Coral Sant Gregori; Centre Eqües-
tre l’Escut; Associació els Llemenautes; els 
Llampecs del Llémena; Associació de Joves 
el Quaranta-dos; Jovent de cal Bolet; Pesse-
bre de Granollers de Rocacorba; Comissió 
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El mes d’abril passat, la Mancomunitat de 
la Vall de Llémena va engegar el seu segon 
programa de senderisme guiat i activitats per 
la Vall de Llémena, amb l’objectiu d’oferir 
un programa d’oci de cap de setmana dirigit 
tant als visitants i turistes de la zona com a la 
població de la Vall.
Fins al mes de desembre s’han programat un 
total de 14 activitats, que compaginen sorti-
des guiades pels principals recursos naturals 
i culturals de la Vall de Llémena amb activi-
tats de turisme actiu com geocatching, caiac 
o trekking aquàtic.
Les properes activitats són:
- 5 de juliol. Per la falda de Sant Grau
- 19 de juliol. Trekking aquàtic per les gor-
gues i riera de Canet

-  7 de setembre. La Banya del Boc i Sant 
Pere de Llorà: vulcanisme i romànic

- 28 de setembre. El món dels ocells. Ane-
llament
- 11 d’octubre. El passat de la vall en els 
cingles de la Barroca
- 25 d’octubre. Sortida de reconeixement de 
bolets
- 2 de novembre. De les gorgues de Canet al 
volcà del Puig d’Adri
- 08 de novembre. Sortida de reconeixement 
de bolets
-  21 de desembre. Els oficis de bosc: el suro 

i la carbonera + pessebre de can Roseta

Tota la informació de les sortides a: 
www.valldellemena.cat

Activitats i sortides per la Vall de Llémena 2014

A R A   P A R L E M   D ’ A R A

de festes de Canet d’Adri, Sant Gregori, 
Sant Aniol de Finestres i Sant Martí de Llé-
mena; actors i actrius de l’obra Vivint els re-
mences i la seva directora, Marta Parramón; 
Andreu Espígul Corominas (gegant); Rosa 
Girgas i Baldiri Serrallonga Noell (capgros-
sos); Marta Carreras (gravat de la forca re-
mença); Pere Trias (sonorització); Miquel 
Bohigas i Rafael Nieto (suport teatral); bri-
gades dels Ajuntaments de la Vall; Bibliote-
ca Miquel Martí i Pol; Aigua de Sant Aniol; 
restaurants de la Vall de Llémena i de la 
Cuina de les Carboneres; mostra ramadera 
a càrrec dels Ànecs de la Barroca; Agrocos; 
Joaquim Pujolràs; Josep Maria Arnau; Jo-
sep Maria Quintanes; Joaquima Bosacoma 
i Can Pere Puig SC; tallers artesanals a cà-
rrec de Provi Casals; Aurora Morales; Rosa 
Boyero; La Mar de Sabons i Núria Pòrtulas; 
Àngel Nierga (fotografia).
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Del 2 al 30 d’abril hem tingut l’exposició de 
pintures a l’oli d’Encarna Serrano.

El divendres 4 d’abril vàrem comptar amb 
Sisu Lagares per presentar-nos el seu llibre 
Apunta al 10 - L’Aventura d’una voluntat. 
L’acte estava organitzat pel Casal Sant Grau, i 
la presentació va anar a càrrec de l’exalcalde, 
el Sr. Jordi Noguer, i del mateix Sisu Lagares. 
Val a dir que va ser molt i molt amena... i el 
llibre, molt recomanable de llegir!

El divendres 11 d’abril vàrem presentar el 
llibre de Josep Maria Escalona i Canyet Ara-
gonès - Els orgueners que van viure a Giro-
na. En Josep Maria, que és usuari habitual de 
les biblioteques i resident de Sant Gregori, 
va parlar-nos del seu llibre i ens va interpre-
tar diverses peces en l’harmònium de Canet 
d’Adri, que va ser traslladat a la biblioteca 
per a l’ocasió.

