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Solució dels mots encreuats

El tapat, destapa’l!
On vares arribar al món?
A Girona.
Ets la gran o la petita dels germans?
Era la petita fins que em varen treure el lloc al cap 
de 21 anys.
On vares estudiar?
A Girona, Barcelona i Londres.
Sempre has residit a Sant Gregori?
No, he rodat molt pel món des de ben petita. Primer 
amb els meus pares, després sola i més tard amb la 
meva parella i filles.
Què et va empènyer a sortir a fora?
Descobrir món i aprendre noves coses en el camp 
de l’ensenyament.
I tornes a la Vall de Llémena...
El millor lloc del món.

Ets de ciències o de lletres?
De ciències pures, encara que no ho sembli.
Si no haguessis fet el que estàs fent, què t’hauria 
agradat?
M’hauria agradat ser enginyera química, com el 
meu pare, tot i que soc feliç en qualsevol feina, sem-
pre i quan estigui en contacte amb la gent.
L’art és important a la teva vida?
Súper important, imprescindible.
On vares conèixer la teva parella?
A Londres.
Fills, filles?
Dues filles: de vuit i tres anys.
Tens esperit d’empresària?
Sí, puc vendre de tot... sóc feliç fent qualsevol tasca.
Succintament, com són els teus horaris laborals?

Vaig a dormir a les 9.30 i em desperto a les 6. A 
continuació, caminada diària per la Vall, dos dies de 
bicicleta, un bon esmorzar i a treballar a les 12.30 
fins a les 18.30, tot i que sempre m’emporto feina 
a casa.
Un color.
Vermell.
Un hobby.
Quan els concerts ens deixen, m’agrada anar de res-
taurants i estar a l’aire lliure.
Un estil musical.
Bossa nova.
Un plat o estil culinari.
Escudella i carn d’olla.
Un desig.
Salut, pau i amor.

HoritzontalS: 1. S’alloqui, obviant el reflexiu. Destrueix, enruna, però també 
arriba a l’aeroport. 2. Pot ser una concreció sòlida, una avaluació, una conjectura... 
Hauríeu d’eliminar les vocals. Fregueu la superfície de fusta amb paper de vidre 
amb el propòsit de deixar-la ben llisa. 3. Casin i no els facin cas. Fan sonar la grua. 
Autèntic, que es pot veure i tocar. Així firma els seus magnífics acudits a El Punt 
Avui en Joan Antoni Poch. 4. Espai geogràfic absolutament relacionat amb Sant 
Gregori (tres paraules). 5. La dels vidres trencats va constituir una autèntica barra-
bassada contra la població jueva a l’Alemanya nazi. Parella de romans. Disseny 

amb què s’identifica una marca, una empresa o un partit polític, per exemple. 6. 
Arriba de l’est el fet d’utilitzar una paraula que expressa literalment una cosa per 
manifestar-ne una altra més o menys semblant. Cap allà, pala nàutica; cap aquí, pur, 
senzill. 7. Que té alçària, amplària i gruix. 8. Plaça fortificada però de molt poca 
importància. Dringuen dins les butxaques dels japonesos. Nota musical. 9. Capgireu 
ara l’arxipèlag d’una hora menys. Regalin, ofereixin gratuïtament. 10. Del dret és 
l’objectiu de qualsevol competició, baralla o batalla. Companyonatge, camaraderia.

VErticalS.  1. Adverbi de lloc. Punt cardinal que no és al seu lloc. Anagrama 
de la Turkish Baseball and Softball Federation. 2. Substituiríem l’eina vella per 
una de nova, la... 3. Lletra doble que sona com una de sola. Penediment d’haver 
pecat, però només per por al càstig que la falta comporta. 4. Obertura central a la 
part superior d’una cúpula. Ensumi. 5. Caracteritzar algú o alguna cosa anome-
nant-ne un o més atributs. 6. Ara s’enfila a una muntanya de la Xina que es troba 
a 36 quilòmetres al sud de la ciutat de Jiujiang. En el beisbol, i ja que un pèl més 
amunt ha sortit aquest esport, part del terreny de joc també anomenada infield, als 
angles de la qual hi ha les tres bases. 7. Fa sonar el sisimbri. Nota musical que ja ha 
aparegut abans. Infusió tonificant que ara hi ha qui la pren per aprimar-se. Fa sonar 
la carta magna. 8. Aquesta té molt a veure amb l’antiga Grècia. 9. Farà més aguda, 
de baix a dalt, una facultat sensitiva o anímica. Xifra romana a Mèxic. 10. Entra i 
surt de Tagamanent. S’enfila, i és força fred, la veritat. Metall o color de l’espectre 
solar, o fins i tot pell-roja. 11. El primer deu ser força gras. Aquests triguen anys i 
panys a pagar els seus deutes. 12. Desenllefiscar, mundificar des de sota. Anoteu 
sense fer remor. 13. Miraria de fer tornar en sí el boxador que havia quedat KO. 
14. S’enfila, i si va amb Nova Guinea, és un estat d’Oceania situat al Pacífic sud-
occidental. Parsimoniós o vidre de multiplicar, vostè mateix.
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1ACLOQUIATERRA
2CALCULHRRAEU
3INUAREALJAP
4VALLDELLEMENA
5NITIILOGOTIP
6AROFATEMREM
7TRIDIMENSIONAL
8BICOCAIENSRE
9SEIRANACDONIN
10FMOIRTAMISTAT

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

raFaEl 
Garcia
calleja

Plantejament:
  Juguen negres i fan 

mat en 2.

1. ... Axg2+ 
2. Dxg2 Dxg2 mat.

Problema d’escacs
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Amb la col·laboració de:

E D I T O R I A L96 Els llums de Nadal il·luminen els carrers i els pobles del 
municipi. Ja ens trobem a les portes d’un nou any, a punt 
de tancar el 2015. Com deia la lletra d’una coneguda 
cançó, «ara ve Nadal»... però també arriba el tió, la quina, 

els pastorets, cap d’any i Reis, el parc infantil, la carbonera i el 
pessebre de Can Roseta, que us recomano visitar algun d’aquest 
dies, i, com a novetat d’aquest any, el campament dels patges reials 
a l’Espai la Pineda. És ara, quan fem el pessebre o l’arbre de Nadal, 

que tot s’omple de bons desitjos, torrons, dolços i bons productes que trobarem als comer-
ços i establiments del nostre municipi. Aquests són dies en què es transmet un ambient 
diferent, de retrobaments acompanyats de familiars i amics, a la taula de cada llar o al llarg 
de les diferents activitats que trobem al municipi. També hi ha el record per als que no ens 
acompanyen però que tenim ben presents. Són dies en què tothom ho viu a la seva manera. 
És bonic veure la màgia amb què ho viuen els més menuts, aquesta màgia que es converteix 
en il·lusió quan ens anem fent grans.

I gran part d’aquesta màgia i il·lusió és fruit de les moltes persones que col·laboren volun-
tàriament –i també a través d’entitats– per fer possibles totes les activitats d’aquestes festes. 
Des d’aquí volem encoratjar-los a continuar i agrair-los la seva enorme tasca, especialment 
per aquestes dates. Sant Gregori és així, amb un gran teixit social que s’enforteix any rere 
any.

És ara quan també fem un repàs de l’any que deixem enrere i pensem en les moltes coses 
que encara ens queden per fer. Per això se’ns presenta, a punt per estrenar, aquest 2016, 
esperem que ple de bons moments i no sols de bones voluntats: també ple de nous projectes 
i accions que de ben segur han de servir per seguir millorant el conjunt del municipi de Sant 
Gregori i cadascun dels seus set pobles.

JoaquiM roca VEntura
	 	 	 	 	 	 Alcalde	de	Sant	Gregori
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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 a dijous de 9 a 13 i de 16 a 19

Divendres de 9 a 13

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
Institut Vall de Llémena .972 65 66 91 / 676 714 182

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

Telèfon: ....................................................... 061
CAP Taialà (Dr. J. Vilaplana) ....... 972 22 76 35
 ...................................................... 972 22 76 36

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

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

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

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

ara Fa 75 anYS

S’acorda pagar 270 pessetes pels treballs extraordinaris realitzats en concepte de confec-
ció dels cens de població del municipi de Sant Gregori.

Es nomena una comissió competent per tal de gestionar amb el Bisbat la venda o cessió 
del terreny on s’ha d’emplaçar el cementiri de Domeny. 

S’acorda pagar 97,5 pessetes pels treballs realitzats per a la confecció del cens de pobla-
ció del municipi de Sant Gregori. 

S’acorda procedir a pagar 1.160 pessetes al Col·legi d’Arquitectes per sufragar el cost 
del projecte de construcció del cementiri de Domeny, i deixar pendent de pagar la quan-
titat de 324,27 pessetes. 

SESSiÓ ordinÀria dEl 16/03/1941 

SESSiÓ ordinÀria dEl 06/04/1941 

SESSiÓ ordinÀria dEl 15/06/1941 

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

Els diversos materials (cartes, articles, treballs) que es lliurin perquè siguin publicats 
s’hauran de presentar a doble espai i identifi cant-ne l’autor, que podrà usar pseudò-
nim si així ho explicita. La presentació de textos és preferible en formatMS-Word o 
OpenOffi ce, en text pla (només negretes i cursives), sense marcs, ni taules, ni wordart, 
ni imatges incrustades. Les imatges convé presentar-les a part, amb un nom d’arxiu 
indicatiu del que són i on van. Convé que tinguin bona resolució.

NORMES DE COL·LABORACIÓ

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

Exposició del consorci del
ter a l’Escola agustí Gifre

Presentació de la nova exposició del Consorci del Ter als alumnes de l’escola Agustí 
Gifre de Sant Gregori. L’exposició, mitjançant diferents plafons, explica de forma di-
dàctica i a través de jocs i curiositats les especies autòctones i les invasores que podem 
trobar als hàbitats de ribera del Ter i la Llémena. L’exposició es va presentar a la sala 
Rafael Masó el dia 6 de novembre, i es va poder visitar fi ns al dia 12.
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activitat municipal

Arranjament i impermeavilització de la coberta de diferents punts del 
cementiri municipal de Sant Gregori.

Reposició i reforç de la tanca de protecció d’un punt de la carretera 
de Santa Afra a Ginestar. A dalt, l’estat actual i, a la part inferior, la 
tanca vella.

Senyalització d’un nou espai reservat per a vehicles adaptats a 
l’aparcament del costat de l’Ajuntament.

Durant aquest mes de novembre passat s’han podat les branques dels 
arbres dels carrers i zones verdes del nucli urbà de Sant Gregori. 
Aquesta és una tasca necessària de manteniment que s’allarga durant 
algunes setmanes cada tardor.
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MoViMEnt  dEMoGrÀFic
del 30 de setembre a l’1 de desembre de 2015

naiXEMEntS MatriMoniS

dEFuncionS

•  IVET AIGUAVIVA i IGLESIAS, fi lla de David i Cristina, que 
resideixen al carrer Guillem de Galzeran, de Sant Gregori, 
nascuda el dia 9 d’octubre de 2015.

•  NORA CASELLAS i BOADAS, fi lla de Sergi i Helena, que 
resideixen al carrer Serra de Finestres, de Sant Gregori, nas-
cuda el dia 25 d’octubre de 2015.

•  ROGER FÀBREGA i CARBÓ, fi ll de Jordi i Laura, que re-
sideixen a Sant Medir, nascut el dia 4 de novembre de 2015.

•  JOAN IGNASI FLORES i MARTÍN, fi ll d’Ignasi i Elisabet, 
que resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 23 de novembre 
de 2015.

•  ABRIL GARANGER i VILARÓ, fi lla de Joaquim i Cristi-
na, que resideixen al carrer Lluís Companys, de Sant Gregori, 
nascuda el dia 23 de novembre de 2015.

•  ADRIÀ PUIGDEVALL i EDO, fi ll de Joan i Carme, que resi-
deixen al carrer Rocacorba, de Sant Gregori, nascut el dia 28 
de novembre de 2015.

•  DANIEL GARCIA BRAVO i SARA NAVARRO MONTI-
LLA, tots dos de Ginestar, es varen casar al Jutjat de Pau de 
Sant Gregori el dia 17 d’octubre de 2015.

•  MARIO BLANCO MARTÍNEZ, de 86 anys, que residia a 
Sant Gregori, va morir a Salt el dia 16 d’octubre de 2015.

•  ISABEL COLL i ARMENGOL, de 89 anys, vivia a Taialà, on 
va morir el dia 18 de novembre de 2015.

•  PERE FONT PONT, de 49 anys, que residia a Sant Gregori, 
va morir a Sant Medir el dia 24 de novembre de 2015.

•  MONTSERRAT QUINTANAS I VENTULÀ, de 89 anys, re-
sidia a Cartellà, on va morir el dia 28 de novembre de 2015.

•  MARGARITA GIRALT JOLIS, de 87 anys, que residia a Sant 
Gregori, va morir a Salt el dia 30 de novembre de 2015.

 

Aquest és la graella amb els programes que es poden escoltar a 
Ràdio Sant Gregori al llarg de la setmana.
De dilluns a diumenge a les 14.00 h, l’Informatiu migdia de la 
Xarxa de Comunicació Local; els dilluns a les 13.30 h i a les 19.30 

h, i el dimarts a les 9.30 h, informació esportiva local amb Sergi 
Casademont (La Llémena Esportiva). Cada dia a les 10.30, 13.30, 
16.30 i 19.30, informació de l’agenda d’activitat del municipi. I a 
les 14.30, «El català correcte», amb M. Salut Coll.

rÀdio Sant GrEGori

Programació

l’hora dels records Joan Beltran Dilluns (21 a 22 h)

Foc al perol Pau Molas / Àlex Carreras / 
Arnau Pujol Dimarts (21 a 22 h)

nivell 13 Adrià Vela Dimecres (21 a 23 h) - Repetició: diumenges (00 a 02 h)
un toc de rock Mario Prades Dijous (21 a 22 h) - Repetició: dissabtes (22 a 23 h)
Perduts per la Vall - una estona de rock Enric Puig i col·laboradors Divendres (21 a 24 h)
compàs de cobla Jordi Canaleta Dissabtes (09 a 10 h) - Repetició: diumenges (21 a 22 h)
cocodril club Albert Malla Dissabtes (19 a 21 h) - Repetició: diumenges (11 a 13 h)
in Jazz Josep M. Jaile Dissabtes (21 a 22 h) - Repetició: diumenges (09 a 10 h)
Església viva Àngel Rodríguez Diumenges (10 a 10.30 h)
l’entrevista
l’entrevista (esports)

Narcís Carreras
Sergi Casademont Diumenges (10.30 a 11 h) - Una vegada al mes
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Dins dels actes de la setmana verda, conjun-
tament amb el Club Ciclista Sant Gregori El 
Llémena es va organitzar una pedalada popu-
lar per l’entorn de Sant Gregori. L’objectiu 
era seguir conscienciant la gent que la bici-
cleta també és un bon mitjà per desplaçar-nos.

