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Solució dels mots encreuats

El tapat, destapa’l!
Els primers passos els vas fer a...
A Domeny, dins el municipi de Sant Gregori.

A quina escola vares anar?
A la de Sant Gregori, al Narcís Xifra a Girona i a 
l’IES la Garrotxa d’Olot.

Família nombrosa o fills únics?
Vinc de família nombrosa, força nombrosa! Amb 
cinc germanes. 
I com a pare de família?
Dos fills: nen i nena.

Ets «mainader»?
Sí, m’agraden molt els nens petits.

Quan eres petit, què volies ser de gran?
Futbolista, evidentment.

Has canviat de preferència?
No, però professionalment no m’hi he dedicat.

Quins eres els teus jocs preferits?
De petit, el futbol.

I de jove?
La música. He estat en uns quants grups, un dels 
quals a Sant Gregori.

El futbol, t’agrada veure’l per la tele, practicar-lo o 
organitzar-lo?
Tot, però principalment organitzar-lo.

Alguna vegada has treballat a Sant Gregori?
Onze anys a can Ribas.

T’has involucrat en alguna entitat del poble?
Vuit anys a la comissió de festes.

Quins són els teus hobbies ?
L’esport en general. A més, he corregut en algunes 
maratons. Les més importants: Barcelona, Berlín i 
París.

Una pel·lícula.
En el nom del pare.

Un destí per vacances.
Tranquil·lament, qualsevol indret de la Costa Brava.

Un llibre.
Córrer o morir, de Kilian Jornet.

El teu plat preferit.
Macarrons!

HoritzontalS: 1. Escultura de mig relleu. 2. Vas posar pels núvols algú 
o alguna cosa de dreta a esquerra. Article. Contracció. 3. Entra i surt de Polop. 
Adula, fa la gara gara. Mamífer artiodàctil remugant de la família dels cèrvids. 4. 
Es troba totalment invertit. Cap allà, pot ser de fruita; cap aquí, embasta. Segons 
l’accent, va tapar o el paguin o el peguin. 5. Xifra romana. Prega, resa. Anirem a 

passejar, per exemple,  d’est a oest. 6. Pot ser de loteria, i també de casament. Fa 
sonar dos corbs molt foscos. 7. Nom d’home cap allà, tonalitat cap aquí. Un Lau-
rel cinematogràfic cap allà, nascuts cap aquí. Sigla que codifica Holanda. Unitat 
hereditària elemental de la funció fisiològica. 8. Capgirat lloc de moltes eres. Agi-
tada, excitada, qui sap si l’ira. 9. Adverbi de lloc. Espiritualment contemplatiu. 
Un altre artiodàctil de la família dels cèrvids, però, en aquest cas, del subordre 
dels remugants. 10. Amb molt d’odi i malícia envers algú.

VErticalS.  1. Treure els pàmpols d’un cep, d’una vinya. 2. Forma de pro-
nom personal adverbial. Entra i surt de Torrent. Cap avall, envesteix; cap amunt, 
obeeix. 3. Conjunt d’objectes d’un gran valor. El riu alemany més conegut. 4. 
Representar una obra per primera vegada de baix a dalt. Cap i peus de cacic. 5. En 
la mitologia grega, dea titànica de l’aurora. S’enfila una parenta. Paraula de bou. 
6. Fer-lo a la parella, del dret,  està molt mal vist. Practiquin allò tan  cinegètic. 7. 
Augment patològic de les albúmines de qualsevol dels líquids orgànics. 8. Entra 
i surt del local. Infringeixo un manament de la llei de Déu des de sota. Codi ae-
roportuari IATA de l’aeroport civil de Santo Antão (Cap Verd). 9. Vot que no es 
comptabilitza de corcoll. Agres, vells, avars, podeu triar. 10. Dit de la frase o la 
paraula que significa exactament el mateix llegida del dret o del revés. 11. Dóna el 
sí rus. Sigla que fa pensar en aquell televisiu  festival de la cançó iberoamericana. 
Penja-robes. Entra i surt de Mannheim. 12. Urani simbòlic. Aboliré una llei. 13. 
Embellir amb afegitons de baix a dalt. El paradís, com si diguéssim. 14. Pompós 
i grandiloqüent.
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Solució a
el tapat, destapa’l!
del 7en1 anterior

Joanna 
Ferrer
torrent

Plantejament:
  Juguen negres i 

guanyen.

1. ... g3+ 2. Rf1 
g2+ 3. Rf2 Txe1
4. Rxe1 g1=D. Si 
el blanc es menja el 
peó, Txe1 guanya 
la torre.

Problema d’escacs
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Amb la col·laboració de:

E D I T O R I A L97 En plena primavera, quan el bosc, els camps i tot l’entorn 
natural del municipi es vesteixen amb els millors colors i 
llueixen en la seva màxima esplendor, és quan trobem més 
activitats esportives que es practiquen a l’aire lliure a Sant 

Gregori, ja siguin de competició, lúdiques o combinant les dues 
vessants. Algunes passen per aquí i d’altres es fan des d’aquí, però, 
d’una manera o altra, totes atrauen, fomenten l’activitat i aporten un 
valor afegit al nostre municipi. Contribueixen a donar-lo a conèi-
xer i fan que sorgeixi aquest ritme de visitants que recorren, entre 

setmana i els caps de setmana, els camins i indrets de cada racó del nostre tros. Crec que 
a tots i a totes ens agrada que ens vinguin a veure, i en aquest cas és agradable que visitin 
Sant Gregori. Sempre que ho facin amb respecte, precaució i mesura vers l’entorn natural.

Si ens fixem en aquestes darreres setmanes de primavera trobarem esdeveniments molt des-
tacats que han passat en gran part pel municipi de Sant Gregori i el conjunt de la Vall de 
Llémena, i que de ben segur que eleven el valor de les proves i hi deuen part del seu èxit: 
el Duatló de Girona, amb uns 500 atletes; la Challenge MTB de Girona, amb més de 900 
participants en bicicleta tot terreny; o la Volta Ciclista a Catalunya, de nivell i abast interna-
cional, amb els millors corredors professionals del món, que també van creuar el municipi 
per la carretera GI-531, en una de les etapes d’aquesta prova centenària. Coincidència o no, 
n’hem de treure la vessant positiva: que des de fora escullin venir a Sant Gregori i a la Vall de 
Llémena és bo, i ho hem d’aprofitar per seguir impulsant la pràctica esportiva i la projecció 
com a territori d’activitats esportives. Igual que quan s’organitzen directament les activitats a 
Sant Gregori, a través de l’Ajuntament o des d’entitats, com la caminada, la cursa i el cros de 
Ginestar, amb 480 participants; la Cursa d’Orientació a Sant Gregori, amb més de 360 parti-
cipants; aquest any, la Marxa Solidària a Sant Gregori; la Marxa Popular a Sant Gregori, que 
suma ja vint-i-vuit edicions i que s’ha celebrat aquest mes d’abril; i la que vindrà ben aviat, 
la Sant Grau X-Trem Run, a principis de juny, i que atrau centenars de corredors i corredores 
d’arreu. Són activitats que hauran aglutinat al voltant de 1.500 persones, i moltes més com 
a acompanyants, que hauran estat testimonis del bonic entorn natural de Sant Gregori, su-
mades a les més de 1.500 que hi hauran passat amb motiu d’esdeveniments vinguts de fora 
però que també han involucrat el municipi. Ara, doncs, d’una manera o altra, totes aquestes 
persones, esportistes i acompanyants hauran conegut el tresor que tenim, i que tindran sem-
pre que vulguin: la possibilitat de tornar a gaudir de l’esport i la natura.

I parlant de grans activitats esportives, malgrat que ja haurem deixat la primavera enrere: 
concretament, aquesta tardor de 2016, Sant Gregori i la Vall de Llémena acolliran una prova 
esportiva important, no sols per la projecció del territori a arreu de Catalunya sinó també 
per la finalitat solidària de l’esdeveniment, que és recaptar fons per a Oncolliga, entitat que 
treballa contra el càncer en molts àmbits, i molt activament. L’esdeveniment s’ha batejat 
com a OncoBike, i constarà d’un recorregut de quasi 200 km amb BTT, que passarà pels 
quatre municipis de la Vall de Llémena, amb equips de sis corredors i per relleus. De ben 
segur que servirà per seguir sumant i potenciant el binomi esport i natura a Sant Gregori i 
a la Vall de Llémena.

Bona primavera i bona diada de Sant Jordi.
JoaquiM roca VEntura

      Alcalde de Sant Gregori

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

NORMES DE COL·LABORACIÓ

u Els articles s’han d’enviar a: revista@santgregori.cat t
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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’autoritza la construcció d’un establiment per ser destinat a una fàbrica d’embotits a 
l’av. Jose Antonio de Domeny, i se sotmet la petició a la Comissió de Sanitat.

S’informa que el Departament Provincial ha comunicat a l’Ajuntament que no admetrà 
cap malalt o asilat en els seus establiments benèfics si aquests no disposen d’un acord de 
la corporació local, que es farà càrrec del seu cost.

S’acorda una habilitació de crèdit amb els següents imports: 2.750 pessetes per pagar 
les feines realitzades per part del secretari de la corporació, 1.455 pessetes per pagar la 
factura de la Guàrdia Civil destinada al municipi des del setembre de 1940, i 12 pessetes 
per al pagament de subscripcions.

S’acorda juntament amb l’Ajuntament de Girona enviar una carta d’agraïment al Minis-
tre d’Obres Públiques per la construcció del pantà de Sau.

SESSiÓ orDinÀria DEl 07/09/1941 

SESSiÓ orDinÀria DEl 09/11/1941 

SESSiÓ orDinÀria DEl 16/11/1941

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

E L E C C I O N S

resum resultats Eleccions agràries 2016 
(28.02.2016)

rESuM rESultatS Sant GrEGori i catalunYa
President mesa: Josep M. Arnau i Fontané
Vocal 1: Lourdes Boet Saus
Vocal 2: Lluís Boschdemont Llagostera
Nombre d’electors censats: 49
Nombre de certificacions censals aportades: 0
Nombre de votants: 24
Nombre de paperetes nul·les: 0
Nombre de vots en blanc: 0

rESultatS VotaciÓ
Unió de Pagesos de Catalunya: 18 (75 %)
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya: 4 (16,67 %)
Asociación Agraria – Jóvenes Agricultores: 2 (8,33 %)

uniÓ DE PaGESoS GuanYa lES ElEccionS aGrÀriES a Sant GrEGori
El 28 de febrer es van celebrar a Catalunya les eleccions agràries per escollir els representants 
a les organitzacions professionals agràries per un termini de cinc anys. A Sant Gregori, la 
participació va rondar gairebé el 50 %. Unió de Pagesos de Catalunya va guanyar el sufragi 
a casa nostra amb 18 vots; Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya en va obtenir quatre, i 
Asociación Agraria – Jóvenes Agricultores, dos. En l’àmbit nacional també va guanyar Unió 
de Pagesos, amb el 56,77 % dels vots.
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A C T I V I T A T   M U N I C I P A L

E L E C C I O N S

Eleccions al congrés dels Diputats 20 de desembre de 2015

Mesa St. Gregori - nucli
Mesa St. Gregori 

disseminat Ginestar, 
constantins i Domeny

Mesa cartellà, Sant 
Medir i taialà

1 - A i B % 2 - A % 2 - B % Totals %
Electors: 1.725 - 611 - 273 - 2.609 -
Votants: 1.277 74,03 % 404 66,12 % 223 81,68 % 1.904 72,98 %
Vots Nuls: 8 0,63 % 5 1,24 % 1 0,45 % 14 0,74 %
Vots en Blanc: 15 1,17 % 1 0,25 % 1 0,45 % 17 0,89 %
UNIÓ 17 1,33 % 8 1,98 % 4 1,79 % 29 1,52 %
PSC-PSOE 77 6,03 % 23 5,69 % 5 2,24 % 105 5,51 %
PP 38 2,98 % 25 6,19 % 7 3,14 % 70 3,68 %
Ciutadans 74 5,79 % 13 3,22 % 12 5,38 % 99 5,20 %
PACMA 16 1,25 % 4 0,99 % 1 0,45 % 21 1,10 %
UPyD 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
Dem. i Llib. 407 31,87 % 138 34,16 % 120 53,81 % 665 34,93 %
ERC-CATSÍ 447 35,00 % 144 35,64 % 57 25,56 % 648 34,03 %
EN COMÚ 173 13,55 % 43 10,64 % 14 6,28 % 230 12,08 %
PCPC 2 0,16 % 0 0,00 % 0 0,00 % 2 0,11 %
Recortes Cero 3 0,23 % 0 0,00 % 0 0,00 % 3 0,16 %

Eleccions al Senat 20 de desembre de 2015
Mesa St. Gregori - 

nucli

Mesa St. Gregori 
disseminat Ginestar, 

constantins i Domeny

Mesa cartellà, Sant 
Medir i taialà

1 - A i B % 2 - A % 2 - B % Totals %
Electors: 1.725 - 611 - 273 - 2.609 -
Votants: 1.224 70,96 % 388 63,50 % 218 79,85 % 1.830 70,14 %
Vots nuls: 22 0,65 % 12 1,09 % 4 0,64 % 38 0,74 %
Vots blancs: 66 1,95 % 13 1,18 % 5 0,80 % 84 1,65 %
Joan Bagué i Roura (DL) 412 12,19 % 146 13,30 % 126 20,16 % 684 13,41 %
Clàudia Massó i Fontàs (DL) 362 10,71 % 132 12,02 % 112 17,92 % 606 11,88 %
Pere Saló i Manera (DL) 339 10,03 % 131 11,93 % 96 15,36 % 566 11,09 %
Cristina López González (PSC-PSOE) 81 2,40 % 28 2,55 % 5 0,80 % 114 2,23 %
Joan Aguilar Destart (PSC-PSOE) 67 1,98 % 22 2,00 % 5 0,80 % 94 1,84 %
Raquel Gallego Cristóbal (PSC-PSOE) 64 1,89 % 21 1,91 % 5 0,80 % 90 1,76 %
Jordi Martí Deulofeu (ERC-CATSÍ) 457 13,52 % 154 14,03 % 71 11,36 % 682 13,37 %
Joaquim Ayats Bartrina (ERC-CATSÍ) 408 12,07 % 130 11,84 % 63 10,08 % 601 11,78 %
Elisenda Pérez Esteve (ERC-CATSÍ) 382 11,31 % 112 10,20 % 49 7,84 % 543 10,64 %
Deborah Coll i Whittall (En Comú) 132 3,91 % 42 3,83 % 12 1,92 % 186 3,65 %
Anna Toro i Recasens (En Comú) 120 3,55 % 32 2,91 % 9 1,44 % 161 3,16 %
Lluís Ciprés i Paltre (En Comú) 107 3,17 % 28 2,55 % 12 1,92 % 147 2,88 %
ALTRES 360 10,65 % 95 8,65 % 51 8,16 % 506 9,92 %
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MoViMEnt  DEMoGrÀFic
De l’1 de desembre de 2015 al 30 de març de 2016

naiXEMEntS

MatriMoniS

DEFuncionS

•  ÀLEX HURTADO i BLANCO, fi ll de José i Esther, que resi-
deixen a Sant Gregori, nascut el dia 8 de desembre de 2015.

•  TANIT FEIXAS i PUJADAS, fi lla de Lluís i Margarida, que 
resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 8 de desembre de 
2015.

•  MURIEL GASAU i TULLEUDA, fi lla d’Adrià i Raquel, que 
resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 10 de desembre de 
2015.

•  CLARA PARÉS i ARMENGOL, fi lla de Joan i Anna, que 
resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 11 de desembre de 
2015.

•  ISHAQ LAJDAR i ZAANANI, fi lla de Moustapha i Houria, 
que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 24 de desembre 
de 2015.

•  ONA PONSATÍ i SOLER, fi lla de Josep i Mònica, que re-
sideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 31 de desembre de 
2015.

•  NIL ALFARO i RAMÍREZ, fi ll d’Alexandre i Laura, que re-
sideixen a Sant Gregori, nascut el dia 2 de gener de 2016. 
Primer naixement de 2016.

•  NARCÍS MALAGELADA i CASAFONT, fi ll d’Andreu i 
Alba, que resideixen a Sant Medir, nascut el dia 9 de gener 
de 2016.

•  AINA MORENO i BARRIGA, fi lla de Jaume i Mireia, que 
resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 12 de gener de 2016.

•  ADRIÀ BONILLA i CARRÉ, fi ll d’Enric i Laura, que resi-
deixen a Sant Gregori, nascut el dia 13 de gener de 2016.

•  MEREL EDWIN VAN DAMME, fi lla d’Ivan Gustave i Les-
ley Steven, que resideixen a Constantins, nascuda el dia 10 
de febrer de 2016.

•  GUILLEM BOSCH i PANOSA, fi ll de Pasqual i Clara, que 
resideixen a Sant Gregori, nascut el dia 14 de febrer de 2016.

•  ESTEL FÀBREGAS i MARTÍNEZ, fi lla de Josep i Marta, 
que resideixen a Sant Gregori, nascuda el dia 2 de març de 
2016.

•  BERTA RASET i ROIG, fi lla de Sergi i d’Anna, que residei-
xen a Sant Gregori, nascuda el dia 15 de març de 2016.

•  LLÚCIA GARRIGA i BOSCH, de 89 anys, residia a Sant 
Gregori. Va morir a Salt el dia 10 d’octubre de 2015.

•  CARMEN VICTORIA i SÁNCHEZ, de 91 anys, residia a 
Sant Gregori. Va morir el dia 1 de novembre de 2015 a Gi-
rona.

•  DOLORS PLANELLA i RIERA, de 87 anys. Residia a Sant 
Gregori, on va morir el dia 2 de desembre de 2015. Fou inci-
nerada en el tanatori de Salt.

nil alFaro raMÍrEz
El primer santgregorienc 
de l’any 2016

•  JORGE BOSCH i BRAGADO, de Barcelona, amb LEILA 
ADJEROUDI, d’Orà (Algèria), es varen casar al Jutjat de Pau 
de Sant Gregori el dia 18 de desembre de 2015.

•  JORDI VILA i BLANCA amb MONTSERRAT MELCIÓ i 
SOY, tots dos de Taialà, es varen casar al Jutjat de Pau de Sant 
Gregori el dia 6 de febrer de 2016.

•  KENNETH SOLER-SERRANO i VERGÈS amb ANNA 
MENÉNDEZ i BOLÍVAR, tots dos de Sant Gregori, es varen 
casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 19 de març de 
2016.

