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Informació municipal
Plens municipals

Serveis al m
L'Ajuntament
Ctra. de Gaserans, 181
Tel: 972 864 018 / Fax: 972 864 616
Correu electrònic: ajuntament@sfbuixalleu.cat
Pàgina web: www.sfbuixalleu.cat

Joventut

En marxa el nou Pla Local de Joventut 2020-2023

Oficines municipals
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí
a 2 de la tarda i dimarts també de 5 a 8 de la tarda

Ensenyament

Arquitecte municipal_Sr. Lluís Figueras
Horari d'atenció al públic: dimarts de 5 a 8 de la tarda

L'escola Alzines Balladores

Serveis socials_Treballadora social. Horari: segon, tercer
i quart dimecres de mes
_Educadora social. Horari: quart dimecres
de mes
_Ambdues amb prèvia citació trucant al 972 129 099

Sant Feliu és actiu

Sortida a Perpinyà (pàgina 17)

Festes Majors

Grions, Sant Feliu, Gaserans i Sant Segimon

Entitats

Esbart Montsoriu, Les Picasoques, Jubilats, ADF,
Joves de Sanfa i Colles Senglaneres

Recollida a domicili de trastos vells
Primer dimarts de cada mes,
prèvia trucada a NORA al telèfon 872 012 018
Jutjat de pau_Sr. Jordi Medina
Horari: els dimarts de 5 a 7 de la tarda
prèvia citació a l'Ajuntament

Medi ambient

Oficina de correus
Horari: de dilluns a divendres de 2/4 de 10
a 10 del matí

D'excursió a...

Horari: de 11 de la nit de 2/4 de 7 del matí
de dilluns a divendres excepte dies festius
Telèfon: 628 738 737

Esclafit a Sant Feliu, Boscos amb futur i Ens estan invadint
L'ermita de la Mare de Déu de la Roca

Relat curt

Agutzil de nit_Sr. Josep Negre

Sala Polivalent: 972 865 116
(horari de dilluns a divendres als vespres)

Radar

Altres telèfons d'interès

El viatge

Parc de Bombers: 972 864 420 / 972 874 085

La meva experiència en un voluntariat: Kènia

ADF Guilleries-Montseny: Central: 972 860 989
Can Puig: 972 860 024

Els nostres records

Emergències: 112

Última guerra carlina (II)

El racó del mossèn

L'hora dels joves i La figura de Maria

Salut

Mossos d'Esquadra: Santa Coloma: 972 181 675

La hipertensió arterial

Les empreses del poble
Klöckner Pentaplast

Gastronomia

Crema de porros i Ànec amb taronja

Edita: Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Foto Portada: Escenari del Gorg d'en
Perxistor

Foto Contraportada: el Gorg d'en
Perxistor (Autor: Isaac Peñarroya)
Coordinació: Consell de redacció de Sant
Feliu Diu

Impressió: AG Cantalozella
Dipòsit legal: GI-401-2004
amb la col·laboració de:

Sanitat:
CAP Hostalric / Sant Feliu de Buixalleu: 972 864 395
CAP Breda: 972 870 450
CAP Arbúcies: 972 162 210
CAP Santa Coloma de Farners: 972 843 016
Central: 061 (24 hores)
Sanitat Respon: 902 111 444
Ensenyament:
Escola Alzines Balladores: 972 864 881
Escola Mare de Déu dels Socors: 972 864 469 / 972 874 130
INS Vescomtat de Cabrera: 972 864 987
Llar d'infants El Patufet: 972 864 435
Altres:
Estació de Servei Gaserans: 972 864 101
Recollida d'animals: 972 340 813
Auto-taxi Jaume: 686 647 861 / 691 133 088

Consell de redacció i col·laboradors:
Jocelyne Albert, Pepo Bernabeu, Daniel Bueno, Vicenç Buhils, Cristina Callís,
Odda Cardona, Carme Carreras, Joan Catafal, Susanna Cruz, Agustí Estapé, Ester
Fernández, Lluís Figueras, Gemma Font, Albert Fugarolas, Jaume Fugarolas,
Esther Gubert, Klöckner Pentaplast, Rosa Maria Molas, Sixte Morera, família Pla
Massaguer, Sandra Nualart, Isaac Peñarroya, Martí Pibernat, Jordi Riera, Josep
Riera, Mn. Rossend Roca, Rosa Rodoreda, Clara Romaguera, Àlex Romaní, Josep
Roquet, Anna Sanitjas, Maria Sauri, Mercè Serra, Àngel Sureda, Dolors Vilà,
Neus Vilà, Escola Alzines Balladores, ADF, Associació de jubilats de Sant Feliu
de Buixalleu, Esbart Dansaire Montsoriu, Colla bastonera Les Picasoques, Colla
senglanera de Gaserans, Grup JxSFB, Grup ERC-AM, Joves de Sanfa, Comissions
de Festes de Gaserans, Grions i Sant Feliu i equip de monitors i directiu del casal.

municipi.-

Editorial.-

Els restaurants

Benvolguts,

Bar restaurant La Conna: 972 864 522
Restaurant Grions: 972 865 121
Restaurant El Rieral: 972 871 111
Restaurant Can Puig: 972 860 024
Restaurant Mas Gelat: 972 871 719
Restaurant Can Masferrer: 972 870 028
Restaurant Els Pins: 647 723 001
Restaurant Rústic Gastro-Bar: 972 874 681

Quan ens ve al cap la paraula “trobada”, qui més qui
menys visualitza una reunió de persones en algun lloc
concret, per un motiu concret. Si a partir d’aquí en fem
una pluja d’idees, imaginarem celebracions, festes, sopars
d’amics, reunions familiars, etc. Hi ha qui hi busca esbargir-se, d’altres passar una bona estona o compartir un bon
àpat. Cadascú té motius diversos per ser-hi. Fer festa, fer
pinya... Les trobades donen peu al diàleg i a la companyia.
Ens socialitzen i ens obren la curiositat. Sabem que compartir esforços per tirar endavant un projecte no és fàcil;
però el premi és gaudir junts dels seus fruits, i això no té
preu.

Farmàcies de guàrdia
de l'ABS de Breda - Hostalric - Sant Feliu
Horari: de 9 a 21 h de dilluns a diumenge
Farmàcia Joaquim d'Ocon-Encarna Gil
Santa Fe, 5, RIELLS I VIABREA. Tel. 938 472 294
I les farmàcies d'Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu
obren els diumenges de 10 a 13 h, segons el
següent calendari:
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Farmàcia Hostalric
C/ Mn Cinto Verdaguer, 29, HOSTALRIC. Tel. 972 864 155
Farmàcia Maria Victòria Sánchez
Crta. de Grions s/n (La Conna),
SANT FELIU DE BUIXALLEU. Tel. 972 865 323

Horaris de les misses
Horaris pendents de confirmar de les tres parròquies. Cada
mes es penja a la porta de l'església l'horari d'aquell mes.
Rector de les tres parròquies_Mn. Eduard de Ribot Martínez
Telèfon de la Rectoria (Arbúcies): 972 860 080

A Sant Feliu de Buixalleu, d’això en sabem molt. Ens encanten les “trobades”. En aquesta ocasió hem preparat un
recull de les activitats d'aquests darrers mesos, els projectes i les festes que amb la col·laboració d’entitats i veïns
del municipi hem anat celebrant. En especial les Festes
Majors del poble, però també moltes altres activitats que
amb més o menys antiguitat anem fent. Com no podria ser
d’altra manera, n’hi ha per a tots els gustos i per a totes les
edats. A casa nostra, tradició i modernitat ballen plegades
quan es tracta de passar-ho bé. Activitats que ja són un
clàssic amb més de 50 anys d’història, com el Concurs de
Pessebres; no desmereixen les més recents, com la Quina
Eròtica. Raons i motius per celebrar no ens en falten, i més
encara si són l’excusa per trobar-nos.
Esperem que tot llegint aquestes pàgines us vinguin bons
records, que us piqui la curiositat i que us busqueu entre
les fotografies. Desitgem provocar més d’una rialla transmetent-vos l’alegria de les festes que tots plegats fem
possible. El conjunt d’activitats que veureu és el reflex de
com els veïns hem anat teixint el caràcter del nostre poble. Passat, present i futur de Sant Feliu. Ens encanten les
“trobades” i gaudim fent-les possible. Que serveixi aquesta revista per animar-nos a tots a continuar-ne fent. Visca
la festa!
Aprofitem també per desitjar unes bones festes i un feliç
any nou a tots els lectors!
El consell de redacció

Motxilla ecològica:

1) Posar-se en contacte amb l'Ajuntament
i demanar per la Dolors Vilà, l'Esther
Gubert, en Sixte Morera, l'Ester
Fernández o en Josep Riera.
2) Enviar un correu electrònic a:
santfeliudiu@gmail.com

El paper utilitzat per a la impressió d’aquest butlletí
prové de boscos gestionats de forma responsable.
Ha estat fabricat segons la normativa de compliment
ambiental EMAS, ISO 9001 de qualitat i ISO 14001 de
gestió ambiental.
Una vegada aquest butlletí es converteixi en residu,
pensa en separar-lo per a la recollida selectiva.
Contribuiràs així a protegir el medi ambient.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA d'1 agost de 2019
Assistents: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester
Fernandez Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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1. Aprovació per unanimitat de l’acta de la sessió
extraordinària núm. 6, de data 04/07/2019.
2. Aprovació inicial del pressupost municipal de
2019.
INGRESSOS (Resum per capítols)
IMPORT (€)
A. Operacions corrents
Capítol I - Impostos directes
Capítol II - Impostos indirectes

976.522
15.000

Capítol III - Taxes i altres ingressos

431.973,02

Capítol IV - Transferències corrents

386.506,32

Capítol V - Ingressos patrimonials

0,00

B. Operacions de capital
Capítol VI - Alineació d'inversions reals
Capítol VII - Transferències de capital
Capítol VIII - Variació d'actius financers
Capítol IX - Variació de passius financers
Total