El dimecres 23 d’abril, a la tarda, a l’entrada 
de la biblioteca, vàrem tenir una mica de pa-
radeta de venda de llibres de col·lecció local i 
de segona mà. Tot va ser possible gràcies a la 
Clàudia, que estava entre nosaltres. Els diners 
que es varen recaptar serviran per comprar al-
gun joc per a la bibliopiscina.

El dijous i divendres 24 i 25 d’abril, vàrem 
comptar amb Taller Nimbe, que va ajudar 
els nens i nenes de Sant Gregori a adornar la 
biblioteca i, així, a donar la benvinguda a la 
primavera. Va quedar molt «xula».

El dissabte 26 d’abril l’Associació de Dones 
de la Vall va fer la presentació del llibre Do-
nes que parlen de dones. Es tracta d’un recull 
dels relats premiats des de l’Associació de 
Dones en els darrers sis anys en què aquesta 
associació ha participat al Concurs Literari 
de Sant Gregori. Val a dir que va ser un acte 
molt ben aconseguit. Aquest llibre ja el varen 
posar a la venda el dia abans de Sant Jordi, a 
l’entrada de la biblioteca. Ara el podeu trobar 
a la llibreria Canadell.

Biblioteca Miquel Martí i Pol
A la pregunta: Per què llegir? El Sr. Ignacio Martínez de Pisón contesta:

«Perquè és una font inesgotable de plaer. Al menys sempre ho ha estat per a mi».
Qué leer núm. 76, maig 2014

ACTIVITATS PASSADES

Enguany, la biblioteca fa 
25 anys! Ho celebrarem 
amb tots vosaltres el proper 
17 d’octubre.
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Al llarg del mes de maig hem comptat amb 
l’exposició «El sindicat remença de 1448. 
Memòria del món», aprofitant que els dies 17 
i 18 de maig hi ha hagut la cinquena Festa 
Remença a la Vall.
Durant el mes de maig també hem fet dona-
cions de revistes velles als nostres usuaris.
Cartell de Miquel Bohigas.

El divendres 9 de maig Increixendo ens va 
representar La Cendrosa per mitjà d’una lec-
tura dramatitzada. Va estar molt bé i, si mai la 
tornen a fer, us recomanem que hi aneu.

El dimecres 14 de maig els alumnes de quart 
curs del CEIP Agustí Gifre varen interpretar 
un parell d’obres de teatre en anglès a la bi-
blioteca: Little Red Riding Hood (La Capu-
txeta Vermella) i The 5 Goats, the Bee and 
the Troll (Les 5 cabretes, l’abella i el Troll). 
Elles mateixes varen preparar el vestuari, el 
text, etc., amb el suport de la seva professora, 
Miss Rose. Felicitats!
Dimecres 21 de maig ens vam trobar al Club 
de Lectura per comentar el llibre de Truman 
Capote A sang freda.

Divendres 23 vàrem tenir, a la biblioteca, la 
presentació del llibre CP Domeny - Una his-
tòria de bàsquet i de poble, amb la interven-
ció de Josep Guardiola, «Papi», i Josep M. 
Capell. Va ser una tertúlia a petit comitè, però 
molt entranyable.

El divendres 30 de maig es va dur a terme la 
primera sessió de contes infantils amb table-
tes. Tot i que caldrà tenir més cura quant a 
l’edat dels nens als quals va dirigida, podem 
dir que tant nens i nenes com adults s’ho va-
ren passar bé.

El divendres 6 de juny vàrem inaugurar 
l’exposició escultòrica d’Antonio Castaño 
que portava per nom «CAP... a Sant Grego-
ri». Aquesta exposició ha estat a la disposició 
de tots els nostres usuaris i/o visitants al llarg 
del mes de juny.

El divendres 13 de juny vàrem tenir una ses-
sió de contes infantils sobre llops amb en Da-
vid de Vadecontes. Va ser molt participativa 
i, abans de tot, vam tenir la Sofia de l’Escola 
de Música del Gironès, que ens va tocar la 
flauta travessera.