M E D I   A M B I E N T

Setmana Verda

Durant el matí del dissabte 24 d’octubre, dins de les activitats de la Setmana Verda a Sant 
Gregori, es va portar l’inflable del reciclatge de l’Agència Catalana de Residus.

Mercat de la segona mà, el 25 d’octubre, coincidint amb la Setmana Verda de Sant Gregori.

El mateix dissabte 24 d’octubre, a la tarda, 
es va organitzar un taller d’elaboració de 
sabons naturals a Cal Bolet, com a part de 
les activitats de la Setmana Verda de Sant 
Gregori.
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ben a prop. I, a més, mossèn Joaquim el va agafar com a escolà. Ser 
escolà en aquell temps volia dir assistir a totes les misses, fossin a 
l’hora que fos. I a fe que se’n feien moltes i a totes hores, si comp-
tem enterraments i casaments, perquè els batejos, això sí, sempre 
se solien fer en diumenge. La sort de l’Àngel és que estava al costat 
del professor i, per tant, quan hi havia alguna missa, capellà i escolà 
anaven junts. 
Al cap d’un temps, l’amo del mas Prat va veure que necessitava els 
pares de l’Àngel per a la seva finca i aquests van tornar a traslladar-
se al seu domicili anterior, però aquesta vegada com a masovers a 
terços, és a dir, una part per a l’amo i dues per al masover de tot el 
que es produïa a la masia. I allí van viure fins que el pare va quedar 
invàlid i van haver de marxar. S’havien fet molt a prop una casa 
amb dos pisos, un per als pares i l’altra per a l’Àngel. Aquest, però, 
des dels 14 anys va començar a treballar de lampista a Girona. Això 
sí, abans d’agafar la bicicleta, ja havia donat menjar a les vaques i 
a la resta d’animals de la casa. Fins i tot l’amo de la lampisteria de 
Girona, el Sr. Martorano, li va dir a l’Àngel en alguna ocasió que 
es netegés les sabates abans d’anar a treballar. Veritablement eren 
altres temps.
Als 17 anys va anar de voluntari a la mili, perquè així s’assegurava 
que es quedaria a Girona, tot i que llavors s’allargava el temps del 

Àngel Vidal, cap de la Brigada

quan es va jubilar en Ventura, l’Àngel el va substituir sabent 
que a final d’aquest any 2015 agafaria els trastets i se n’aniria 
cap a casa. Malgrat que el seu temps com a cap de la Brigada 
no ha estat gaire llarg, hi ha posat tot l’interès, com si hi hagués 
d’estar tota la vida. la veritat és que se’l veu satisfet d’acabar 
una etapa, però s’endevina que ho fa amb recança. i és que en-
cara està en plena forma. Els néts en diran bé.

L’Àngel va tenir una bona base de petit. Va passar per la «universi-
tat» de Santa Afra, on mossèn Joaquim era el professor. Potser no 
estava preparat per ser un bon educador, però en aquell temps els 
capellans tenien molt bona base científica. Al Seminari, i parlo per 
experiència, s’estudiava molt. De manera que mossèn Joaquim no 
tenia res a envejar als mestres de l’època, però a més inculcava uns 
valors que ara serien discutibles però que en aquells temps ajudaven 
molt en la vida. No oblidem que molts pares hi enviaven des de for-
ça lluny els seus fills, tot i tenir una escola pública molt més a prop.
L’Àngel la tenia ben a prop. Va néixer al mas Prat de Sant Gregori, 
on els pares s’estaven com a majordoms. No era una bona solució 
econòmica, ja que els majordoms tenien la casa assegurada i el pa, 
però de diners, pocs. Per això els pares es van traslladar de maso-
vers a la Casassa, a tocar el santuari. Per tant, l’Àngel tenia l’escola 
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P A R L E M  A M B . . .

servei militar. «Sempre recordaré la tramuntana de Sant Climent. 
Era tan forta que una vegada aixecava fins i tot els barracons», diu 
rient l’Àngel sobre el temps de campament. Després va aprofitar la 
mili per treure’s el carnet de conduir de segona. «I fins i tot vaig fer 
de professor a altres soldats perquè el poguessin treure». Total, que 
va acabar conduint camions militars, ambulàncies, grues...
L’Àngel anava a ballar, com tants joves d’aquella època, a la Gatza-
ra d’Anglès. I va ser allí on va conèixer la Conxita, que més enda-
vant seria la seva dona. Era filla de Santa Coloma de Farners. Van 
tenir dos fills, l’Albert i en Marc. I ara ja són avis de l’Arianna i la 
Irene.
A la feina, l’Àngel sempre ha estat una persona inquieta. Fins i tot es 
va decidir a muntar una empresa de lampisteria pròpia, fins que va 
creure millor canviar d’aires i va aconseguir feina a l’Ajuntament 
de Sant Gregori, d’on ara es retira. Durant uns quants anys ell era 
i és el lampista oficial, però a més, com hem dit, en jubilar-se en 
Ventura ha passat a ser el cap de la Brigada municipal. L’Àngel és 
ben conegut a Sant Gregori per la seva feina. Sempre està a punt per 
fer qualsevol servei, i no cal que sigui de lampista. Tant el veureu 
posant cadires si s’ha de fer un actes com resolent algun problema 
d’un contenidor. Tot i que ell mateix reconeix que té un caràcter 
una mica fort, és una persona que mai té un no davant d’algun pro-
blema, encara que ja hagi acabat la seva jornada laboral. Ell, cada 
dia, abans de les set del matí ja fa la primera volta per tot el poble 
per si hi ha algun problema a resoldre. Comprova que tots els llums 
funcionin i pren nota si hi ha alguna bombeta fosa. Sant Gregori 
s’ha anat fent gran en nombre d’habitants i té una extensió amb els 

Àngel Vidal i la família

set pobles que Déu n’hi do. La Brigada està formada per cinc o sis 
persones sense comptar els serveis externs. 
«Com a afició —ens diu—, sempre m’ha agradat molt el bàsquet. 
Hi anava quan els vailets eren petits i hi continuo anant ara quan 
puc. També m’ha agradat caminar i anar en bicicleta. I una altra 
gran afició ha estat sempre la fotografia. Ja porto fetes tres expo-
sicions».
Com tothom que treballa moltes hores al dia, l’Àngel es queixa de 
la falta de temps. Però tranquil, que ara que et jubiles et continuarà 
faltant temps. Almenys és el que diuen tots els jubilats. L’Àngel 
ja es comença a mirar l’hort amb uns altres ulls. Amb tot, ningú 
no s’estranyi si un cop jubilat encara veu l’Àngel donant voltes 
pel municipi a trenc d’alba per si hi ha algun problema a resoldre. 
Al que està acostumat a aixecar-se de bon matí li és difícil canviar 
d’horaris.
Un dels temes pendents que te l’Àngel és viatjar. Es mira la Carme 
i somriu. A Sant Gregori cada mes hi ha viatge assegurat per a la 
gent gran. Normalment volten per Catalunya, però alguna vegada 
s’escapen lluny. I força lluny.
Acabem desitjant a l’Àngel una bona jubilació. Sant Gregori el tro-
barà a faltar. Però el veurem de tant en tant en alguna obra de teatre 
amb el grup InCreixendo, del qual forma part. Primer hi va entrar 
com a tècnic de llum i so, però si cal fer algun altre paper ell sempre 
fa per un. De vitalitat, la té tota. I per molts anys.

PEP collElldEMont
carME GuBau 
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Us heu preguntat mai què necessiten els 
nostres infants per passar-s’ho bé? Sovint es 
cau en l’error d’oferir als infants materials 
poc adequats a les seves necessitats, ja que 
no es té en compte si aquell objecte com-
pleix amb el seu interès. Tendim a escollir 
a vegades joguines o materials inapropiats 
per a la seva edat, i ens deixem portar una 
mica per allò que està de moda, per allò que 
és més gros o més extravagant... No patiu. 
Tot té el seu moment! 
Cal escoltar què ens demanen, què els fa 
més gràcia... Des de la Llar us volem do-
nar una sèrie de recomanacions a l’hora 

d’escollir el tipus de joguina més adequada 
d’acord amb l’edat de cada infant.
Per als més petits són apropiats els mate-
rials tous, amb sons, molts de colors, dife-
rents textures i de mides proporcionades... 
penseu en les manetes tan petites que tenen! 
Els que comencen a caminar i a descobrir el 
seu entorn necessiten materials que els ajudin 
en la seva motricitat (corre-passadissos, es-
tructures amb diferents nivells per tal que es 
puguin enfilar i experimentar amb l’equilibri), 
jocs de manipulació amb una finalitat concre-
ta (cotxes, animals, construccions...) i d’altres 
sense una finalitat específica (materials diver-

sos que despertin la seva curiositat i facin volar 
la seva imaginació amb infinites possibilitats). 
Als més grans, els comença a interessar 
el món de l’adult, i per això el més adient 
és donar-los l’oportunitat de «jugar a ser 
grans»: cuinetes, nines i cotxets, la possi-
bilitat d’imaginar-se que són metges, perru-
quers, mecànics...; materials per treballar 
el llenguatge (contes...) i la psicomotricitat 
fina (coses per enfilar, encaixos...). 
Us animem a pensar en aquests petits detalls 
a l’hora de triar les joguines per a aquestes 
festes.
BonES FEStES!!

llar d’inFantS “ElS EScarlEtS”

la il·lusió d’un nou curs

A N E M  A    L ’ E S C O L A
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El diumenge dia 29 de desembre ha tingut 
lloc la III Caminada Solidària del Consor-
ci Sant Gregori, en el marc de les activitats 
que organitza el Consorci per commemorar 
el Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat, el 3 de desembre. 
La caminada es va iniciar a la zona del 
CAP de Sant Gregori fins al Consorci Sant 
Gregori, passant per la pineda i tornant al 
punt de partida. Enguany es va crear una 
segona ruta adaptada per a aquelles perso-
nes amb més dificultats per moure’s. En el 

punt de retrobament van coincidir les dues 
rutes. 
Hem pogut comptar amb la col·laboració 
d’un gran nombre de persones (treballadors/
es, familiars, tutors, amics i voluntaris de 
“La Caixa”), així com d’entitats i empreses 
que amb el seu suport han permès que més 
persones poguessin apuntar-se i gaudir de la 
caminada.
Agraïm la participació de la directora del 
Servei Territorial del Departament de Be-
nestar Social i Família; de l’alcalde de 

l’Ajuntament de Sant Gregori; del president 
del Consell Comarcal del Gironès, i dels 
voluntaris de l’Obra Social “La Caixa” per 
la seva participació i implicació en la cami-
nada.
Enguany hi hem participat més de 200 per-
sones!
«Fem camí plegats, tots som capaços».
Gràcies per ser-hi, i ens veiem l’any que ve!

conSorci Sant GrEGori 
noVEMBrE 2015.

conSorci Sant GrEGori

iii caminada Solidària
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Ara que ja tenim les festes de Nadal a tocar, convé fer repàs d’alguns 
dels esdeveniments que hem viscut a l’escola, més enllà del treball 
diari a l’aula. Tot i que els dies passen sense donar treva i la sensa-
ció és de ritme frenètic, quan ens aturem i fem balanç, ens adonem 
que hem tingut ocasió de poder gaudir de moments importants. Tan 
bon punt vam començar el curs, la tardor va deixar enrere l’estiu. A 
poc a poc, els dies es van escurçar, i més amb el canvi d’hora. Com 
cada estació, aquesta té les festes que ja formen part del tradicionari 
de casa nostra. Tot i que el fred encara no era present, ens va venir 
de gust celebrar la castanyada. Aquest any, els encarregats de coure 
les castanyes van ser en Josep Cullell i en Josep Maria Serra. Val 
a dir que van comptar amb l’ajuda de molts pares i mares a l’hora 
d’ensobrar les castanyes ja torrades. La valoració dels gurmets de 
petita edat, els nens i nenes de l’escola, va ser molt positiva. Tothom 
va coincidir a dir que aquest any les castanyes eren molt bones. Tam-
bé ens va agradar poder comptar amb la presència de molts familiars 
que van acompanyar i van donar escalfor, amb els seus aplaudi-
ments, a les danses i cançons que es van interpretar.
Amb les castanyes menjades, i ja païdes, era el moment que els 
alumnes de sisè comencessin a posar fil a l’agulla al que ja s’ha 
convertit en una tradició i un acte imprescindible en les festes de 
Nadal del poble: Els Pastorets. Com cada curs, els actors són no-
vells, però amb la il·lusió i les ganes de quedar a l’alçada dels qui 
els han precedit, hi posen tot el seu bon fer. De ben segur que aquest 
any també serà un èxit i comptarem amb molt de públic. Potser en 
el moment de llegir aquest article ja n’haurem fet la primera repre-
sentació, però no patiu: per als que no heu tingut ocasió d’assistir-hi, 

el dia 26, Sant Esteve, fem la segona. Per cert, aquest any ja és la 
vuitena temporada, un fet que ens omple d’alegria. Sembla que era 
ahir quan, inconscientment, ens vàrem embarcar en aquesta aventura 
sense plantejar-ne la continuïtat. Qui ho diria!
Lligada inexcusablement a l’estació de la tardor, també toca, com 
cada any i no només a l’escola, la poda dels arbres. Tot i que la cai-
guda de les fulles és un fet natural i que ens mostra la natura vestida 
de colors fantàstics, podar els arbres és necessari. Malgrat tot, volem 
que els nens puguin contemplar la caiguda de les fulles i que això 
ens doni peu a explicar aquest fenomen. Per aquest motiu, deixem 
que els arbres del pati de cicle inicial completin el procés.
Un altre acte que ens va agradar molt va ser l’exposició que vam 
tenir a l’escola, al llarg d’una setmana, sobre la fauna autòctona i 
les espècies invasores de les nostres contrades. El Consorci del Ter, 
associació de la qual el senyor Joaquim Roca és el president, ens va 
oferir la possibilitat de ser els primers de tot Catalunya de gaudir-la, 
i nosaltres ho vam acceptar.
No voldríem tancar aquest escrit sense fer esment al mobiliari que 
ens va proporcionar l’Ajuntament. Dues taules rodones i deu cadires 
que ens feien falta per poder atendre millor els alumnes de cicle 
inicial. Des d’aquí ens cal agrair a l’Ajuntament l’interès mostrat en 
tot moment per tenir una escola ben equipada.
Al capdavall, tot el que us hem explicat i la feina del dia a dia ens fa 
adonar que l’escola és un espai viu on els esdeveniments són variats, 
enriquidors i necessaris per formar els infants de la Vall.