0,00
98.692,83
0,00
19.522
1.928.216,17

DESPESES (Resum per capítols)

3. Dedicació i règim de retribucions de l’alcalde i
els regidors i indemnitzacions per les assistències
a plens.
Primer. Fixar per als regidors amb dedicació parcial
les següents retribucions anuals segons els valors de
referència (*) definits a l’article 3.2 del RDL 24/2018,
de 21 de desembre, i l’acord del Consell de Ministres
de 21/06/2019 que el desenvolupa i aplica, les retribucions en funció del percentatge màxim parcial de
dedicació per als alcaldes i regidors dels ajuntaments
de menys de 1.000 habitants:
Dedicació

Valor de
referència (*)

Retribució
bruta anual

Josep Roquet
Alcalde, Ensenyament,
Sanitat i Agricultura i
política forestal

75 %

31.917,01€

28.476,72 €

Albert Fugarolas
Primer tinent d'alcalde,
Urbanisme, Obres
municipals i infraestructures, Edificis, serveis i
instal·lacions municipals,
Desenvolupament local
i promoció econòmica i
Activitats esportives

15 %

9.575,42 €

6.000 €

Sixte Morera
Segon tinent d'alcalde,
Festes, Sostenibilitat,
Joventut, Participació ciutadana, Revista i Hisenda:
Gestió econòmica

21 %

13.404,56 €

9.404,76 €

Ester Fernández
Cultura, Benestar social
i gent gran, Hisenda:
Pressupost i Noves
tecnologies

12 %

7.660,33 €

4.800 €

IMPORT (€)
A. Operacions corrents
Capítol I - Remuneracions del personal
Capítol II - Compra de béns corrents i serveis
Capítol III - Interessos
Capítol IV - Transferències corrents

643.283,28
902.889
2.900
105.197,93

B. Operacions de capital
Capítol VI - Inversions reals
Capítol VII - Transferències de capital

0,00

Capítol VIII - Variació d'actius financers

0,00

Capítol IX - Variació de passius financers
Total

254.423,16

19.522,80
1.928.216,17

Segon. Fixar per als regidors que no tenen dedicació parcial que percebran per l’assistència efectiva als
plens ordinaris i extraordinaris l’import brut de 200 €
per cada sessió del Ple ordinari i de 100 € per cada
sessió del Ple extraordinari.
Punt aprovat per unanimitat

El regidor Xavier Santos, del Grup Municipal d’ERC,
explica que han votat en contra de l’acord per manca
de temps, informació i inexperiència. Volien tenir més
temps per consultar el pressupost al partit, fer una
oposició constructiva i veure com s’organitzen amb
la gent del grup. En el mateix sentit, el regidor Pau
Celma manifesta que volien més temps per parlar-ne.
L’alcalde explica que la situació del personal a
l’administració general de l’Ajuntament és complicada; que el seu grup també varen tenir la documentació tard, però que es varen reunir a deshora per
examinar-la.
Punt aprovat amb 4 vots a favor dels regidors del
Grup JuntsxSFB i 3 vots en contra dels regidors
del Grup ERC-AM.

4. Aprovació inicial del “Projecte de subministrament en alta al veïnat de Bosc de Munt en el
terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu” amb
un pressupost per contracte de 176.192,41 € (IVA
inclòs) i també el plec de clàusules administratives particulas que ha de regir la licitació pel procediment obert simplificat amb un únic criteri
d´adjudicacio del contracte d’obres per procedir
a l’execució i convocatòria de licitació.
Punt aprovat per unanimitat
5. Convocatòria de la comunitat d’abocament
dels sòls industrials I, II i III.
Punt aprovat per unanimitat

SESSIÓ ORDINÀRIA de 26 de setembre de 2019
Assistents: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester
Fernandez Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.

8. Donar compte de l’informe d’intervenció de
l’execució del pressupost del 1r i 2n trimestre de
2019.

La regidora del Grup Municipal d’ERC pregunta a
l’alcalde en relació amb el Decret 337, que fa referència a l’autòdrom. L’alcalde la informa que una
mercantil ha demanat fer una prova de so únicament
i exclusivament per a vehicles elèctrics, que s’està
elaborant un protocol per fer aquesta prova, que
l’Ajuntament ha de tramitar i resoldre.
Punt aprovat per unanimitat.
3. Ampliació de la delegació de competències al
servei de gestió tributària del Consell Comarcal
de la Selva.
Delegar l’elaboració, tramitació, aprovació i cobrament en voluntària i executiva de les liquidacions d’IBI
d’urbana que portin causa de les resolucions dictades per l’administració cadastral en el procediment
de regularització cadastral ordenat per resolució de la
directora general del Cadastre.
Punt aprovat per unanimitat.
4. Nomenament dels representants de
l’Ajuntament al CEIP Alzines Balladores i l’IES
Vescomtat de Cabrera.

9. Donar compte de l’informe de la secretària interventora del període mitjà de pagament (PMP)
del 1r i 2n trimestre de 2019.
Així, el PMP del primer trimestre és de 8,74 dies i el
del segon és d’1,23 dies.
10. Aprovació de les línies fonamentals del
pressupost de 2020, requerides pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
Punt aprovat per unanimitat.
11. Moció en suport de la Llei 24/2015 i contra
el tall de subministrament elèctric a les famílies
amb deute per part d’ENDESA i altres companyies.
Punt aprovat per unanimitat.
12. Moció de suport per a l’anul·lació de l’ordre
del president del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de protegir les seus judicials amb els
Mossos d’Esquadra.
Punt aprovat per unanimitat.

Designar l’alcalde, Josep Roquet, el qual podrà ser
substituït pels regidors Albert Fugarolas, Sixte Morera
i Ester Fernández.

13. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada
de l’ACM i del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

El cap del grup municipal d’ERC, Xavier Santos, pregunta si aquesta designació és per formar part del
Consell Escolar dels dos centres. L’alcalde l’informa
que sí i que en el cas del Consell Escolar del CEIP les
Alzines Balladores en formen part i estan designats
conjuntament els ajuntaments de Massanes i Sant
Feliu de Buixalleu.

Punt aprovat per unanimitat.

Punt aprovat per unanimitat.
5. Nomenament dels representants de
l’Ajuntament a l’Associació Turisme la Selva, comarca de l’aigua.
Designar el regidor de l’àrea de desenvolupament local i promoció econòmica, Albert Fugarolas, el qual
podrà ser substituït per l’alcalde, Josep Roquet, o pels
regidors Sixte Morera i Ester Fernández.
Punt aprovat per unanimitat.
6. Ratificació de l’acord de dissolució del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de
les comarques gironines (CILMA), adoptat per
l’assemblea extraordinària del CILMA el dia
14/03/2019.
Punt aprovat per unanimitat.
7. Donar compte de la sentència núm. 90/2019,
de 10/04/2019, dictada en el recurs ordinari

14. Fixació de les festes locals per a l’any 2020.
DIJOUS SANT: 9 d’abril
FESTA MAJOR DE SANT FELIU: 3 d’agost
Punt aprovat per unanimitat.
15. Estudi i aprovació del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i l’Agència Catalana de
l’Aigua sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans en
el marc del Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019.
Punt aprovat per unanimitat.
16. Resolució del concurs de jutge de pau titular.
Primer. Un cop analitzades les peticions de tots els
participants a la convocatòria, escollir per cobrir la
plaça de jutge de pau de Sant Feliu de Buixalleu el Sr.
Jordi Medina.
Segon. Agrair als altres participants la seva participació en el concurs.
Punt aprovat per unanimitat.
17. Precs i preguntes.
L’alcalde pregunta si hi ha alguna qüestió més i si algun regidor vol fer alguna intervenció.
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2. Donar compte dels decrets de l’alcaldia del
núm. 337 al núm. 412.

Informació municipal

36/2017, interposat per J.F.M., tramitat al JCA
núm. 2 de Girona.

Resum dels plens municipals.

1. Aprovació per unanimitat de l’acta de la sessió
extraordinària núm. 7, de data 01/08/2019.

El cap del Grup Municipal d’ERC, Xavier Santos, vol
tornar a insistir que hi hagi més temps entre la convocatòria dels plens i la seva celebració, a fi que es puguin estudiar millor els temes; que varen rebre molts
decrets i que els ha estat impossible mirar-se’ls tots.

L’alcalde l’informa que el temps de convocatòria és el
que és. Quant als decrets, només se’n dona compte
als regidors (tots, grup de govern i oposició) perquè
en tinguin coneixement, no pas perquè els aprovin.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA i urgent de 15 d'octubre de 2019

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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Assistents: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester
Fernandez Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
Josep Roquet es dirigeix als membres del Ple per explicar-los el següent:
1. Ahir, dia 14 d’octubre de 2019, es va conèixer
la sentència del Tribunal Suprem que condemna els
líders civils i polítics de Catalunya a molts anys de
presó i altres penes per organitzar el referèndum de
l’1 d’octubre de 2017.
2. Davant la gravetat i duresa de la sentència,
l’equip de govern de l’Ajuntament el mateix dilluns dia 14 d’octubre es va posar en contacte amb
l’ACM i l’AMI per tal que ens facilités informació de
les accions institucionals conjuntes que es portarien
a terme al país i ens facilités l’esborrany d’una moció per sotmetre-la a la consideració del Ple extraordinari i urgent que es volia convocar.
En el decurs del matí l’ACM i l’AMI ens varen facilitar una proposta de moció.