•  MARCOS SÁNCHEZ i HERNÁNDEZ amb GEMA GA-
LLARDO i CONEJERO, tots dos de Sant Gregori, es varen 
casar al Jutjat de Pau de Sant Gregori el dia 19 de març de 
2016.
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•  MONTSERRAT ESTRACH i DALMAU, de 83 anys. Resi-
dia a Ginestar. va morir a Girona el dia 17 de desembre de 
2015. Fou enterrada en el cementiri de Sant Gregori.

•  JORDI PAGÈS i HUERTA, de 60 anys, vivia a Sant Gregori. 
Va morir el dia 18 de desembre de 2015.

•  JAUME VALLS i PLANA, de 94 anys, residia a Ginestar. Va 
morir el dia 20 de desembre de 2015.

•  JOAN JUVIÑÀ i BARRIS, de 90 anys, residia a Olot. Va 
morir a Taialà el dia 24 de gener de 2016. Fou enterrat en el 
cementiri de Taialà.

•  MARIA PERPIÑÀ i FERRER, de 95 anys. Residia a Sant 
Gregori, on va morir el dia 26 de gener de 2016. Fou enterra-
da en el cementiri de Sant Gregori.

•  MARIA TORRENT i RIQUÉ, de 82 anys, residia a Constan-
tins, on va morir el 27 de gener de 2016. Fou enterrada en el 
cementiri de Constantins.

•  HUGO EDUARDO FAGA, de 75 anys, residia a Ginestar. Va 
morir el dia 28 de gener de 2016.

•  ROSA CALVET i VILA, de 90 anys, residia a Sant Gregori, 
on va morir el dia 6 de febrer de 2016. Fou enterrada en el 
cementiri de Sant Gregori.

•  JOSEP GRABULOSA i FEIXAS, de 75 anys, vivia a Sant 
Gregori. Va morir a l’Hospital Josep Trueta de Girona el dia 
5 de febrer de 2016. Fou enterrat en el cementiri de Sant Gre-
gori.

•  ALICIA ROS i JUANOLA, de 44 anys, residia a de Sant Gre-
gori. Va morir el dia 10 de febrer de 2016.

•  JOSEP BELL-LLOCH i PLANAS, de 84 anys, residia a Ca-
net d’Adri. Va morir a la residència Les Oliveres de Sant Gre-
gori el dia 12 de febrer de 2016. Fou enterrat en el cementiri 
de Montcal.

•  MARIA CARMEN PERAFITA i PUJADAS, de 84 anys. Re-
sidia a Sant Gregori, on va morir el dia 15 de febrer de 2016. 
Fou enterrada en el cementiri de Sant Gregori.

•  CLIMENT RASET i ROBERTO, de 94 anys, va morir a 
l’Hospital Santa Caterina de Salt el dia 12 de març de 2016. 
Fou enterrat en el cementiri de Sant Gregori.

•  CONCEPCIÓ FARRERAS i PLANAS, de 89 anys, vivia a 
Sant Gregori. Va morir a Girona el dia 17 de març de 2016. 
Fou enterrada en el cementiri de Sant Gregori.

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

activitat municipal

Durant el mes de febrer van fi nalitzar les obres de canalització de la 
desembocadura del torrent Vidal a la riera de Llémena. També s’ha 
condicionat amb sauló el camí de passeig des d’aquest punt fi ns a la 
carretera de l’Argelaguet, a la zona de la Pineda.

A la zona de Mas Simon, per on passa el camí ral entre Sant Gregori 
i Girona, s’ha instal·lat un nou dispensador de bosses per recollir els 
excrements de gossos i la senyalització per seguir recordant la impor-
tància i l’obligació de recollir-los sempre.

Col·locació de bancs de material 100 % reciclat al tram del camí ral 
entre Sant Gregori i Girona.

Trasllat del pas de vianants de l’avinguda de Girona cantonada amb 
el carrer Pagesos.
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activitat municipal

Ampliació del parc infantil de la plaça Miquel Martí i Pol amb més 
espai, nous jocs i nous bancs. A més, canvi de la tanca perimetral i 
arranjament dels jocs de la plaça Catalunya.

S’han millorat els dos passos de vianants del Carrer Montseny per a 
què siguin més accessibles per tothom.

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

En Ventura Puig Oliveras i  l’Àngel Vidal Roqueta, membres 
de la brigada municipal, i en Pere Batllori Valentí, aparellador 
municipal, es varen jubilar a fi nals de 2015.
En un senzill acte de comiat, en el qual varen participar els 
membres del Consistori i els companys de feina, se’ls va re-
conèixer la tasca desenvolupada al servei del poble.

Amb un índex del 90,38 %, se situa entre els cinc millor muni-
cipis dels 221 de les comarques gironines, i assoleix la segona 
posició entre els municipis de menys de 5.000 habitants.
L’estudi InfoParticipa, realitzat per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), avalua 52 indicadors d’informació pública 
que es donen a través del web municipal i del portal de trans-
parència de tots els municipis de Catalunya, i és un indicador de 
la transparència i bones pràctiques de les administracions públi-
ques.

Jubilacions Sant Gregori obté el Segell 
infoparticipa en qualitat 
del web i transparència

Els tres homenatjats acompanyats de l’alcalde, Joaquim Roca
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carta de compromís 
per al reciclatge als comerços

a l’escola també ens interessem
per l’estalvi d’energia

Aquest 2016 s’introdueix una bonifi cació 
d’un 15 % en el rebut de les escombraries 
per als comerços i establiments que sig-
nin la carta de compromís mediambiental. 
Aquest compromís comporta un seguiment 
de la gestió de les deixalles que generen, 
i un assessorament en el tractament de 
residus comercials per incentivar millors 
percentatges de reciclatge. El seguiment es 
fa a través del Consell Comarcal del Gi-
ronès. Per adherir-s’hi, qualsevol comerç o 
establiment del municipi es pot adreçar a 
l’Ajuntament de Sant Gregori.

La deixalleria és un punt de recollida de resi-
dus especials que no tenen cabuda en un con-
tenidor específi c al carrer (piles, neumàtics, 
aparells elèctrics, mòbils, electrodomèstics, 
runa, miralls, mobles i fustes, oli, productes 
de neteja, dissolvents, bombetes, etc...).
A Sant Gregori, la deixalleria està ubicada al 
polígon industrial de la Jueria, i és oberta els 
dilluns i dimecres de 15 a 19 h i els divendres 
i dissabtes de 9 a 13 i de 15 a 19 h.
I la deixalleria mòbil és una petita deixalleria 
preparada per ser ubicada a diferents punts i fa-
cilitar el reciclatge i gestió de residus. Per això, 
durant dos dissabtes, a fi nals de 2015, es va 
ubicar la deixalleria mòbil al poble de Taialà (5 
desembre) i al poble de Cartellà (12 desembre), 
dos punts on també podien accedir per proximi-
tat veïns i veïnes de Domeny i de Sant Medir.
Durant aquest 2016 la deixalleria mòbil 
s’ubicarà altra vegada per aquests pobles i 
també per Ginestar i Constantins. En trobareu 
el calendari en aquesta revista o a la web mu-
nicipal, www.santgregori.cat.

Durant aquest curs escolar, un grup 
d’alumnes de quart i de sisè hem format 
«l’equip energètic» per aprendre moltes 
coses sobre l’energia que consumim a la 
nostra escola. Primer va venir un tècnic del 
Consell Comarcal que ens va estar expli-
cant quines coses hauríem de mesurar: la 
temperatura de la calefacció a les diferents 
classes, la il·luminació de les aules, amb 
llum solar i amb la llum elèctrica, i els apa-
rells elèctrics que hi ha endollats a l’escola.
Tot plegat ho hem estat mirant i apuntant 
per saber quina és la despesa energètica 
que generem a la nostra escola. Hem fet 
arribar les dades recollides al Consell Co-
marcal, i després ho explicarem a totes les 
classes per prendre les mesures d’estalvi 
d’energia que ens convenen a tots.
Aquí teniu un cartell que hem preparat:

I coincidint amb la Trobada d’Escoles 
Verdes que el dia 6 d’abril es feia a Sant 
Gregori, a la Pineda, a nosaltres també 

ens hi varen convidar. En aquesta ocasió 
els alumnes de quart vam estar tot el dia 
fent activitats. Al matí vam poder veure la 
presentació de la feina que estan fent al-
tres alumnes a escoles de les comarques de 
Girona (Aiguaviva, Migdia, Fornells, Bor-
dils...) i també vam fer un joc...
A la tarda, després de dinar, ens vam dividir 
en dos grups i uns ens vam fi car a la riera 
del Llémena, amb botes d’aigua i guants, 
per recollir tot tipus de deixalles que hi vam 
trobar: plàstics, pots, soles de sabata... i els 
altres vam anar a penjar les caixes niu que 
s’havien preparat a l’escola. Vam trobar un 
bon lloc per penjar la caixa niu de la nos-
tra escola, ben a prop del camí que hi ha al 
costat de la riera.  Esperem que agradi a les 
mallerengues que vam sentir cantar!

aluMnES DE quart
Equip Energètic de l’Escola Agustí Gifre

Durant l’inici de 2016 s’ha repartit a totes les 
llars de Sant Gregori el llibret actualitzat de 
Medi Ambient, amb informació bàsica de re-
ciclatge, compostatge casolà, bonifi cacions en 
la taxa de deixalles i informacions relaciona-
des amb el tractament de residus domèstics.
Aquest llibret té per objectiu ser una guia 
bàsica en l’àmbit del reciclatge, les bones 
pràctiques i els avantatges que es poden obte-
nir per part dels veïns i veïnes en l’àmbit del 
Medi Ambient.
Així mateix, s’ha iniciat, a través del Consell 
Comarcal del Gironès, una campanya espe-
cífi ca de reciclatge per tal de disminuir el 
percentatge d’impropis que trobem als con-
tenidors de selectiva (vidre, cartró i paper, 
envasos). Podeu trobar els punts i les accions 
que es portaran a terme amb la campanya a 
la web municipal, www.santgregori.cat.
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Com hem dit, en Pere no és de Sant Gregori. Va néixer al barri del 
Pont Major i va anar al parvulari de les Dominiques, però als set 
anys va passar a fer els estudis primaris a l’escola pública del Pont 
Major, ja que aquell temps l’escola mixta amb nens i nenes esta-
va totalment prohibida. Només s’acceptava als parvularis. Va fer el 
batxillerat a Girona i tot seguit va entrar a formació professional a 
l’Escola Professional de Sant Narcís. Allà va estudiar l’oficialia de 
delineant. En Pere ja no es mouria d’aquest ram, però és una perso-
na molt activa i inquieta i no en tenia prou amb el que va estudiar. 
Per això va continuar els estudis a Barcelona, a l’Escola Tècnica 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics. Ara sí que ja és aparellador 
amb totes les de la llei. Hem dit que és una persona que mai no en té 
prou, i per això, tot i treballant, va començar a anar cada dia a Bar-
celona per estudiar arquitectura. Això ja era massa, treballar tot el 
dia i a la tarda anant amunt i avall de Barcelona. Ja n’hi havia prou 
amb la feina d’aparellador. La veritat és que no ha parat ni creiem 
que pari, de moment. És actiu per naturalesa.

Pere Batllori i Valentí, l’aparellador

no és de Sant Gregori, però no trobareu gairebé ningú que cone-
gui com ell tots els racons i raconets del poble. Era l’aparellador 
municipal fins fa ben poc. Ara s’ha jubilat, tot i que encara va 
fent coses pel seu compte. la seva cara és prou coneguda a Sant 
Gregori, ja que qualsevol obra ha passat per les seves mans, i 
això des de fa trenta anys. Déu n’hi do.
A l’arquitecte, és més fàcil que el coneguem quan fem una casa o 
un altre tipus d’edifici. Els projectes sempre els fa l’arquitecte –és 
la seva feina–, però un cop s’ha començat a endegar qualsevol obra 
és l’aparellador el que en porta el control perquè tot es faci correcta-
ment, tal com ho ha aprovat l’Ajuntament.
A Sant Gregori, en Pere ha estat durant molts anys la cara més cone-
guda dels serveis tècnics municipals. De fet, l’aparellador municipal 
és un professional contractat per l’Ajuntament, ja sigui en plantilla o 
bé com a prestació de serveis, que supervisa els projectes dels parti-
culars que s’han d’autoritzar i col·labora, al costat de l’arquitecte, en 
molts del temes urbanístics que es desenvolupen.

Fotografia de Col·legi Diumenge de Rams

Amb el seu equip d’hoquei La família al complert
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En Pere ha tingut tanta feina que fins i tot va haver de dedicar poc 
temps al festeig. Es va enamorar d’una veïna –o ella es va enamorar 
d’ell–, la Mercè, amb qui es va casar. I per no complicar-se la vida, 
es van quedar a viure al Pont Major, on han nascut els seus dos fills: 
en Robert, que viu a Barcelona i és enginyer industrial, i l’Emma, que 
resideix a Madrid i és metgessa. En Pere és dels que encara van fer el 
servei militar obligatori. Per evitar que li toqués anar lluny, va entrar 
de voluntari. En va fer més temps, però va poder escollir Girona, fet 
que li permetia anar fent coses de l’ofici i estar a prop de la família.
Una pregunta que ens ve al cap: l’aparellador municipal és respon-
sable de controlar les obres il·legals que es fan en un municipi? No, 
aquesta no és la seva feina. Aquesta tasca hauria de ser de l’inspector 
d’obres. En alguns pobles està encomanada a la policia municipal, 
però en pobles petits on no hi ha aquests serveis se’n solen ocupar 
els mateixos regidors, i l’alcalde, per descomptat. No és estrany, 
doncs, que per bona voluntat que hi hagi per part de tots encara 
alguna vegada algú es passi pel folre les normes. Lamentablement, 
encara han de passar molts anys per tal que tots plegats siguem cons-
cients que si volem que el poble vagi endavant cal que tots hi posem 
el nostre gra de sorra.
Hem dit al començament que en Pere coneix tots els racons i raco-
nets del poble, però no únicament de Sant Gregori. També ha estat i 

En Pere i la Mercè al Central Park

A la Patagonia Practicant esquí

és encara per alguns mesos l’aparellador municipal de Riudellots de 
Selva, i durant deu anys, també de Vilobí d’Onyar.
En Pere ha treballat molt, però també ha tingut temps per viatjar, la 
seva gran passió, compartida amb la seva dona. El ball els entusias-
ma, de manera que els caps de setmana sempre troben un lloc on 
anar a sopar i després fer-se un bon tip de ballar fins que el cos o el 
rellotge diuen prou. Quan han disposat de temps han fet mitja volta 
al món. Han fet creuers, i no pas pocs. S’han arribat al Canadà, a 
la Patagònia i a Dubai, i han visitat pràcticament totes les capitals 
europees, sense oblidar que coneixen gairebé tot l’Estat espanyol. 
L’esport ha estat sempre una de les aficions d’en Pere. Podem dir que 
ha fet de tot: futbol, hoquei sobre patins, bàsquet, natació, waterpo-
lo, salts de trampolí, windsurf, muntanyisme, bicicleta de muntanya, 
esquí... Actualment s’ho agafa amb més calma i es dedica a caminar 
per la ciutat i per la muntanya tot fent pujades al castell de Sant 
Miquel, si bé no ha deixat de practicar del tot els dos últims esports.
Deixem en Pere amb la seva feina –controlada– i amb les seves di-
versions. A l’estiu se n’hi afegirà una altra: serà avi. Això vol dir anar 
amunt i avall, ja que cap dels dos fills, com hem dit, viuen a Girona.

PEP collEllDEMont
carME GuBau 
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Des de la llar s’ha iniciat un projecte d’immersió lingüística en an-
glès. Els infants estan en un moment evolutiu molt ric, en el qual són 
capaços d’absorbir milers de coneixements i posar-los en contacte 
amb una nova llengua. És un enriquiment a llarg termini.
S’ha proposat, conjuntament amb una acadèmia d’idiomes, dur a 
terme sessions setmanals de mitja hora amb els diferents grups d’un 
a tres anys.

L’objectiu principal és que els infants es familiaritzin amb la llen-
gua anglesa tot aprenent de manera natural i a través de situacions 
quotidianes a l’aula. Hem incorporat l’anglès a l’hora de l’estora 
dinamitzant l’activitat amb cançons, contes i jocs.

Esperem que aquesta proposta didàctica proporcioni noves vivèn-
cies als nostres infants.  

llar D’inFantS “ElS EScarlEtS”

noves vivències 

A N E M  A    L ’ E S C O L A

L’AMPA de l’Escola Agustí Gifre participa en els actes del centre 
i gestiona activitats pròpies adreçades a les famílies. Com cada 
curs, hem anat a torrar les castanyes el dia de la castanyada, i 
s’organitzarà la festa de fi nal de curs el proper 17 de juny. Tam-
bé es coordinen activitats com el servei d’acollida matinal, les 
extraescolars o la compra col·lectiva de llibres. La comissió de 
mares delegades vehicula les informacions entre les famílies i 
l’escola. Acaba d’iniciar-se una comissió de patis per millorar les 
condicions del pati de l’escola. Tenim també una comissió de ta-
ller de Nadal per confeccionar un regal nadalenc per als mestres 
i PAS de l’escola. Enguany, els patges que assisteixen a la Festa 
de Nadal de l’escola i recullen les cartes a les classes dels més 
menuts van ser els encarregats de deixar el regal dels mestres, uns 
arbres molt nadalencs.
Us animem a ser socis de l’AMPA i a participar activament en 
totes les seves activitats o a proposar-ne de noves.

activitats de l’aMPa
de l’escola agustí Gifre
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A N E M  A    L ’ E S C O L A

Visitem Escoles
El 18 de febrer passat vam rebre la visita 
de diferents docents de les comarques giro-
nines amb motiu de la campanya «Visitem 
escoles», que proposen els Serveis Educa-
tius del Gironès (CRP), per donar publicitat 
a les bones pràctiques que es realitzen als 
centres d’ensenyament. El motiu és el treball 
que duem a terme sobre llenguatge compu-
tacional. El CRP ens va demanar si podríem 
mostrar, a les escoles que hi estiguessin in-
teressades, el treball que des de fa tres cur-
sos realitzem a EI i a Primària. En aquest 
moment som una escola capdavantera en 
aquesta mena de treball. Si bé és cert que hi 
ha escoles que en donen algunes nocions, no 
n’hi ha cap altra que ho hagi estès a tots els 
nivells. Treballar programació amb les Bee-
bots a EI i CI ajuda els nens i nenes a ad-

quirir estratègies per treballar competències 
que els facilitaran altres aprenentatges. Una 
altra eina que treballem amb els alumnes de 
CI i CM és el Learn Code, un material online 
molt engrescador i que crea estructures men-
tals que els ajuden a analitzar, pensar i resol-
dre problemes, eines necessàries per entrar en 
l’apassionant món de la programació i dels 
robots. Finalment, els alumnes de CS fan la 
introducció a la robòtica a través de l’Scratch, 
un programa informàtic, i dels Mowai’s, uns 
robots programables. 
Va ser una xerrada informativa molt en-
grescadora, ja que els participants van mos-
trar molt d’interès, i alhora ens va donar 
l’oportunitat de poder plantar una llavor que 
tant de bo serveixi per encoratjar altres cen-
tres a realitzar aquest treball tan enriquidor 
per als nens i nenes. 

carnestoltes
Com cada any, hem celebrat el carnestoltes 
amb els més petits de l’escola. Van ser uns 
dies divertits, amb consignes i la visita del 
Rei Carnestoltes. L’últim dia, el Rei ens va 
deixar una carta que vam llegir als nens i ne-
nes d’infantil i que reproduïm a continuació:
«Hola, nens i nenes. Sóc el Rei Carnestoltes!!
Aquest any hem passat un carnaval ben esbo-

jarrat a l’escola. M’he divertit molt marejant-
vos a tots, fins i tot a les vostres famílies amb 
les meves consignes... hahahaa!
Quin mareig, cada dia havíem de fer una cosa 
diferent. Portar un mitjó de cada color, venir 
amb un pentinat divertit, anar vestit d’un sol 
color, portar la cara pintada i fins i tot anar 
disfressats. Quin goig feia veure l’escola amb 
pirates, princeses, fades, ninjas, bruixes!
Però, com sempre, tot el que és bo s’acaba. 
He de marxar perquè arriba la Vella Quares-
ma i no vol que estigui a l’escola marejant-
vos. Ella és molt seriosa i avorrida. Tingueu 
paciència i arrenqueu-li una cama cada di-
vendres, així tindreu una estona de diversió. 
Mentre la Vella Quaresma tingui cames, hau-
reu de fer molta bondat i portar-vos molt bé. 
Quin avorriment! De tota manera, no patiu, 
l’any vinent tornaré. Ha, ha, ha!!!». 