Que passeu unes Bones Festes plenes d’esdeveniments bonics.

EScola aGuStÍ GiFrE

ara ve nadal
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Aquest curs 2015-2016, els alumnes de 1r d’ESO poden triar entre 
dues opcions d’assignatures complementàries en anglès que realit-
zaran durant dues hores setmanals: Maths in English / ITC in action 
i Global Scholars.

MatHS in EnGliSH / itc in action
En aquestes assignatures es treballaren les matemàtiques i les tecno-
logies de la informació i la comunicació en anglès, i amb el suport 
de les noves tecnologies a partir d’activitats dinàmiques i pràctiques 
 
GloBal ScHolarS
Global Scholars és una iniciativa educativa en línia de foment de la 
consciència global pensada per a estudiants d’entre 10 i 13 anys. Es 
tracta d’un programa d’intercanvi lingüístic en anglès a través d’una 
plataforma virtual. És un dels projectes de Global Cities, entitat fi-
nançada per Bloomberg Philantropies, amb seu a Nova York.
L’objectiu és que, al llarg d’un curs escolar, els alumnes de diferents 
escoles de tot el món es comuniquin i col·laborin per dur a terme una 
sèrie de tasques relacionades amb un tema. El tema de treball per al 
curs 2015-2016 és «La construcció de ciutats sostenibles». Actual-
ment, en el programa Global Scholars participen cent trenta escoles 
d’una vintena de països.

què diuen els nostres alumnes?

inStitut Vall dE llÉMEna

Matèries en anglès a 1r d’ESo

«Maths in English» és una assignatura optativa molt divertida, 
original i educativa a la vegada perquè fusiona dues assignatures 
molt importants: matemàtiques i anglès. 
Entre les activitats que hem fet hi ha elaborar i cantar un rap, 
jugar a un dominó amb càlculs, fer algunes fitxes i gravar-nos 
explicant com es calculen operacions combinades en anglès.
Maths in English is a very fun, original and educative optional 
subject that combines two very important subjects, maths and 
English, at the same time. 
Among the activities that we have done there is composing and 
singing a rap, creating a domino in English, doing some work-
sheets and recording the steps for combined operations.

MiquEl FarrÉ, JauME ViñaS

Hola, som dues alumnes de 1r d’ESO, l’Aina i l’Anna. Com 
ja sabeu, en aquest institut es treballa amb una tablet, i des del 
curs passat es va decidir fer les assignatures optatives en anglès. 
Nosaltres, aquest quadrimestre fem «it in action». En aquesta 
assignatura utilitzem l’iPad i hem treballat amb les app Pages 
(processador de textos), Numbers (full de càlcul) i Pic Collage 
(creació de pòsters).

aina FuEntES, anna taBErnEr

In Global Scholars we are studying things about environment, 
climate change, urbanisation and sustainability. We are also lear-
ning some vocabulary that we never heard before: waste, carbon 
dioxide, environment, pollution... The class is fully in English. 
We still haven’t skyped with students from other coun-
tries but we use a platform to communicate with them. We 
are discovering other opinions about pollution, environ-
ment, population growth and other things that affect our ci-
ties. In the class we also do presentations to learn things 
about other countries that are in Global Scholars too. 
We can see the world from another point of view. In January 
we will do a videoconference with a school from Dubai that is 
participating in Global Scholar. Next week we will skype with 
a school in Accra (Ghana). We are connected with many other 
schools, for example Taipei, Jakarta, New York, Kutaisi and Ja-
landhar.
Maria llauGEr, EliSaBEt PuJol, carla SErrEt
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El Nadal és a punt d’arribar. Tota la vall del Llémena es vesteix de 
pessebre: pastorets a Sant Esteve de Llémena; pessebre vivent a Sant 
Martí de Llémena; representació del misteri a Granollers de Roca-
corba; cavalcada solemne dels Reis a Llorà; tions insaciables arreu...
I tot encatifat de frases boniques, de paraules tendres, d’accions soli-
dàries. I enmig d’aquests sincers i bons desitjos, el soroll dels anuncis 
multicolors que s’aprofiten del sentiment més net i pur del Nadal per 
fer la seva campanya insidiosa, nostàlgiques imatges que enfarfeguen 
i músiques ensucrades. La música que ens hipnotitza perquè volem i 
desitgem fer realitat, ni que sigui per uns dies, els nostres anhels de 
pau, amor, felicitat.
Ja ho sé! Ara no és el moment d’enterbolir amb paraules dures la joia 
que desitgem celebrar: distensions, enveges, rancúnies... I no parlem 
de guerres, mort, odis! Però no hem d’esperar el Nadal per desconnec-
tar uns dies, per tancar els ulls i fingir que no passa res.
No seria hora de fer que cada dia fos també una mica Nadal? Per què 
no fem que els bons sentiments, les frases boniques, l’amabilitat i els 
bons desitjos s’estenguin la resta dels dies de l’any?
És el meu desig de Nadal, el meu anhel que signa la nadala que envio 
a tota la gent de bona voluntat d’aquest pessebre vivent que és la Vall 
del Llémena.
Seria possible fer l’ambient nadalenc omplís de joia i de pau el nostre 
cor durant molts dies i mesos de l’any? Si més no, pensar que això 
seria l’ideal!
Que no ens endormisquem amb tanta llum i cants.
Que les abraçades i felicitacions desvetllin el millor de nosaltres.
Arriba el Nadal: somniem i fem el possible que aquests desitjos donin 
fruit al llarg de tot l’any.

BON NADAL

Nadal tot l’any!

activitats al casal
El mes de gener passat vàrem iniciar les sor-
tides de l’any amb una visita guiada als po-
bles de Palau-sator, Peratallada i Sant Julià 
de Boada, poblacions properes a les nostres 
contrades i que posseeixen vertaders tresors 
arquitectònics. Vàrem completar la tarda 
amb una visita a una gran explotació lletera 
de Salitja, al mateix temps que es va distri-
buir el regal que els Reis havien deixat per a 
cada participant a l’excursió.

La sortida del mes de febrer va ser a Barcelo-
na. Durant el matí es va visitar l’hospital de 
Sant Pau, un magnífic edifici de Domènech i 
Montaner, que constitueix el conjunt moder-
nista més gran del món, i alhora una de les 
institucions sanitàries més antigues d’Europa.
A la tarda es va visitar el Born centre cul-
tural, el museu del jaciment d’una part 
de la Barcelona medieval que resta sota 
l’estructura de l’antic mercat del Born.

El mes de març, el nostre objectiu va ser vi-
sitar el monestir cistercenc de Vallbona de 
les Monges, en el qual destaquen el mag-
nífic claustre, la tomba de la reina Violant 
d’Hongria i tres imatges de la Mare de Déu 
de la Misericòrdia. Després d’un bon dinar 
de calçotada, vàrem visitar Cal Batistó a Al-
cover, una lluïda casa benestant d’una famí-
lia dedicada al comerç de l’aiguardent.
El següent mes, l’abril, vàrem iniciar el dia 
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Sant Martí de CanigóSagrada Família

Castanyada

amb un esmorzar de sardinada a Llançà. Tot 
seguit ens vàrem desplaçar a Cotlliure per 
prendre un trenet que ens va portar fins a 
Portvendres, tot resseguint les vinyes cos-
taneres de la Costa Vermella. Vàrem dinar 
a Portbou, i a la tarda vàrem aprofitar per 
visitar Castelló d’Empúries i la seva esplen-
dorosa basílica 
Arribat el mes de maig, com és costum ja 
fa uns anys vàrem fer una sortida amb tren. 
Aquest any ens vàrem encaminar a Valèn-
cia, i durant una jornada vàrem aprofitar per 
conèixer la ciutat del Túria i les construc-
cions modernes: Ciutat de les arts i de les 
ciències, aquari... i nucli antic, catedral, Mi-
quelet, Ajuntament... sense deixar de tastar 
una bona paella per dinar.
Aprofitant que els dies són llargs, el mes de 
juny vàrem desplaçar-nos a l’Espluga de 
Francolí i allà vàrem veure com vivien els 
pobles antics a la cova de la Font Major, i 
més tard ens vàrem passejar pel museu de la 
vida rural, una moderna instal·lació dotada 
dels recursos més actuals.
A la tarda, la visita va ser al museu de 
l’alabastre de Serral.
Juliol: buscant la frescor de la muntanya 
ens vàrem desplaçar a Puigcerdà  per visitar 
el nucli de la població i l’estany. A la tar-
da vàrem fer el trajecte de Montlluís fins a 
Vilafranca de Conflent amb el tren groc, al 
mateix temps que admiràvem les imponents 
muntanyes de la serralada pirinenca.

El mes d’agost ens vàrem sentir mariners a 
Sant Feliu de Guíxols, on vàrem embarcar 
per fer una ruta costanera fins a Tossa de Mar. 
El dinar va ser en el passeig de Sant Feliu i a 
la tarda, de la mà d’una amable guia, vàrem 
conèixer l’exposició del Museu Thyssen.
El mes de setembre, a banda del viatge a les 
Repúbliques Bàltiques, al qual ja ens vàrem 
referir en un anterior número d’aquesta re-
vista, amb l’autocar vàrem anar fins al po-
ble de Castell, al Conflent francès. Allà uns 
vehicles 4x4 ens varen pujar (en un trajec-
te que podem qualificar d’aventura) fins al 
monestir de Sant Martí del Canigó per fer-hi 
una visita guiada. Després de dinar a Vila-
franca de Conflent, vàrem fer visita guiada a 
la petita població fortificada.
La sortida del mes d’octubre va ser per visi-
tar una antiga colònia tèxtil situada a tocar 
el Llobregat: la Colònia Vidal, recuperada 
i museïtzada per ser oberta al públic fa uns 
anys. El dinar va tenir lloc a Puig-reig, i a la 
tarda vàrem apropar-nos al mercat del bolet 
que durant tota la tardor es fa a Cal Rosal.
El mes de novembre vàrem tornar a Barce-
lona, en aquesta ocasió per visitar el Museu 
de la Música, institució que exhibeix més 
de 500 peces de totes les èpoques i proce-
dències. I a la tarda vàrem anar a visitar la 
Sagrada Família, la construcció més emble-
màtica i sorprenent de la ciutat comtal, que 
llueix l’arquitectura gaudiniana amb  màxi-
ma esplendor.
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Visita el 20 de novembre a l’Espai Jove 
Cal Bolet per part de regidors i tècnics 
de Joventut de Vidreres per conèixer de 
primera mà el model de funcionament i 
l’equipament juvenil de Sant Gregori. A la 
visita, els va acompanyar l’alcalde, Quim 
Roca; la Núria, tècnica de Joventut, i en 
Gerard, dinamitzador de Joventut de Sant 
Gregori.

cal Bolet, nou dinamitzador, noves activitats
Des del setembre passat comptem a l’Espai 
Jove Cal Bolet amb en Gerard Cañigueral, un 
nou dinamitzador i informador juvenil.
Des del setembre cap aquí hem apostat per una 
programació d’activitats en la qual hem tocat 
diferents àrees: salut, música, arts escèniques, 
arts plàstiques, audiovisuals, sortides, lleure, 
etc.
Aquestes activitats estan pensades sobretot per 
divertir-se, però sense renunciar a generar de-
bat sobre aspectes d’actualitat que ens afecten a 
tots, com és el cas de la violència masclista, que 
ha estat el tema que hem volgut posar sobre la 
taula aquests tres mesos. Els joves també hem 
volgut dir-hi la nostra i no quedar-nos de braços 
plegats. Creiem que la presa de consciència i el 
foment del sentit crític sobre la realitat que ens 
envolta és la millor inversió que podem fer per 
a un futur més digne.
D’altra banda, creiem en els joves artistes!