3. Pels motius exposats i a l’empara del que es regula en l’article 98.b del DL 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, es proposa: convocar una sessió extraordinària i urgent del Ple el dia
15/10/2019 amb un únic punt de l’ordre del dia:
“Moció de resposta a la sentència del Tribunal
Suprem, i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa
del dret d’autodeterminació.”
A continuació, l’alcalde pregunta si hi ha alguna intervenció. No se’n produeix cap.
S’aprova per unanimitat la proposta de convocatòria de la sessió del Ple.
L’alcalde declara vàlidament constituït el Ple i es
passa a tractar i llegir l’únic punt de l’ordre del
dia.
Punt aprovat per unanimitat.

Subministrament d’aigua en alta al veïnat de Bosc
de Munt
La xarxa d’aigua d’aquesta zona del poble era
un ramal col·lectiu molt deficitari, amb fuites
i reparacions constants, sense pressió suficient
per arribar als punts més alts del veïnat, etc. Es
van fer diverses reunions veïnals, en les quals
es va demanar a l’Ajuntament una solució i una
renovació de la canonada. Per això, i vist el cost
que suposaria l’obra, es va buscar una subvenció de l’Agència Catalana de l'Aigua, i se’n va
aconseguir una per un import de 67.831,91 €.
El projecte, amb un import de 145.613,56 € (IVA
no inclòs), consta de la renovació de la canonada en alta i la instal·lació d’un dipòsit d’aigua al
punt més alt (el clorador funciona amb plaques
solars) i hidrants per als bombers. Així doncs,
un cop recepcionada aquesta obra, la gestió de
la xarxa serà municipal.
L’obra va ser adjudicada a Ongrub Mediambient SL per un import de 116.383,25 € (IVA no
inclòs) i finalitzada durant el mes de novembre.
Aquesta obra està subvencionada en part per
l’ACA i l'Ajuntament i per les aportacions realitzades pels veïns del veïnat.

Millores en l’espai del gorg d’en Perxistor

El dia 8 d'octubre es va fer una reunió amb els
veïns del carrer Montseny per tal de parlar de
temes diversos, entre els quals es va tractar:
- La sol·licitud en el Pla d'obres 2019 de les
obres d'urbanització del carrer. Tal com se'ls
va explicar, en un primer moment es farà
la sol·licitud; un cop acceptada i notificada
la resolució, en cas d'acceptació, es tornaria
a fer una nova reunió per tal de mirar, en
la mesura que sigui possible, d’adaptar al
màxim el projecte a les necessitats veïnals.

- El deteriorament de la finca de Renfe.
Arran d’això, a la Junta de Govern del mes
d'octubre s'ha sol·licitat a Renfe la neteja i
millora del seu espai.

- L'arribada de la fibra òptica al carrer en un
termini breu.

renovació de l'enllumentat de la sala polivalent
La tecnologia LED és un sistema lumínic molt
més sostenible i rendible, té més durabilitat
i un consum elèctric menor; en conseqüència

s’obté un estalvi i una millora de l’eficiència
energètica. És per això, i tal com es porta fent
des de fa un temps, que es treballa per implementar de forma progressiva aquest sistema a
tot el municipi.
Gràcies a fons propis de l’ens i a una subvenció atorgada per la Diputació de Girona
d'11.020,41 €, s'han renovat part dels llums de
la Sala Polivalent (interiors i exteriors) i també
s'han repintat les línies que marquen els camps
de joc de la pista.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMUNITAT
D’ABOCAMENTS DELS SÒLS INDUSTRIALS I, II i III
El passat dia 19.09.2019 va celebrar-se a les dependències de l’Ajuntament la Junta General
de la Comunitat d’Abocaments dels sòls industrials I, II i III, formada pels propietaris de les
parcel·les i arrendataris i titulars d’activitats
dels sòls industrials I, II i III de Sant Feliu de
Buixalleu, en la que es van aprovar els Estatuts
de la Comunitat d’Abocament i el Reglament

regulador del sistema de sanejament dels sectors industrials I, II, i III de Sant Feliu.
Entre d’altres acords, en la mateixa Junta General també es va acordar fixar el calendari definitiu per a l’elaboració del projecte de depuradora conjunta pels sectors industrials I, II i III i
la seva construcció.
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Aquesta obra ha
tingut un cost de
36.780,64 € (subvencionada
en
un 81,56 % per la
Diputació de Girona). Les obres van
finalitzar a principis de setembre.

Breus municipals.

A Sant Feliu de Buixalleu tenim molts indrets
carregats d'història. I el gorg d’en Perxistor n’és
el màxim exponent. Després d'uns anys, finalment s'han pogut dur a terme part de les obres
de millora i adequació de l'espai. Així, s'ha fet
de nou l'escenari i s’ha adaptat a minusvàlids,
s'ha netejat el monument, s'hi ha fet arribar
l'aigua potable i s'ha tancat el perímetre de
la plaça per tal d'evitar l'accés de vehicles a
l’interior. Amb aquestes actuacions es pretén
posar en valor l'espai i que s’hi pugui gaudir de
la natura i de la història. Més endavant es farà
una segona fase, en la qual es posaran plafons
informatius de la història de Berenguer Ramon II,
el Cap d'Estopes.

Modificació de les ordenances fiscals

Breus municipals.

Informació municipal
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Sant Feliu és un municipi compromès en la lluita contra el canvi climàtic. Tant és així que des
de fa temps es realitzen accions dins el Pacte
d'Alcaldes, entre les quals hi ha la caldera de
biomassa que dona servei a l'Ajuntament i a
la Sala Polivalent. També s'ha reduït al màxim
l'ús de material plàstic d'un sol ús en les festes (s'utilitzen gots reutilitzables i vaixella de
ceràmica), l'energia elèctrica contractada en els
espais públics és verda, etc.
Una altra acció important per seguir amb
aquesta lluita és la d'afrontar la transició energètica. És per això que en el Ple de 7 de novembre es va aprovar la modificació de la ordenances fiscals sobre l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i es va establir una bonificació fiscal potestativa d’un 95% de la quota per a les sol·licituds que incorporin sistemes
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia
solar per a autoconsum. Aquesta bonificació

s’aplicarà només sobre la part de la quota corresponent al cost específic de la instal·lació
d’autoconsum, i no a la totalitat de l’obra.
Des del 2003, els vehicles elèctrics ja comptaven amb bonificacions de l’impost de vehicles
de tracció. Per potenciar aquesta mesura i per
tal d’incentivar la renovació del parc automobilístic del municipi i reduir així les emissions de
CO2, en aquest mateix Ple es van definir noves
bonificacions en la quota de l’impost: un 50%
per als titulars de vehicles híbrids, gas liquat de
petroli (GLP), gas natural, i un 75 % per als titulars de vehicles 100 % elèctrics. Així, a més
es puja la quota dels vehicles que consumeixen
combustibles fòssils per tal de intentar reduirne l’ús (entre 3-8 € anuals).
Aquestes bonificacions entraran en vigor l’any
2020.

Actuacions de manteniment i conservació del
torrent de Ca n’Abert (zona polígon industrial)
L’ACA és l’administració competent en l’àmbit
hídric i té definit un programa de conservació,
manteniment i millora de les lleres per a cada
municipi. És dintre d’aquest, i mitjançant la
firma d’un conveni entre ambdues administracions, que es duran a terme actuacions de neteja i conservació del torrent en el seu pas pel
polígon industrial fins a la Tordera.
Tal com estableix el conveni, l’Ajuntament
ha fet una aportació del 20% del cost total
(2,854,99 €, IVA inclòs) i resta a l’espera que
l’ACA executi la neteja.

nou projecte per a la gent gran
Aquest mes de Novembre hem tingut la visita de la Farnés i la Laia, dinamitzadores de
Creu Roja i Càritas. Ens han vingut a proposar
el projecte finançant per DIPSALUT. Des de
l’Ajuntament hem trobat l’oportunitat de poder-lo encaixar amb la nostra entitat municipal
de la Gent Gran.
Ens varem reunir, per intercanviar les necessitats que es detecten des del propi col·lectiu de
voluntaris de gent gran de Sant Feliu i definir
uns objectius com a entitat.
La trobada va ser positiva, un dels objectius té
com a precepte el treball de la salut, entesa
holísticament, és a dir, treballar totes aquelles
accions o àmbits de la vida que permeten a les

persones obtenir més habilitats per afrontar la
vida de forma més assertiva.
La Farnés i la Laia faran un treball amb el grup,
per veure com els hi poden facilitar estratègies
per aconseguir objectius, com arribar al municipi i com empoderar-los per ser exitosos.

DESCOBERTA UNA IMPORTANT FORTIFICACIÓ AL POBLAT
EXTERIOR DEL CASTELL DE MONTSORIU
Gemma Font del Museu Etnològic del Montseny

Les dades aportades per l’excavació reforcen
la imatge del gran castell inexpugnable que va
descriure el cronista reial Bernat Desclot a finals del segle XIII i que definia Montsoriu “com
un dels bells e nobles del món”. Una fortalesa formada pels dos recintes actuals de Montsoriu, la torre de les Bruixes (situada al nord del
turó) i tot el recinte emmurallat exterior, protegit per aquesta gran fortificació descoberta a la
seva part central. Un conjunt de fortificacions
que configuraven un perímetre emmurallat de
prop de 650 metres.

Vols participar
a Sant Feliu
Diu?
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Tot aquest conjunt de noves dades aportades
per la recerca arqueològica confirmen la importància del castell de Montsoriu com un dels
conjunts arqueològics medievals més rellevants
del país.
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En aquesta campanya els treballs arqueològics
s’han centrat en la delimitació d’una gran fortificació, fins ara desconeguda, situada a la part
central del pla exterior del castell. Les restes
d’aquesta torre (de 7 metres de llarg per 5,80
d’amplada) flanquegen la cara est del recinte
emmurallat exterior que ocupa la part superior del turó de Montsoriu. Juntament amb la
torre s’ha documentat un tram de la muralla
exterior i la presència d’un fossat perimetral
que protegia l’accés a la torre. L’excavació parcial d’aquest fossat, de més de 2,5 metres de
fondària (encara no s’ha arribat a la base) i uns
4 metres d’amplada, ha permès recuperar un
conjunt significatiu de materials arqueològics
(monedes, una plaqueta daurada, ferradures,
puntes de projectil de ballesta, restes ceràmiques de la vaixella de taula...).