El dimecres 18 de juny vam realitzar una al-
tra sessió amb el Club de Lectura. En aquesta 
ocasió vàrem comentar el llibre Climent amb 
el seu autor, Josep M. Fonalleras.

El divendres 27 de juny vam tenir la presen-
tació del llibre Un mosso amb ànima de ca-
pellà, de Joaquim Vidal i Perpinyà. Hi varen 
intervenir el nostre alcalde, Lídia Vidal, i el 
mateix Joaquim Vidal i Perpinyà. Va estar 
molt i molt bé!
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PRÒXIMES ACTIVITATS

EXPOSICIONS
•  Setembre. Exposició de fotografies de 

la Festa Major. Organitzat pel Zoom.
•  Octubre. Exposició de pintures de 

Mercè Soler.

EXPOSICIÓ DELS 50 ANYS DE 
CAVALL FORT
•  Novembre. Exposició de pintures de 

Gemma Martí.
•  Desembre. Exposició de fotografies de 

la Fira del Pa i la Xocolata. Organitzat 
pel Zoom.

ACTIVITATS INFANTILS
•  Divendres 26 de setembre, hora de 

conte infantil amb Vadecontes.
•  Divendres 10 d’octubre, hora de conte 

infantil amb la Minúscula.
•  Dimarts 4 de novembre, Taller 

d’Igualtat de Gènere. Per a nens i 
nenes de 1r i 2n de Primària.

•  Divendres 14 de novembre, hora 
de conte infantil amb Vadecontes. 
«Contes ecològics».

•  Dijous o divendres, a triar, 27 i/o 28 
de novembre, Taller Infantil de Nadal 
amb Taller Nimbe. Cal inscripció 
prèvia i es farà pagar un euro per 
inscripció.

•  Començaran a les cinc de la tarda.

ALTRES ACTIVITATS 
PREVISTES
•  Divendres 19 es farà alguna activitat 

amb el Casal Sant Grau.
•  Divendres 17 d’octubre celebrarem 

els 25 anys de la biblioteca. Hi haurà 
diverses activitats, en què esperem 
que participeu!

CLUB DE LECTURA
•  Setembre, recital de poesia per 

inaugurar el curs.
•  Octubre, lectura de Gabriel García 

Márquez.

Trobareu informació més detallada de 
totes les activitats a mesura que es vagi 
apropant la seva data de realització.

PER A ADULTS
•  Depuración corporal: técnicas depurativas 

para una vida más sana / Néstor Palmetti 
(615.8 PAL)

•  Tantra: técnicas y ejercicios para el éxtasis: 
el arte de la sexualidad tántrica / Fei Wang 
(SEXUALITAT)

•  Crudo en la nevera: manual para el crudive-
gano novato / Ana Moreno (CUINA MOR)

•  Estonia, Letonia y Lituania / Brandon Pres-
ser... [et al.] (EUR EST)

•  La historia empieza en Egipto: eso ya existía 
en los tiempos de los faraones / José Miguel 
Parra Ortiz (932 PAR)

•  Amor contra Roma / Víctor-M. Amela; tra-
ducció d’Emma García Carbassa (N AME)

•  La vida era eso / Carmen Amoraga (N 
AMO)

•  Cap als mars de la llibertat / Sarah Lark; tra-
ducció d’Emma García Carbassa (N LAR)

•  Mort entre línies / Donna Leon; traducció de 
Núria Parés (N LEO)

INFANTILS
•  Mireu-me als ulls! / [projecte i textos de Ma-

ria Loretta Giraldo; il·lustracions de Nico-
letta Bertelle] (I0 CUC)

•  Perdut i trobat / Oliver Jeffers; [traduc-
ció: Nàdia Revenga García] (I ÀLBUM I1 
AND)

•  El dia que les ceres de colors van dir prou 
/ per Drew Daywalt; dibuixos d’Oliver Je-
ffers (I ÀLBUM I1 AND)

•  A la cua! / Tomoko Ohmura; [traducció: Ra-
quel Solà] (I1 COR)