Sabem que ja estan generant creacions interes-
sants, i nosaltres volem fer d’altaveu i oferir-los 
tot el nostre suport. Per això hem engegat les 
activitats de Combo i Beatbox, amb l’ajuda dels 
nostres amics i còmplices Gavin, de l’escola 
GoodLife, i del beatboxer Marc Ortín. Hem 
volgut donar una oportunitat a aquests joves ar-
tistes, i els hem animat a pujar a l’escenari per 
tal que vagin agafant el rodatge necessari.
La fotografi a també ha estat molt present dins 
les activitats organitzades: la creació fotogràfi -
ca ens ha estat descoberta durant aquests dies 
per dos fotògrafs, en Jaume Ribes i en Jaume 
Roca. Amb ells hem iniciat dues propostes in-
teressants entorn de la fotografi a, i esperem que 
puguin ser l’inici d’un gran projecte.
El dissabte 19 de desembre, a la Festa Jove que 
tindrà lloc a l’Espai Pineda de Sant Gregori, es 
presenten tots aquests treballs realitzats durant 
aquests mesos, alhora que també es poden gau-

dir de concerts de hip-hop i de tallers de graffi ti 
contra la violència masclista.
Una altra novetat a Cal Bolet aquesta tempo-
rada són les sessions de Cine i Pizza, que fem 
quinzenalment als divendres, en horari nocturn, 
fi ns a les onze de la nit. No es pot pas dir que 
els joves no tenim bones aptituds culinàries... 
perquè ens queden unes pizzes boníssimes. I 
no hi ha res com gaudir d’un bon fi lm amb la 
panxa plena!
Per acabar, seguim treballant a l’IES la Vall 
del Llémena. De moment ens hem presentat 
als més joves. Ara ja ens coneixem i segur que 
traurem bon profi t d’aquesta estona que pas-
sarem cada setmana junts a l’hora del pati. El 
Projecte PIDCES continua, per fer arribar als 
més joves temes d’actualitat, recollir les seves 
propostes, i molt més...Això és tot, de moment, 
però que no pari la diversió, que a la cultura ju-
venil li queda metxa per estona!
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L’Agrupació va fer la presentació dels 20 
equips que formen part del club, el dia 8 de 
novembre, davant del nombrós públic –majo-
ritàriament familiars– que va assistir a l’acte.
Posteriorment, el primer equip va disputar 
el partit de lliga contra el Base Roses i, per 
fi nalitzar la jornada, es va fer un dinar que 
va agrupar jugadors, entrenadors, directius i 
famílies.
Durant els parlaments, el president de 
l’entitat, Albert Casadevall, va explicar 
als assistents el projecte de millora de les 
instal·lacions que es durà a terme durant la 
present temporada, i que contempla la cons-
trucció del nou bar i el sostre de la nova gra-
deria, entre d’altres accions.
El nostre president es va reunir amb el se-
cretari general de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya, el Sr. Ivan Tibau, per fer una 
presentació de l’Agrupació i expressar les di-
fi cultats per poder tirar endavant un club de 
poble humil com el nostre, que prioritza els 
valors respecte a l’aspecte competitiu.
Pel que fa a la competició en si, cal comen-
tar que el primer equip està funcionant amb 

difi cultats a la Segona Catalana, i n’ocupa 
els últims llocs de la classifi cació, però té 
l’esperança que la lliga està molt ajustada 
quant a puntuació, fet que demostra la igual-
tat existent en aquesta categoria.

Recordeu que, com cada any, i de la mà dels 
nostres amics del bàsquet, realitzarem les tra-
dicionals sessions de Quines de Nadal, que 
seran oportunament anunciades. Bones Fes-
tes a tothom. 

aGruPaciÓ ESPortiVa Sant GrEGori

Presentació del club

17

En Martí, de Sant Gregori, nascut el 12 de 
novembre de 2009, té autèntica devoció per 
la bicicleta, sobretot la BTT. De ben petit ja 
mostrava aquest interès. Practica altres ac-
tivitats, com el bàsquet, ja que sempre ha 
mostrat una especial habilitat i estima per 
l’esport en general.
En BTT, durant aquesta temporada 2015, ha 
competit en la categoria de Pre-Benjamí. I 
ha estat recentment campió de la seva ca-
tegoria del campionat Open Tactic de BTT 
que se celebra a diferents poblacions de les 
comarques gironines. 
També durant el 2015 ha participat i guanyat 
les següents competicions:
• Open BTT Càrniques Celrà  (agost 2015)
• Campionat de Catalunya BTT (juliol 2015)
•  Open BTT Infantil de Catalunya (novem-

bre 2015)
• Open Tàctic BTT (novembre 2015)

Martí comas Brunet, campió de l’open tactic de Btt

En Martí al podi (al centre). En Martí en plena competició.
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El dia 5 de juliol, la Kat Herrera i Plagesport van organitzar una gran 
Masterclass de zumba. Una activitat en què 300 participants van 
gaudir dʼuna tarda ballant amb la instructora ZES internacional Jes-
sica Expósito, conjuntament amb 14 instructors més, entre els quals 
hi havia la Kat, la nostra professora de zumba durant les activitats 
esportives dʼhivern al pavelló de Sant Gregori.

Va ser una jornada molt espectacular i amb una bona organització 
perquè al fi nal resultés un dia fantàstic per ballar zumba, i per acabar 
amb una festa de lʼescuma.
Volem donar les gràcies als nostres patrocinadors i col·laboradors 
per fer possible aquest esdeveniment, i a tot lʼequip dʼorganització. 
Esperem amb ganes poder repetir-ho la temporada vinent.

El dia 22 de novembre, Plagesport va organitzar una nova Mas-
terclass de Zumba. Aquesta activitat s’ha previst en diferents 
dates aquesta tardor (22 novembre i 20 desembre) per seguir 

dinamitzant aquesta modalitat de dansa esportiva, que també 
s’inclou regularment dins la programació esportiva municipal 
de Sant Gregori.

Gran Masterclass de zumba

zumba a l’Espai la Pineda
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SESSIONS DEL PLE

Sessió extraordinària del dia 13 d’octubre de 2015

Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, 
Josep M. Serra i Noguer, Anton Suñer i Serrat, Eduard Grabulosa 
Bosch, Àfrica Masó i Sumsi, Lídia Vidal i Juventench, Enric 
Forés i Reverté, Cristina Ribas Casademont, Oriol Pellicer i 
Sabrià i Paula Martos i Garcia. 

Els reunits, per unanimitat, acorden expressar el seu suport i soli-
daritat amb el president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Orte-
ga i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes 
per al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya el 9 de 
novembre de 2014. Manifesten el compromís de l’Ajuntament de 
Sant Gregori amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir 
lliurement el seu futur. Condemnen l’actitud i les accions de l’Estat 
espanyol, que porta davant dels tribunals aquells representants polí-
tics que donen la veu al poble.

Sessió extraordinària del dia 26 d’octubre de 2015

Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, 
Josep M. Serra i Noguer, Anton Suñer i Serrat, Eduard Grabulosa 
Bosch, Àfrica Masó i Sumsi, Lídia Vidal i Juventench, Enric 
Forés i Reverté, Cristina Ribas Casademont, Oriol Pellicer i 
Sabrià i Paula Martos i Garcia. 

Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU 
i els vots en contra dels membres del Grup d’ERC-AM i dels mem-
bres del Grup de la CUP – PA, acorden aprovar provisionalment la 
modificació de les Ordenances Fiscals.

Sessió extraordinària del dia 9 de novembre de 2015

Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, 
Josep M. Serra i Noguer, Anton Suñer i Serrat, Eduard Grabulosa 
Bosch, Àfrica Masó i Sumsi, Lídia Vidal i Juventench, Enric 
Forés i Reverté, Cristina Ribas Casademont, Oriol Pellicer i 
Sabrià i Paula Martos i Garcia.

Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU, 
dels membres del Grup de la CUP – PA i l’abstenció dels membres del 
Grup d’ERC-AM, acorden aprovar l’entrada de l’Ajuntament de Sant 
Gregori a formar part del Consorci Sant Gregori. Aproven la redacció 
provisional dels estatuts que regiran el funcionament d’aquest ens. 

Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU, 
dels membres del Grup de la CUP – PA i l’abstenció dels membres 
del Grup d’ERC-AM, aproven l’expedient 7/2015, de modificació de 
crèdits del Pressupost Municipal de 2015.

Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de la 
CUP – PA, dels membres del Grup d’ERC-AM i l’abstenció dels 
membres de Grup de CiU, acorden que l’Ajuntament de Sant Gre-
gori rebutgi amb contundència l’actitud del Govern de l’Estat pel 
fet d’interposar recursos davant del TC amb relació a qualsevol re-
solució que la Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar 
la pobresa energètica i els seus efectes; i que insti el Govern de la 
Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones 
que es troben en situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica. 

Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU 
i dels membres del Grup d’ERC-AM i l’abstenció del Grup de la 
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CUP – PA, acorden donar suport a la proposta impulsada per la UGT 
de Catalunya anomenada «Garantia +55», i que signifi ca: creació de 
prestació Garantia+55 per a persones de més de 55 anys que es trobin 
en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i 
hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva; apostar per 
un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la 
Carta Social Europea; afrontar la gran complexitat i fragmentació dels 
diferents sistemes de protecció. Cal simplifi car i racionalitzar l’actual 
sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de l’adminis-
tració central. En conseqüència, cal abordar i reduir les desigualtats de 
les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions econò-
miques amb altres rendes; eradicar l’estigmació de les persones deso-
cupades en general i, concretament, de les majors de 55 anys. Només 
d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones; 
analitzar l’efi ciència dels programes d’inserció i apostar per accions 
d’inserció i de formació amb continguts reals. 
 
Es va debatre sobre l’aprovació de la moció de suport a la iniciativa 
legislativa popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya. 

SESSIONS JuNTa DE GOvERN LOCaL

Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2015

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica 
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Els reunits, per unanimitat, acorden adherir-se a la XSPLE de la Dipu-
tació de Girona per al període de 2016-2019 i acceptar les condicions 
d’adhesió establertes a les bases i a la convocatòria, amb els drets i 
obligacions que s’hi esmenten. 

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedi-
da per Dipsalut a l’empara del catàleg de serveis de Dipsalut 2015 
Programa Pm08 «Sigues tu», eines i actius per a la salut, dirigit als 
alumnes de primària i secundària de la demarcació de Girona. 

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a la Comissió de Festes 
de Constantins la quantitat de 440,00 euros per sufragar en part les 
despeses d’organització de la festa major de Constantins.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la jubilació parcial d’un 
treballador de l’Ajuntament simultaniejada amb un contracte de re-
lleu, i que es procedeixi a convocar la provisió d’un lloc de treball 
adscrit a les ofi cines municipals i aprovar les bases que en regiran la 
selecció.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases que regiran la 
selecció d’una plaça de manteniment i d’electricista adscrit a la bri-
gada municipal de l’Ajuntament de Sant Gregori i convocar la seva 
selecció.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost valo-
rat per a l’adequació de la cruïlla del carrer Jacint Verdaguer amb 
carrer Pau Casals de Sant Gregori, amb un import de 4.220,88 €; 
aprovar el plec de clàusules redactat per a la licitació d’aquesta 
obra; aprovar l’expedient de contractació i obrir-ne la corresponent 
convocatòria. 

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar inicialment el plec de 
clàusules administratives particulars que han de regir la licitació del 
contracte dels treballs de construcció d’un mur d’escullera en el late-
ral del torrent Vidal, aprovar l’expedient de contractació i obrir-ne la 
convocatòria.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada per 
a la construcció d’un bar al camp de futbol –primera fase: execució de 
l’estructura– amb un pressupost de 32.786,93 €. 

Junta de Govern Local de 26 d’octubre de 2015

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica 
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni de 
col·laboració entre el Club de Bàsquet Sant Gregori i l’Ajuntament de 
Sant Gregori per a l’ús i gestió del bar del pavelló municipal.

Els reunits, per unanimitat, acorden aportar al Fons Català de Coope-
ració al Desenvolupament l’import de 1.000 euros per ser destinats a 
la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 
Europa, víctima dels confl ictes armats a l’àrea mediterrània.
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Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedi-
da de 1.640,00 € per destinar-la a la minoració del cost del servei 
de menjador de dos infants usuaris de la llar d’infants municipal Els 
Escarlets de Sant Gregori que reuneixen les característiques de la con-
vocatòria de l’Ordre ENS/188/2015 de 17 de juny.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el projecte titulat per a 
l’aplicació de l’efi ciència i l’estalvi energètic a l’enllumenat públic de 
Sant Gregori, amb un import de 256.665,11 €.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar l’ajut concedit per la Di-
recció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya al projecte 
«Cal Bolet 2015» amb una ajuda de 12.000,00 €, dins la campanya de 
projectes d’activitats dirigides a persones joves.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost per als tre-
balls de construcció d’un mur de contenció a la zona del Mal Pas de 
Sant Gregori per un import de 6.329,08 €. 

Junta de Govern Local de 9 de novembre de 2015

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica 
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost valorat per 
a la creació de dos guals amb pas de vianants a la cruïlla del carrer 
Montseny de Sant Gregori per import de 6.339,99 €; aprovar el plec 
de clàusules redactat per a la licitació de l’obra referida; aprovar 
l’expedient de contractació i obrir-ne la convocatòria. 

Els reunits per unanimitat acorden adjudicar l’obra de reforma de 
construcció d’un bar al camp de futbol municipal primera fase.

Els reunits, per unanimitat, acorden adherir-se a la campanya 
d’emergència per ajudar els campaments de refugiats sahrauís que 
han patit les inundacions, instada pel Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. S’acorda el compromís d’aportar al Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament l’import de 1.000,00 € amb destí 
al projecte 2.865: Inundacions als campaments de refugiats sahrauís: 
campanya d’emergència des del món local.

Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2015

Assistents: Joaquim Roca Ventura, Josep Nadal Colomer, Àfrica 
Masó Sumsi, Anton Sunyer i Serrat.

Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a Dipsalut i acollir-se 
per a l’anualitat 2015 a la convocatòria relativa al programa Pt14 per 
a l’assessorament, suport tècnic i fi nançament a polítiques municipals 
de protecció de la salut, en concret per a les actuacions al pavelló 
municipal per reduir el risc de legionel·la. 

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost per als 
treballs d’instal·lació de tanques de fusta i jocs i desinstal·lació de 
tanques vegetals existents per import de 12.119,00 €, IVA no inclòs; 
aprovar l’expedient de contractació i obrir convocatòria per a la seva 
contractació mitjançant el procediment negociat sense publicitat de-
manant pressupost a tres empreses del sector. 

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la memòria valorada 
per a la construcció d’una coberta a la pista del pati compartit de 
l’escola Agustí Gifré i Institut de Sant Gregori, amb un pressupost 
de 44.336,00 €; aprovar inicialment el plec de clàusules administra-
tives particulars que han de regir la contractació de l’obra; aprovar 
l’expedient de contractació i obrir-ne la convocatòria.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el contingut de les nor-
mes de règim d’ús i funcionament dels horts socials ubicats al muni-
cipi de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra d’adequació de la 
cruïlla del carrer Jacint Verdaguer amb Pau Casals de Sant Gregori per 
a la formació de guals a l’empresa Transports Reixach SA.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni de col·laboració 
en matèria de serveis tècnics entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de construc-
ció del mur d’escullera al torrent Vidal de Sant Gregori a l’empresa 
Transports Reixach SA.
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Ordenances fiscals 2016

En el ple extraordinari celebrat el dilluns 26 d’octubre es van aprovar 
les ordenances fiscals de Sant Gregori, que entraran en vigor a partir 
del gener de 2016.
Dins les principals mesures que ha previst l’equip de govern cal des-
tacar que es rebaixarà el tipus de l’IBI per a l’any 2016, que passarà 
del 0,708 al 0,673. Aquest impost ja estava congelat des de l’exercici 
2014. 
Així mateix, es mantenen sense increments la resta d’impostos, com 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, l’impost sobre activitats 
econòmiques i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
S’estableix una nova bonificació del 25 % de l’IVTM per a vehicles 
híbrids.
Pel que fa a la taxa d’escombraries, es manté congelada, i la bonifi-
cació per realitzar compostatge de la fracció orgànica passa d’un 10 a 
un 15 %. Igualment s’introdueixen bonificacions en compostatge ca-
solà comunitari per a habitatges plurifamiliars (blocs de pisos). Com 
a novetat s’introdueix una bonificació d’un 15 % en el rebut de les 
escombraries per als comerços i establiments que signin la carta de 
compromís mediambiental. Aquest compromís comporta un segui-
ment de la gestió de les deixalles que generen i un assessorament en el 
tractament de residus comercials per incentivar uns millors percentat-
ges de reciclatge. Els preus públics d’activitats esportives municipals 
i d’utilització d’equipaments no experimentaran cap increment per al 
2016. Sí que s’introdueix una bonificació del 40 % per a persones 
amb discapacitat en l’abonament de la piscina municipal. I s’amplien 
les bonificacions per a majors de 65 anys en els preus públics de les 
activitats esportives municipals.