També durant aquesta campanya s’ha pogut
intervenir en una de les estances del recinte
sobirà. La sorpresa ha sigut la troballa de les
restes d’un petit tram de la muralla perimetral
de l’oppidum ibèric que va ocupar la part superior del turó fa més de 2.000 anys i les restes de
la muralla exterior del primitiu castell medieval construït a la segona meitat del segle X pels
vescomtes de Girona.

Envia’ns ho a
santfeliudiu@gmail.com

Anima’t

Breus municipals.

A finals de setembre va finalitzar la 25a campanya d'excavacions programades d'arqueologia
al castell de Montsoriu (Arbúcies - Sant Feliu de
Buixalleu), organitzada i dirigida pel Museu Etnològic del Montseny, amb el suport del Museu
d'Arqueologia de Catalunya – Girona i el Patronat del Castell de Montsoriu – Consell Comarcal
de la Selva, i que ha comptat amb la participació d'una quinzena d'arqueòlegs de diferents
universitats del país.

grup de jxSFB

Espai Polític
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En el moment en que anàvem a fer l’escrit polític, el poble català s’ha vist colpejat per una sentència molt dura contra els nostres líders civils
i polítics que van tirar endavant el mandat de
l’U d’octubre expressat a les urnes. I no podem
no expressar el nostre enuig i la nostra indignació, per considerar-la injusta i desproporcionada.
Creiem que atempta contra molts dels principis
bàsics d‘un país democràtic, posa de manifest
una retallada dels drets i llibertats col·lectives.
Hem vist com entre tots els han condemnat a
gairebé 100 anys de presó. Tampoc oblidem tots
aquells que pateixen l’exili.
Volem recordar que hem de seguir endavant, de
forma pacífica i unida, i tal com ens va dir Carles
Puigdemont el dia que el vam anar a veure a Waterloo: “Nois, el vaixell ja ha sortit del port i ara
no pot fer més que anar endavant.”
I, així, creiem que com a grup havíem de manifestar el rebuig a la sentència, per la qual cosa
vam promoure un ple extraordinari per aprovar
una moció, que va ser aprovada per unanimitat.
També volem manifestar que, tal com fèiem
com a grup en renunciar a les indemnitzacions
pels plens urgents i extraordinaris, els regidors
de JxSFB que formen l’equip de Govern de
l’Ajuntament, que en aquests moments tenen

dedicació i no poden renunciar a les esmentades indemnitzacions, han decidit
donar aquest valor de 400 €
a la Caixa de Solidaritat.
Malgrat tot, i centrant-nos en Sant Feliu, nosaltres seguim treballant pel poble, seguim estant
en el dia a dia, intentant donar la millor de les
solucions a les problemàtiques de tots els nostres veïns. Són moltes les coses que fem i que ens
queden per fer. És per això que en aquesta ocasió en voldríem destacar una, la millora de les
telecomunicacions. Tots som coneixedors de com
és d’important i necessari per a tots; és per això
que estem treballant enèrgicament per aconseguir que el desplegament de la fibra òptica al
nostre poble sigui un fet. En aquests moments ja
n’hi ha en el polígon industrial i en breu alguna
zona del poble també en podrà gaudir. Tot i la
dispersió municipal que tenim, els nostres esforços i tenacitat aniran enfocats a intentar aconseguir que la màxima àrea possible del poble en
tingui.
I recordeu que estem oberts a escoltar i parlar,
que amb vosaltres volem fer poble!

grup d'erc-am
Hola a tothom,
Des de l’oposició volem transmetre la idea que formem part
de l’Ajuntament i reafirmar que volem col·laborar en tot el
que pugui millorar el nostre poble i la qualitat de vida de tots
nosaltres.
Per això, tot i que tenim 4 anys per endavant, no volem esperar
a les properes eleccions i fer el porta a porta “quan toca”.
Hem decidit començar ja. La 1a quinzena d’octubre l’estem
dedicant a parlar amb els veïns del Ducat. Després passarem
per la resta del municipi.
Si mentrestant us voleu posar en contacte amb nosaltres:
mòbil: 676 289860 Xavier Santos
e-mail: totssomsantfeliudebuixalleu@gmail.com
Us fem un petit resum del que hem fet fins al 21-10-19
Plens. Se n’han fet 4: Cartipàs (4-7-19), Pressupostos (1-8-19),
Ordinari (26-9-19) i Extraordinari (15-10-19).
Sobre aquest tema volem dir que l’actual consistori ha demostrat poca elegància institucional si bé ha complert escrupolosament amb el que “marca la llei”. Ens ha avisat sempre amb “2
dies d’antelació”, tot i haver demanat dins i fora dels plens que
com a mínim ho fessin amb 1 setmana d’antelació per tal
de poder llegir la documentació. Tant al Ple dels pressupostos
com al Ple ordinari la documentació era de més de 200 fulls...
Tal com està repartit el nombre de regidors, la majoria absoluta la té garantida el grup de Junts per Sant Feliu. Per tant, tot
està més que decidit. Malgrat això, com a oposició creiem que
la nostra feina és que ens tinguin en compte i sobretot recollir
les inquietuds dels veïns perquè, si cal, puguin ser portades als
plens.

Altres temes
Vam demanar verbalment el ROM (Reglament d’organització
municipal) i encara no el tenim.
El 29-08-219 vam demanar informació per escrit sobre el
registre d’entrades i sortides d’instàncies (encara no el
tenim).
Decrets d’alcaldia. El 26-9-19, 2 dies abans del ple, ens van
donar els últims 70 decrets. Encara els estem llegint...
Acords de la Junta de Govern (tenim el de formació de la
JG).
Documentació sobre l’empresa que fa la recollida
d’escombraries (se’ns va donar el 10-9-19).
El 21-10-219 hem presentat un escrit sobre el tema escombraries amb tot un seguit de demandes. El podeu consultar al nostre facebook:
https://d.facebook.com/ERC-Sant-Feliu-de-Buixalleu-2017662881602597/
Instància per demanar el ROM.
Instància per demanar les dates de lliurament dels escrits per
a la revista.
Ens han quedat coses per explicar-vos, però haureu d’esperar a
la propera revista. (Tenim 2.300 caràcters per escriure.)
Bona tardor, i, com que no tenim el calendari d’edició de la
revista, us desitgem també un bon hivern, bon Nadal i millor
entrada d’any.
Tot i que per poder gaudir plenament les festes que venen el
que voldríem és que els nostres presos polítics i els exiliats estiguessin entre nosaltres.
Xavier Santos, cap de l’oposició.

En marxa el nou Pla local de
joventut 2020-2023
Clara Romaguera tècnica compartida de Joventut

Una de les accions que es preveuen per elaborar aquest PLJ és crear un grup de discussió
obert a tot el col·lectiu jove de Sant Feliu perquè aquest pugui expressar les seves preocupacions, necessitats i opinions sobre la realitat
juvenil. Aquestes aportacions s’incorporaran al
Pla local de joventut 2020-2023, que està previst presentar a final d’any.

Esperem poder presentar aquest projecte ben
aviat i que esdevingui una eina útil per al treball que l’Ajuntament es planteja per millorar
les oportunitats de vida dels joves de Sant Feliu
de Buixalleu.

L’objectiu d’incorporar la visió dels joves és anar
més enllà dels tòpics sobre el jovent i entendre
el que realment els mou: per què no participen

I si a més tens alguna idea, dubte o suggeriment,
em pots escriure a cromaguera@selva.cat!

I més coses que hem fet des de Joventut...

... i més projectes que enceterem aviat.
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En aquest procés de recopilació de dades també s’estan realitzant entrevistes amb personal
tècnic i agents socials locals vinculats als joves,
com l’institut, l’escola, l’equip de Serveis Social
o l’entitat juvenil Joves de Sanfa. Tot plegat
configura la informació essencial que nodrirà el
nou Pla local de joventut.
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Joventut

els joves? Les activitats que es fan, responen als
seus interessos? Quines opcions de formació reglada i no reglada tenen a l’abast? Quins espais
tenen els joves per a organitzar-se i trobar-se?
Qüestions sobre educació, món laboral, habitatge, mobilitat, participació, salut, cultura, oci
o cohesió social.

Des de l’Àrea de Joventut estem redactant
el nou Pla local de joventut 2020-2023, que
és l’encarregat de definir les polítiques que
s’aplicaran els propers quatre anys dirigides a
aquest col·lectiu. Aquests plans ens ajuden a
planificar i a prioritzar les línies de treball i les
activitats que es realitzaran; és per això que la
participació dels joves i els professionals implicats és imprescindible perquè aquestes accions
s’adeqüin a les seves necessitats i realitats.

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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L’ESCOLA S’ACOSTA AL MÓN DE LES ARTS
CURS 2019-2020
Enguany l’escola ha triat com a eix vertebrador del curs el món de l’art. Pretenem acostar-nos al món de les arts
tot fent sortides, activitats a l’aula, activitats en grup, tallers amb els pares i
mares… durant el curs 2019-2020.
Després de parlar amb els infants a les
aules, cada grup va triar un nom per
a la classe que estigués relacionat amb
les possibilitats que ens oferia aquest
tema, i vam pensar quines podrien ser
les raons que ens feien triar un i no
un altre nom per al grup. Aquí teniu
el que va sortir de les xerrades, discussions, votacions, etc.