•  Les tisores de Matisse / Jeanette Winter; tra-
ducció de Raquel Solà (I 75 MAT)

•  El misteri de la tifa de gos abandonada / 
Anna Cabeza; il·lustracions: Tony Batllori 
(I3 BAM)

JUVENILS
•  El nen que volia matar / Lolita Bosch (JN 

BOS)
•  La Terra d’Àndoc / Albert López Vivancos, 

Igor Szpakowski (JN LOP)
•  Ulls negres / William Harlan Richter; tra-

ducció de Carles Andreu (JN RIC)

NOVETATS

Durant 200 hores, hem tingut, des de 
l’IES Carles Rahola, la Clàudia Paredes 
fent pràctiques a la biblioteca. Abans que 
marxés li vàrem demanar que fes una pe-
tita valoració de la seva estada entre no-
saltres. Us la deixem tot seguit:
«El dia 17 de març va ser el meu primer 
dia a la Biblioteca de Sant Gregori.
La primera sensació que vaig tenir era de 
nervis i alhora de felicitat, perquè sabia 
que allà estaria bé i hi aprendria.
He tingut la sort de conèixer la Marisa. 
És una persona amable, divertida i que 
m’ha ensenyat molt bé.
A la biblioteca m’he trobat i he vist tot 
tipus de gent que tenien alguna cosa en 
comú: tots buscaven un lloc tranquil on 
poder llegir o estudiar.
Les primeres setmanes anava una mica 
de bòlit perquè em vaig haver d’aprendre 
el lloc on anava cada llibre de la bibliote-
ca. N’hi ha molts i de tota mena, però a 
poc a poc em vaig anar adaptant.
No és una biblioteca molt gran, però té 
coses que moltes altres biblioteques no 
tenen. Un aspecte positiu és que allà 
quasi tothom es coneix, i això fa que si-
gui més acollidor.
M’han tractat molt bé, tant la Marisa com 
tota la colla de nens petits i la gent adulta.
Ha estat una experiència més. He cone-
gut persones magnífiques i, sobretot, he 
après habilitats que estic segura que en 
un futur em poden servir de molt.
Moltes gràcies, Biblioteca de Sant Gre-
gori.

CLÀUDIA PAREDES

Pràctiques a la 
biblioteca!

Podeu trobar més informació de qualssevol 
de les activitats en el blog:
www.bibliotecadesantgregori.blogspot.com
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31 DE JULIOL

14 D’AGOST

19, 20 i 21 DE SETEMBRE 11 i 12 D’OCTUBRE14 DE SETEMBRE11 DE SETEMBRE

1, 2 i 3 D’AGOST 7 D’AGOST

21 D’AGOST 28 D’AGOST

5, 8, 9 i 10 D’AGOST

10, 14 I 28 DE SETEMBRE
11 D’OCTUBRE

ANC Sant Gregori
Ajuntament de Sant Gregori Comissió de Festes de Constantins

Comissió de Festes de GinestarComissió de Festes de CartellàAjuntament Sant Gregori Sardanistes Vall de Llémena

22 h plaça del Poble

21 h plaça del Poble

22 h plaça del Poble 21 h plaça Rafael Masó

21 h plaça del Poble

Sardanistes Vall de Llémena Ajuntament Sant Gregori Ajuntament Sant Gregori

Comissió de Festes de Taialà Comissió de Festes de Sant Medir

Ajuntament Sant Gregori

FESTA MAJOR
DE CARTELLÀ

NIT FRESCA
DE SARDANES

DIADA DE CATALUNYA FESTA MAJOR
DE CONSTANTINS

FESTA MAJOR
DE TAIALÀ

FESTA MAJOR
DE SANT MEDIR

APLEC DE SANTA AFRA
 

FESTA MAJOR
DE GINESTAR

FESTIVAL DE TARDOR
NIT DE TASTNIT FRESCA DE BALLS 

EN LÍNIA I COUNTRY
NIT FRESCA ÉSDANSA

NIT FRESCA 
D’HAVANERES 

I CREMATS