EScola aGuStÍ GiFrE

activitats a l’escola
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El servei d’acolliment residencial infantil Joan Riu, per a persones 
amb discapacitat, forma part dels diferents serveis per a les persones 
amb dependència que oferim en el Consorci Sant Gregori. Els infants 
i adolescents amb discapacitat intel·lectual que atenem en aquest 
servei presenten sovint una diversitat de problemàtiques, pel que fa 
a aspectes de salut física, emocional, en l’àmbit social i/o familiar, 
que requereixen una atenció i un suport professional. L’atenció inte-
gral que oferim, especialitzada i adaptada, requereix un procés que 
s’inicia a partir de la demanda d’ingrés en el servei, amb el coneixe-
ment de les situacions personals, fent una recollida de totes les da-

des, iniciant la intervenció de l’equip interdisciplinari, amb l’objectiu 
d’ajustar els suports i les activitats de la vida diària que necessitarà el 
nou resident, segons les seves necessitats individuals.
L’equip interdisciplinari de la residència infantil Joan Riu compta 
amb diferents professionals, com l’equip de salut, la treballadora so-
cial, el personal d’atenció directa (PAD), la psicòloga i el responsable 
del servei, que són indispensables, i que tenen l’objectiu comú de 
vetllar perquè l’estada del nen/a sigui com més personalitzada mi-
llor i adaptada a les seves necessitats. Quan l’ingrés es fa efectiu, tot 
l’equip és responsable de dur a terme els programes que s’acordin 
per a la seva atenció, amb la col·laboració de la família, sempre que 
sigui possible.
Cal tenir en compte l’àmbit educatiu dels infants i adolescents de 
la residència, el qual és atès i dirigit pels professionals de l’Escola 
d’Educació Especial Joan Riu, entesa com un servei integrat, ja que 
es troba en la mateixa estructura física del servei residencial. 
Amb tot, el que es persegueix és la garantia dels drets de l’infant 
i/o de l’adolescent, de promoure-li una vida el més plena possible, 
potenciant al màxim la seva autonomia i benestar personal, tenint 
en compte la coordinació i el treball directe que es fa amb les seves 
famílies.
L’actitud entusiasta que tenim tots els professionals del Consorci 
Sant Gregori fa que puguem gaudir de cada moment.

EquiP DEl SErVEi D’acolliMEnt rESiDEncial inFantil 
Joan riu
Sant Gregori, març 2016

conSorci Sant GrEGori

El centre d’acolliment residencial infantil Joan riu:
un servei integral per a infants i adolescents 

amb discapacitat intel·lectual

Trobada a l’Ajuntament de Sant Gregori 
per revisar les accions i protocol del Pla 
Neucat als centres educatius del municipi 
en cas de possible nevada durant aquest hi-
vern. Amb la directora de la Llar d’Infants 
Els Escarlets, la directora de l’Institut Vall 
de Llémena, el director de l’Escola Agustí 
Gifre i l’alcalde.

Protocol neucat
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A N E M  A    L ’ E S C O L A

El projecte de centre «Les tauletes digi-
tals a l’aula: una eina eficaç», presentat al 
programa mSchools, dins el Mobile World 
Congress, ha estat premiat com a experièn-
cia d’innovació educativa en l’ús educatiu 
de les tecnologies mòbils.
Aquesta experiència recull el procés 
d’implantació de les iPad a l’institut. Po-
der explicar el projecte davant d’un públic 
tan nombrós i especialitzat ha estat per a 
nosaltres una gran satisfacció, però també 
una responsabilitat.
A la ponència vam destacar que el gran 
canvi que ha fet la nostra societat en poc 
temps respecte a les noves tecnologies ens 
obliga a incorporar-les al nostre sistema 
educatiu. Els joves ja no tenen una taula 
de treball amb llibres, papers, dicciona-
ris, bolígrafs, calculadora... sinó que te-

nen un escriptori virtual al seu dispositiu, 
ple d’icones de les app que fan servir. No 
podem donar l’esquena a aquesta realitat. 
Hem de proporcionar als nostres alumnes 
la formació necessària que els permeti fer 
un bon ús d’aquesta tecnologia i que els 
prepari per ser competents a la societat del 
s. XXI.
A més a més, les TIC ofereixen possibi-
litats insospitades en el camp educatiu, i 
promouen un important canvi metodolò-
gic. Com va dir Alan November, els nos-
tres professors ja no diuen als estudiants 
«entrega-ho», sinó que els diuen «comuni-
ca-ho», «presenta-ho», «publica-ho».
L’ús de les iPad ha permès als alum-
nes treballar en xarxa en col·laboració, 
trobar múltiples canals per accedir a 
l’aprenentatge i per expressar el que han 

après i, sobretot, donar sortida a la seva 
creativitat. Comproveu-ho. Només cal que 
visiteu la web de l’institut i els seus diver-
sos blogs, i podreu veure alguns dels seus 
treballs. (http://www.inslavall.cat).
Estem molt contents i orgullosos d’aquest 
reconeixement, però som conscients que tot 
just comencem a caminar, i que l’hem de re-
bre amb modèstia. Ara el repte és continuar 
avançant en aquesta línia tenint com a fita 
l’èxit educatiu dels nostres alumnes i el seu 
màxim desenvolupament competencial.
El premi que hem rebut és una impresso-
ra 3D que ens fa moltíssima il·lusió. Amb 
aquest recurs, podrem iniciar el programa 
de robòtica al centre amb la impressió 
de les peces necessàries i dissenyar i im-
primir tota mena d’objectes que facilitin 
l’aprenentatge.

inStitut Vall DE llÉMEna

Premiats per mSchools
al Mobile World congress
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Hospitalitat de la 
Mare de Déu de lourdes

Missa de Gall

Cada any, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes organitza 
un pelegrinatge al santuari de Lourdes per acompanyar persones 
amb alguna malaltia i amb molta fe, que volen passar uns dies de 
pregària sota els peus de la Verge. L’any passat vam celebrar el 
cinquantenari dels pelegrinatges que l’Hospitalitat de Lourdes or-
ganitza des del Bisbat de Girona. Antigament s’hi anava en tren, 
l’anomenat Tren de l’Esperança. Ara s’hi va en autocars, que es 
congreguem tots al pavelló de Fontajau per marxar plegats.
Al pelegrinatge, s’hi pot participar com a malalt o discapacitat, però 
també com a peregrí i voluntari al servei dels malalts. Les atencions 
a aquests són esplèndides. Estan allotjats a l’Accueill, lloc espe-
cialment adaptat a les seves necessitats. Els qui hi participen com a 
voluntaris i la resta de pelegrins estan repartits en hotels.
Si hi esteu interessats, sapigueu que la peregrinació està progra-
mada per als dies 22 al 26 de juny. Les inscripcions començaran a 
mitjan mes d’abril. A les parròquies se’ls envien programes.
Pilar cornEllÀ
Delegada de Sant Gregori i la Vall del Llémena

El 24 de desembre es va celebrar la Missa del Gall a les 12 de 
la nit. Va acompanyar la cerimònia la Coral Sant Gregori, i tot 
seguit es va repartir xocolata calenta per a tothom. D’altra banda, 
a l’església de Cartellà, com sempre, la missa es va celebrar a les 
9 del vespre.

Hem celebrat la Vetlla Pasqual, la festa solemne per als cristians. La 
Vetlla Pasqual no és la fi  d’una setmana santa, ni la Pasqua posa punt i 
fi nal a unes vacances primaverals. Això és un malentès.
Justament és tot el contrari. La Vetlla Pasqual és l’inici d’un nou cicle. 
És la porta de la vida, l’accés a una etapa nova que s’enceta. Amb la 
Vetlla Pasqual donem el tret de sortida a la vida, a la Pasqua. Perquè 
celebrem la Resurrecció de Crist, que ha passat de la mort a la vida. Vet-
llant el foc de la nit de la Pasqua, la nit del gran pas, els cristians cele-
brem l’inici d’una nova vida. Reneix la creació: els camps s’engalanen, 
les granges augmenten amb nova fi llada, en els boscos corre una saba 
nova amb nova fi llada, a les granges corre una saba nova.
Litúrgicament la Pasqua se celebra durant 50 dies, fi ns a culminar amb 
una altra festa pasqual: la Pasqua Granada, en la qual recollirem els 
fruits madurs de les primícies pasquals.
La Vall del Llémena va acollir la Pasqua vetllant el foc que trenca les 
tenebres del pecat. La mort i la incomunicació es trenquen per inaugurar 

la llum d’una nova albada. Com cada any així ho férem, però enguany 
des de la parròquia de Sant Andreu de la Barroca. A l’esplanada de la Ba-
rroca, sota un fi rmament expectant, vam beneir els Ciris Pasquals amb 
una mateixa aigua i foren encesos amb un mateix foc per ser repartits a 
totes les parròquies de la Vall, amb un gest d’agermanament. I el fum 
de l’encens que s’enfi là pel campanar de la Barroca va anar transmetent 
d’un campana a l’altra de la Vall el cant d’al·leluia: la Pasqua és arribada.
La creació reneix, i durant 50 dies a tota la Vall es festejarà aquest 
període amb joia i alegria.
La Vall del Llémena sempre és molt bonica, però per Pasqua està 
pletòrica. S’engalana de festa perquè arreu comencen els aplecs i les 
festes majors. I és que la gent de la Vall és treballadora i apassiona-
da per la seva terra, i no oblida aixecar els seus ulls al seu campanar 
de referència per sentir-se orgullosa del seu esforç tot donant gràcies 
a aquell de qui rep la força, tot festejant, ballant i compartint la sort 
d’haver nascut en un lloc tan idíl·lic com la Vall del Llémena.

celebrem la Pasqua
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El projecte solidari a 
nicaragua ja és una realitat

Participa i escull un nou 
projecte solidari

La població nicaragüenca de San Juan de Limay ja compta amb un Cen-
tre de Nutrició i Capacitació. El projecte, impulsat per l’agermanament 
entre L’Esquirol i Limay, amb la col·laboració de Sant Gregori, entre 
d’altres poblacions, es va iniciar l’any 2010 per tal de dotar la població 
de la província d’Esterlí amb un centre escolar.
El març de l’any passat van començar les obres per iniciar la construc-
ció d’un nou edifi ci per poder escolaritzar i assegurar l’alimentació 
dels més menuts de la ciutat de San Juan de Limay. El centre, que 
rebrà nom de «Héroes y mártires de Platanares», comptarà amb tres 
aules, una cuina, un menjador exterior cobert, una ofi cina per al per-
sonal i diversos banys. Les aules s’han equipat amb taules i cadires, 
televisors i vídeos, material didàctic divers i llits per als nadons.
El projecte 2089 es fa fer realitat el mes de juliol passat quan el centre 
va obrir les portes per a un total de 75 alumnes de 0 a 5 anys. El pro-
jecte, d’un cost total de 143.000 euros, ha comptat amb l’aportació 
econòmica d’una quinzena de municipis catalans, entre els quals 
Sant Gregori, que hi ha contribuït amb 13.046,19 euros.

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori cada any es reserva una partida 
del pressupost municipal per destinar-la a projectes solidaris del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament (organització que desen-
volupa projectes a diferents països del món, i que està formada per 
ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes) o també 
per a campanyes d’emergència del mateix Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament. Aquesta partida que es reserva del pressupost 
municipal es destina de manera bianual a un projecte concret.
Una vegada fi nalitzat el projecte, un responsable del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament es desplaça fi ns a Sant Gregori i es 
fa una xerrada pública en la qual s’explica com ha anat el projecte i 
quins n’han estat els resultats.
Aquest 2016 s’ha previst aplicar les partides reservades de 2015 i 2014 
a un nou projecte que ara s’ha d’escollir i que serà aprovat pel Ple.
Hi ha quatre propostes de projectes, i des de l’Ajuntament s’ha decidit re-
alitzar una enquesta participativa per escollir el projecte més ben valorat 
entre els veïns i veïnes del municipi. Per al projecte escollit, l’aportació 
serà de 11.974,16 euros, que se sumaran a les aportacions d’altres ajun-
taments, consells o diputacions que també poden col·laborar-hi.
S’hi pot participar a través del canal de participació en línia a 
www.stgregori.com/participa.
Podeu trobar un ordinador d’accés lliure a Cal Bolet, a la biblioteca 
Miquel Martí i Pol i al casal Sant Grau.

C A S A L   D ’ A V I S

Com que la idea general sol ser que la gent gran se sent més còmoda 
si pot mantenir una rutina d’hàbits amb no gaires variacions, algú pot 
pensar que el casal és un lloc monòton en el qual només es pot anar 
a jugar a cartes.
Que en va, d’errat, el que pensi això! Sí que és cert que diàriament s’hi 
juga a cartes, que cada mes es fa un berenar, una sessió de cinema, una 
excursió i alguna xerrada, i un dia a la setmana hi ha taller de labors, 
petanca, gimnàstica sueca, caminades i ping-pong, però a banda d’això 
sorgeixen altres iniciatives que per un o més dies canvien totalment la 
rutina de la gent, i el que hi participa en gaudeix i se’n sent ben satisfet.
Durant aquest primer trimestre, un grup de persones ha estat molt 
entretingut... rodant una pel·lícula! Com que està ambientada uns anys 
enrere han hagut de buscar roba adequada, pentinats de l’època, exte-
riors i interiors que s’hi adiessin... Una feinada, vaja! 
El resultat, el coneixerem properament. Se’n farà una estrena en la 
qual segurament els organitzadors dels Oscar vindran a prendre vistes 
per poder-la copiar a Hollywood... Però, de tot això, ja en parlarem en 
un proper número.
Una altra activitat que va resultar molt simpàtica va ser el berenar 
que el dia 9 de març deu homes del casal varen oferir a tots els socis.

Els cuiners, que varen exhibir vertaderes dots de grans xefs, es varen 
organitzar preparant quatre primers plats: ous farcits, musclos amb 
salsa, cargols a l’adoba (força potents) i pebrots del piquillo farcits de 
botifarra de perol sobre un llit de salsa d’espinacs...
El segons plats varen ser: calamars farcits, galtes de porc guisades, 
mandonguilles amb sèpia i pèsols, medallons de fi let de porc amb 
salsa de porros i, per postres, es podia elegir entre bunyols o torradetes 
de Sta. Teresa. «No hase falta desir nada más».
Unes 80 persones varen gaudir d’aquest berenar, que va ser tot un èxit.

casal Sant Grau

El grup de cuiners, disposat a servir les seves excel·lències.
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activitats joves!!
Començàvem les vacances de Nadal amb 
una esquiada a la Masella. Tot i no trobar 
molta neu, vam passar una jornada de luxe 
amb poca afl uència d’esquiadors i molt bon 
temps, que va permetre que els joves gau-
dissin amb tranquil·litat de les pistes. Vist 
l’èxit, al febrer hi tornàvem, també amb un 
gran nombre de participants. És una de les 
sortides amb més afl uència de joves i que es 
van organitzant anualment. 
Durant les vacances de Nadal també 
s’organitza al pavelló de Sant Gregori el 
Parc de Nadal, els dies 29 i 30 de desembre, 
dos dies intensos plens d’activitats perquè 
els més menuts de la casa s’ho passin d’allò 
més bé. 
Vam realitzar dos tallers especials de de-
coració de galetes per a l’arbre de Nadal, 
i d’activitats amb iPad. Com a novetat, a 
l’exterior del pavelló vam comptar amb un 
vehicle especial dels Mossos d’Esquadra, 
i també una ambulància de Creu Roja, per 
veure’ls de molt a prop amb l’objectiu 
d’apropar-los als nens i nenes. A l’exterior 
també disposàvem d’un circuit de segway 
i de ponis, activitats d’èxit assegurat entre 
els més petits.
Amb els joves de Cal Bolet –quasi una vin-
tena– vam poder dinamitzar diferents tallers 
de manualitats i infl ables al Pavelló. 