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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Sant Feliu és actiu
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el casal d'estiu_del 24 de juny al 26 de juliol
Equip de monitors i directiu del casal
“La llei, la democràcia, l’amor… Res no
té més pes sobre les nostres vides que
el temps”
Aquesta frase va ser dita per Winston Churchill,
que és considerat un dels grans líders del temps
de la Segona Guerra Mundial i va ser primer
ministre del Regne Unit. La prenem com a referent per a donar sentit a l'espai de temps que
tots els participants del casal comparteixen.
Temps que des de l'Ajuntament, equip directiu
i monitors es té en especial consideració perquè sigui aprofitat per tots els participants a
fi de poder omplir les seves vides a través dels
jocs, les sortides i les activitats proposades.
Temps i experiències en un espai de desenvolupament social per als participants, on
s'expressen idees, es dona èmfasi a la imaginació, el debat, la cooperació, la participació, la
proximitat, l’autotelisme, en un clima de seguretat i confiança.
Es promouen sortides que estimulen l'interès
dels participants: parcs aquàtics, jocs d’escapada
(escape room), museus, acampada, piscina, sortides en bicicleta, tot això per proporcionar un
oci inclusiu als participants, on s'afavoreix el
seu desenvolupament, la satisfacció, la diversió, l’intercanvi social, l’autonomia.
La motivació, la implicació de l'equip de monitors, juntament amb l'Ajuntament, ens ajuda
a seguir buscant nous reptes, noves propostes
d'activitats, sortides, i tot això per poder crear
un ambient segur, familiar, lúdic, on el temps
d'oci sigui un temps de felicitat compartida per
tots.
Us animem a
tots a seguir
participant.

Àngel Sureda de Vilablareix
Aquest any, i com passa cada dos, també hem
celebrat la Tractomotor Clàssic de Sant Feliu
Buixalleu. Per motius d’agenda, això va ser el
diumenge dia 8 de setembre.
Tots els qui som aficionats a aquest món dels tractors vells i tot el que ho acompanya estem ansiosos, com passa amb totes les aficions, de portar a
cada trobada la nostra màquina a “concursar”.
Poder presumir del que és nostre, i a la vegada
tenir tot tipus de canvis d’informació amb els
nostres companys i passar una estona esplaiantnos, és una festa per als tractoristes. Tot per un
denominador comú: donar a qui ens ve a veure i
ve a gaudir de la fira tota mena d’explicacions i
exemples de com ha anat avançant l’agricultura
i, en particular, el tractor.
En el nostre cas, la nostra afició pels tractors
vells voldria explicar que ens ve de molt joves;
un 90% dels participants seríem pagesos.
Avui ens sembla que parlar del pagès i parlar
d’un tractor vell és sinònim d’antic, de caduc... i
de contaminats. No és així, creieu-me. En tot cas,
l’ús que fem del tractor i tot el que l’envolta, és
el problema.

Mireu, perquè aquest diumenge 8 de setembre
fos una tractorada per poder tocar i remenar, diríem, molts dies abans molts homes i dones han
estat organitzant tot el necessari per gaudir de
la parada dels tractors i del passeig amb ells. A
més, hi havia tots els ingredients necessaris per
als que vam voler esmorzar i fer el dinar de tractorada en família.
Ja dissabte a la tarda, i amb alguns tractors arribats, ens ho vam muntar per fer una volta per
uns camins veïnals i, fins i tot, veure el castell de
Montsoriu molt a tocar nostre. Era l'assaig del
que seria el recorregut de diumenge.
I diumenge. Com sol ser en tota classe
d'esdeveniments, abraçades i encaixades de
mans d'un nou retrobament entre tractoristes.
Un bon esmorzar a base de la típica botifarra i
la cansalada.
Arrencada de tractors, i a trepitjar camins rurals
de l'entorn del poble de Sant Feliu, l'hàbitat
d'aquesta classe de màquines. Màquines que,
per la seva edat, són lentes, sorolloses i amb possibles avaries... Per això, no és d'estranyar que, a
mig recorregut, a tots ens vagi bé una paradeta
per fer un saborós pica-pica.
I tornem-hi. Xino-xano, de nou tornada cap a la
Sala, on tots els que hem reservat taula ens ajuntem per gaudir d'un dinar elaborat en part per
les iaies tractoristes.
I s'acaba la tractorada. Tanquem la paradeta fins
a una altra ocasió. Deixarem deures per als organitzadors.
Bé, bé, hem dit adéu als tractors i tractoristes. I
la neteja del lloc on hem fet petjades amb rodes molt grans i que hem embrutit?... I el trasllat dels trastos que ens han servit per fer la fira,
deixar-ho tot ordenat... Ningú s'ho imagina.
Doncs a treballar ràpid si volem sopar a temps
amb la família.
Volem fer arribar el nostre agraïment a tots els
que han fet possible la tractorada.

Sant Feliu és actiu

tractorada a Sant feliu_8 de setembre
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diada nacional de catalunya_11 de setembre
Ester Fernández de La Caseta del Garduix
Un any més l’Ajuntament ens va convidar a
tots els veïns i veïnes de Sant Feliu a celebrar
la Diada Nacional de Catalunya en un dels
llocs privilegiats del municipi, el gorg d’en Perxistor, amb un berenar popular amb pa amb
tomàquet, botifarra o pernil, beguda i coca
amb moscatell, acompanyats d’un concert en
viu de música catalana i ball per a tothom.

Com sempre, va ser tot un èxit, amb multitud
de gent i molt bona música; no hi va faltar la
cançó dels “Segadors”.
Aquest any per a mi ha sigut un privilegi viure la Diada des de dins, col·laborant amb els
voluntaris de la festa, amb la germanor i amb
la molt bona coordinació que hi ha entre tots.
Felicitats!!!

L’excepció d’aquest any és que la Diada es va
d’haver de celebrar a la Sala Polivalent del municipi. El dia abans ens va ploure; una pluja
molt benvinguda, però que va deixar el gorg
d’en Perxistor força remullat.
Fins a l’últim moment no es va acabar de decidir si es faria al gorg o a la Sala. Aquest any
hi havia una novetat en el gorg: era la inauguració del nou escenari remodelat, una sorpresa per a tots els veïns i veïnes a qui els hauria
agradat.
Un cop decidit, va tocar moure fitxa i preparar
la Sala per a la Diada; va quedar ben bonica,
amb les banderes de festa i sobretot les senyeres, que donaven color a l’Onze de Setembre.

Gràcies a tots els
col·laboradors, vosaltres feu
possible festes com aquestes!

Jocelyne Albert de Saint-Féliu-d'Amont
El Dissabte 28 de setembre de 2019 no va ser un
dissabte com els altres ... De fet, vam donar la
benvinguda als nostres amics de Sant Feliu de
Buixalleu ! A l'efervescència dels preparatius,
segueix l'exaltació de veure’ls de nou. Un "esmorzar" a Saint Feliu d'Amont, abans d'anar a
Perpinyà, els permet de descobrir l'edifici «La
Courte Echelle» inaugurat recentment.
El descobriment de la capital del Rosselló comença amb la visita al magnífic Palau dels Reis
de Mallorca que, gràcies a les explicacions del
guia, no té més secrets per a nosaltres. Aquest
curs ha aguditzat els apetits: doncs, cap al restaurant situat no gaire lluny de la Place de la
Loge. Atents a la nostra salut, un passeig digestiu segueix un àpat alegre i abundant: una
excursió al Castillet amb un moment de gran
emoció per a tot el grup veient la flama del Canigó; a continuació caminada pels carrers del
nucli antic de Perpinyà, visites a l’ajuntament
i a la catedral.
En definitiva, va ser un dia “esportiu” en molts
nivells : cames i cap perquè, gràcies als nostres
dos guies (Ghislaine i Audrey) vam descobrir
un Perpinyà desconegut i la seva història. Gràcies a ells per aquest moment de compartir!

I ja el dia estava arribant a le seva fi. Torna a
Sant Feliu d’Amont per continuar aquest moment de convivència al voltant d’una última
copa.
Ah, sí, aquest 28 de setembre va ser un dia
molt maco! Gràcies, amics de Sant Feliu de
Buixalleu, per haver respost a la nostra invitació i compartir un gran moment de fraternitat
que, esperem, continuarà.
Ens veiem l'any que ve…

Sant Feliu és actiu
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la ruta 601 passa pel poble_12 d'octubre
Àlex Romaní president del Rally Costa Brava
La Ruta 601 Barcelona ha aplegat en aquesta
tercera edició 502 motos.
L’itinerari plantejat ha estat de 600 km, com
cada any.

En els propers mesos es començarà a preparar
el pas del XVII Ral·li Costa Brava Històric, a finals d’abril.

A Sant Feliu de Buixalleu hi hem trobat de nou
la complicitat d’un Ajuntament sempre obert
a col·laborar amb esdeveniments que aportin
vida al poble. En aquesta ocasió s’ha muntat
un control de pas al bell mig de la plaça del
poble, i els participants han pogut conèixer
l’espai municipal, on han pogut rebre una
fruita i aigua per poder seguir la llarga ruta
amb una mica més d’energia i hidratació.
La carretera que puja a Sant Feliu de Buixalleu, i la que baixa cap a Hostalric, han estat
descobertes per molts dels participants, que
no les coneixien.