Conjuntament amb el Consorci de Benestar Social 
del Gironès es portarà a terme el projecte d’horts 
socials en una parcel·la cedida a l’Ajuntament per 
la Diputació de Girona (al costat del Consultori 
Mèdic Llémena). En aquest espai, d’entrada hi 
haurà deu horts per treballar, i se cediran a través 
de Serveis Socials. Durant almenys el primer any 
les persones del municipi designades per ocupar 

aquestes parcel·les tindran l’assessorament i seguiment d’un hortolà.
Durant el ple de setembre de 2015 es va presentar la proposta per 
canviar a tecnologia LED 710 punts de llum de tot el municipi de Sant 
Gregori.

El consum actual dels 23 quadres d’enllumenat que 
s’han previst en aquest projecte és de 360.785 kWh/
any i es preveu reduir a un consum de 177.655 kWh/
any, de manera que en resulta un estalvi del 50,75 %.
A part de l’estalvi energètic i econòmic també es 
podrien tornar a obrir tots els llums del nucli urbà, 
fet que milloraria l’eficiència en la il·luminació als 
carrers i les voreres.

L’acció està valorada en 310.564,78 euros. Per això s’ha sol·licitat un 
préstec a interès 0 % dins les línies d’ajudes per ens locals obertes 
pel Fons Nacional d’Eficiència Energètica. Aquesta sol·licitud ja ha 
estat acceptada i aprovada pel ple municipal durant aquest mes de no-
vembre de 2015. La previsió d’execució del projecte serà l’any 2016. 

Coberta de la pista escolar a la plaça Rafael Masó
Al ple del mes de novembre passat es va aprovar 
una modificació de crèdit, per import de 56.000 eu-
ros per cobrir la pista esportiva entre l’institut Vall 
de Llémena i l’escola Agustí Gifre. Aquest espai 
tindrà una estructura metàl·lica i una resistent co-
berta de lona que permetrà garantir fer-hi activitats 
escolars i esportives, en cas de pluja o en cas de 
molt de sol. 

Ara s’ha procedit a fer la convocatòria a les empreses que poden 
realitzar aquesta obra, i es preveu que es pugui executar en els 
primers mesos de 2016.
Al ple de novembre també es va procedir a destinar 13.000 euros, 
provinents del romanent de tresoreria 2014, per invertir en millora i 
ampliació de parcs infantils. Un d’aquests parcs serà el de la plaça 
Catalunya, en el qual es canviarà tota la tanca vegetal per una tanca de 
fusta i s’hi milloraran alguns elements de joc. I l’altre parc infantil és 

el de la plaça Miquel Martí i Pol, un dels més utilit-
zats del poble. Aquest s’ampliarà i s’hi col·locaran 
més elements de joc infantil. D’aquesta manera es 
continua millorant la xarxa de parcs infantils mu-
nicipals.
A la web del grup municipal www.ciusantgregori.
cat podreu trobar més accions i projectes. També ens 
podeu seguir a Twitter, a Facebook i a Instagram.

GRuP MuNICIPaL DE CONvERGèNCIa I uNIó SaNT GREGORI 
www.ciusantgregori.cat

Preparem el 2016
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Ens dirigim a tots vosaltres per comunicar-vos les principals propos-
tes presentades darrerament al ple, i l’estat actual de les propostes 
presentades anteriorment.
Primer de tot, us explicarem les dues mocions presentades pel nostre 
grup i la seva resolució en el ple.

Moció en suport a la iniciativa de la uGT a les persones majors 
de 55 anys desocupades
Hem proposat que es doni suport a la proposta impulsada per la UGT 
a Catalunya anomenada «Garantia +55», que propugna la creació 
d’una prestació per a persones de més de 55 anys que es trobin en si-
tuació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin 
exhaurit la prestació de desocupació contributiva.
El grup municipal de CiU vota a favor i les CUP s’abstenen. Per tant, 
s’aprova la moció.

Moció per instar la Generalitat a aplicar polítiques de suport en 
pobresa energètica
En aquesta moció proposàvem que l’Ajuntament de Sant Gregori 
rebutgés l’actitud del Govern espanyol per interposar recursos al 
TC amb resolucions presentades per la Generalitat de Catalunya per 
portar endavant mesures per pal·liar la pobresa energètica i els seus 
efectes. També s’insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant 
polítiques de suport a les persones en situació d’emergència en habi-
tatge i pobresa energètica.
Es proposa que es traslladi aquest acord al Govern de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes oportuns.
El grup municipal de CiU s’absté i la CUP vota a favor. Per tant, 
s’aprova la moció.

Estat de la qüestió de mocions presentades anteriorment

1. Retransmissió dels plens per Ràdio Sant Gregori.
Vam presentar una moció en què proposàvem que els plens de 
l’Ajuntament es poguessin seguir per Ràdio Sant Gregori o en strea-
ming per la web. Creiem que això permetrà un millor seguiment per 
part dels ciutadans de l’activitat política del municipi i així assegurar 
una major transparència.
L’equip de govern ens va fer dues propostes tècniques fruit d’un es-
tudi demanat al tècnic municipal de la ràdio. Nosaltres vam decidir 
aquella que consideràvem tècnicament més viable i aquella que era 
més econòmica. Tots els grups vàrem coincidir en la preferència.

2. Augment de la freqüència horària del bus i modificació del recor-
regut.
El grup municipal d’ERC a Sant Gregori va presentar un moció a 
l’Ajuntament que instava a augmentar la freqüència horària del bus: 
al matí passaria cada mitja hora, i a la tarda passaria cada hora fins 
les 20.30. A més, es va proposar que l’autobús es pogués desviar i 
passar per la carretera de Taialà per facilitar l’accés al CAP Doctor 
Joan Vilaplana, molt freqüentat per la gent de Sant Gregori.
L’equip de govern ens va comunicar que ja s’han reunit amb ATM de 
Girona i s’està preparant un estudi de costos amb relació a l’augment 
de la freqüència i rutes del bus que vam proposar.

3. Instar un veí a netejar la seva finca.
Vam proposar una moció per la qual instàvem el propietari d’una fin-
ca viver situada al camí ral, sota can Malcasat, a eliminar del terreny 
uns materials abandonats. D’aquesta manera evitarem més perjudi-
cis al medi ambient.
Ja s’ha procedit a requerir al propietari de la finca-viver que es ne-
tegi de materials abandonats i contaminants. No obstant això, de 
moment tot segueix igual.

Finalment, us voldríem desitjar un Bon Nadal i unes bones festes!

GRuP D’ERC DE SaNT GREGORI

Seguim treballant fidels a Sant Gregori
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Seguim
Després d’uns sis mesos formant part del Consistori creiem que hem 
treballat i estem treballant molt activament als diferents espais (plens, 
comissions i Consell Comarcal). Creiem també que la nostra tasca ha 
servit i està servint per aportar nous punts de vista a les polítiques 
municipals i que, encara que algunes no han pogut tirar endavant 
per la majoria absoluta del grup que governa, han servit per plantejar 
alternatives i debats. A continuació, desenvoluparem els punts més 
rellevants que hem aportat a l’Ajuntament aquests dos últims mesos:

ILP Educació 
Tal com vam dir al programa electoral, des de la CUP 
defensem una educació pública, digna, de qualitat, igua-
litària i solidària i, en aquest sentit, ens posicionem a fa-
vor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promoguda 

per l’Assemblea Groga, i que agrupa pares i mares, alumnat i profes-
sorat. És per això, i pels centenars de signatures que es van recollir al 
març, que vam presentar una moció en suport de la ILP per demanar 
que no s’apliqui la LOMQUE; que es debati una nova llei del sistema 
educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’educació (LEC), i 
que respongui a les necessitats dels centres i infants donant-hi suport 
institucional des de l’Ajuntament. Aquesta moció no va ser aprovada 
perquè CiU no estava d’acord amb diferents aspectes de la iniciati-
va, com per exemple la universalitat de l’educació pública i gratuïta 
des de la llar d’infants a la universitat, o perquè defensen un sistema 
educatiu amb centres privats i concertats. Malgrat tot, valorem posi-
tivament la confrontació d’idees que es va produir entre els diferents 
grups al ple ja que, com hem dit, entenem que hi ha d’haver debat 
polític més enllà de les votacions.

25N. Mural contra la 
violència masclista

En el context del 25N vam proposar a l’Ajuntament fer 
un mural de grans dimensions a la plaça de la Sardana. 
La idea de fer-lo, i en un lloc tan transitat, és per arri-
bar al màxim de persones i fer refl exionar. Volem agrair 
tant a l’equip de govern com a la brigada municipal les 

facilitats que hem tingut per poder-lo dur a terme. De la mateixa 
manera valorem molt positivament l’acte del dia 25N al davant de 
l’Ajuntament amb les campanades i la lectura del manifest. Volem 
remarcar, però, que entenem que la violència masclista és deguda a 
l’estructura patriarcal de la societat, la qual hem de combatre cada dia 
també des de les institucions, i no només per posar fi  als assassinats 

i la violència física sinó també per eliminar les violències invisibles 
com la pressió estètica, les joguines i els anuncis sexistes o els rols 
que tenim assignats. A més, en el futur context de la creació d’un nou 
país, d’una nova república, tenim l’oportunitat de crear un nou esce-
nari lliure de violència masclista. Tenim el compromís davant nostre 
de ser un país referent pel que fa a l’assoliment d’una estructura so-
cial igualitària i respectuosa.

Encausats del 9N
El ple extraordinari no va costar diners. Per defecte, 
tots els plens costen 1.250 euros a l’Ajuntament. Bà-
sicament es tracta dels sous que perceben els regidors 
per l’assistència. En tractar-se d’un ple extraordinari de 

poca durada per aprovar el suport al president Mas, a la vicepresiden-
ta Ortega i a la consellera Rigau vam proposar no cobrar les retribu-
cions. Va ser acceptat per la resta de grups municipals, i d’aquesta 
manera hem estalviat aquests diners al Consistori.

Mas o març
No volem acabar sense fer esment a les negociacions que 
s’estan duent a terme entre Junts pel Sí i la CUP - Crida 
Constituent. Com sabeu, durant el debat nacional que es 
va dur a terme a Manresa es va decidir continuar amb 
les negociacions amb Junts pel Sí i aconseguir trobar un 
president de consens. Cal recordar que, més enllà del que 
diguin els mitjans, era una jornada de debat d’on no es 

pot treure un posicionament defi nitiu. En funció de l’evolució de les 
negociacions que hi haurà les setmanes vinents, prendrem la decisió 
defi nitiva a l’Assemblea Nacional, màxim òrgan democràtic de la 
CUP. Des de la nostra assemblea local considerem que no arribar a un 
acord amb Junts pel Sí i per tant entrar a l’escenari d’eleccions al març 
seria un fracàs per al procés. Tenim confi ança en el secretariat nacio-
nal i els diputats, i estem convençuts que s’arribarà a una entesa entre 
els diferents grups implicats. Per acabar, volem agrair l’espai que vam 
tenir a la ràdio el divendres 23 de novembre per tal de poder explicar 
la feina que hem estat duent a terme aquests mesos i, de nou, volem 
agrair-vos el suport, les peticions, els suggeriments i les idees que ens 
feu arribar. Finalment, volem recordar-vos que les nostres assemblees 
sempre són obertes –ens trobareu els divendres abans de cada ple al 
Centre Cívic–, i que també podeu contactar amb nosaltres mitjançant 
el web o a través de les xarxes socials.

Independència i justícia social!



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

Butlletí d’informació Municipal Núm. 50 - 4t trimestre de 2015
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El diumenge 15 de novembre, les nenes i 
noies de gimnàstica artística varen partici-
par, un any més, a la 9a edició de la Fira del 
Pa i la Xocolata de Sant Gregori. Les gim-
nastes de l’escola esportiva de Sant Gregori 
ens varen delectar a tots els assistents amb 
diferents exhibicions de dansa i acrobàcies.
Les més petites, amb només cinc i sis anys, 
es varen estrenar actuant davant del públic, 
i ho van fer d’allò més bé. Les de 2n i 3r 
varen fer un ball molt divertit tot ensenyant-
nos la bona base que estan adquirint dia a 
dia. El grup de 4t, 5è i 6è van treballar molt 
dur per aconseguir fer un muntatge amb un 
alt nivell de difi cultat en què la coordina-
ció entre les participants és l’essència del 
ball. Finalment, les més grans varen exhi-
bir la seva expertesa en gimnàstica artística 
mostrant-nos l’alt nivell assolit any rere any 
amb tot tipus d’acrobàcies.
Volem agrair a tots els pares i mares el su-
port que rebem les entrenadores durant els 
assajos i les exhibicions, així com també 
donar les gràcies a l’Ajuntament per confi ar 
en aquest esport que, cada vegada més, va 
agafant força i bona reputació al poble. Ac-
tualment, ja som més de 84 alumnes entre 5 
i 18 anys i esperem anar creixent cada curs.
Des d’aquí volem donar molts ànims a la 
Lídia Pascual, que el mes de novembre 
passat va patir una lesió important durant 
els entrenaments de gimnàstica. Lídia, tots 
i totes esperem que et recuperis molt ràpi-
dament per seguir entrenant amb nosaltres 
i continuar gaudint de la teva passió per 
aquest esport!