Com a novetat, l’Associació de Comer-
ciants va col·laborar econòmicament amb el 
Parc, distribuint entre els seus clients vals 
de descompte per a l’accés a l’activitat, amb 
l’objectiu que les famílies hi accedissin a un 
cost més reduït. Va ser una iniciativa inno-
vadora que les famílies van agrair moltís-
sim.
Aquest febrer passat hem engegat la nova 
programació de Cal Bolet, que durarà fi ns 
al maig. 
També hem donat continuïtat a les activitats 
de l’última programació que van tenir bona 
acollida, com l’activitat quinzenal «Sopars 
de cine», dels divendres a la nit, en la qual 
preparem el sopar entre tots i fem sessions 
de cinema; l’activitat de «Jocs de taula», di-
namitzats per una ludoteca gironina; també 
estem fent la segona edició del «Combo Cal 
Bolet», que és una agrupació musical enfo-
cada a l’aprenentatge. Podreu veure el Com-
bo en acció el proper dissabte 14 de maig, 
dins la programació de la Festa Jove, acti-
vitat que repetirem gràcies a la gran partici-
pació durant l’edició del desembre. D’altra 
banda, aquesta Setmana Santa a Cal Bolet 
els joves de Sant Gregori han pogut gaudir 
d’una programació especial en període no 
lectiu: el taller de scrapbooking, el taller de 
tuneig de roba vella, el taller d’app i xarxes 

socials i, fi nalment, l’aula oberta d’art, acti-
vitat que pretén potenciar l’aprenentatge i la 
cooperació entre artistes del territori, oberta 
a qualsevol edat i estil pictòric. Hi ha desig 
comú de seguir-hi treballant. De moment, 
però, podem avançar que estem preparant 
una petita exposició dels treballs realitzats. 
En total, una trentena de joves han partici-
pat en la programació especial de Setmana 
Santa.

noves activitats a cal Bolet!!
Dins la programació de l’Espai Jove s’ha 
previst una programació d’activitats espe-
cials dins el Buc d’Assaig de Cal Bolet, com 
el curs bàsic de tècnic de so, que farem pro-
perament i que té l’objectiu d’ensenyar als 
joves a utilitzar l’equip de so de què dispo-
sem i a sonoritzar els seus propis concerts. 
Aquest abril fem el curs bàsic de gravació 
musical, amb el qual aprendrem a utilitzar 
la nova targeta de so de Cal Bolet per tal que 
els joves puguin enregistrar les seves crea-
cions. I fi nalment, durant el maig, farem el 
curs sobre com gravar un videoclip, en el 
qual un professional del món audiovisual 
ens ensenyarà i ajudarà a produir el nostre 
primer videoclip. Des de Cal Bolet us con-
videm i animem a participar-hi de la forma 
que més us agradi!

actiVitatS DEl Parc DE naDal

ESquiaDa a MaSElla
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SEtMana  Santa

El torneig Girona Basket
al Pavelló de Sant Gregori

Els dies 24, 25 i 26 de març es va disputar la tercera edició del tor-
neig Girona Bàsquet a diferents municipis del Gironès. El pavelló
de Sant Gregori va ser una de les seus acollint un dels grups de la
categoria infantil masculí. També es van jugar les semifi nals i la 
fi nal de la categoria.
Cal agrair la col·laboració del CB Sant Gregori durant el transcurs 
del torneig.
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l’escoleta: quan els passos i els dobles 
no tenen cap importància

cB Sant GrEGori

Hola a tothom! Sóc la Neus Pinsach, entrenadora de l’escoleta de 
bàsquet, equip de mainada de nens de P5, 1r i 2n de Primària.
M’agradaria explicar-vos amb aquest escrit quatre pinzellades so-
bre la meva tasca com a entrenadora del Club Bàsquet Sant Gregori. 
L’objectiu que intentem assolir és simple: que els infants s’ho passin bé 
i alhora aprenguin els fonaments més bàsics del bàsquet; que sàpiguen 
botar i passar la pilota i tirar a cistella. Amb aquest treball, també acon-
seguim mitjançant aquest aprenentatge que tinguin un òptim desenvo-
lupament psicomotriu i de coordinació, que entenem que és bàsic per 
a més endavant, tant si juguen a bàsquet com a qualsevol altre esport.
Un altre objectiu primordial de la nostra feina com entrenadors a 
base, i no menys important, és la vessant social i madurativa dels 
nens, que comencen un aprenentatge personal de conviure amb un 
equip, amb el que això representa de valors de solidaritat, compan-
yonia i ajuda entre ells, i allunyat de l’individualisme i la competi-
tivitat mal entesa. I, és clar, també hi compta la representació a tot 
arreu del nostre Club i també del nostre poble, Sant Gregori.

Aprofi tant l’avinentesa, no vull acabar aquest escrit sense explicar-vos 
que agraït que és entrenar aquests nens petits i que contents entren i 
surten dels entrenaments i dels partits. Fa goig veure com milloren 
cada dia i com, any rere any, gràcies a això, anem formant equips de 
bàsquet a Sant Gregori. Aquesta és la meva desena temporada com a 
entrenadora d’escoleta, i encara avui, tot i l’esforç que em represen-
ta en sortir de la llar d’infants Els Escarlets, on treballo, em plau i 
m’agrada anar a entrenar l’equip del Club més petit d’edat, però el més 
gran en motivació i ganes de jugar: l’escoleta del CB Sant Gregori.
En entrenar aquest equip barrejo les meves dues vocacions: edu-
car i ensenyar els nens petits, i el bàsquet. Tinc també la satisfacció 
personal de veure’ls créixer, ja que la majoria han passat per la llar 
d’infants. Cada dia estic més a prop de veure debutar algun jugador/a 
de la primera «fornada» d’infants que vaig entrenar a l’equip sènior 
del Club!

nEuS PinSacH

El 26 de febrer passat, a través de Dipsalut, es va organitzar a 
l’Espai la Pineda una sessió gratuïta de formació per utilitzar un 

desfi bril·lador. A la sessió, hi van assistir unes 35 persones i repre-
sentants de diferents entitats del municipi.

Et pot salvar la vida: el desfi bril·lador
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Resum d’acords del Ple i acords
de la Junta de Govern Local

Butlletí d’informació municipal núm. 51 - Abril de 2016

Butlletí d’informació Municipal Núm. 51 - 1r trimestre de 2016

SESSIONS DEL PLE

Sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2015

Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, 
Anton Suñer i Serrat, Eduard Grabulosa i Bosch, Àfrica Masó 
i Sumsi, Lídia Vidal i Juventench, Cristina Ribas Casademont i 
Paula Martos i Garcia.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar l’ajut concedit per l’Ins-
tituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, per al projecte «Actuació 
per l’aplicació de l’eficiència i l’estalvi energètic a l’enllumenat pú-
blic municipal», amb un cost elegible de 310.564,78 euros IVA inclòs.
Es procedeix a realitzar el sorteig per determinar la composició de les 
meses electorals del dia 20 de desembre de 2015.

Sessió extraordinària del dia 17 de desembre de 2015

Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, 
Josep M. Serra i Noguer, Anton Suñer i Serrat, Eduard Grabulosa 
i 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 la modificació de les ordenances fiscals.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU 
i l’abstenció dels membres del Grup d’ERC-AM i el vot en contra 
dels membres del Grup de la CUP-PA, acorden aprovar l’expedient 
8/2015, de modificació de crèdits del pressupost municipal de 2015.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i 
el vot en contra dels membres del Grup d’ERC-AM i dels membres 
del Grup de la CUP-PA, acorden aprovar el Pressupost General i la 
plantilla de personal per a l’exercici del 2016.
Els grups municipals de Convergència i Unió, ERC-AM i la CUP-PA, 
amb els vots favorables del Sr. Joaquim Roca i Ventura, del Sr. Josep 
Nadal i Colomer, de la Sra. Àfrica Masó i Sumsi, del Sr. Anton Suñer 
i Serrat, de la Sra. Lídia Vidal i Juventench, del Sr. Eduard Grabulosa i 

Bosch i del Sr. Josep M. Serra i Noguer, membres del Grup de CiU; el 
vot favorable del Sr. Enric Forés i Reverté, membre del Grup d’ERC-
AM; i del Sr. Oriol Pellicer i Sabrià i de la Sra. Paula Martos i Garcia, del 
Grup de la CUP-PA, acorden manifestar el ple suport de l’Ajuntament de 
Sant Gregori a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, com a ex-
pressió de la voluntat d’una part majoritària de la població del municipi.
Es debat la moció presentada pel grup de la CUP-PA referent a l’au-
toinculpació pel procés de ruptura amb l’Estat espanyol mitjançant la 
qual els regidors de l’Ajuntament de Sant Gregori es reconeguin cul-
pables dels mateixos delictes i en el mateix grau pels quals s’investiga 
alguns ajuntaments, si se’ls considerés culpables. Moció que, en rebre 
únicament els vots favorables de la CUP-PA, no queda aprovada.

Sessió ordinària del dia 11 de gener de 2016
Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, 
Josep M. Serra i Noguer, Anton Suñer i Serrat, Eduard Grabulosa 
i 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 aprovar l’actualització del Pla de 
Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Sant Gregori, redactat 
per D.V. Serveis Tècnics, SL, que recull les actuacions a desenvolu-
par durant els propers quatre anys.
Els reunits, per unanimitat, acorden la redacció d’un reglament orgà-
nic municipal d’aplicació a l’Ajuntament de Sant Gregori, que reguli 
l’organització i el funcionament de la vida municipal, i determinen la 
formació d’una comissió informativa per al seguiment de la redacció 
del Reglament Orgànic Municipal composta pel Sr. Joaquim Roca, la 
Sra. Àfrica Masó, la Sra. Lídia Vidal, la Sra. Cristina Ribas i Casade-
mont i la Sra. Paula Martos i Garcia, de la CUP-PA.
Es debat sobre la petició presentada pel grup ERC-AM pel que fa a la 
destinació de més recursos a la biblioteca municipal.
Els reunits, per unanimitat, acorden l’elaboració d’un document o 
model oficial de donació de fons a l’Ajuntament de Sant Gregori per 
a la Biblioteca municipal.
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Es debat sobre la petició presentada pel grup ERC-AM pel que fa a la 
cessió d’un espai municipal per als joves del municipi.

Sessió ordinària del dia 14 de març de 2016

Assistents: Joaquim Roca i Ventura, Josep Nadal i Colomer, Josep 
M. Serra i Noguer, Anton Suñer i Serrat, Eduard Grabulosa i 
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 l’aprovació de l’ordenança regula-
dora de l’Administració Electrònica per a l’Ajuntament de Sant Gregori.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar defi nitivament el plànol de 
delimitació de les franges de protecció d’incendis del municipi de Sant 
Gregori, segons el que estableix la Llei 5/2003.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CIU i 
del Grup d’ERC-AM i l’abstenció del Grup de la CUP-PA, acorden 
aprovar el conveni que s’haurà de subscriure amb la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, de cessió de 
l’espai de la 1a i 2a planta de l’edifi ci situat a la plaça Rafael Masó, 
perquè sigui utilitzat com a Institut d’Ensenyament Secundari.
Els reunits, amb els vots favorables dels membres del Grup de CiU i 
del Grup de la CUP-PA i l’abstenció del Grup d’ERC-AM, acorden 
aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Sant Gregori per a la promoció turística del 
Gironès i del municipi de Sant Gregori per als anys 2016-2017.
Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la cessió de la part del 
camí de nova obertura, de longitud 123 m l., amb una superfície de 
492 m2, el qual passarà a tenir la condició de domini públic. I acordar 
el canvi de condició dels trams de camí anul·lats: 661 m l., superfície 
1.322 m2, els quals perdran la condició de béns de domini públic.

Els reunits, per unanimitat, acorden l’adhesió al conveni de col·laboració 
signat el 23 de desembre entre el Consell Comarcal del Gironès i el grup 
Èxit, per a la prestació de diversos serveis de jardineria i manteniment.
Els reunits, per unanimitat, acorden declarar persona non grata el mo-
narca Felip VI, sempre i quan no reconegui el dret a l’autodeterminació 
del poble de Catalunya, i qualsevol altre representant de la monarquia 
espanyola en tant que representant d’un Estat que impedeix el lliure 
exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.

Es manté un debat referent a la moció presentada pel Grup d’ERC-AM 
amb relació als criteris d’atorgament de les subvencions extraordinàries.

SESSIONS JuNTa DE GOVERN LOCaL
Junta de Govern Local de 7 de desembre de 2015

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

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a la companyia de teatre 
IncreiXendo la quantitat de 440,00 euros per sufragar en part les des-
peses d’organització i representació de l’obra de teatre Infi delitI.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida 
amb destinació a les despeses de funcionament de la llar d’infants Els 
Escarlets, de titularitat municipal, per al curs 2014-2015.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida 
dins la línia 3 de la campanya del Pla a l’Acció exercici 2015 amb 
destinació al projecte de substitució de 92 punts de llum per una tec-
nologia més efi cient.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida 
en espècie per a la contractació d’espectacles a Sant Gregori. Afecta 
les obres Maüra, fi lla de la terra; El conte de l’Estrella; Reggae per 
a Xics; Pugem al tren; Post-Clàssic; Rats!; Marina Rossell tribut a 
Moustaki i La Màgia del Mag Lari, a representar del 30 d’octubre al 
31 de desembre de 2015.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el contingut de l’adden-
da marc al conveni entre l’Escola de Música del Gironès (organisme 
autònom del Consell Comarcal del Gironès) i l’Ajuntament de Sant 
Gregori per a la implantació d’una aula de música.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost presentat per 
l’empresa Serveis Girona amb NIF P1717300F per un import de 1.379,50 
€, IVA no inclòs, per a la realització dels treballs d’aïllament a les cano-
nades d’aigua freda sanitària de la sala de calderes i la desconnexió de les 
dutxes del lavabo de minusvàlids del pavelló municipal de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, adjudiquen els treballs de construcció d’un 
mur de contenció a la zona del Mal Pas de Constantins, al terme muni-
cipal de Sant Gregori, a l’empresa Transports Reixach SA.

PROPOSTES uRGENTS
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar inicialment el projecte de 
construcció d’un bar al camp de futbol.

Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2015

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

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost presentat per 
l’empresa Software i Tecnologia per a l’adquisició de dues pissarres 
electròniques.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a la Coral Sant Gregori la 
quantitat de 320,00 euros per sufragar en part les despeses d’organitza-
ció del cant coral que es porta a terme al municipi.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Associació ZOOM Amics 
de la Fotografi a de la Vall de Llémena la quantitat de 440,00 euros per su-
fragar en part les despeses d’il·lustració del calendari anual, les exposici-
ons periòdiques, la recopilació de fotografi es antigues, l’organització de 
diversos concursos de fotografi a i la realització de cursets de fotografi a.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Club de Bàsquet Sant 
Gregori la quantitat de 680,00 euros per sufragar en part les despeses 
d’organització i difusió de la Quina de Nadal que es porta a terme al 
municipi de Sant Gregori.
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Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’AMPA Agustí Gifre la 
quantitat de 1.000,00 euros per sufragar en part les despeses de rea-
lització del projecte de reutilització de llibres que es porta a terme al 
municipi de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a la Comissió de Festes 
de Sant Gregori la quantitat de 3.100,00 euros per sufragar en part les 
despeses d’organització de la Festa Major de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra d’adequació de 
les cruïlles del carrer Montseny de Sant Gregori per a la formació de 
guals a l’empresa Transports Reixach SA.

Junta de Govern Local de 4 de gener de 2016

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

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni entre 
el Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona i l’Ajuntament 
de Sant Gregori per a la distribució i recàrrega dels títols de transport 
(targetes) de la zona integrada de l’ATM de l’àrea de Girona.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni marc de col·labo-
ració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Sant Gre-
gori per al desenvolupament del Programa Treball i Formació, adreçat a 
persones aturades de 45 anys o més sense prestacions d’atur i/o subsidi, 
anomenat «Programa Treball i Formació al Gironès 2015», en el qual 
s’inclou la contractació d’una persona per al municipi de Sant Gregori 
dins el projecte «Manteniment elèctric i sanitari de les instal·lacions i 
equipaments públics de Sant Gregori», per un import de 7.898,64 €.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni de col·labora-
ció de la Mancomunitat de la Vall de Llémena amb els tres ajuntaments 
participants al projecte conjunt atorgat pel SOC, Ajuntament de Sant 
Gregori, Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri per al desenvolupa-
ment del Programa Treball i Formació, adreçat a persones en situació 
d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi de desocupació, 
en el qual s’inclou la contractació d’una persona dins el projecte de 
«Manteniment d’espais públics i edifi cis de la Vall de Llémena».

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el padró de contribuents 
en concepte de recollida d’escombraries, clavegueram, rètols i ocupa-
ció de la via pública relatiu al segon semestre del 2015.
Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a Dipsalut i acollir-se 
als següents programes de salut del Catàleg 2016:
•  Pt01.- Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt 

risc de transmissió de legionel·losi.
•  Pt02.- Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix 

risc de transmissió de legionel·losi.
•  Pt04.- Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’ai-

xeta de consumidor.
•  Pt09.- Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres 

infantils.
•  Pm01.- Programa de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Sa-

ludables.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a la Comissió de Festes de 
Sant Medir la quantitat de 440,00 euros per sufragar en part les despe-
ses d’organització dels actes de la festa major de Sant Medir que es van 
portar a terme els dies 9, 10 i 11 d’octubre.

Junta de Govern Local de 18 de gener de 2016

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

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar les següents subvencions 
concedides per part de Dipsalut a l’empara del Catàleg de serveis 2015:
• Pm07: Projecte «Fes salut».
•  Pt10: Programa de suport a les actuacions per a la lluita i control 

integrat de plagues urbanes.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a Club Bàsquet Sant Gregori 
la quantitat de 1.000,00 euros per sufragar en part les despeses de la 
compra dels xandalls per als integrants del club durant l’any 2015-2016, 
i que es fi nançaran de la següent manera: 500 euros del pressupost muni-
cipal l’any 2015 i 500 euros del pressupost municipal l’any 2016.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a l’Agrupació Esportiva Sant 
Gregori la quantitat de 1.500,00 euros per sufragar en part les despeses 
de compra de roba i equipaments per a la pràctica esportiva dels jugadors.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a la Comissió de Festes 
de Sant Gregori la quantitat de 1.160,00 euros per sufragar en part les 
despeses d’organització dels actes de la festa major de Sant Gregori 
que es van portar a terme l’any 2015.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida 
per part de Dipsalut a l’empara del Catàleg de Serveis de 2015 dins la 
campanya d’assessorament, suport tècnic i fi nançament a polítiques 
municipals de protecció de la salut (Pt14) de conformitat amb el se-
güent objectiu:
•  Pt14.- Protecció de la salut per a millores estructurals al sistema d’ai-

gua calenta sanitària ACS del pavelló municipal per reduir el risc de 
transmissió de legionel·la.