Envia’ns la
teva foto

Participa en aquesta secció
amb fotografies curioses,
divertides o anecdòtiques.
Només cal que enviïs la
teva fotografia, juntament
amb el nom de l’autor i
una breu explicació, a la
següent adreça de correu
electrònic:
santfeliudiu@gmail.com

Bonica posta de sol.
Neus Vilà dels Quatre Vents

Cristina Callís de Villa Cristina
Fa uns dies, va arribar a les meves mans un full
informatiu que anunciava que farien teatre a
la Sala Polivalent del meu poble. L’obra, interpretada per en Marcel Tomàs, portava per títol
Noucents (el pianista de l’oceà). Tan bon punt
me n’assabento, li ho comento a la meva amiga. A ella li agrada també molt el teatre i de
seguida s’engresca. L´any passat ja vàrem riure de valent amb una altra obra d’en Marcel
Tomàs anomenada El comediant. Quin fart de
riure! Realment, poder gaudir d´aquestes obres
tan ben interpretades i sense moure’t de casa
és tot un luxe.
Des de fa gairebé dues dècades, en Marcel
Tomàs treballa en el teatre professional com a
actor, creador i director. El 1998 va fundar la
seva pròpia companyia, Cascai Teatre, junt amb
Susana Lloret. Les obres sempre s’han basat en
el teatre còmic (Zirocco, Hotot o El Pillo). El treball que han portat a terme ha tingut com a fil
conductor el pallasso contemporani.
Si l’obra de l’any passat, El comediant, va ser
un espectacle enginyós i divertit, aquesta vegada, amb Noucents, en Marcel Tomàs ens ha
transportat a un meravellós viatge a través de
la música popular de principis del segle XX, no
mancat de creativitat i una bona posada en escena.

Com a acte institucional organitzat per
l'Ajuntament i com a mostra de rebuig a
la sentència del 15 d'octubre es va anul·lar
la caminada.

La tornarem a fer a la primavera!
Es passaran programes!

Sant Feliu és actiu
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cap de setmana al priorat_26 i 27 d'octubre
Maria Sauri de Can Cerdanya
Com cada any arriba el dia de l’excursió de cap
de setmana que ens prepara l’Ajuntament, un
viatge amb veïns i amics. A les 7 en punt enfilem carretera cap a aquesta bonica comarca,
un lloc diferent i maco. Arribem a la cartoixa
d’Escaladei, un monestir molt vell i que han restaurat un xic. Curiosa la vida d’aquells monjos
que treballaven, resaven i meditaven; tot un
misteri. Visitem també un molí d’oli i fem tastets. Anem a dinar a la fonda El Recó de Cornudella.
A la tarda anem a Siurana. Ens n’expliquen
la història i veiem el castell, des d’on podem
veure les cingleres i el pantà, una panoràmica
preciosa, encisadora. Era cap al tard i vam ser
testimonis d’una posta de sol fantàstica. Ens
van escenificar la llegenda de la princesa del
castell, amb actors del grup. Això sí, vam haver
de grimpar com cabres per pujar-hi.

Ja de fosc ens dirigim a Falset, on dormim en
un confortable Hostal Esport. Diumenge al
matí un bon guia ens explica la història de les
seves muralles, ara tapades per les cases, una
població minada de túnels i connexions subterrànies. Al Celler Cooperativa ens hi fan una representació de l’elaboració del vi; un bon actor
que ens va fer riure molt.
Camí de Porrera podem admirar les vinyes
plantades en uns pendent exagerats. Uns carrers drets i estrets són el seu encant. Visitem
ca l’Amorós, una casa museu, amb unes històries que feien basarda: armes, roba, fins i tot
un piano que encara sona bé. Tot això ens fa
adonar de la vida dura d’aquella gent que amb
tanta misèria podien sobreviure.
Contents i cansats ens retornen cap a Sant Feliu, amb un viatge ple d’anècdotes i desitjant
que l’any que ve, amb salut, puguem tornar-hi.

Grions
27 i 28 de juliol_Comissió de Festes Amics de Grions

Un any més, així va acabar la Festa Major de
Grions. Volem agrair a tots els assistents com
sempre les ganes de vindre a passar una bona
estona tot sopant a l’aire lliure. La comissió
s’omple de goig en veure que tot esforç té la
seva recompensa. I agraïm la col·laboració de
l’Ajuntament per tal que un any més s’hagi
pogut celebrar aquesta tradicional festa en
honor al poble.
Moltes gràcies.

21
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Com cada any, els Amics de Grions van fer
els preparatius per a començar la primera nit
de Festa Major, però amb la mala sort que
el temps ens la va jugar justament a l’hora
punta de la nit. Cap als volts de quarts de vuit
del vespre, va començar a caure un ruixat impressionant, el que seria un xàfec de l’estiu.
Ràpidament, mentre esperàvem que el temporal afluixés un miqueta, algunes persones
de la comissió es van afanyar a posar taules i
cadires a dins del garatge de Can Peric amb
l’objectiu que els assistents que van decidir
quedar-se poguessin gaudir de la vetllada tot
i la pluja. Així es va fer, la primera nit es van
servir els sopars a sopluig en el garatge, on
també s’hi va fer el ball. Es van instal·lar a
dins els instruments dels músics i els equips
de so per tal que no es mullessin; aquella nit
van oferir-nos el ball el grup Cafè Trio. Volem
agrair la seva professionalitat i que haguessin treballat en aquelles condicions. Per a la
comissió queda que, tot i les circumstàncies
del moment, vam poder tirar endavant el sopar i oferir el millor de nosaltres.

L’endemà, diumenge 28 de juliol, ja ens va
fer sol, i com cada any al matí a l’església de
Grions es va fer l’ofici solemne en honor a
santa Anna. Seguidament la comissió havia
preparat un aperitiu per als assistents amb
acompanyament de sardanes i la rifa de la
toia. Després, cap a les vuit del vespre, es
va realitzar el concert de música catalana, a
càrrec del grup Xarop de Nit. En acabar, es
va començar a servir el sopar, en el qual vam
tenir una bona assistència de públic. Aproximadament cap a les onze de la nit, després
que tothom hagués quedat ben tip i servit, el
mateix grup que havia tocat a la tarda ens va
obsequiar amb el ball de nit per a poder pair
bé el sopar.

Festes majors

Aquest any 2019 la Festa Major de Grions va
ser el cap de setmana del 27 i el 28 de juliol i
com sempre es va realitzar als roures de Can
Peric, on s’hi ofereixen tant el sopar com el
ball.

Sant Feliu de Buixalleu
3 i 4 d'agost_Comissió de Festes Amics de Sant Feliu de Buixalleu

Festes majors
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És Festa Major a Sant Feliu de Buixalleu i ho
hem celebrat amb les activitats següents.
Encetem la festa el dissabte al vespre amb els
sopars a la fresca als jardins del Restaurant
Masferrer, on any rere any es retroben famílies i amics. Cap a les 23.30 h comença el Ball
de Festa Major amb el grup Nou Trànsit, que
sempre costa d’arrencar perquè la gent està
molt bé entaulada fent petar la xerrada.
El diumenge, a les 13 h, missa en honor al
nostre patró, sant Feliu.
Seguidament el tradicional aperitiu popular
per entretenir una mica la gana, que aquella
hora n’hi ha.
A la tarda, a les 18 h, festa de l’escuma de
colors per als més petits i grans amb esperit
jove. Enguany una mica deslluïda pel vent
que feia.
Al vespre, i com a fi de festa, el santfeliuenc
Martí Batalla ens ofereix un emotiu concert
sota el nom de “Sensacions de mar”.

Gaserans
del 8 al 12 d'agost_Comissió de Festes Amics de Gaserans
I aquí tenim part de l'equip de la Comissió...

...que fan possible tot això:

nit jove

ball cada dia

sardanes

Sant Segimon
31 d'agost i 1 de setembre_Jordi Riera de Can Puig
Com es pot veure a la foto, molta gent es va
reunir a Santa Bàrbara després d’haver sortit de l’ermita per a fer la caminada de cada
any. Tornant, tothom va saludar al valent que
va patir un llamp i que ningú sap quan ens
deixarà, just abans de tornar. La coca amb xocolata i moscatell que els esperava segur que
els va ajudar a agafar forces.

A la festa no falten mai el ball ni la música
amb el concert del matí i les havaneres de la
tarda. Sempre hi ha algú que s’assegura que
no falti ni un bon aperitiu ni un bon ron cremat.
Tot ajuda en un entranyable moment de felicitat que esperem que continuï molts anys.

Festes majors

sopars cada dia

la Maravella
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Esbart dansaire
Montsoriu
Esbart Dansaire
Montsoriu
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Encetem
temporada donant
la benvinguda a la
Paula!!

Associació de
Joves de Sanfa
Encetem temporada nova a tot drap!!!
Amb nous projectes, idees i ganes de fer vibrar
la gent!
Ah! Si algun jove s’hi vol apuntar, és benvingut!

Podeu seguir-nos a Instagram @jovesdesanfa
i assabentar-vos de totes les activitats, actes,
trobades, etc., que realitzem.

Colla bastonera
Les Picasoques
tres ganes no va poder ser, ja que el temps no
ens va acompanyar i al ser un acte a l’aire lliure es va cancel·lar. Esperem que l’any que ve el
temps ens acompanyi i puguem ser-hi.

Nova temporada i nous propòsits. Ens proposem entre altres coses: perfeccionar les danses
que ja formen part del nostre repertori, incorporar danses noves, fer una trobada de ball de
bastons al nostre municipi i intentar donar a
conèixer la nostra colla i les nostres danses a
altres indrets.

Com sempre, volem aprofitar aquest espai que
ens cedeix la revista per fer una crida i animarvos a tots i totes a venir a un dels nostres assajos i provar-ho. Veureu que som un grup molt
divers amb gent de totes les edats; ballareu,
saltareu i, el més important, us ho passareu genial!

Només començar la temporada, l’Ajuntament
de Breda ens va convidar a participar en els seus
actes de celebració per la Diada. Era el nostre
segon any acompanyant-los, però tot i les nos-

Assaig: tots els divendres de les 21 a 22:30 h a
la Sala Polivalent. Podeu contactar amb nosaltres a: elspicasoques@gmail.com
Salut!!