Com que les competicions que organitzen 
els diferents consells comarcals de la pro-
víncia de Girona són aviat, els propers mesos 
ens dedicarem a treballar els exercicis que 
componen la gimnàstica esportiva d’aquest 
nivell. Quan en tinguem l’oportunitat farem 
la presentació dels equips de les diferents 
categories de nivell A i nivell B.
Les entrenadores us desitgem molt bon Na-

dal i felices festes.
Les dates i les seus previstes per a les compe-
ticions d’aquesta temporada 2015-2016 són: 
20 de febrer de 2016, Salt Gimnàstic Club.
19 de març 2016, Porqueres.
16 d’abril 2016, Torroella de Montgrí.
21 de maig de 2016, Porqueres. 
Jocs Emporion, només les 10 primeres clas-
sifi cades.

GiMnÀStica artÍStica Sant GrEGori

competicions nova temporada

l’actualitat esportiva

La	 Llémena	 Esportiva ofereix informació 
sobre l’actualitat esportiva del municipi de 
Sant Gregori i de la Vall de Llémena a través 
de reportatges d’entitats, esportistes o altres 
esdeveniments relacionats amb l’esport.

Cada setmana també es pot trobar el calen-
dari d’activitats esportives del cap de setma-
na al municipi de Sant Gregori (partits de 
futbol, partits de bàsquet, competicions o 
altres activitats relacionades amb l’esport). 

La	 Llémena	 Esportiva també disposa de 
perfi ls a les xarxes socials Twitter, Face-
book i Instagram.

https://llemenaesportiva.wordpress.com
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novembre, un mes de contrastos
cB Sant GrEGori

Acabem de deixar enrere el mes de novem-
bre. Novembre és un mes de contrastos. Fi-
xeu-vos, si no, en el temps. Només cal veu-
re que agradables són les hores del migdia 
d’un dia assolellat de novembre i que fredes 
són ja les llargues nits d’aquest mes, tot i 
no haver entrat encara a l’hivern. L’alegria i 
la llum del «caloret» (com deia la Rita) del 
migdia, i la tristor i la fosca de la nit.
Per al Club de Bàsquet Sant Gregori aquest 
mes de novembre també ha estat un mes 
de contrastos. Començàvem amb una fes-
ta molt simpàtica el dia 8 de novembre, la 
presentació dels diferents equips del club. 
Va ser una tarda del diumenge completa, ja 
que en els partits que precedien i seguien 
l’acte de la presentació, els equips de casa, 
animats i esperonats per una grada plena 
de gom a gom, van aconseguir sengles vic-
tòries. I enmig d’aquests partits, la presen-
tació dels equips del club, la desfi lada de 
tots els equips i l’alegria, sobretot dels més 
petits i petites, que a banda de donar molta 

feina a l’Alex van omplir de vida tot el pa-
velló. Satisfacció i alegria general.
A fi nals de mes, però, una tristor immensa 
glaça els cors de tota la gran família del Club 
de Bàsquet Sant Gregori i de tot un poble sen-
cer. El pare d’en Pere i d’en Pau ens deixava, 
i amb ell, un gran buit molt difícil d’omplir.
En el darrer dia de competició d’aquest nov-
embre tots els jugadors i jugadores han por-
tat un llaç negre a la seva samarreta i s’ha 

guardat un respectuós minut de silenci en 
memòria d’en Pere Font. Ha estat un sen-
zill però sentit homenatge a un dels nostres. 
Aquest escrit també vol retre homenatge 
a en Pere. La seva alegria i bonhomia han 
deixat una fonda petjada.
Que l’alegria d’aquests dies que s’acosten 
torni a planar per damunt de totes les famí-
lies del poble i de la gran família del Club 
de Bàsquet Sant Gregori.

cluB d’EScacS Sant GrEGori

campionat territorial
Com cada tardor, s’ha jugat el campionat ter-
ritorial d’escacs de Girona. Com ja es va fer 
l’any passat, el campionat s’ha dividit en tres 
seus: Olot, Blanes i Sant Gregori. El campió 
ha estat el jove jugador del Club d’Escacs 
Olot Eduard Aymerich, amb 8 punts. El segon 
classifi cat ha estat Marc Balagué, de Santa 
Eugènia, amb 7 punts, i el tercer, Javier Cas-
trillón, del Gerunda, amb 6,5 punts.

El club d’escacs Sant Gregori hi ha participat 
amb quatre jugadors: Laura Garcia, Rafael 
Garcia, Antoni Foix i Dani Alcantarilla.
La Laura Garcia ha realitzat un campionat 
molt bo, i ha fi nalitzat amb 6,5 punts, en cin-
quena posició. També ha estat la primera ju-
gadora classifi cada, fet que li ha comportat el 
campionat femení de Girona. També ha estat 
la primera classifi cada del seu tram ELO.

En Rafael Garcia també ha realitzat un tor-
neig excel·lent: ha fi nalitzat en 28a posició, 
amb 4,5 punts, i ha estat el campió del seu 
tram d’ELO.
L’Antoni Foix ha quedat en 39a posició, amb 
3,5 punts. Cal destacar que fi ns a la setena 
ronda anava líder del seu tram d’ELO, i havia 
derrotat jugadors molt superiors en ELO. Per 
motius laborals no va poder jugar les dues úl-
times jornades, però si hagués seguit jugant 
al mateix nivell, segur que s’hagués endut el 
seu tram ELO.
En Dani Alcantarilla ha acabat en 42a posi-
ció, amb 3,5 punts, i ha quedat subcampió 
sub-12.
En els propers mesos organitzarem un torneig 
de ràpides per recaptar fons per a la Marató, i 
jugarem el campionat per equips, a la primera 
categoria provincial.
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Som ja a fi nals d’any, i el PA St. Gregori està 
acabant la seva temporada 2015 amb uns re-
sultats molt positius. Les patinadores i pati-
nadors estan treballant molt, i estan assolint 
els objectius marcats a principi d’any.
En aquesta recta fi nal hem fet algunes com-
peticions: l’11 d’octubre, la Zoe Martínez, 
la Laia Arnau i la Júlia Pujolràs van partici-
par a la prova de Promoció a Fornells, en la 
qual la Laia i la Júlia es van classifi car per al 
Campionat de Promoció.
El 7 de novembre, amb la Martina López 
vam anar a Arbúcies a participar en les pro-
ves d’Iniciació C.
El 21 de novembre vam anar a St. Feliu de 
Guíxols a disputar el Campionat de Promo-
ció, en el qual la Laia Arnau va quedar ter-
cera classifi cada en la categoria B, i la Júlia 
Pujolràs segona classifi cada en la categoria 
C. El campionat ens va sortir tot rodó, i tant 
les nenes com les entrenadores van quedar 
molt contentes dels resultats, ja que van tre-
ballar molt, i moltes hores, per aconseguir la 
copa. Finalment ho van aconseguir. Això ens 
demostra que tot esforç té la seva recompen-

sa, i n’estem molt orgulloses.
El 5 de desembre anirem a Fontcoberta amb 
la Míriam Bernal, la Laia Arnau i la Júlia 
Pujolràs a les proves d’Iniciació B, i espe-
rem superar-les amb èxit.
Només ens queda celebrar en el pavelló de 
Canet d’Adri el Festivalet de Nadal, i ja do-
narem per fi nalitzada la temporada 2015 del 
PA St. Gregori.

Que passeu molt bones festes de Nadal, de 
part de totes les patinadores i patinadors, en-
trenadores i pares del club.

lES EntrEnadorES

PatinatGE artÍStic Sant GrEGori

El Pa St. Gregorim està acabant la temporada 2015

Júlia Pujolràs i Laia Arnau
Amb les entrenadores Imma Oliva i Gemma 
Vilches

aplec de Sant Grau

A R A   P A R L E M   D ’ A R A

El dia 12 d’octubre es va celebrar el tradicional Aplec de Sant 
Grau amb la caminada fi ns al cim, missa a l’ermita i castanyes i 
vi dolç.
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Aquest 2015 estem de celebració, per-
què ja fa deu anys que funciona la Mostra 
d’Espectacles Familiars de Petit Format. 
Hem aconseguit mantenir durant aquest 
temps aquesta mostra, tot i ser un gran repte 
per a un municipi petit com el nostre.
Durant aquests anys hem dut al nostre muni-
cipi espectacles de diverses disciplines, però 
sobretot pensant en el petit format, en espec-
tacles familiars i a poder apropar al públic 
de Sant Gregori aquells espectacles que en 
moltes ocasions es fan a les grans ciutats.
Aquest 2015 començàvem la mostra el mateix 
dia de la Fira del Pa i la Xocolata, com ja ha es-
tat tradició en els darrers temps, amb l’objectiu 
d’aprofitar els espectacles de la mostra per a 
la Fira i alhora rendibilitzar recursos. Comp-
tàvem amb el grup de percussió La Banda del 
Surdo, que amb el seu espectacle de percussió 
va animar la plaça Rafael Masó amb les seves 
músiques, xanqueres i tambors.

I a la tarda gaudíem de l’espectacle de cloen-
da de la Fira, que enguany va ser realitzat pel 
grup d’animació infantil País de Cotó, que 
amb la seva música i cançons va fer moure 
grans i petits.
Matí i tarda, a la Sala Rafael Masó podíem 
trobar espectacles de petit format per als mes 
petitons amb les Companyies Animamundi i 
Sifó.
La mostra, però, continuava el diumenge 22 
de novembre amb activitats durant tot el dia. 
Iniciàvem el matí amb una cercavila des de la 
plaça del Mercat fins a la plaça del Poble, una 
cercavila especial divertida amb l’espectacle 
Rats, de la Cia. Campiquipugui... En arribar 
a la plaça del poble ens esperava el grup The 
Pengüins, que ens va fer pujar al seu parti-
cular tren per fer-nos passar una bona estona 
fent gana per dinar amb les seves músiques 
reggae, ska, rhythm & blues... adaptades als 
més menuts.

I a la tarda comptàvem amb la Companyia 
Local de Circ, que per commemorar aquests 
deu anys de la MEG ens va presentar el seu 
espectacle La Fàbrica de Somnis, on vam po-
der descobrir grans artistes que ens van mos-
trar equilibris, jocs d’habilitat sorprenents i 
que, en definitiva, aconseguiren fer-nos pas-
sar una bona estona.
Al teatre, però, la festa continuava amb el 
Gran Tortell Poltrona, entranyable, divertit, 
arriscat, i que omplia el local de grans i pe-
tits. Va fer que els més grans recordéssim la 
infantesa més llunyana i que els petits, emba-
dalits, riguessin pels descosits.
taller de xapes...
Durant aquest dies, a més a més, els nens i 
nens han pogut realitzar la seva pròpia xapa 
commemorativa personalitzada pintant-la i 
donant-li vida...
Deu anys de mostra, de MEG. Esperem po-
der-ne celebrar molts més!!!

Mostra d’espectacles
2015

A R A   P A R L E M   D ’ A R A
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El diumenge 15 de novembre, Sant Gregori 
es va convertir en el municipi més dolç de la 
demarcació de Girona, amb la celebració de 
la 9a edició de la Fira del Pa i la Xocolata, 
promoguda per l’Associació de Comerciants 
i l’Ajuntament de Sant Gregori, i amb el su-
port de les entitats del municipi, la Diputació 
de Girona i la Generalitat de Catalunya.
Un any més, el bon temps va ser clau per a 
una afluència de públic que va superar els 
5.000 assistents, i que es va mantenir durant 
tota la jornada. 

Tots els actes de la Fira del Pa i la Xocolata 
es van poder desenvolupar segons la pro-
gramació prevista. Per una banda, hi hagué 
les activitats fixes de cada edició, amb la 
concentració de cotxes clàssics, motos his-
tòriques i tractors antics, així com també la 
trobada de puntaries i els col·leccionistes de 
plaques de cava. Durant tot el dia van estar 
funcionant els tallers infantils, amb elabo-
ració de figures de xocolata, decoració de 
barrets de cuina, quadres de xocolata, pa 
artesanal i piruletes de xocolata. Aquests 

tallers es van compaginar amb les activitats 
d’animació i jocs tradicionals organitzats per 
la Cia. Brotguai i amb les passejades amb 
ponis de l’hípica l’Escut, de Sant Gregori. 
El públic adult va comptar, també, amb les 
seves activitats. Al matí, els assistents van 
poder gaudir d’un maridatge de vi i xocola-
ta a càrrec de Wine Palace, un show cooking 
d’elaboració de pa i pizza sense gluten a cà-
rrec de Jordi Casas, de Mamicasas, i un tast 
de llets vegetals a càrrec de Bioxef i Pol Ca-
banas. I a la tarda hi va haver una demostra-

aSSociaciÓ dE coMErciantS i EMPrESariS 
Sant GrEGori - Vall dE llÉMEna

Èxit d’afluència a la 9a Fira del Pa i la Xocolata
de Sant Gregori
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ció de cuina de dolços del món a càrrec de la 
pastisseria Obrador Noel, de Sarrià de Ter. Cal 
destacar, també, la presència de l’Associació 
de Celíacs de Catalunya – Delegació de Gi-
rona, que van instal·lar un punt d’informació. 
Els tallers, exhibicions de cuina i con-
ferències es van acompanyar amb actes 
d’animació, com la demostració de gimnàs-
tica del Club de Gimnàstica de Sant Gregori, 
la desfilada de vestits de paper de les dones 
del cor de Sarrià de Ter o la Màster Class de 
Zumba a càrrec de Plagesport, que va ser un 

dels principals elements d’animació durant 
les activitats de la tarda.
Tots aquests actes van estar acompanyats du-
rant tot el dia de xocolata i pa a càrrec dels 
patrocinadors de la fira, així com de les dues 
xocolatades populars, que van generar cua 
i que va preparar Josep Motjé. Cal no obli-
dar la degustació de pastissos i dolços del 
9è Concurs de dolços de Sant Gregori, que 
va promoure el Casal Sant Grau, així com la 
degustació del pa tradicional de la Festa del 
Segar i Batre. 