Els reunits, per unanimitat, acorden nomenar un auxiliar administratiu 
– agutzil de serveis múltiples per a les ofi cines municipals amb caràc-
ter temporal fi ns al 13/04/2018 a temps parcial (50 % jornada) segons 
les bases reguladores de la selecció per cobrir la jubilació parcial d’un 
treballador de l’Ajuntament.

Els reunits, per unanimitat, acorden nomenar una persona que ocuparà 
el lloc de manteniment com a electricista adscrit a la brigada municipal.

Junta de Govern Local de 1 de febrer de 2016

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

Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’actuació als parcs in-
fantils de la plaça Miquel Martí i Pol i a la plaça Catalunya de Sant 
Gregori per a la instal·lació de tanques de fusta, instal·lació de jocs i 
desinstal·lació de tanques existents a l’empresa Novatilu SLU.
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Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni marc de col-
laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Sant Gregori per al desenvolupament del Programa Treball i Formació 
adreçat a persones benefi ciàries de la renda mínima d’inserció (PRMI) 
anomenat «Suport als equips de brigades municipals de la comarca del 
Gironès 2015».

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni de col·labora-
ció entre l’Ajuntament de Sant Gregori i la Coral Sant Gregori per a la 
promoció d’espectacles musicals al municipi de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost presentat 
per l’empresa BTM Sound amb NIF B-17571175 per a la compra de 
material divers i per a l’adequada il·luminació de l’Espai La Pineda de 
Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost per canviar 
a LED els semàfors de l’avinguda Girona cantonades carrer Montseny 
i carrer Bruguera, així com el desplaçament dels semàfors del gual de 
l’avinguda Girona cantonada carrer Montseny de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost presentat per 
l’empresa Construccions Prunell Vila SL per a la realització de l’actu-
ació als arbres ubicats al carrer dels Pagesos de Sant Gregori amb la 
col·locació d’escocells amb cautxú.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost per a l’ade-
quació de l’aparcament de l’avinguda Girona amb el carrer Carme 
Rius de Sant Gregori, aprovar inicialment el plec de clàusules adminis-
tratives particulars que han de regir la contractació de l’obra d’adequa-
ció de l’aparcament de l’avinguda Girona amb el carrer Carme Rius de 
Sant Gregori i aprovar l’expedient de contractació.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases i el full d’ins-
cripció que regulen la celebració de la Rua de Carrosses que es portarà 
a terme el diumenge 7 de febrer de 2016 per celebrar el Carnestoltes.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a un veí de Sant Gregori la 
quantitat de 150,00 euros per sufragar en part les despeses de participa-
ció en diverses proves de ralli i la copa Focusextrem durant l’any 2016.
Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a un veí de Sant Gregori la 
quantitat de 100,00 euros per sufragar en part les despeses de partici-
pació en diverses proves freestyle durant l’any 2016.

Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2016

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

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el pressupost presentat 
per l’empresa GIROCOPI SA per a l’adquisició d’una impressora HP 
Color Laserjet Pro M277dw amb destinació a la biblioteca municipal.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar inicialment el plec de 
clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques 
que han de regir la contractació de l’obra de subministrament de tecno-
logia per a la millora de l’efi ciència energètica de l’enllumenat públic 
exterior municipal amb un contracte amb garantia d’estalvi.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar la subvenció concedida 
per part de Dipsalut a l’empara del Catàleg de Serveis de Dipsalut 
2016 per al programa Pt09 per al suport a la gestió del risc derivat de 
les sorreres infantils de l’escola Agustí Gifre i llar Els Escarlets.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el conveni de col·labora-
ció entre l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena i l’Ajuntament de 
Sant Gregori per al projecte de descomptes i bonifi cacions del carnet 
jove de Sant Gregori 2016.

Els reunits, per unanimitat, acorden autoritzar els expedients de con-
tractació per cobrir de manera excepcional una plaça d’auxiliar admi-
nistratiu a la biblioteca Miquel Martí i Pol.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases reguladores per 
a l’atorgament d’ajudes socials per a les quotes de les activitats espor-
tives municipals i de les entitats integrades en el programa municipal 
esportiu per a la temporada 2016.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el contracte entre l’Ajun-
tament de Sant Gregori i La Llémena Esportiva.

Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a la Diputació de Gi-
rona i acollir-se a la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica 
i Cultural anualitat 2016 amb un import global de 46.138,00 € per al 
fi nançament de:
• despeses en matèria cultural.
•  inversions o despeses corrents vinculades a la prestació de serveis 

amb caràcter obligatori.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar l’ajut de fi nançament del 
caixet d’obres de teatre per a adults dins el cicle Escenaris 2015 del 
Consell Comarcal del Gironès amb destinació a les següents obres: Les 
dones com jo i El crèdit.

Els reunits, per unanimitat, acorden acceptar les següents subvencions 
concedides per part de Dipsalut a l’empara del Catàleg de Serveis de 
Dipsalut 2016:
•  Pt01.- Gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de 

legionel·losi: pavelló i vestidors camp de futbol i BTT.
•  Pt02.- Gestió i control d’instal·lacions de baix risc de transmissió de 

legionel·losi a l’escola i llar d’infants.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases que regulen la 
participació en el concurs negociat per a l’adjudicació dels serveis mí-
nims d’assessorament i gestió a benefi ci de les entitats i associacions 
del municipi de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases que regulen la 
convocatòria del XXIX Concurs Literari Sant Gregori 2016 i que in-
clouen la normativa que regula la secció general, la secció local, les 
bases comunes per a les dues seccions i la menció especial.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’oferta presentada per 
l’empresa SPACIOTEMPO i adjudicar-li la realització de l’obra de co-
briment de la pista esportiva del pati compartit entre l’escola i l’institut 
de Sant Gregori.
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Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la normativa que ha de 
regir les donacions que es realitzin a la biblioteca municipal Miquel 
Martí i Pol, de Sant Gregori, i el document de proposta de donació de 
fons per a la biblioteca.

Junta de Govern Local de 29 de febrer de 2016

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

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar les bases reguladores per 
a la contractació dels serveis d’un professor d’informàtica i utilització 
de mòbils per a adults.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar els criteris de senyalitza-
ció direccional privada urbana que s’adjunta en l’Annex I per a empre-
ses i activitats privades que vulguin instal·lar rètols d’orientació en les 
zones urbanes del municipi.

Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a la Diputació de Gi-
rona i acollir-se a la convocatòria de les següents subvencions per a 
l’anualitat 2016:

•  Organització d’esdeveniments de caràcter fi ral 2016: despeses d’or-
ganització i programació de la Fira del Pa i Xocolata del 20 de no-
vembre de 2016

• Pla a l’Acció, línies 1, 2, 3 i 4:
-  Línia 1: Serveis de comptabilitat i gestió de subministres energètics 

municipals en municipis de menys de 20.000 habitants
- Línia 2: Redacció d’informes de seguiment del PAES
- Línia 3: Execució d’accions planifi cades al PALS/PAES
-  Línia 4: Execució d’accions de millora de l’efi ciència energètica de 

l’enllumenat públic exterior a través de contractes de garantia d’es-
talvis

•  Actuacions en camins rurals i matèria forestal 2016: suport a la sega 
de marges de camins rurals i arranjament de camins per a la prevenció 
d’incendis forestals.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la normativa de règim in-
tern d’ús i funcionament dels horts socials i comunitaris de Sant Gre-
gori.

Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar les parcel·les d’horts so-
cials a diferents veïns de Sant Gregori.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el padró de contribuents 
en concepte de socis de tennis de Sant Gregori per a l’any 2016.

Els reunits, per unanimitat, acorden prorrogar el conveni de regulació 
de l’organització i funcionament del mercat de segona mà de Sant Gre-
gori fi ns al 31 de desembre de 2016.

Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a l’OSIC i acollir-se a 
la convocatòria de subvencions en espècie per a la contractació d’es-
pectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.
cat per a l’any 2016.

Els reunits, per unanimitat, acorden l’adhesió de l’Ajuntament de Sant 
Gregori al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Go-

vernació i Administracions Públiques, en nom de l’administració de 
la Generalitat de Catalunya, el consorci LOCALRET, l’Ajuntament 
de Barcelona i el Consorci Administració Oberta electrònica de Cata-
lunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels 
sistemes d’informació de les administracions catalanes, el qual queda 
recollit a l’annex que s’adjunta i en forma part a tots els efectes.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar al Consorci Sant Gregori 
la quantitat de 200,00 euros per sufragar en part l’organització de «La 
setmana de la felicitat» i, concretament, l’activitat de musicoteràpia.

Els reunits, per unanimitat, acorden atorgar a la Comissió de Festes de 
Ginestar la quantitat de 840,00 euros per sufragar en part l’organitza-
ció de la festa major.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el text del conveni regu-
lador per a l’ús del pavelló municipal entre l’Ajuntament de Sant Gre-
gori i l’entitat The Seagull Sportive SL per als dies 24, 25 i 26 de març 
de 2016.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar inicialment el plec de 
clàusules administratives particulars i condicions tècniques que han 
de regir la licitació dels serveis del casal d’estiu 2016 al municipi de 
Sant Gregori.

Junta de Govern Local de 14 de març de 2016

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

Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a la Diputació de Gi-
rona i acollir-se a la convocatòria de la subvenció per a la promoció i 
foment de l’esport 2016 per als següents programes:
•  Programa A3: suport als programes d’activitat fi sicoesportiva dels 

municipis de menys de 5.000 habitants per a despeses en matèria 
esportiva.

•  Programa A4: suport als programes municipals d’ajuts als esportistes 
amateurs gironines, menors de 25 anys i no professionals, d’esports 
individuals que, prèvia classifi cació, han participat en competicions 
esportives de nivell estatal o superior.

Els reunits, per unanimitat, acorden adreçar-se a la Diputació de Giro-
na i acollir-se a la convocatòria per al foment de projectes i activitats 
culturals d’interès públic local amb destinació a la programació anual 
de la MEG.

Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra d’adequació de 
l’aparcament de l’avinguda Girona amb el carrer Carme Rius a l’em-
presa Excavacions Trias.

Els reunits, per unanimitat, acorden adjudicar l’obra de canvi a LED 
dels semàfors de l’avinguda Girona cantonades carrer Montseny i car-
rer Bruguera, i el desplaçament dels semàfors del gual de l’avinguda 
Girona cantonada carrer Montseny a l’empresa Enllumenats Costa 
Brava SL.

Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar el projecte de viver d’em-
preses a Sant Gregori.

5
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Des d’aquest apartat volem seguir explicant-vos les principals accions 
assolides durant aquests mesos per part de l’equip de govern de Con-
vergència i Unió a Sant Gregori.

S’ha aprovat el pressupost municipal per a 2016. 
Creix un 18 % el pressupost respecte al 2015 a 
Sant Gregori. 
Té un import de 3.725.859,83 euros, fet que és 
degut principalment a tres factors: una major pre-
visió d’ingressos provinents de la regularització 
cadastral (en la qual estava inclòs el municipi de 
Sant Gregori per part del Cadastre, i que cada any 

aplica automàticament a diferents municipis); l’augment del fi nança-
ment d’una nova operació de crèdit per valor de 310.564,78 euros, a 
interès zero, per al canvi de l’enllumenat públic a LED, i també per 
un augment de les partides destinades a cultura, joventut, esports, 
ensenyament, comunicació, medi ambient i via pública. També 
s’ha de tenir en compte la previsió de majors aportacions, en forma de 
subvenció, per a les entitats esportives i culturals del municipi de cara 
al proper exercici.
En aquest sentit també creix l’aportació de Sant Gregori a la Man-
comunitat de la Vall, principalment pel traspàs de les aportacions a 
les entitats d’ensenyament, que es canalitzaran des de l’ens manco-
munat.

S’han situat dos nous passos de vianants al carrer 
Montseny de Sant Gregori, un a l’altura del ca-
rrer de Baix i l’altre a l’altura de l’avinguda de 
Girona. Ambdós han de servir per millorar la mo-
bilitat d’aquests punts del nucli de Sant Gregori, 
per a cadires de rodes, gent gran, cotxes i tots els 
vianants en general. A aquests dos s’hi sumen els 
passos de vianants ja acabats del carrer Jacint Ver-

daguer i del carrer Pau Casals, i formen part del paquet de 100.000 
euros en mobilitat que es continuarà executant a altres punts durant 
aquest 2016.

El Camí Ral entre Sant Gregori i Girona és una 
via molt concorreguda, ja que és un espai ideal per 
anar a passejar o per desplaçar-se fi ns a Girona a 
peu o amb bicicleta sense haver de passar per la 
carretera. Aquest mes de març s’hi han col·locat 
dos bancs, de material reciclat, i s’ha seguit amb el 
manteniment del ferm de sauló.

S’han fet millores en els parcs infantils de la plaça 
Catalunya i a la plaça Miquel Martí i Pol. Al parc 
de la plaça Catalunya s’ha canviat la tanca peri-
metral i s’han repintat tots els jocs existents. Més 
endavant es valorarà obrir un espai de participació 
per determinar si s’hi incorporen nous elements 
de joc. I a la plaça Miquel Martí i Pol, un de les 

zones infantils més utilitzades, s’ha ampliat la zona infantil, amb més 
espai, nous jocs i nous bancs.

S’ha activat el Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Sant 
Gregori, i ja aquest 2016 s’ha obtingut un índex de transparència del 
90,38 % en l’estudi InfoParticipa, que realitza la Universitat Autòno-
ma de Barcelona a tots els ajuntaments catalans. Aquesta xifra situa 
Sant Gregori, en termes de transparència, com el segon millor muni-
cipi de menys de 5.000 habitants de les comarques gironines. I té la 
cinquena millor puntuació de tots els municipis de les vuit comarques 
gironines.

S’ha apostat per la segona Mostra de Teatre Ama-
teur de Sant Gregori, amb la voluntat de seguir 
potenciant el teatre amateur del municipi de Sant 
Gregori i seguir consolidant l’Espai la Pineda com 
a equipament cultural i d’espectacles de teatre pro-
fessionals i amateurs.

GRuP MuNICIPaL CIu SaNT GREGORI 
www.ciusantgregori.cat | Facebook | Twitter | Instagram

accions assolides
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Benvolguts veïns i veïnes de Sant Gregori.
En el següent article us exposarem les principals propostes del nos-
tre grup municipal durant aquest primer trimestre d’any.

Petició de cessió d’un espai per a joves
Vam demanar un espai municipal alternatiu a Cal Bolet per als joves 
i obert a tothom, que funcionés com a lloc de trobada per afavorir la 
cohesió social i l’oci al municipi, especialment als vespres i caps de 
setmana. No es va aprovar perquè l’equip de govern considera que 
és una proposta que els genera massa dubtes.

Petició de més fons per a la biblioteca
Vam demanar que es destinessin més 
recursos per fer front a les mancances 
en instal·lacions i en l’arranjament 
de material malmès de la biblioteca 
municipal, que l’actual pressupost 
no cobreix. Tampoc no es va aprovar 
perquè el grup de CIU va considerar 
que no era necessari ni prioritari.

Proposta per declarar el rei Felip VI persona non grata a Sant 
Gregori

Atesa la manca de respecte del rei Felip VI 
envers les autoritats electes de les institucions 
catalanes; la postura no neutral envers el pro-
cés sobiranista català, que a priori se li hauria 
de pressuposar, com en el cas d’altres cases 
reials (per exemple, la Corona Britànica, que 
no entra a debatre sobre l’estatus d’Escòcia); i 
per la figura del monarca, que s’oposa als va-
lors d’igualtat entre ciutadans, com a Ajunta-
ment ens comprometem a evitar participar en 
qualsevol acció que suposi un reconeixement 
del monarca o de la família reial. La moció va 
ser aprovada per unanimitat del Ple. 

Proposta per elaborar un sistema de política de subvencions a 
entitats més transparent i més participatiu

En la sessió or-
dinària que va ce-
lebrar la junta de 
govern local el 18 de 
gener es va acordar 
que l’Ajuntament 
atorgaria unes sub-
vencions extraor-

dinàries a tres entitats del poble per valor de 1.000, 1.160 i 1.500 
euros, respectivament. Per descomptat, estem d’acord a atorgar sub-
vencions a les entitats esportives i culturals del poble, atesa la tasca 
social que desenvolupen.
El que denunciem és la falta de transparència respecte dels criteris 
que s’utilitzen per atorgar subvencions extraordinàries, i també el 
fet que es desconeix com es determina la quantitat econòmica. Això 
fa que el procediment per atorgar subvencions extraordinàries sigui 
arbitrari i opac.
Així doncs, vam proposar que s’elaborés una política de subven-
cions transparent, participativa i justa per a les entitats. Com que 
el grup de CiU va votar-hi en contra i la CUP es va abstenir, la 
proposta no va ser aprovada pel Ple.

Si desitgeu seguir l’actualitat del nostre grup, feu un cop d’ull a: 

www.esquerrasantgregori.cat

  @ERCSantGregori

 ERC Sant Gregori

 GRuP D’ERC DE SaNT GREGORI

Principals propostes pel primer trimestre



Han passat tres mesos des de l’últim 7en1. Tres mesos en què 
l’activitat municipal ha seguit essent intensa i de la qual destaquem 
els següents apartats.

Declaració del 9N 
El desembre es va celebrar un ple extraordinari, on 
vam aprovar una moció de suport a la resolució I/XI 
del Parlament de Catalunya, la «Declaració del 9N». 
Com sabeu, aquesta resolució és la que va iniciar el 

procés de desconnexió de l’Estat espanyol, i des del municipalisme 
hem d’empènyer perquè sigui una realitat.
Aquesta moció, presentada a centenars d’ajuntaments del nostre país, 
va ser votada favorablement per tots els regidors amb l’excepció de 
la regidora d’ERC. La Cristina Ribas va excusar-se del debat i de la 
posterior votació per evitar possibles conseqüències legals cap a la 
seva persona.
Estem en un moment cabdal de la història de Catalunya, i els càrrecs 
electes hem de ser conscients que la independència no arribarà sense 
la desobediència. Necessitem mantenir intacta la confiança en la fer-
mesa dels representants de totes les formacions que treballem per la 
construcció de la República Catalana.
Per aquest motiu demanem, com ja vam fer al seu dia, la dimissió de 
la regidora d’ERC.

audiència Nacional
Al març, l’alcalde va rebre un requeriment dels Mos-
sos d’Esquadra on se li demanava, a instancia de 
l’Audiència Nacional, l’acta del ple on es donava suport 
a la Declaració del 9N. Des de la CUP, en el moment 
de tenir coneixement del requeriment i també al darrer 

ple, es va instar l’alcalde a desobeir, per diversos motius: en primer 
lloc, perquè pensem que les accions de l’Audiència Nacional són més 
un intent de posar a prova la policia catalana i els alcaldes que una 
necessitat real: mirant el web o demanant directament la informació als 
secretaris, l’Audiència hagués obtingut la informació més ràpidament.
En segon lloc, perquè les conseqüències de desobeir aquesta petició 
dels Mossos d’Esquadra (desobediència) són molt menors que les 
que es poden derivar de les declaracions fetes pels regidors durant el 
ple (sedició i rebel·lió).
I finalment, perquè la desconnexió es demostra desconnectant. És 
evident que no farem la independència dins la legalitat espanyola.
No obstant això, l’alcalde va remetre la informació requerida a la 
comissaria general d’informació dels Mossos d’Esquadra, i a hores 
d’ara deu ser a Madrid.
Lamentem que el nostre Ajuntament no s’hagi plantat, com han fet 
i faran altres ajuntaments catalans (Celrà, Viladamat, Verges, Berga, 
Argentona…), i rebutgem de ple el paper dels Mossos com a braç 
executor de l’Audiència Nacional.