Colla senglanera
Gaserans
En primer lloc ens agradaria saludar tots els veïns i veïnes del poble!
Som un grup de gent a qui ens agradar anar a caçar; normalment anem
per la zona de Gaserans. També fem tasques de neteja de camins.
També volem aprofitar aquest
espai per agrair a l'Associació
Tractomotor Clàssic el seu obsequi; amb aquesta nova desbrossadora treballarem molt millor. Gràcies.

desembre 2019_Sant Feliu Diu 44

De mica en mica la nostra petita gran família va
creixent; estem molt contentes perquè aquest
any tenim noves incorporacions i el retorn
d’alguna expicasoca.

25

Les nostres entitats

Ei! Les Picasoques ja hem començat nova temporada!

Associació de
Jubilats
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Els Jubilats de Sant Feliu hem reprès les activitats després d’aquest estiu tan calorós.
Continuem trobant-nos a la Sala els dimarts a
la tarda, quinzenalment. Així va ser com vam
quedar per muntar una taula llarga el dia 11 de
setembre, per estar junts i compartir el berenar
i la xerinola.

Caminada de Sant Hilari
El dia 19 de setembre vam participar a la caminada. Va ser un dia molt divertit i diferent.
Vam arribar a l’esplanada del poliesportiu i hi
vam deixar el cotxe. Ens van explicar dues rutes; nosaltres vam fer la curta, un camí pel mig
del bosc un xic feréstec. Quan vam arribar de
la caminada ens portaren amb autocar fins a la
font Picant, un antic balneari que ara estan restaurant a poc a poc. És un bonic edifici on ens
van fer una representació teatral de com eren
en aquell temps els senyors rics que anaven a
prendre les aigües: hi deixaven les senyores i
ells anaven cap a ciutat a fer de les seves. Vàrem
riure i també vam tastar l’aigua picant i miraculosa; picava i era un xic tèrbola. Pujàrem altre
cop a l’autocar i ens van tornar a l’aparcament,
on vam agafar el cotxe i ens arribàrem al restaurant Els Cortals. Allà ens esperava un bon
dinar: amanida catalana i el rostit de l’àvia.
Tots contents, després d’una mica de ballaruga,
vam tornar cap a casa, a esperar un altre any.
Maria Saurí de Can Cerdanya

Diada internacional de la gent gran
Amb motiu de la Diada Internacional de la
Gent Gran (1 d’octubre) i a petició del Consell
Comarcal, els jubilats de Sant Feliu vam organitzar una vetllada a la Sala Polivalent del nostre poble.

La vetllada va consistir en el següent:
Primer, el parlament de l’alcalde, Josep Roquet,
per donar la benvinguda.
A continuació, Manel Serra, representant del
Consell Comarcal, ens donà pas a la junta de
l’Associació de Jubilats per llegir el manifest
que l’ONU envià a totes les persones grans de
tot el món.
Destaquem d’aquest manifest aquestes paraules: “La gent gran som un col·lectiu que cada
vegada som més nombrós i que som importants
en el desenvolupament de la societat. És important l’aprenentatge personal per no quedarnos enrere i la integració intergeneracional.”
La vetllada va continuar amb els jubilats
d’Arbúcies, que ens van obsequiar amb l’obra
de teatre "Per no entendre el castellà"; ens va
fer riure, és divertida.
A continuació el grup musical Maïma ens va delectar amb les seves cançons, meravelloses veus
i una guitarra.
Al final, berenar per a tothom, gràcies a la
col·laboració de l’Ajuntament.
Assistiren a l’acte unes 120 persones.
Rosa Rodoreda de Can Santos

Enfilàrem en direcció a Sant Hilari i ja vam trobar el trencant que ens hi portava. Com sempre, hi havia les dues opcions: caminada llarga
o curta. Nosaltres vam fer uns 4 km, amb alguns
pendents. Arribàrem a una vall on hi ha uns hivernacles enormes amb mongetes, carbassons i
maduixes, tot en quantitat.
Un jove agricultor ens va fer unes explicacions
excepcionals. Diuen que el clima de Joanet els
va millor que el de marina, cosa que alguns
crèiem impossible.
Ens van convidar a collir maduixes, ja que acabada la temporada s’han de treure les plantes
per preparar la temporada següent.
Tots carregats de maduixes en bosses vam arribar a l’Ajuntament, on ens esperava un picapica. També vam visitar l’església dedicada a
Sant Mateu, un dels quatre evangelistes, tot
molt ben conservat.
Seguidament ens vam dirigir al Restaurant
Grions, on ens serviren un dinar suculent: canelons i bacallà amb samfaina. No hi podien faltar els parlaments i el comiat que ens va fer la
gent d’Arbúcies, el Cant del Poble i el brindis!!!
Fins l’any que ve!
Maria Saurí de Can Cerdanya

La gent gran de Sant Feliu de Buixalleu estuvo representada por Daniel Bueno y formando
grupo con otras 6 personas más de la comarca
de la Selva, 2 de Caldes de Malavella, 2 de Arbúcies, 1 de Sant Hilari Sacalm y 1 de la administración del Consell Consoltiu de la Selva.
Inició el acto el Conseller de Treball, Afers Socials i Família Sr. Chakir El Homrani.
Hizo un discurso de gran talento, enriquecedor
y lleno de humildad y plena sabiduría y dominio de la situación. Fue largamente aplaudido
por los asistentes.
Tras las intervenciones del resto de personas
que formaban la mesa se nos comunicó que
habría dos ponencias: A y B. Nosotros éramos
de la B.
Había que someter una serie de puntos ya fijados y previa lectura de los mismos por los presentadores y redactores de ellos, a votación de
los mismos.
Este congreso era para aprobar o desechar una
serie de puntos que quedaron pendientes de
otros congresos anteriores y que por cambios de
gobiernos anteriores no se habían realizado.
Después de la comida se fusionaron las dos ponencias y tras una charla sobre los problemas
de la gent gran, las enfermedades y la situación
actual y el reconocimiento de la situación de
nuestra generación como privilegio respecto
de las anteriores se procedió a la votación global de todos los puntos que fueron aprobados
por mayoría y tras la entrega del pendrive con
toda la documentación, el Conseller Sr Chakir
agradeció la presencia de todos al congreso y
dió por finalizado el acto.
Daniel Bueno de Can Bueno

8º Congreso nacional 2019 de la Gent gran
Celebrado en Navarcles (Sant Fruitós de Bages),
en el hotel Món Sant Benet.
Se celebró el día 25 de octubre de 2019, asis-

Les activitats que ja tenim programades
per aquest any són:

Quina per la Marató de TV3, muntant una panera
amb els productes que recollim entre tots.

El dia 5 de novembre Gran Castanyada, a Cal Mestre de Sant Feliu.

El dia 4 de gener organitzarem el teatre "Pessebre
vivent" amb el grup Montcabrera.

El dia 7 de novembre a Cal Mestre fem l’ASSEMBLEA
ANUAL ORDINÀRIA per a tots els socis.

També volem preparar el dia del soci amb una
arrossada, i alguna sorpresa més.

El dia 2 de desembre farem un taller de postres de
nadal. Aquest any, tronc de Nadal.

Animeu-vos a fer-vos socis de l’Associació de Jubilats i participeu en els actes que es preparen, i
recordeu: qualsevol aportació, idea, proposta, ajuda... serà molt ben rebuda!!!

Igual que l’any passat, també participarem en la
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El 3 d’octubre vam fer una caminada a Arbúcies. Aquest any ens van portar al bonic poble
de Joanet, a on, segons ens van dir, solament
hi viuen 16 o 17 persones. Tota una llàstima ja
que tenen un indret preciós.

tentes al acto inicial unas 1.200 personas aproximadamente.
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Caminada d’Arbúcies

ADF
Guilleries-Montseny
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Campanya de coordinació de l'ADF de la comarca de La Selva 2019
Em dic Iker i tinc setze anys. Aquest estiu ha
estat la meva primera experiència en el món laboral. Se’m va presentar l’oportunitat de treballar com a coordinador de la central Guilleries.
El fet que la meva primera feina fos dedicada
a una cosa que m’ha envoltat des de petit com
són els boscos i la natura m’atreia molt, tot i
que al principi la idea m’espantava, donada la
responsabilitat i atès que no tenia experiència
laboral. He de dir que ha estat una molt bona
experiència, que m’ha fet veure que l’ADF cobreix moltes més tasques de prevenció i extinció d’incendis forestals de les que m’imaginava.
I això es fa possible gràcies a tot el voluntariat
de l’ADF.

Aquesta gran responsabilitat se m’ha fet molt
més senzilla gràcies a l’ajuda de caps i voluntaris d’aquesta gran família, que durant la meva
fase d’aprenentatge m’han acollit i ajudat en
tots els meus dubtes.
Com el primer cop que vaig haver de parlar per
l’emissora per donar l’avís del que després va
ser una falsa alarma. Els nostres ADF són uns
cracks movent-se pels camins de muntanya per
arribar a les emergències.
Només em queda donar les gràcies per
l’oportunitat i per la paciència a tots els voluntaris i caps, ja que gràcies a ells veig la importància d’aquesta gran tasca.

Sopar de valoració de final de campanya estival
El passat 5 d’octubre, com ja és costum, es va
fer una reunió per valorar com havia anat la
campanya d’estiu dels ADF de tota la comarca.
Enguany ha estat tranquil·la, sense grans ensurts, però no treu que s’hagi d’estar en alerta
constant. És una trobada interessant perquè, a
més, coneixes el punt de vista dels agents rurals, bombers, mossos d’esquadra, etc.
I què millor que acabar la trobada i la campanya amb un bon sopar de germanor per agrair
a tot el voluntariat de la comarca les tasques
que fan, ja que moltes d’aquestes passen molt
desapercebudes. Gràcies, voluntaris, sou molt
bona gent!