La fira va coincidir amb la Mostra 
d’Espectacles Familiars i de Petit Format 
de Sant Gregori, que va permetre gaudir de 
diversos espectacles familiars durant tot el 
dia. També vam gaudir del trenet turístic del 
Gironès, que durant tota la jornada va pas-
sejar els visitants pel veïnat històric de Sant 
Gregori. 
La Fira del Pa i la Xocolata ens va regalar un 
any més una jornada plena de diversió i de 
bons moments per descobrir Sant Gregori i 
la Vall de Llémena.
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El dia 20 de novembre vam fer la darrera representació de l’any. 
Va ser a la sala polivalent de Corçà, on més de 80 espectadors 
van poder gaudir de la nostra última obra, Infi	delitI. Abans 
l’havíem portada a Girona (FITAG), Figueres, Anglès i Vidre-
res, en el marc de la Campanya de Teatre Amateur 2015 de la 
Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Recordem que la 
vam estrenar a Sant Gregori el mes de juliol i que a l’octubre 
hi vam tornar per obrir la Primera Mostra de Teatre Amateur de 
Sant Gregori (TEAM 2015).
En aquesta primera mostra, a part de la participació dels dos 
grups de teatre locals (IncreiXendo i Rovellats) vàrem gaudir 
de dues magnífi ques representacions per part del grup El Mirall, 
de Blanes, que va presentar una obra senzilla i preciosa, Paro-
le,	parole, un thriller amb pinzellades surrealistes i amb unes 
cançons delicioses en directe.
Per la seva banda, H6 Teatre d’Arbúcies, va portar Art, un dels 
èxits de l’autora Yasmina Reza. És una peça de qualitat molt 
ben resolta pel grup arbucienc, en la qual, a partir de les opi-
nions dels personatges sobre un quadre, sorgeixen unes discus-
sions que refl ecteixen les seves interioritats i contradiccions.
De cara a la propera temporada, esperem que la mostra tingui 
continuïtat en unes dates més escaients.
Pel que fa a nosaltres, en aquests moments estem assajant l’obra 
Cendra, una revisió del muntatge que vam presentar l’any 2012. 
Aquesta nova versió, que estrenarem l’any vinent, segueix la 
línia argumental original, però amb alguns canvis substancials, 
tant pel que fa a escenes noves com a la incorporació d’actrius i 
actors que l’any 2012 encara no formaven part del grup.
D’altra banda, també hem començat a preparar una nova obra, 
amb un guió molt àgil i divertit, que mirarem d’estrenar a fi nals 
de l’any vinent.
Us recordem que, si voleu estar al corrent de la nostra activitat, 
podeu visitar-nos sempre que vulgueu a increixendo.wix.com/
teatre, on sereu molt ben rebuts.

activitats
Primera Mostra de teatre 
amateur de Sant Gregori

Durant aquest trimestre hem pogut gaudir del teatre amateur, 
dins de la programació de teatre de l’Espai la Pineda. Sempre 
ha estat una proposta que ens agradat incloure, però aquest cop 
s’ha anat a més.
Amb el lideratge grup de teatre amateur local Increixendo, que 
n’ha dut la direcció artística, i amb el suport de l’Àrea de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Sant Gregori i la Federació Teatral Ama-
teur Gironina, s’ha pogut dur endavant la mostra.
Una mostra que ens ha portat a Sant Gregori dues companyies 
properes, amb dos espectacles curosament treballats.
Sant Gregori, però, participava també amb les dues companyies 
locals, la Cia. Increixendo i l’obra Infi	delity, que ja s’havia re-
presentat en altres ocasions en el municipi però que no per això 
no ens va tornar a sorprendre, i la Cia. Rovellats de Cartellà, 
que ens sorprenia amb l’obra Taxi, que ja va representar fa uns 
anys però que tenia un repartiment renovat, amb nous actors i 
actrius.
Una mostra que es clou amb més de 300 espectadors, que han 
pogut gaudir del teatre de proximitat i no per això de menys 
qualitat, ja que han deixat palès que les companyies amateur 
actualment tenen un gran nivell.
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Els rovellats

El grup de teatre Els Rovellats de Cartellà 
ha participat a la I Mostra de teatre ama-
teur, que ha tingut lloc a Sant Gregori. Per 
a aquesta ocasió s’ha recuperat l’obra Taxi, 
de Ray Cooney, que ja s’havia representat 
l’any 2009. 

Aquesta recuperació ha suposat força ho-
res d’assaig, i cal valorar de manera espe-
cial l’esforç important que han fet les per-
sones que darrerament s’han incorporat al 
grup: Imma Juvany, Gavi Espuche i Albert 
Garcia, i també una breu aparició en esce-

na de Conxa Torrado, que ja fa anys que 
col·labora amb el grup des de darrere el teló. 
És important esmentar que per a aquesta 
obra hem pogut comptar, a més, amb la va-
luosíssima col·laboració de Marta Parramon 
en la direcció.
D’aquesta peça teatral en vàrem fer una pri-
mera representació el diumenge 22 de nov-
embre a Torroella de Fluvià, on vàrem acom-
panyar la gent gran en el dia de l’homenatge 
que anyalment els ret l’Ajuntament.
Alguns dels membres del grup també varen 
ser presents a la festa major de Franciac, on 
van fer passar una bona estona a la gent del 
poble reunida sota els estels.
Aquesta ha estat nostra activitat aquest 
2015. Cal esmentar-ne, a més, l’assaig i re-
presentació de l’obra	Fuita, el mes de maig 
passat, a benefi ci dels alumnes de 6è curs de 
l’escola Agustí Gifre.

Marina Rosell ens va oferir un concert proper, a fl or de pell, 
que rememorava Moustaki, i també ens presentava  algunes de 
les noves cançons del seu nou disc. Justament a la foto, Marina 
Rossell surt fi rmant un CD del públic afi cionat.

concert Marina rossell

 Us desitja 
 Bones Festes! 
          Bones lectures 
                   Bones excursions 
                        Bons casals 
                             Bones conferències... 

 
i un bon any 2016 !! 
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Les Dones de la Vall vàrem començar les activitats del trimestre amb el tradicional 
viatge de cap de setmana. Enguany, la nostra destinació va ser el Tirol, amb visites a 
Innsbruck i Salzburg, i vam gaudir del magnífi c paisatge i dels poblets que separen les 
dues ciutats. Durant un cap de setmana, 30 companyes vàrem compartir il·lusió i ale-
gria, com anem repetint durant els darrers onze anys.
També hem col·laborat a la Fira del Pa i de la Xocolata, mitjançant una parada en la qual 
es venien davantals, melmelades i galetes casolanes, tot això elaborat per voluntàries 
de l’Associació. Els benefi cis d’aquesta venda es repartiran entre la Marató de TV3 i 
ajudes per al menjador de l’escola.
Com cada any, la Núria Lladó ens ha donat idees per al menú de Nadal. Uns dies més 
tard es va organitzar un taller de decoració de la llar.
Aquest és el resum de l’activitat d’aquest trimestre. Però no podíem deixar d’esmentar 
que el dia 25 de novembre, conjuntament amb la regidoria d’igualtat de l’Ajuntament, 
es va organitzar un acte en el marc de la diada contra la violència de gènere.

activitats del quart trimestre

dia internacional 
contra la 

violència de 
gènere

El dia 25 de novembre, 
amb motiu del Dia inter-
nacional contra la violèn-
cia envers les dones, des 

de l’Associació de Dones 
de la Vall i l’Ajuntament de 
Sant Gregori es va convocar 
un acte a la plaça del poble 
per mostrar el rebuig al mal-
tractament a les dones. Es va 

fer la lectura del manifest, van 
repicar tantes campanades com, 

malauradament, víctimes i es van en-
cendre espelmes representant el símbol 
de la dona.
Així mateix, al balcó de l’Ajuntament 
de Sant Gregori es va col·locar un llaç 
solidari de color lila per solidaritzar-se 
amb aquesta causa i recordar que s’ha de 
seguir treballant, en tots els sentits, per 
eliminar la violència envers les dones.

El dia 25 de novembre, 
amb motiu del Dia inter-
nacional contra la violèn-
cia envers les dones, des 

de l’Associació de Dones 
de la Vall i l’Ajuntament de 
Sant Gregori es va convocar 
un acte a la plaça del poble 
per mostrar el rebuig al mal-
tractament a les dones. Es va 

fer la lectura del manifest, van 
repicar tantes campanades com, 
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12 d’octubre: missa i concert per la Festa 
Major de Sant Medir.
22 de novembre: missa i concert a la Festa 
Major de Montcal. Ens va fer especial il·lusió 
cantar aquest dia, ja que era santa Cecilia, pa-
trona dels músics.
8 de desembre: concert de Nadales a can 
Roseta a Cartellà. Volem donar gràcies a la 
Remei Mulleras per comptar amb nosaltres 
cada any en la inauguració del seu fantàstic 
pessebre.
12 de desembre: concert de Nadal a l’espai 
la Pineda de Sant Gregori. En aquest concert 
hi varen participar com a corals convidades 
La Coral Silene, de Sils, i l’Orfeó Jonque-
renc, de la Jonquera.
Vàrem oferir aquest concert per col·laborar 
amb la Marató de TV3 d’aquest any, dedica-
da a les malalties de la diabetis i l’obesitat.
13 de desembre: missa i concert a la festa de 
santa Llúcia de Sant Aniol de Finestres.

També aprofitem per convidar-vos a les acti-
vitats que farem en el decurs d’aquestes fes-
tes nadalenques, i que us detallem tot seguit:
22 de desembre: a les 18 h, concert a l’Espai 
Caixa, a la plaça Poeta Marquina, de Girona.
dia 24 de desembre: a les 24 h, Missa del 

Gall a l’església parroquial de Sant Gregori.
Dia 1 de gener de 2016: a les 19 h, concert 
d’Any Nou, amb la Jove Orquestra del Gi-
ronès, a l’església parroquial de Llagostera.
Bones festes!!
I els nostres millors desitjos per a l’any nou.

activitat de la coral Sant Gregori en el 
decurs del darrer trimestre d’enguany

El Festival de Tardor de Sant Gregori es va cloure amb els concerts 
de La Principal de la Bisbal a l’espai La Pineda i del Cor Maragall 
a l’església parroquial de Sant Gregori. Aquest any, entre tots els re-
citals, hi van assistir uns 350 espectadors, que van poder gaudir des 
de la música de cambra i de cobla fins a poemes de Miquel Martí 
Pol musicats, i també del cant coral.

Festival de tardor
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Pessebre de can roseta

-  Aquest pessebre és una creació personal en la qual s’expressen 
sentiments i emocions.

-  És tradicional i artesà, i necessita llibertat, motiu pel qual està 
ubicat en una masia enmig del bosc, que li dóna espai i aire lliure.

-  El seu començament va ser en esglésies i ermites de la nostra 
vall, la Vall del Llémena. Més tard, durant setze anys, ha anat 
representant diferents monuments fi ns arribar als cent quatre 
de diferents llocs de Catalunya.

-  Aquests any es dóna per acabat l’homenatge dels genis de Catalunya 
amb la Torre del Roca. És un homenatge a la millor cuina del món.

-  Els seus edifi cis són reproduïts utilitzant el tradicional suro i 
alguns amb pedra.

- Tot el conjunt uneix naturalesa i creativitat.
-  Fa més de vuit-cents metres quadrats. És un pessebre viu, en 

constant creixement i amb noves aportacions cada any.
-  Hi trobem cultura, art i tradició a l’abast de tothom, grans i petits.
-  A més a més del pessebre, en aquest espai natural hi trobareu 

diversos racons, com el jardí de plantes aromàtiques i medici-
nals, la col·lecció acabada de punts de llibre de tots els muni-
cipis gironins, i un gran ventall d’objectes de regal.

-  És obert fi ns al 8 de febrer d’11 a 13 i de 16 a 18, dies festius inclosos.
-  La resta de l’any només es podrà visitar havent concertat prè-

viament la visita.
- Per a grups superiors a 20 persones, cal concertar visita.
- Tots els camins estan adaptats per a persones amb minusvàlua.
-  Per a més informació podeu trucar a la Remei Mulleras al 972 42 83 43.  

Durant el Gran Recapte que s’ha fet aquest mes de novembre, 
s’han recollit 993 kg d’aliments entre els tres supermercats del po-
ble i la Biblioteca. En aquests moments, des del Rebost del Lléme-
na atenem 28 famílies.
Volem agrair a l’Ajuntament la porta nova, que, sobretot a l’hivern, 
ens ajudarà a no passar tant de fred. A part, també volem agrair als 
veïns del poble totes les donacions rebudes durant l’any.
També hem fet els cursos de manipulació d’aliments i un taller de 
costura, activitats que han agradat molt.

El Gran recapte

Inauguració del pessebre de Can Roseta de Cartellà el pas-
sat 8 de desembre amb la visita de la família Roca del Celler 
de Can Roca, a la imatge el parlament de Josep Roca amb 
Josep Maria Fonalleras acompanyant a la Remei Mulleras i 
centenars de persones assistents a la trobada que va cloure 
amb concert de la Coral Sant Gregori i xocolata per tothom.
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Formació ocupacional per a persones en situació d’atur i joves
Durant el mes de novembre s’han iniciat els cursos de formació 
ocupacional que ha promogut l’Àrea de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Sant Gregori des del programa Llémena Ac-
tiva. Han estat dirigits principalment a persones aturades i jo-
ves, que han gaudit gratuïtament d’aquesta formació. L’objectiu 
d’aquestes càpsules formatives és millorar les competències per-
sonals i professionals d’aquestes persones per facilitar la seva 
inserció en el mercat laboral.
Llémena Activa ha promogut tres formacions:
• Curs d’atenció a les persones a domicili
• Curs de gestió d’estocs i magatzem
• Curs de creació de pàgines web amb Wordpress
A través d’aquest programa també s’han concedit subvencions 
específi ques a persones aturades per a formacions professiona-
litzadores individuals.

l’ajuntament de Sant Gregori inicia el programa formació i 
treball per a persones aturades majors de 45 anys
A través del programa Formació i Treball del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Gregori ha promogut la con-
tractació temporal d’una persona del municipi i major de 45 anys, 
en atur i sense prestació per desocupació i/o subsidi, que durant 
un període de sis mesos i a jornada completa s’incorporarà a la 
Brigada Municipal de Sant Gregori. El programa s’ha iniciat el 
mes de novembre i es preveu que fi nalitzi al maig.
L’objectiu del programa Formació i Treball és afavorir la in-
serció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades, 
prioritàriament de les persones de 45 anys o més, que hagin 
exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi, mitjançant la 
realització de tres tipus d’accions:
•  Accions d’experiència laboral, que consisteixen en la contrac-

tació laboral per part de l’Ajuntament per a la realització de 
treballs de caràcter públic i d’interès social. El nombre de con-
tractes a realitzar està determinat pel SOC.