El casal dels Margarit 
El casal dels Margarit (castell de Sant Gregori) és 
un edifici d’estil gòtic del segle XII protegit per la 
declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional.
Tot i això, quan el desembre de 2010 es va aprovar 
el projecte de rehabilitació, es van acceptar dues fi-

nestres de grans dimensions i una porta a dues de les façanes, amb 
una integració més que dubtosa.
En aquell moment, n’era propietària la família de l’exfutbolista Al-
bert Jorquera, i ell el gerent. Mesos més tard va anar a la llista elec-
toral de CiU de les municipals per Girona.
Poc després, es va fer una nova porta a la façana oest, aquesta sense 
llicència. A final de 2015, quan la CUP va demanar explicacions, es 
va presentar un projecte per legalitzar la nova porta, que va ser accep-
tat en poques setmanes per l’Ajuntament i la Generalitat.
Cap sanció o amonestació: la regularització de l’obra il·legal ha cos-
tat 34 euros, amb una rebaixa del 20 % en l’impost. Aquesta legalit-
zació exprés ens sembla inadmissible, i així ho vam exposar al ple.

Volem un 7en1 laic 
Des del nostre punt de vista, la revista municipal, el 
7en1, és i ha de ser un espai on no es prioritzi cap con-
fessió concreta. És per això que creiem que la revista 
no hauria de contenir un espai específic de l’Església 
catòlica.

Vàrem fer la proposta a la comissió de la revista però no en vam obte-
nir cap suport. No obstant això, creiem que és necessari que en un es-
tat laic cap formació religiosa tingui protagonisme als espais públics.

Properes actuacions 
Algunes de les propostes que presentarem properament al ple seran, 
d’una banda, una moció de suport als càrrecs electes independen-
tistes perseguits per la justícia espanyola, i de l’altra una moció per 
demanar la retirada dels alcaldes franquistes de la sala de plens de 
l’Ajuntament.
Aquesta darrera forma part d’un bloc de mocions per la memòria 
històrica que anirem presentant, una de les quals relacionada amb el 
nomenclàtor i una altra en record dels que van patir la repressió de la 
dictadura franquista.
També estem treballant, en contacte amb organitzacions desplaçades 
a la zona, per aconseguir que l’Ajuntament faci una donació als refu-
giats de guerra de la zona d’Idomeni.
Finalment, volem agrair-vos les opinions, suggeriments i suport que 
ens feu arribar. De nou, també voldríem aprofitar aquest espai per 
animar-vos a assistir a les nostres assemblees i a seguir-nos o contac-
tar amb nosaltres a través de les xarxes socials.

8 Butlletí d’informació municipal núm. 51 - Abril de 2016
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El dissabte 19 de març es va celebrar la segona jornada dels campio-
nats de la Lliga Territorial de Gimnàstica Artística a Porqueres. Van 
participar-hi les nenes de Sant Gregori en les diferents categories i 
nivells A i B. Les felicitem a totes pels resultats obtinguts.
Amb les millors puntuacions d’aquesta lliga arribarem als Jocs Empo-
rium del proper 21 de maig al pavelló esportiu de Porqueres (Final Te-
rritorial del Gironès), i d’aquí als campionats que organitzen la UCEC 
Finals de Catalunya. Desitgem que, amb l’esforç i les ganes que hi 
posem, la sort ens acompanyi.
L’Escola Esportiva Sant Gregori, amb l’ajut de tothom, contribueix 
a difondre aquest esport tan complet com és la gimnàstica artística 
esportiva.
Enguany, tenim  nou  equipament i nou material per poder treballar 
amb seguretat, cosa que facilita la feina. Moltes gràcies a tots els 
col·laboradors, gimnastes, pares i mares, i també a l’Ajuntament de 
Sant Gregori. Tots plegats fan que tot això sigui possible.

lES EntrEnaDorES

GiMnÀStica artÍStica Sant GrEGori

Gimnàstica artística Sant Gregori

El dissabte 12 de març es va celebrar una Marxa Solidària a Sant 
Gregori en la qual es van recollir en forma d’inscripció més de 70 
kg d’aliments, que es van entregar al Rebost del Llémena.
La Marxa tenia la sortida des de la Pineda i feia dos recorreguts 
per la zona del Ter i de la Pilastra. Va estar organitzada per estu-
diants dels Maristes de Girona que havien de muntar un esdeveni-
ment esportiu com a treball escolar. Aquesta iniciativa va comptar 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Gregori.

70 kg d’aliments
a la Marxa Solidària
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cluB D’EScacS Sant GrEGori

campionat territorial
Aquest any, l’equip del Club d’Escacs Sant Gregori ha jugat a la cate-
goria de Preferent, que és la màxima categoria provincial. La diferència 
entre la primera categoria –que és on jugàvem fi ns ara– i la preferent 
s’ha fet notar, i a falta d’una jornada per acabar el campionat, només 
hem aconseguit un empat davant del Tordera, i la resta han estat der-
rotes.
Els nens del club han estat molt actius. D’una banda, van jugar el 
campionat per equips sub-12, on van quedar en 15a posició. Cal des-
tacar l’actuació d’en Miquel Farré, que va fer 7 punts de 8 possibles; 
la d’en Bernat Pont, que tot i jugar al primer tauler va aconseguir fer 
la meitat dels punts; i la d’en Guillem Sunyer, que va guanyar les dues 
partides que va jugar.
D’altra banda, en Daniel Alcantarilla, en Bernat Pont i en Miquel Far-
ré van jugar el campionat de Girona sub-12. Tots ells van acabar amb 
una puntuació de cinc punts en vuit partides, que és la mateixa que el 
jugador que va quedar en 7a posició. En el campionat sub-10 hi van 
participar Guillem Sunyer (amb quatre punts) i Eloy Hidalgo (amb 
dos punts). En el campionat sub-8, Jan Codonet i Joan Vidal van fer 
tres punts i mig, Robert Mas va fer tres punts i Pau Vidal, un.
En el campionat de veterans de Girona, Rafael Garcia va acabar en 9a 
posició, amb tres punts de cinc partides.

En els propers mesos, el Club d’Escacs organitzarà tres campionats: un 
campionat d’actius que està dintre del circuit d’actius que organitza la 
Delegació Provincial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs, el 
torneig que organitzem cada any a la piscina municipal, i un nou obert, 
que es jugarà a les tardes de la primera setmana de juliol.

El dia 6 de març es va celebrar a Ginestar la 
VII Caminada Popular, amb una participa-
ció de 400 persones d’arreu de Catalunya.
Vam poder gaudir d’un matí fantàstic i fa-
miliar. El bon temps ens va acompanyar 
just fi ns que van arribar els últims partici-
pants. El meravellós paisatge, un bon es-
morzar i la bona companyia van acabar de 
fer que tothom gaudís fent esport a l’aire 
lliure.
El mateix dia també vam celebrar la II Cur-
sa de Muntanya, amb un recorregut de 25 

km per camins i corriols de la muntanya de 
Sant Grau, pensat per als més valents.
Aquest any hi van participar 50 corredors, 
i els guanyadors van ser en Miquel Hende-
rickx i la Rosa Font.
El seu esforç es va veure compensat amb el 
premi que van rebre: una gran cistella amb 
verdures, fruites i galetes, regal dels nostres 
patrocinadors.
Com a novetat vam fer un cros infantil, 
amb una participació de 25 nens i nenes 
de Sant Gregori i dels pobles veïns. Tots es 

van endur un premi molt dolç, i s’ho van 
passar d’allò més bé.
Cal destacar que algun dels corredors abans 
havien fet la caminada, de manera que el 
seu esforç va ser titànic.
Finalment, com sempre, volem donar grà-
cies a tots els participants, a l’Ajuntament de 
Sant Gregori i a totes aquelles persones que 
desinteressadament ens ajuden, per tal que 
la jornada esportiva es pugui dur a terme.
Moltes gràcies. Us esperem a la propera.
coMiSSiÓ DE FEStES DE GinEStar

caminada Ginestar



23

E S P  R T S

SE
T 

EN
 U

 a
br

il 
20

16

Benvinguda, primavera! Ja surten les fl ors, 
ja es respiren nous aires, i aquí en el PA Sant 
Gregori també. Aquests mesos d’hivern no hi 
ha hagut gaires competicions però ens hem 
estat entrenant de valent. Ara ja tenim tots 
els balls de competició a punt i començarem 
a treballar amb els balls de festivals.
Durant el mes de gener ja vam veure que 
amb el volum de nenes que actualment hi 
ha al club no podíem cobrir tots els entre-
naments amb les nostres dues entrenadores, 
Imma Oliva i Gemma Vilches. I per cobrir 
aquesta necessitat s’han incorporat en el 
nostre club dues entrenadores més: la Lau-
ra Bautista, que està entrenant en el grup de 
Preliminar, i la Raquel Gómez, que ha entrat 

a entrenar el grup de grans un dia a la set-
mana amb la Imma. Esperem que es trobin 
molt a gust en el nostre club, i des d’aquestes 
línies els donem la benvinguda.
El mes de febrer vam participar a dues pro-
ves d’Iniciació, la de nivell A i B a Bescanó, 
i la de nivell C a Sant Hilari. Les nostres 
patinadores ho van intentar però es van que-
dar a les portes d’assolir el nivell. Però no 
es van desanimar. Han seguit treballant amb 
moltes més ganes i dedicació, i s’estan pre-
parant per poder tornar-hi i, aquesta vegada, 
aprovar-les segur.
El mes de març també ha estat un mes tran-
quil en el tema de proves federatives. Això 
sí, hem assistit a un festival. El dia 13 de 

març, el PA Fornells ens hi va convidar. Hi 
van participar el nostre grup de ninots de neu 
(patinadores d’iniciació C), i els va quedar 
molt lluït.
Ara en previsió tenim, per al mes d’abril, 
participar en el festival de Sant Jordi Des-
valls, el dia 3. Hi intervindrà el grup de 
grans amb el número «Buscant la sort». 
També participarem en el trofeu d’Anglès, 
els dies 9 i 10 d’abril. I per primera vegada, 
el nostre club organitza, el dia 16 al matí, el 
I Trofeu Social, en el qual hi haurà el Salt i el 
Sant Gregori. Les nostres patinadores segur 
que hi gaudiran molt.
Molta sort a totes i a tots. Tothom qui ho vul-
gui hi està convidat.

PatinatGE artÍStic Sant GrEGori

El Pa St. Gregori

PA ST Gregori 2015-16Buscant la sort

L’Agrupació Esportiva Sant Gregori entra 
al tram fi nal d’una nova temporada amb 
la decepció de veure patir el primer equip 
en les últimes posicions de 2a Catalana, 
amb el perill seriós de descens que això 
comporta. Ha estat un any dur en una ca-
tegoria exigent i desconeguda, i amb un 
seguit d’entrebancs difícils de preveure i 

de gestionar, però l’experiència és bona 
per aprendre moltes coses de cara al futur.
El club respira il·lusió pels nous projectes, 
com el bar nou, el sostre de la graderia i el 
futur camp petit de gespa artifi cial, entre 
d’altres millores.
El futbol base continua en la seva línea 
formativa i participativa, i mantindrà la 

categoria de 1a Divisió amb el Juvenil A, 
que recordem que és l’únic equip de base 
amb caire competitiu.
Per altra banda, el proper dissabte 4 de 
juny es farà a Sant Gregori una nova edi-
ció del Memorial Climent Frigolé, torneig 
per a nens nascuts entre 2006 i 2009.

aGruPaciÓ ESPortiVa Sant GrEGori

Mirem al futur
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Per Setmana Santa, Plagesport va orga-
nitzar un casalet molt divertit. Una vin-
tena de nens i nenes van gaudir tots junts 
dʼactivitats molt engrescadores: un taller 

de pintura, un taller de manualitats, en 
el qual van fer una gallina amb ous de 
pasqua, la mona de pasqua... i, a més, el 
dia 23 de març vam anar dʼexcursió a la 

Fundació Mona. Un casal curt però molt 
intens.
Moltes gràcies a tots els participants i al 
nostre equip de monitors.

 casal Setmana Santa!

A R A   P A R L E M   D ’ A R A

aplec de Sant Gregori
El 13 de març es va celebrar el tradicional aplec de Sant Gregori al veïnat de l’església, amb missa, mostra de puntaires i sardanes.
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La tarda del 2 de gener es va acollir el pri-
mer campament reial a Sant Gregori. Els 
patges reials, acompanyats de part de la 
comitiva, van arribar a l’Espai la Pineda 
per preparar tots els detalls de la cavalca-
da de Reis i l’arribada de Ses Majestats els 
Reis d’Orient. Més de 180 nens i nenes van 
passar a veure com treballaven els patges, i 
van poder entregar la carta als Reis durant 
aquesta bonica experiència.

La Comissió de Festes de Sant Gregori i 
l’Ajuntament de Sant Gregori ja ha acor-
dat amb els Tres Reis que l’any vinent 
podran tornar a utilitzar aquest espai per 
preparar-se durant els dies previs al 5 de 
gener.

Els tres Reis, Melcior, Gaspar i Baltasar, 
com cada any van venir puntualment al 
municipi de Sant Gregori per portar tot de 
regals als nens i a les nenes, que segur que 
es van portar molt bé.

coMiSSiÓ DE rEiS Sant GrEGori

campament reial

aplec de calders
Aplec de Calders, celebrat el 3 d’abril a 
l’ermita de Calders de Constantins.
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El 15 de març, la Fundació Oncolliga, la 
Mancomunitat de la Vall de Llémena i 
Klassmark van presentar en roda de premsa 
al centre BTT de Sant Gregori l’Oncobike 
2016, que tindrà lloc a la Vall de Llémena el 
12 de novembre de 2016.
Després de l’èxit de l’Oncotrail, organitzat 
a Palafrugell en tres edicions, la Fundació 
Oncolliga presenta aquest nou repte espor-
tiu i solidari dirigit als amants de la bicicle-
ta, i de la mà de Klassmark, una empresa 
especialitzada en l’organització de proves 
de muntanya, com el Trail Rocacorba de 
Canet d’Adri.
La prova tindrà un itinerari de 200 quilò-

metres que recorrerà els camins i pistes de 
la Vall. El centre neuràlgic de la competi-
ció s’ubicarà a Sant Gregori, que acollirà la 
sortida i l’arribada, però el recorregut també 
passarà per Canet d’Adri, Sant Martí de Llé-
mena i Sant Aniol de Finestres. La compe-
tició serà per equips de sis components, dos 
dels quals sempre hauran d’estar en ruta al 
llarg de tota la prova, que es desenvoluparà 
per relleus.
Els diners recaptats en aquesta primera 
edició es destinaran a finançar millores en 
els dos pisos-residència que l’Oncolliga té 
al barri de Sant Ponç de Girona, a tocar de 
l’hospital Josep Trueta.

MancoMunitat DE la Vall DE llÉMEna

VolS ParticiPar o 
col·laBorar En la 

FESta rEMEnça?
Ja sigui al teatre, al bar, als jocs 

remences, amb el vestuari, fent de 
figurant, amb l’ambientació...

Contacta amb la Mancomunitat: 
info@valldellemena.cat / 972428300

la Mancomunitat de 
la Vall de llémena 
obté una subvenció 

del Soc per a la 
inserció de persones 
aturades perceptores 

de la rMi
La Mancomunitat de la Vall de Lléme-
na, a través del Consell Comarcal del 
Gironès, ha obtingut una segona sub-
venció del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya del programa «Formació i Treball 
per a persones beneficiàries de la renda 
mínima d’inserció». Aquest programa 
té com a objectiu afavorir la inserció 
laboral i millorar l’ocupació de les per-
sones aturades de llarga durada de RMI 
per al desenvolupament de projectes 
d’interès públic i social dels municipis.
Des del mes de desembre i durant un 
període de sis mesos aquest projecte ha 
permès contractar una persona en situa-
ció d’atur per realitzar treballs de suport 
a la brigada municipal. La persona be-
neficiària s’ha incorporat a les brigades 
municipals dels ajuntaments de Canet 
d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant 
Gregori de forma rotativa, i donarà su-
port a la realització de treballs de man-
teniment en els diversos municipis.

Presentació de la cursa ciclista
oncobike 2016

Enguany, la setena edició de la 
Festa Remença de la Vall de Llé-
mena se celebrarà el diumenge 29 
de maig, i tindrà com a marc patri-
monial i natural l’entorn de la ma-
sia de can Nerós, de Sant Martí de 
Llémena. Us hi esperem!
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la Vall de llémena participa en el programa
de descoberta del Gironès per a la redacció
d’una guia de viatges per al mercat francès

El dia 29 de febrer la Vall de Llémena va 
acollir el periodista francès Mr. Martin 
Fouquet amb motiu de l’organització d’un 
programa de descoberta organitzat pel Con-
sell Comarcal del Gironès per tal de donar 
a conèixer els principals atractius i recursos 
de la vall.
Aquesta visita de premsa s’emmarca en el 
projecte de creació d’una nova guia de la 
Costa Brava, Pirineus de Girona i comar-
ques de Girona per al mercat turístic fran-
cès, promoguda pel Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona (PTCBG) i els consells 
comarcals. El projecte va acompanyat del 
prestigi de l’editorial Le Petit Futé, que 
actualment edita les guies de viatges més 
venudes en el mercat francòfon.
Per aquest motiu, durant els mesos de fe-
brer i març es va organitzar un viatge de 
premsa per tota la demarcació de Girona 
amb la intenció de fer un programa de des-
coberta dirigit als periodistes i escriptors 
que elaboraran la guia.
La guia té previst incloure la secció «Des-
coberta» per parlar de diferents temes 
d’interès turístic, com els pobles més inte-

ressants, els atractius imprescindibles, les 
visites guiades, rutes per fer senderisme, 
els transports, tipologies d’allotjament en 
hotels i turisme rural, restaurants i produc-
tes locals, què fer al vespre, activitats de tu-
risme actiu, activitats culturals, festivals...
El Consell Comarcal del Gironès, l’associ-
ació de guies Gironès Terra de Passeig, la 

Mancomunitat de la Vall de Llémena, el 
Celler de l’Adroher i el Nus de Pedra van 
acompanyar Mr. Martin Fouquet en la seva 
acollida i descoberta de la Vall de Llémena.
Amb aquest actuació s’espera posicionar el 
Gironès al mercat francès i, alhora, donar 
a conèixer la Vall de Llémena com un dels 
entorns naturals i culturals per descobrir.

cursa d’orientació a Sant Gregori
Durant el diumenge 3 d’abril el Club d’Orientació Aligots va or-
ganitzar amb el suport de l’Ajuntament de Sant Gregori una pro-
va esportiva d’orientació per l’entorn de Sant Gregori amb una 

participació de més de 360 persones entre tots els circuits i les 
categories.
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Ja ha arribat la primavera i, com cada any, 
el teatre torna a rebrotar amb il·lusió reno-
vada. I és amb renovada il·lusió que aques-
ta temporada tornem a presentar Cendra, 
una obra que vam estrenar fa quatre anys. 
Tot i que el punt de partida és el de l’obra 

inicial, els canvis introduïts, tant pel que fa 
a l’argument com al repartiment, fan de la 
nova Cendra (revisitada) una obra original 
i divertida, que segur que us farà gaudir 
d’una bona vetllada. Això sí, veniu a veure-
la, que si no...
Vam estrenar aquest nou muntatge a Set-
cases, el 5 de març passat, amb una versió 
adaptada a un escenari tan reduït com en-
tranyable, en una jornada on fi ns i tot la neu 
ens va voler acompanyar.
Aquesta actuació i les dues següents, el 16 
d’abril a Campdevànol i el 24 a Vidreres, 
estan incloses a la Campanya de Teatre 
Amateur 2016, que patrocina la Casa de 
Cultura de Girona i en la qual, com l’any 
passat, també hem estat seleccionats.
A Sant Gregori tindreu ocasió de veure’ns 
a la Pineda el proper 29 d’abril, en el marc 
de la Segona Mostra de Teatre Amateur 
TEAM 2016. La recaptació anirà a benefi ci 
de l’Oncolliga de Girona.
Com dèiem abans, Cendra (revisitada) és 
una revisió del muntatge produït i dissenyat 
per IncreiXendo l’any 2012. 

Cendra és una història on el circ és una 
excusa per lligar un seguit de peces de di-
versos autors, adaptades molt lliurement al 
tarannà del grup: quan acaba la darrera fun-
ció del dia, els artistes del circ es retiren als 
camerinos disposats a celebrar l’aniversari 
del vell pallasso. Però l’arribada inesperada 
d’un misteriós paquet desperta els records i 
la imaginació de la directora i posa en dan-
sa tota la troupe... 
Una agitada entrada posa el públic a l’aguait 
i el predisposa a gaudir de l’espectacle.
Tot plegat, conduït per la directora del circ, 
que, amb les seves cendroses refl exions en 
veu alta, emociona els espectadors i els fa 
somiar desperts: l’evocació del prometat-
ge de la directora dóna vida a una divertida 
escena amb aires molt nostrats. El record 
del seu fi ll ens descobreix que a vegades els 
éssers més estimats són també els més des-
coneguts. Per acabar, el cant del cigne en-
tendreix tothom i és el digne colofó d’una 
vetllada especial.

www.increixendo.wix.com/teatre

increiXendo presenta cendra

Un any més, durant les Festes de Nadal i Reis, el CB Sant Gre-
gori i l’AE Sant Gregori van organitzar la Gran Quina al pavelló 
municipal. Aquest any, durant cinc jornades.
És una activitat de les festes que aporta molt d’ambient i parti-
cipants, i que serveix per recaptar fons amb l’objectiu de seguir 
treballant per l’esport, com fan des de les dues entitats.

Durant el mes de febrer l’artista català Toni Ortiz va estar treba-
llant en l’elaboració d’un dibuix en 3D a un espai d’uns 14 m2 al 
terra de l’Espai la Pineda.
Toni Ortiz és especialista en aquests tipus de dibuixos 3D, i ha 
participat en festivals arreu del món.
L’Ajuntament de Sant Gregori va encarregar aquest dibuix únic amb 
l’objectiu d’acostar i potenciar l’art a l’equipament cultural de la Pineda.

quina a Sant Gregoricultura i art a l’Espai la Pineda
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Vàrem començar l’activitat d’aquest 
any amb un fantàstic Concert d’Any 
Nou a l’església parroquial de Llagos-
tera, juntament amb la Jove Orquestra 
del Gironès. Va ser un goig poder cantar 
acompanyats d’aquestes joves promeses 

musicals sota la batuta i mestratge del Sr. 
Albert Bosch.
El dia 10 de gener vàrem cantar en un concert 
a l’església parroquial d’Anglès, convidats 
per la Coral Cors Alegres d’aquella vila.
El dia 27 de març vàrem participar en la Tro-

bada de Corals a Cornellà de Terri, convidats 
per la Coral Vall del Terri, i en la qual també 
van participar la Coral Palandriu, de Llançà, i 
el Cor Amaril·lis, de Girona.
Us convidem a visitar la nostra web:
www.coralsantgregori.com.

activitat de la coral Sant Gregori

El 13 de febrer passat es va celebrar una jornada dedicada al poeta, 
ja traspassat, Òscar Samsó Ardévol, de can Sici, amb la presència 
de la seva muller, Glòria Llenas, i altres familiars. L’acte va ser en 
part musicat i en part recitat, i va comptar com a presentador amb 
Josep Solà (biògraf de Vinyoli), el biògraf Joan Samsó, el cantant 
Àngel Daban i la seva germana Anna. Els altres músics van ser 
els membres d’Ara (Miquel Cabós, Miquel Planellas i Laura Gáz-
quez). Pel que fa als actors i actrius que varen recitar, foren els 
de les companyies IncreiXendo i els Rovellats de Cartellà: Gràcia 
Vilarnau, Nina Prat, Tere Roura, Marisa Magaldi, Maribel Torras 
/ Conxa Torrado, Cristina Roura, Albert Garcia, Gavi Espuche, 
Imma Jubany, Rosa Pujadas i Carme Gubau. Durant l’hora justa 
que va durar l’espectacle, es podien veure fotos del poeta i pai-
satges de Sant Gregori i Canet d’Adri. Com a supervisors de tot 
plegat, comptàvem amb els dos directors de les companyies de 
teatre de Sant Gregori, i també amb Miquel Bohigas i Xavi Massó.

Homenatge a òscar Samsó

Concert el dia 1 de gener de 2016 amb la JOG Concert Cornella de Terri el 27 de marçAnglès el dia 10 gener

cap d’any 2016 
a l’Espai la Pineda

Els Sardanistes de Sant Gregori i Vall de Llémena van organitzar 
la festa de Cap d’Any a Sant Gregori amb sopar i ball per a 300 
persones a l’Espai la Pineda.
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El 8 de març passat es va commemorar el Dia de la Dona amb un 
acte molt entranyable que va tenir lloc a la biblioteca Miquel Martí 
i Pol.
Va començar amb la lectura del manifest de la diada, i a continuació 
va prendre la paraula la Sra. Isabel Oliva i Prat, mare de qui va ser 
regidora de Cultura fi ns aquesta legislatura, la Sra. Conxa Torrado.
La Isabel és una senyora de 91 anys que conserva unes envejables 
condicions físiques i mentals. De manera senzilla, amena, diverti-
da, generosa i optimista, tal com és ella, al llarg de la xerrada va 
anar desgranant la seva vida: com va viure els difícils temps de la 
guerra i la postguerra. Òrfena de pare des dels sis anys, amb molt 
de sacrifi ci per part de la seva mare va cursar la carrera de mestra, 
professió que va exercir a diferents pobles i, els últims 15 anys de la 

seva vida docent, al barri de la Font de la Pólvora de Girona.
Apassionada per la música, la lectura i els viatges, a partir de la 
seva jubilació va començar a escriure poesia. Ha publicat a hores 
d’ara 17 reculls de poemes, que han merescut molts premis: el da-
rrer, el premi Recull de Blanes per l’obra Passeig d’hivern.
El 2004, va guanyar el premi en l’apartat de poesia del certamen 
literari de Sant Gregori amb l’obra Quadern de botànica.
El divendres següent ens vàrem tornar a trobar a l’Espai la Pineda 
per compartir un sopar que ja s’ha fet tradicional: cada una porta 
un plat i entre totes degustem les magnífi ques creacions que posem 
damunt unes taules com si fos el bufet del millor restaurant.
Prèviament vàrem passar una bona estona veient la pel·lícula Dios 
mío, ¿pero qué te hemos hecho?

Dia de la Dona a Sant Gregori

La Isabel amb la seva fi lla Conxa i la néta, Martina, en un moment de l’acte

Entre tots aportem més solidaritat
L’Ajuntament de Sant Gregori, com ha 
estat fent en els darrers tres anys, gestio-
na una donació de Nestlé i entrega unes 35 
caixes de bombons al Rebost del Llémena 
per la campanya de Nadal. Aquestes caixes 
es van repartir entre les famílies de Sant 
Gregori i la Vall de Llémena que utilitzen 
el banc d’aliments del Rebost del Lléme-
na. Cal agrair, un any més, a Nestlé la seva 
col·laboració i aportació.

L’alcalde, entregant les caixes a la presi-
denta del Rebost del Llémena.

Els voluntaris de Càritas agraïm la 
generositat de totes les persones que 
col·laboren a pal·liar les necessitats de 
tanta gent que no pot arribar a fi  de mes. 
Si us plau, us preguem que la roba i el 
calçat que doneu en caritat no estiguin 
en mal estat (peces esparracades, humi-
des, podrides, brutes, etc.). Demanem 
que tot es pugui tornar a utilitzar, perquè 
no tot es recicla bé ni es pot donar. La 
dita afi rma: «El que no vulguis per a tu, 
no ho vulguis per ningú. Qui dóna, rep 
el cent per u». En nom de tots el volun-
taris, gràcies.

rebost solidari
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Aquest 2016 podem dir que hem viscut un 
carnestoltes molt animat. Ha estat una de 
les edicions amb més participació de públic, 
tant a la rua –encapçalada per la Banda del 
Rec– com en l’actuació infantil que es va 
realitzar al pavelló amb el grup d’animació 

Jordi Tonietti, acompanyats per una bona 
xocolata calenta.
Tot i no poder realitzar l’animació a la plaça 
Rafael Masó per previsió de pluja, el temps 
ens va permetre fer la cercavila sense inci-
dències i poder lluir la feina realitzada per 

les diverses comparses.
Aprofi tem aquest espai per engrescar-vos 
perquè l’any vinent siguem molts més els 
que ens disfressem. També volem agrair la 
vostra participació, ja que sense aquesta no 
podríem tenir un carnestoltes tan divertit.

 carnestoltes 2016

Per celebrar aquestes festes també es 
va realitzar un taller de màscares a la 
biblioteca Miquel Martí i Pol a partir de 
materials reciclats. Va tenir molt bona 
acollida i participació.

Fotos : Jaume Ribes
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Aquest 2016 hem encetat una nova propos-
ta de l’oferta cultural que ha rebut una molt 
bona acollida.
Dissabte 20 de febrer varem aprendre una 
tècnica que ens permet transferir imatges 
d’un paper a una altra superfície. D’aquesta 
manera els assistents varen poder personalit-
zar una capses de fusta, una peça de ceràmi-
ca i un còdol de riu.

tallEr DE llana crEatiu
Els dies 26 i 27 de febrer vàrem teixir amb 
la tècnica del punt de mitja un buff que es 
converteix en barret.

cuinES DEl MÓn: cuina MarroquÍ 
El dijous 10 de març dues noies del nostre po-
ble ens varen transportar al Marroc mostrant-
nos un àpat típic de festa. Ens varen rebre amb 
un te amb menta per explicar-nos com els 
marroquins reben sempre els convidats a casa 

seva i després van despertar els nostres sentits 
amb una amanida jardí, tagín de xai, pa àrab i 
uns pastissets d’ametlla i mel exquisits.

ScraPBooKinG
El dilluns 21 de març, catorze participants va-
ren elaborar un «never ending album» amb la 
tècnica de l’scrapbooking, un tipus de manua-
litat que consisteix a personalitzar els records 
amb papers estampats i tot tipus d’objectes, i 
que ja és tot un fenomen de masses.

tunEJar roBa
El dimarts 22 de març ens vàrem dedicar 
a reciclar roba que ha quedat arraconada 
a l’armari i que, gràcies a algunes modifi -
cacions, vàrem redissenyar per donar-li un 
nou ús. Vàrem decorar samarretes, canviar 
la forma d’algunes peces i fi ns i tot vàrem 
fer una bossa de mà a partir de pantalons en 
desús.

ScraPBooKinG: DEcoraciÓ DE caP-
SES
El divendres 1 d’abril vàrem crear unes cap-
ses totalment personalitzades amb la tècnica 
de l’scrapbooking, però sobretot vam passar 
una molt bona estona en companyia de les 
amigues compartint gustos i opinions.

oferta cultural a Sant Gregori

tallEr DE llana

ScraP Mini alBuM

cuina MarroquÍ

tunEJar roBa

ScaP caPSES

Us convidem a participar als tallers 
programats per als propers mesos:

tallEr DE «traPillo»
Divendres 29 d’abril de 18 a 20 h
Farem un cistellet per posar-hi colla-
rets, llapis, cremes o el que es vulgui, 
amb colors ben vius i primaverals.

tranSFErÈncia D’iMatGES
Dissabte 7 de maig de 10 a 13 h
La transferència d’imatges és una 
tècnica que ens permet passar una 
imatge d’un paper a una altra superfí-
cie Aquesta tècnica us proporcionarà 
possibilitats gairebé infi nites per reci-
clar i crear dissenys personalitzats.

cuina catalana aMB El 
rEStaurant MaS Palau 
Dijous 12 de maig de 19 a 21 h
Descobreix aquest restaurant de la 
nostra Vall, que ens convida a viure 
una experiència culinària en què es 
combina tradició i modernitat amb la 
qualitat dels productes de temporada.

coSMÈticS i crEMES natu-
ralS: crEMa HiDratant
Dissabte 21 de maig de 18 a 20 h
Aprendrem a elaborar tres tipus de 
cremes hidratants tal com ho feien 
les nostres àvies, amb ingredients 
100 % naturals.

Més informació i inscripcions a:
Cal Bolet 972 42 90 72 
cultura@santgregori.cat
inscripcions online:
bit.ly/OFERTACULTURAL2016
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Si un lloc del municipi de Sant Gregori 
intenta passar inadvertit és el barri de les 
cases noves. les cases no són noves, són 
antigues. queden fora de la carretera ge-
neral i es troben en un lloc força amagat.

En aquesta ocasió un proposo començar el 
camí, conèixer els seus indrets, les seves ca-
ses i les llegendes que en coneixem.
El lloc d’inici de la caminada és la pedra 
de terme al començament del passeig de 
l’Argelaguet. Més endavant parlarem del 
significat d’aquesta pedra. Prenem, passeig 
avall, un carrer a l’esquerra, el Pit-roig, i a 
la dreta una plaça. Seguim el carrer, un camí, 
camí ral, pista forestal, una gran casa pai-
ral a l’esquerra. Seguim avall. A l’esquerra, 
camps de conreu amb hivernacles dedicats a 
l’hortalissa; feina corrent per a la gent de les 
Cases Noves. A la dreta, camí avall, trobem, 
amagada per un bon tram de avets, arbustos 
i altra vegetació, una antiga gran explotació 
d’arbres i flors ornamentals.
Arribem al torrent de Garrabia. A la dreta, 
corrent avall, hi les restes d’un molí fariner, 
can Simon Vell. Torrent amunt, la carretera 
general, i més amunt, les restes d’una presa 
per donar aigua a una teuleria.
És interessant el petit bosc d’aulines i roures, 
a més d’arbres de ribera. Seguim la pista i 
arribem al lloc on trobem l’antiga pedra dre-
ta, que té una història poc coneguda.
La història ens porta als segles XII i XIV. 
Durant molts anys la ciutat de Girona, nucli 
important del comerç, cobrava uns burots als 
ciutadans de fora ciutat que volien accedir 

amb les seves mercaderies a mercats i fires 
dintre les muralles. La ciutat manté una lluita 
per dominar el comerç que es produeix a fora, 
és a dir, els flequers, els boters, els ferrers, els 
hostalers i molts altres. La reina Maria atorgà 
un privilegi consistent a col·locar unes fites 
de pedra a una distància de set llegues, que 
indicaven que la ciutat podia cobrar impos-
tos, burots i lleixes als comerços de aquelles 
contrades. Una d’aquestes fites és la pedra 
que trobem quan arribem a les Cases Noves.
Camí avall, continuem a l’antic camí ral, 
que, passant pel barri vell de Sant Gregori, 
continua fins a les Planes, i deixa al poble un 
ramal que, passant pel Mal Pas i Constantins, 
arriba a Amer i a les Planes.
Al final del camí s’albira el veïnat que co-
neixem com a petit barri de les Cases Noves.
El recull de les masies ens dóna noms com 
can Saba, can Mabou, can Tries, can Mas, 
can Pons, can Parot, can Japet, ca la Qui-
ma (can Toni), cal Cisteller (can Rafel) i 
l’última, el mas Devesa, del qual parlaré més 
endavant. Em permeto especial menció a la 
casa de can Tomàs, la més petita del veïnat 
però que dóna nom a una llegenda.
Un matí de dissabte, mentre la gent era a 
mercat, un grup de bandolers deixen els seus 
cavalls a la porta de la casa. Allí viu una dona 
gran, sola, seca, denerida, és a dir, poca cosa. 
Els sis bandolers tenen les idees clares: bus-
quen diners. La dona no diu res. Ells criden, 
li peguen, li fan sang, li escupen i al final la 
pengen a la llar de foc i la deixen mig crema-
da. Finalment marxen. En arribar els veïns 
i sentir i veure el seu estat li donen socors. 