•  Accions formatives, d’entre 80 i 120 hores de durada, 
d’assistència obligatòria per als/les participants durant la jor-
nada laboral.

Amb la fi nalitat de donar a conèixer el poeta Òscar Samsó 
Ardèvol, nascut a Sant Gregori, s’ha format el grup musical 
Ara. Els seus components, dirigits per Xavi Massó, són Mi-
quel Cabós, Miquel Planellas i Laura Gázquez. Fins a la data, 
han fet una actuació d’agraïment als avis del Casal Sant Grau 
per haver-los deixat el local d’assaig; i un oferiment fl oral a 
Marina Rossell a l’Espai la Pineda, en reconeixement a les 
seves arts de cantautora. 
Volem recalcar que el dia 13 de febrer es farà el recital de poe-
mes d’Òscar Samsó a l’Espai la Pineda de Sant Gregori. Els 
grups de teatre Increixendo i Els Rovellats de Cartellà seran 
els encarregats de portar l’obra de Samsó a escena, i el grup 
Ara, de musicar-la.
A part, per als qui vulguin llegir els versos de l’autor, el fi ll 
del poeta ha facilitat el llibre Riera de Caldes a la biblioteca 
Miquel Martí i Pol.

Promoció Econòmica Poesia al centre cívic

Poemes musicats del poeta Òscar Samsó al Centre Cívic de 
Sant Gregori
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Divendres 2 d’octubre vàrem encetar una 
nova edició del Club DeLectura, i ho vàrem 
fer acompanyats de Laura Borràs.

Al llarg del mes d’octubre hem comptat amb 
una exposició escultòrica molt suggeridora: 
«Esbossos», de Jordi Esteban.

Divendres 9 d’octubre vàrem tenir en Quim 
de Vadecontes explicant contes als infants. 
Primer hi va haver un preludi musical a cà-
rrec de la Berta Font, la Paula Masclans i la 
Martina López, de l’Escola de Música del 
Gironès, que ens van interpretar un parell de 
peces al violí.

El dimecres 21/10/15 vàrem tenir una doble 
activitat a la biblioteca. D’una banda, i per 
celebrar la Setmana Verda de Sant Grego-
ri, ens va visitar l’economista José Ramón 
Blanco, que ens va fer una xerrada sobre 
bioeconomia; i tot seguit hi hagué una nova 
sessió del Club DeLectura, durant la qual 
vam comentar Dora	Bruder, de Patrick Mo-
diano, i el dimecres 18/11/15 ens vàrem tro-
bar per comentar La	dona	de	Martin	Guerre.

Al mes d’octubre hem preparat un centre 
d’interès temporal al voltant de la tardor, 
aprofitant la decoració que han fet els nens i 
nenes de la llar d’infants Els Escarlets.

El divendres 06/11/15 vàrem tenir una sessió 
de contes infantils amb la Sessi Sitja. Primer 
hi va haver un preludi musical a càrrec de la 
Berta Señé, alumna de l’Escola de Música de 
Sant Gregori. Va ser una sessió íntima però 
molt amena.

El mateix divendres 6/11/15, a les set del 
vespre, vàrem inaugurar l’exposició del Pro-
jecte BiblioArt. Hi varen assistir molts dels 
artistes participants, amics, familiars, la nos-
tra regidora i la Sra. Carme Fenoll, cap del 
Servei de Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya.
Aquesta exposició va estar amb nosaltres tot 
el novembre.

I parlant d’exposicions, aquest mateix nov-
embre vàrem tenir-ne una de fotografies de 
la Vall, fetes per alumnes del Montessori. La 
seva professora és la Marta Carreres.

Biblioteca Miquel Martí i Pol
«Els	millors	moments	de	la	meva	vida	els	he	passat	amb	un	llibre»

Marcel Proust

actiVitatS PaSSadES
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ProPErES actiVitatS

I a mitjan novembre vàrem tenir també una 
miniexposició sobre l’humorista El	Perich.

El diumenge 15/11/15 hi va haver la 9a Fira 
del Pa i la Xocolata. A la nostra biblioteca hi 
heu pogut trobar un munt de llibres i altres 
documents que hi estan relacionats.

El divendres 20/11/15 vàrem organitzar una 
altra sessió de contes infantils. Aquest cop 
varen ser «Contes per menjar», amb Joan de 
Boher.

Trobareu informació més detallada de totes 
les activitats relacionades amb la biblioteca 
al nostre bloc:
http://bibliotecadesantgregori.
blogspot.com/

EXPoSicionS:
•  Desembre: Exposició fotogràfica sobre la 

Fira del Pa i la Xocolata. Organitzada per 
ElZoom.

•  Gener: Exposició col·lectiva de vitralls. 
Alumnes d’Olga Sala.

•  Febrer: Exposició «Art i retroinformàtica», 
de Joaquim Vidal. Inauguració el divendres 
05/02/16 a les set de la tarda.

•  Març: Exposició fotogràfica d’Elisabet An-
gelats.

•  Abril: Exposició pictòrica de Miquel Jas-
sans.

cluB dE lEctura:
•  Maria	Rosa, Àngel Guimerà. 20 de gener. 
•  El	 quinto	 en	 discordia, Robertson Davies 

(Premi Llibreter 2007) 24 de febrer
•  La	mort	del	pare. Karl Ove Knausgard. 16 

de març. 
•  K.	 L.	 Reich. Joaquim Amat-Piniella, 20 

d’abril. 
•  El	carrer	estret, Josep Pla. 18 de maig
•  Els	nois, Toni Sala. 15 de juny. 
•  Des	d’on	tornar	a	estimar. Joan Margarit. 

20 de juliol 

PrESEntacionS dE lliBrES, 
tallErS i/o XErradES:

•  Gener: divendres 29. Taller familiar de vi-
tralls. Cal inscripció prèvia. Pack de dos 
persones: 1 adult + 1 infant, cost total 50 €.

•  Febrer: divendres 12. Taller sobre àlbums 
il·lustrats. Cal inscripció prèvia. Cost: 5 € 
per persona.

•  Març: divendres 4. Xerrada amb Albert Pa-
radera.

•  Abril: divendres 22. Presentació de l’últim 
llibre de Sisu Lagares.

inFantilS:
•  Gener: divendres 15. Contes infantils amb 

Ignasi Gelabert.
•  Febrer: divendres 26. Contes infantils amb 

la Cia la Minúscula.
•  Març: divendres 18. Contes infantils amb 

Vadecontes.
•  Abril: dijous 14 o divendres 15 a triar. 

Tallers infantils de Primavera amb Taller 
Nimbe. Caldrà inscripció prèvia. Cost: 1 € 
per persona inscrita.

De la resta d’activitats us n’anirem infor-
mant a mesura que es vagin acostant.

PEr a adultS:
•		To	kill	a	mockingbird	 / Harper Lee (N ANG 

LEE)
•		La	 vie	 devant	 soi / Romain Gary (Émile 

Ajar). (N FRA GAR)
•		La	vida	dels	elfs / Muriel Barbery; traduc-

ció de Salvador Company i Anna Torcal 
(N BAR)

•		Llamé	al	cielo	y	no	me	oyó / Juan Pedro 
Cosano (N COS)

•		Hombres	desnudos / Alicia Giménez Bart-
lett (N GIM)

•		Grey / E. L. James; traducció de Anuvela 
(N JAM)

•		Temps	de	família	/ Tània Juste (N JUS)
•		El	tren	de	los	huérfanos / Christina Baker 

Kline; traducció de Javier Guerrero (N 
KLI)

•		Escolta	la	cançó	del	vent; Pinball 1973 / 
Haruki Murakami; traducció del japonès 
d’Albert Nolla (N MUR)

•		Port	amagat / María Oruña; traducció de 
Josep Alemany (N ORU)

•		Hi	havia	una	vegada	una	noia	que	va	se-
duir	el	marit	de	la	seva	germana,	i	ell	es	
va	penjar	d’un	arbre / Liudmila Petruixé-
vskaia; traducció de Miquel Cabal Guarro 
(N PET)

•		Totes	les	estacions	de	França / Oriol Pon-
satí-Murlà (N PON)

inFantilS:
•  Estic	molt...	content! / Read Play
• 	Ralf / Jean Jullien; col·laboració en 

l’argument i el text de Gwendal Le Bec (I 
ÀLBUM I1 JOV

• 	De	quin	color	és	un	petó? / Rocío Bonilla 
(I1 ANI)

•  Guinness	 world	 records	 2016 (ANUARI 
16)

•  Ruta	 infernal / Jeff Kinney; [traducció: 
David Nel·lo]V9 (I3 DIA)

•  Vella	escola / Jeff Kinney; [traducció: Da-
vid Nel·lo] V10 (I3 DIA)

•  El	misteri	dels	set	gols	en	pròpia	porta / 
Roberto Santiago; il·lustracions d’Enrique 
Lorenzo; traducció de Lluïsa Moreno V2 
(I3 FUT)

•  Som	autèntics / Anna Manso; il·lustracions 
de Bea Tormo. V1 (I3 QUI)

còMicS:
•  Frida	Kahlo:	 viva	México / texto e ilus-

traciones: Wili Blöß; color y traducción: 
Beatriz López-Caparrós; asesoría: Dr. 
Gregor Jansen (IC BLO)

•  El	papir	del	Cèsar / text de Jean-Yves Fe-
rri; dibuixos de Didier Conrad; [traducció: 
Daniel Cortés Coronas] (IC GOS)

•  La	balada	del	norte / Alfonso Zapico (C 
ZAP) (ESP

noVEtatS
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Amb aquest primer volum de The	 Ulti-
mates,	Mark	Millar comença de cap i nou 
esborrant dècades d’història comiquera per 
encetar una nova versió dels superherois de 
la Marvel. I amb nova versió no em refe-
reixo únicament a una història nova, sinó a 
una reinvenció dels personatges. Com que 
la col·lecció està encabida a la línia Ultima-
te, la sèrie té com a objectiu adaptar els per-
sonatges i les seves aventures al segle XXI. 
Aquesta visió més «realista» del triumvirat 
heroic ens presenta el Capità Amèrica com 
un patriota fora del seu temps, Iron Man 
no és només un playboy milionari, sinó un 
autèntic alcohòlic que necessita un equip 
de tècnics per posar-se l’armadura, i Thor, 
el déu del tro, és un hippie idealista afi liat 
a Greenpeace. Tots tres, acompanyats de 

membres secundaris, actuen sota el coman-
dament del govern nord-americà per man-
tenir la seguretat del país i, per extensió, 
del món.
I si un dels trets més signifi catius de la sè-
rie és el realisme que sorgeix de la ment 
de Mark Millar, qui és el més adequat per 
il·lustrar-ho tot que Bryan Hitch? L’artista 
és una bèstia sobre el paper: cada pàgina, 
cada vinyeta, és una delícia visual ja que, 
a més de vessar realisme per totes bandes, 
dota cada escena de milers de detalls.
Una recomanació obligada per a tots 
aquells que han gaudit amb l’adaptació a la 
gran pantalla de les dues pel·lícules de Los	
Vengadores.

adriÀ BESalÚ MarquÈS

the ultimates: els venjadors del segle XXi

Guanyadors:
Premi temàtica Xocolata: Arnau Teixidor Vinyals (Celrà)
Premi temàtica Pa: imma Ballester Espígol (Sant Gregori)
Premi temàtica Fira: Mireia reixach ribas (Sant Gregori)
Premi temàtica Fira: Ventura Martínez capell (Sant Gregori)

Aquest és un concurs organitzat pel ZOOM i per l’Associació de Co-
merciants. Les fotografi es guanyadores i totes les seleccionades fi na-
listes s’exposaran a la Biblioteca fi ns passades les festes de Nadal.

Entrega de premis del concurs de fotografi a
de la iX Fira del Pa i la Xocolata 2015

XXIII Concurs Fotogràfic
FESTA  MAJOR  SANT  GREGORI 2016
Us anunciem el tema del proper concurs:

ELS COLORS DE LA VALL DE LLÉMENA: ELS BLAUS

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

Coral Alsina (en representació de l’Associació de Comerciants), 
Imma Ballester (Premi temàtica Pa), Ventura Martínez (Premi te-
màtica FIRA), Jaume Ribas (president del ZOOM).
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la Mancomunitat de la Vall de llémena 
participa en el programa formació i tre-
ball per a persones aturades sense pres-
tació.

La Mancomunitat de la Vall de Lléme-
na, a través del Consell Comarcal del Gi-
ronès, i mitjançant una subvenció del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, participa en 
el programa «Formació i Treball». Aquest 
programa té com a objectiu afavorir la in-

serció laboral i millorar l’ocupabilitat de les 
persones aturades, prioritàriament a les per-
sones de 45 anys o més, que hagin exhaurit 
la prestació per desocupació i/o subsidi.
El programa consisteix, específi cament, en 
la contractació laboral d’una persona resi-
dent a la vall per realitzar treballs de caràc-
ter públic i interès social durant un període 
de sis mesos i a jornada completa. Aquesta 
persona s’incorporarà a les brigades muni-
cipals dels Ajuntaments de Canet d’Adri, 

Sant Martí de Llémena i Sant Gregori de 
forma rotativa, i donarà suport en la rea-
lització de treballs de manteniment en els 
diversos municipis.
Simultàniament a l’execució del programa, 
la persona benefi ciària participarà en ac-
cions formatives d’entre 80 i 120 hores de 
durada, per tal de millorar les seves compe-
tències professionals i professionals i facili-
tar la seva inserció en el mercat laboral un 
cop fi nalitzi el programa.

MancoMunitat dE la Vall dE llÉMEna

Programa
formació i treball

colla del Senglar de Sant Gregori-constantins

En una batuda, la Colla del Senglar de 
Sant Gregori-Constantins van caçar 
aquest senglar, que va quedar segon de 
Catalunya per les mides dels ullals. El va 
caçar Manel Manzano a Sant Grau.