La llegenda diu que, en treure-la de la llar de 
foc, de dintre el forat caigueren les monedes 
d’or.
L’última casa, el mas Devesa, és el vincle per 
explicar uns fets que no són tan llegendaris, 
sinó més que probables. La història és la de 
Quico Sabaté, un llegendari lluitador anti-
franquista mort el 5 de gener de 1960 a Sant 
Celoni.
Aquella fosca nit feia molt de fred. A mi-
tja tarda les notícies de la Mota diuen que 
la Guàrdia Civil ha encerclat la gran par-
tida d’en Quico Sabaté, l’últim guerriller 
antifranquista. En Quico, greument ferit, 
s’escapa de la Guàrdia Civil i fuig en direc-
ció a Girona.
Té la intenció d’anar a Sant Celoni o, més 
endavant, a Barcelona, on és més segur que 
l’oferiran refugi. El dubte, el gran dubte que 
acompanya la història, fa referència a quin 
camí pren i per on passarà el riu Ter. Gent 
com jo creiem que passa pel pas de mas De-
vesa, ja que és el que comptava amb menys 
vigilància, i pel fet que a prop de les masies 
dies després es comprovà que amb seguretat 
l’acompanyaven per ajudar-lo. A la matina-
da, tot i la pluja, la Guàrdia Civil es presenta, 
vigila les cases, les corts, els galliners i tota 
la plaça. Els gossos lladren tota la nit molt 
excitats. Finalment es fa el silenci. Els dies 
següents portaran notícies d’en Quico Saba-
té, però el barri restarà en silenci.
Aquesta és la petita història d’un barri del 
nostre poble.

la BuSca

les cases noves

El camí de les cases noves Una casa del barri Una altra casa del barri La porta de can Mas
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Des del mes de març ja tenim activa la nova 
web de l’Associació de Comerciants Sant 
Gregori-Vall de Llémena, que ha comptat 
amb el suport de l’Ajuntament de Sant Gre-

gori i que ha estat dissenyada per Xavier Gi-
ronès, d’Estudi Giland i membre associat. 
Aquesta nova web és molt més dinàmica i 
gràfica que l’anterior espai web. La presèn-

cia de la imatge hi esdevé essencial, i incor-
pora el sistema Responsive perquè s’adapti 
i pugui ser visible en pantalles com les dels 
dispositius mòbils i tablets.
Tots els membres associats disposen d’una 
fitxa general informativa dels seus establi-
ments, productes i serveis, amb dades de 
contacte, espai per a promocions i mapa de 
localització. Alhora, la web compta amb 
una secció de notícies i campanyes per 
anar informant de totes les activitats que 
s’organitzen des de l’entitat, i un espai de 
promocions per difondre les ofertes i cam-
panyes promocionals dels seus membres 
socis. Durant aquest any la web es promo-
ciona sota el domini «viurebe.cat», vinculat 
a la campanya d’identificació del comerç 
local als elements de qualitat del nostre en-
torn. Hi podeu accedir a la web mitjançant 
els enllaços www.viurebe.cat o www.lleme-
nacomerciants.com. Us convidem a navegar 
per la nova web i us animem per tal que ens 
feu arribar qualsevol proposta de millora. 

Per les festes de Nadal d’aquest 2015 
l’Associació de Comerciants Sant Grego-
ri-Vall de Llémena ha promogut diverses 
activitats de promoció i animació comer-
cial. Les festes de Nadal es van encetar 
amb la campanya «Pel Nadal, la teva bossa 
de regal». Amb motiu de la propera entra-
da en vigor de la normativa que prohibirà 
la distribució de bosses de plàstic de forma 
gratuïta, l’Associació va repartir a totes 
les llars, a través de la revista 7 en 1, un 
val bescanviable per una bossa reutilitza-
ble que es podia recollir en qualsevol dels 
establiments comercials i de serveis mem-
bres de l’Associació fins al mes de febrer. 
A partir del mes de març les bosses restants 
es distribueixen sense necessitat de val a 
criteri de cada comerciant.

La bossa ha estat dissenyada per Xavier 
Gironès, de l’estudi de disseny Giland i 
membre de l’associació. S’ha buscat un 
disseny personalitzat i identificador de 
la Vall amb l’objectiu de crear una bossa 
única per al territori, amb il·lustracions 
vinculades a les activitats i elements del 
nostre entorn que contribueixen al «viure 
bé» i que són senyals d’identitat dels nos-
tres pobles: natura, gastronomia, comerç 

de proximitat, fira del pa i la xocolata, cul-
tura.... Alhora, es tracta d’una bossa que 
ajuda a promocionar la vall a través del 
seu ús. 
«Viurebé» ha estat l’eslògan de la campan-
ya, i en total s’han produït 3.000 bosses. 
Us animem a utilitzar-les quan feu les vos-
tres compres, per tal de reduir el consum 
de plàstic i, alhora, per difondre els trets 
específics de Sant Gregori i la vall. 

aSSociaciÓ DE coMErciantS i EMPrESariS 
Sant GrEGori - Vall DE llÉMEna

Descobriu la nova web de l’associació!
www.viurebe.cat

www.llemenacomerciants.com

campanya de nadal al comerç de Sant Gregori
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l’aSSociaciÓ DE coMErciantS 
Fa EntrEGa DE 29 lotS DE naDal 
al rEBoSt DEl llÉMEna 
El dimecres 16 de desembre, Lluís Ribas, 
com a representant de l’Associació de Co-
merciants Sant Gregori-Vall de Llémena, va 
fer entrega al Rebost del Llémena – Càritas 
Sant Gregori, un total de 29 lots de Nadal 

per distribuir a les famílies usuàries del Re-
bost.
Aquesta col·laboració de l’Associació, ini-
ciada l’any 2014, se suma a la feina que 
des de Càritas Sant Gregori es fa a través 
dels seus voluntaris per vetllar que, durant 
les festes de Nadal, tothom tingui accés a 
una cistella d’alimentació.

lES cartES DElS rEiS al coMErç 
local
Com ja va essent tradició durant les darre-
res campanyes de Nadal, els nens i nenes de 

Sant Gregori i de la Vall van poder recollir la 
carta dels reis en els establiments de comerç 
i de serveis de l’Associació de Comerciants 
durant totes les festes de Nadal.

Val descompte al Parc 
infantil i Juvenil de 

nadal de Sant Gregori
Aquest Nadal, l’Associació de Comer-
ciants ha participat per primera vegada, 
i en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Gregori, en el Parc Infantil i Juve-
nil de Nadal de Sant Gregori.
Els establiments membres de l’Associ-
ació de Comerciants Sant Gregori-Vall 
de Llémena van distribuir entre els 
seus clients, amb la compra o consum 
que fessin, uns vals descompte d’1,5 € 
per a l’entrada al Parc Infantil de Sant 
Gregori, per persona i dia. La campa-
nya va tenir una gran rebuda entre la 
població, i no es descarta repetir-la 
aquest 2016.

Diploma d’Honor a l’associació de caçadors
L’Associació de Caçadors de Sant Gre-
gori ha rebut el diploma d’honor de la 
Comissió d’Homologació de Trofeus de 
Caça de la Generalitat de Catalunya per 
haver caçat el porc senglar que ha assolit 
la major puntuació del 2015.
El 3 de febrer es va fer el lliurament dels 
diplomes de caçadors i titulars corres-
ponents als millors trofeus homologats i 
caçats a Catalunya de totes les espècies de 
caça major d’aquest any passat.
D’altra banda, val a dir que la proliferació 
de senglars s’ha convertit en un proble-
ma per a molts, però des de l’associació 
procurem prestar la màxima col·laboració 
per solucionar-lo. Precisament aquesta 
temporada s’han caçat 342 senglars.
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25/11/15 i 1/12/15 Sessions familiars amb 
Via Lúdica, amb jocs moderns de sobretaula.

11/12/15 Presentació del llibre Sempre al teu 
costat, amb una de les protagonistes.

12/12/15. Alumnes i professorat de The Lan-
guage Center ens varen fer un recital de na-
dales en anglès.

Desembre 15. La biblioteca lluint el treball del 
Taller Infantil de Nadal. Idea de Taller Nimbe.

18/12/15. Gegants de gel, de Joan Benesiu, 
al Club DeLectura, amb l’autor.

23/12/15 «Fem cagar el Tió». En aquesta 
ocasió hi varen col·laborar, entre d’altres 
entitats, Enri, Valvi, Associació de Comer-
ciants de la Vall de Llémena, la Caixa...

Gener. Exposició col·lectiva de vitralls. Pro-
fessora: Olga Sala.

20/01/16. Concert de violoncel i piano amb 
Cesc Corominas i Genís Pujiula. Ho varen 
fer molt i molt bé!

20/01/16. Sessió del Club DeLectura. Co-
mentem Maria Rosa, d’Àngel Guimerà.

22/01/16. Contes infantils amb Ignasi Gela-
bert, de la Cia. Els Homenots. Ens va expli-
car el conte «Bum i el tresor pirata». 

29/01/16. Taller de Vitralls amb l’Anna San-
tolaria Tura. 

Biblioteca Miquel Martí i Pol
«Si penses arribar a algun lloc a la vida, has de llegir molts de llibres»

Roald Dahl

actiVitatS PaSSaDES
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Gener i febrer. Visites escolars a la biblio-
teca. Han vingut els cursos de tercer, quart, 
cinquè i sisè. Amb cadascun hem fet una ac-
tivitat al voltant de la lectura.

Febrer. Exposició «Art i retroinformàtica», 
de Joaquim Vidal Juventench. 

12/02/16. «Laboratori d’àlbums il·lustrats», 
amb Montse Vila. 

24/02/16. Trobada del Club DeLectura. Co-
mentem El quinto en discordia, de Robertson 
Davies. 

26/02/16. Contes infantils amb la Txell, de 
la Cia. la Minuscula. Preludi musical de la 
Berta Màrquez Carrera a la viola. 

Març. Exposició fotogràfica de Beth Angelats. 

Març. Exposició de material relacionat amb 
el Dia de la Dona Treballadora. Col·laboració 
de la llar d’infants Els Escarlets en el dibuix 
de l’entrada.

04/03/16. Xerrada amb Albert Paradera al 
voltant del concepte de felicitat.

Els dijous 3 i 10 de març, curset sobre noves 
tecnologies a la biblioteca. Dirigit a persones 
de més de 55 anys interessades a conèixer el 
funcionament dels mòbils actuals.

08/03/16. L’Associació de Dones de la Vall 
va celebrar el Dia Internacional de la Dona 
Treballadora a la biblioteca. La Sra. Isa-
bel Oliva, treballadora, estudiant, mestra 
i poetessa, ens va parlar allargament de la 
seva biografia i ens va llegir algun dels seus 
poemes.

18/03/16. «Va de poesia» amb en Quim de 
Vadecontes. Preludi musical amb Alba Vi-
ñas, de l’Escola de Música de Sant Gregori, 
i d’altres.

Trobareu informació més detallada de totes 
les activitats relacionades amb la biblioteca 
al nostre blog: 

http://bibliotecadesantgregori.
blogspot.com/
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La publicació que ens ocupa és una obra 
d’Alfonso Zapico amb la qual explica una 
història ambientada a l’Astúries de principis 
del segle passat des d’un punt de vista bà-
sicament republicà. El cacic és menysprea-
ble i el treballador es veu forçat a patir el 
destí que el primer vulgui imposar. Aquesta 

perspectiva, encara que soni òbvia, funciona 
molt bé per la seva senzillesa i gràcies a la 
inclusió d’una subtrama d’estil Ventafocs, 
en la qual el príncep s’enamora de la criada. 
I sempre amb matisos, ja que es detecta una 
petita intenció de mostrar la crueltat de les 
guerrilles i dels sindicats.
El gran encert de La balada del Norte rau en 
la descripció de la vida d’ambdós bàndols, 
dels tripijocs del sector miner i els costums 
vitals de l’època. D’aquesta manera des-
cobrim els detalls del funcionament d’una 
mina i de la seva jerarquia, del drama del 
treball infantil i de la crueltat d’una profes-
sió que exigeix una dedicació inhumana.
És un autèntic retrat de personatges de 
l’època, des del senyoret fi ll del marquès, 
passant pel seu hereu dedicat a les arts, al 
capatàs rude de la mina i acabant amb la fi lla 
innocent que s’enamora del fi ll del marquès.
Amb aquesta obra Zapico aconsegueix re-
cuperar un dels episodis més tràgics de la 
història d’Espanya.
aDriÀ BESalÚ MarquÈS

la balada del norte: crònica d’un país

ProPErES actiVitatS
EXPoSicionS:

•  Abril:  Exposició de treballs de la mainada 
al Taller de Primavera. Taller Nimbe.

•  Maig: Exposició pictòrica de Miquel Jassans.
Exposició de treballs dels alumnes de Ta-
ller Nimbe a la part infantil. 
Exposició de material de Remences.

•  Juny: Exposició fotogràfi ca «Tot viatjant...». 
Col·lectiva d’El Zoom.

•  Juliol: Exposició de dibuixos de la Remei 
de Can Roseta.

•  Setembre: Exposició de fotografi es de la 
Festa Major. Organitza El Zoom.

cluB DE lEctura:
•  Camí de sirga. Jesús Moncada, 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:

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

•  Maig i juny: Concerts a la biblioteca. Dies 
a concretar

inFantilS:
•  Abril: Dijous 7 o divendres 8 a triar. Tallers 

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

•  Maig: Dissabte 7 i 14. Anglès amb The 
Language Center.
Divendres 20. Contes infantils amb Joan 
De Boher.

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

PEr a aDultS:

•  Versos de la indigència / Xavier López Vivancos; 
amb il·lustracions de Joan Campi (CL P LOP)

•  Economia en colors / Xavier Sala i Martín; 
[pròleg de Tian Riba] (330 SAL)

•  El gran llibre dels llegums / Anna García; fo-
tografi a María Ángeles Torres (CUINA GAR)

•  La víspera de casi todo / Víctor del Árbol 
(N ARB)

•  Les pereres fan la fl or blanca / Gerbrand 
Bakker; traducció de Maria Rosich (N BAK)

•  Jardí a l’obaga / Blanca Busquets (N BUS)

•  La fi lla de la neu / Núria Esponellà (N ESP)
• Cicatriz / Juan Gómez-Jurado (N GOM)
•  Arenes movedisses / Henning Mankell;  

traducció de Montserrat Pagès (N MAN)
•  Un cel de plom: [la vida de Neus Català: 

novel·la] / Carme Martí;  [edició il·lustrada 
per Paula Bonet [et al.]] (N MAR)

•  El bar de las grandes esperanzas / J. R. 
Moehringer; traducció de Juanjo Estrella 
(N MOE)

•  Historia de un canalla / Julia Navarro (N NAV)
•  Gente que viene y bah / Laura Norton (N NOR)

inFantilS:
•  L’arròs / Estel Baldó, Rosa Gil, Maria 

Soliva; il·lustracions de Núria Coll (I 63 
BAR)(Aa)

•  Sons de motors: el meu primer llibre de 
textures i sons (I0 SON)

•  Mitjà / [text: ] Susanna Isern; [il·lustraci-
ons: ] Manon Gauthier (I1 FRA)

•  Amb el pas del temps / José Sanabria (I1 FRA)
•  Els Cinc i el gran enigma / Enid Blyton; 

il·lustrat per Jamie Littler; traducció de 
Raquel Solà (I2 CLU)

•  Xocolata a carretades / Tea Stilton; [il·lus-
tracions: Chiara Balleello i Danielle Verzi-
ni; traducció de Xavier Solsona] (I3 STI)

còMicS:
•  Corto Maltés: sota el sol de mitjanit / guió: 

Juan Díaz Canales; dibuix i color: Rubén Pe-
llejero; inspirat en l’obra d’Hugo Pratt (C DIA) 

•  El Capitán Trueno / [Víctor Mora, creació 
personatges i guió; il·lustracions: Ambrós, 
Beaumont] (C MOR)

•  Les extraordinàries aventures de Fran-
cesc Pujols / Sebastià Roig, Toni Benages 
i Gallard (C ROI) 

•  El nouvingut de la selva / dibuixos: Ba-
tem; guió: Greg; posada en escena: Fran-
quin; colors: Leonardo; traducció: Mireia 
Porta (IC BAT)

•  El tresor d’en Serrallonga: una aventura 
de Siset / J. C. Negre (IC NEG)

•  Aquest és en Pussy / per Peyo (IC PEY)
•  El Barrufet heroi / Peyo; guió: Alain Jost 

i Thierry Culliford; dibuix: Jeroen De Co-
ninck i Miguel Díaz; colors: Nine Culli-
ford (IC PEY)

noVEtatS
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tot visitant els veïns de baix

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

Una colla d’amics del ZOOM hem visitat 
els nostre veïns de baix...
Van ser tres dies de bon fer per terres valen-
cianes i que varen donar per molt: cultura, 
tradicions i gastronomia.

El dia 4 de març a la tarda, l’Associació 
de Sardanistes de Sant Gregori i Vall de 
Llémena va organitzar la Festa del Ro-
ser a l’Espai la Pineda. La festa va estar 
dividida en dues parts: sardanes amb la 
Cobla Bisbal Jove i ball amb el conjunt 
Boggie-Woggie.

Èxit d’assistència
al roser

Deixem enrere les festes nadalenques –els 
dies passen tan de pressa– i ja estem par-
lant d’una nova primavera, motiu pel qual 
us convido a visitar el meu racó fl orit i 
decorat, on tindré el goig de presentar-vos 
dos ofi cis nous: el de forjador i les pun-
taires.
Voldria tenir un sincer agraïment per les 
moltíssimes persones que han visitat la 
meva obra. Com a curiositat puc dir que 
un 80 % dels qui han vingut aquest hivern 
no havien estat mai en aquest entorn del 
nostre poble. Això els ha motivat a apro-
fi tar la visita per gaudir amb bellesa de la 
natura de la nostra Vall i de la rica gastro-
nomia que s’hi cou.

Una de les coses que m’han agradat molt 
aquest any és que la meva Catalunya de 
suro ha estat font d’inspiració per al jove 
Àlex, estudiant de 3r d’ESO, qui ha fona-
mentat el seu treball de recerca fent un re-
corregut exhaustiu per tots els monuments 
del pessebre de Can Roseta. És un projec-
te molt ben estructurat i documentat, del 
qual molt amablement m’ha fet arribar un 
exemplar.
Gràcies a tots per la vostra col·laboració, 
i un record molt especial a en Pere Font, 
que ens va deixar fa poc temps.  
    
rEMEi MullEraS MaScarEll
Can Roseta de Cartellà

Especial primavera a can roseta de cartellà
del 23 d’abril al 29 de maig de 2016