Colla senglanera
Sant Feliu de Buixalleu i Grions
Martí Pibernat antic estadant de Can Ferrer de Dalt
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El que sí que es caçava diàriament eren tudons,
perdius, conills, llebres, merles i gaigs.
Actualment la cosa ha canviat molt ja que a
Sant Feliu cada any es cacen una mitjana de
200 senglars i abans com a molt se’n caçaven
entre 10 o 15 a l’any.
Jo en porto caçats al voltant d’uns 65.
Avui dia tenim un corral reformat als afores de
Sant Feliu, on totes aquestes tasques les podem
fer molt mes fàcilment, i el tenim molt ben preparat inclús per fer els esmorzars, els dinars i
les trobades.
Una altra de les meves aficions ha estat la de
saurí.
He solucionat el problema de falta d’aigua
entre particulars, restaurants, etc., a unes 60
persones. Sempre sense cap tipus de mecànica
i satisfet de poder ajudar en aquest art que ha
portat tanta preocupació a tanta gent.
En Joan Bohils, d’Arbúcies, va ser la persona
amb la qual vaig iniciar la meva capacitat en
aquest afer.

Les nostres entitats

Sóc Martí Pibernat, de Sant Feliu de Buixalleu,
nascut el 30/09/1933.
Fill de Can Ferrer de Dalt, a deu minuts de Santa Bàrbara.
Un any quan érem petits, el dia de Santa Bàrbara, 4 de desembre, estava ben glaçat, però així
i tot ens vàrem posar els esclops, vam agafar un
caminet i fins a arribar allà dalt.
Sort que els caçadors estaven esperant-nos amb
un bon foc, ja que hi vàrem arribar amb el nas
ben vermell i tremolant de fred.
Allà ells lligaven els gossos a la figuera que encara hi ha al costat de l’ermita i hi penjaven les
escopetes.
Llavors anàvem a missa, i en sortint en Sidret,
al costat del foc, trencava pinyons i avellanes,
que posava dins d’un tupí i que ens venia per
50 cèntims.
També feia una torronada de castanyes per
tothom.
D’aquí ve la meva afició per la caça i de portar endavant l’organització de la festa de l’1 de
maig de Santa Bàrbara.
En aquells temps no hi havia senglars com ara;
quan es deia que n’havia passat un, tothom
plegava de treballar i se n’anava cap a la seva
parada.
Si es localitzava i el que tirava no el matava, ja
es podia tapar les orelles perquè tothom se li
tirava al damunt, però si la sort ens acompanyava començava la festa.
Com que no hi havia cotxes, es feia una barra
amb troncs del bosc d’uns 3 metres per lligar
el senglar de cap i peus i es transportava fins a
Can Puig per escorxar-lo i repartir-lo entre tots
els caçadors.

El pas d'un esclafit també
afecta part de Sant Feliu
En el nostre terme va afectar més la zona
baixa de Sant Feliu, Rio Park, lleres de riera
d’Arbúcies, Gaserans i les Brugueres. Breda,
Gualba i Riells i Viabrea també varen ser molt
castigades per l’esclafit.
Sabem que són molts els afectats, però us
mostrem algunes fotografies que ens han fet
arribar per poder veure els danys ocasionats i
l’estat en què varen quedar zones del municipi.

Rosa Bel de Can Parés

Maria Masferrer de Can Pinet

Manuel Muñoz de la urbanització Rio Park

Joan Salomo i Isidre Cantal
del Pícnic El Pol- Riera d'Arbúcies

Medi Ambient
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La matinada del 23 d’octubre, molts de nosaltres la recordarem pel soroll d’un fort vent,
acompanyat de pluja, que ens va mantenir en
vetlla molta estona.
Segons els meteoròlegs va ser un esclafit o cap
de fibló. Tot i que sortosament no va ocasionar
desgràcies personals, són molts els danys ocasionats als veïns i veïnes, boscos, indrets i espais
del municipi.

Josep Sanitjas de Can Campeny

Robert Rosell a Riera d'Arbúcies
(zona la Mena)

El cap de fibló va ser originat dins el mar, davant la costa del Maresme, entre les poblacions
de Canet de Mar i Sant Pol de Mar.
Gràcies a TempsCanet, van registrar una baixada brusca de la pressió atmosfèrica des dels
1.005 mb a les 1.50 h fins als 1.000 mb a les 2 h.
Les ratxes de vent en aquest punt eren de 75
km/h. Entrant pel sud-est, aquests vents van
enfilar cap a terra, a Sant Cebrià de Vallalta, i
van travessar el Montnegre en direcció al Baix
Montseny.

Allà van afectar diferents àrees. Les més extenses i amb major afectació van ser Gualba, Riells
i la llera de la riera d’Arbúcies.
Als observatoris del Montseny del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) es van registrar
vents de 108 km/h i a l’estació de Can Nualart
van recollir fins a 40 l/m2 de precipitació. Veiem
que no destaca per la quantitat de pluja, sinó
per les extremes condicions del vent. Cal destacar, també, el gran nombre de llamps i trons
que es van produir durant tot el fenomen.

Boscos amb opcions de futur
Anna Sanitjas de Can Campeny

Un clima canviant
Any rere any observem com les temperatures
augmenten, com hi ha més onades de calor i nits
tropicals, com les pluges torrencials són cada cop
més freqüents i com el risc d’incendi creix ràpidament. El clima està canviant.
I tot plegat és conseqüència directa de les emissions de gasos hivernacle que hem generat els
darrers segles a partir del consum de combustibles fòssils, com ara el gasoil, el carbó o el gas
natural entre d’altres.
Certament el clima ha anat canviant des de fa
milions d’anys, però mai fins ara ho havia fet
tan ràpidament (accelerat per l’acció de les persones). Els canvis climàtics observats a la ter-ra
que passaven en milers d’anys ara passen en
menys d’un segle i, és clar, els ecosistemes no
estan preparats per adaptar-se a aquests canvis
tan ràpids. Moltes espècies hauran de desplaçarse buscant nous espais on viure i algunes d’elles
desapareixeran.
Tot i que l’escenari futur no és gaire esperançador, encara no és massa tard per actuar. D’una
banda, hem de parlar de mitigació i treballar a
escala mundial per reduir les emissions de gasos

d’efecte hivernacle com el diòxid de carboni o
el metà a l’atmosfera. I de l’altra, hem de parlar
d’adaptació i buscar estratègies en l’àmbit local
per adaptar-nos als efectes d’aquests nous escenaris climàtics.
La reducció d’emissions passa per apostar per
un desenvolupament més sostenible, emprant
energies renovables, consumint productes de
proximitat, reutilitzant i reciclant, etc. En canvi, per adaptar-nos cal assumir que el clima està
canviant i que en aquestes noves condicions
climàtiques cal reduir riscos i vulnerabilitats,
cal optimitzar l’ús de l’aigua, cal reduir el risc
d’incendi, aïllar millor els nostres habitatges, etc.

Medi Ambient

A nivell meteorològic:
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I què passa amb els boscos?
Més del 60% de Catalunya està poblada de
boscos. Boscos que ens donen paisatge, lleure, recursos fusters i salut, alhora que contribueixen activament a la fixació de carboni de
l’atmosfera. Però els boscos catalans estan patint, i molt, els efectes del canvi climàtic; estan
perdent productivitat, perdent biodiversitat
(espècies i hàbitats), i el risc d’incendi és cada
cop més alt.
Aquests efectes també els podem veure als boscos de Sant Feliu de Buixalleu: les sequeres acumulades dels últims anys, els atacs de de plagues i malures, les fortes tempestes i ventades
de finals d’octubre o l’augment any rere any
del risc d’incendi.

A tot això cal afegir els efectes negatius de
l’abandonament de la gestió forestal. Quan un
bosc mediterrani que ha estat gestionat durant
anys s’abandona es torna més vulnerable: hi
creixen més arbres i més matoll i augmenta en
gran mesura el risc d’incendi forestal.
La gestió forestal és l’eina clau per donar opcions de futur als boscos del nostre territori,
una gestió adaptativa que els faci més resistents i resilients als canvis. Planificant, gestionant i treballant els boscos del nostre municipi
podrem millorar el seu estat de conservació i
reduir-ne riscos.

Cal apostar per tenir boscos diversos, amb arbres
de diferents edats i amb barreges d’espècies en
un mosaic que combini el paisatge agrícola i el
forestal, ja que com més diversitat més capacitat d’assumir canvis. Mitjançant aclarides i tallades de millora (per reduir competència entre
els arbres) podrem tenir boscos més sans, amb
arbres vigorosos que tindran la capacitat de resistir millor sequeres i d’altres estralls.

Mantenint boscos i arbres vells (i un percentatge concret de fusta morta en aquests ) millorarem també la biodiversitat dels nostres
boscos. Els ecosistemes amb una gran riquesa
d’espècies de flora i fauna tenen més opcions
de resposta davant els canvis i l’arribada de noves espècies; la biodiversitat és com una vacuna
per al futur del nostre el territori.
Ens trobem, doncs, en una situació d’emergència
climàtica, on cal l’acció de totes i tots per frenar
les emissions i alhora fer front als nous escenaris climàtics.
I en aquest futur pròxim els
boscos tindran
un paper clau,
si bé tan sols
gestionant-los
podrem donarlos opcions de
futur.

DADES I FRASES INTERESSANTS per pensar:
Els boscos catalans mantenen segrestats 180 milions de tones de CO2.
DARP Generalitat de Catalunya
Els últims informes climàtics mostren com la temperatura mitjana a Catalunya ha augmentat 1,5 graus els darrers 50 anys.
3r informe Canvi Climàtic a Catalunya
“La nostra casa està en flames. Estic aquí per dir-los que la nostra llar està cremant"
Greta Thunberg
Els boscos catalans compensen prop del 10 % de les nostres emissions.
DARP Generalitat de Catalunya
Des del principi de la revolució industrial el diòxid de carboni (CO2) ha augmentat a
l’atmosfera en un 40% i el metà (CH4) en un 150 %.
Greta Thunberg.

Ens estan invadint!
Joan Catafal de Can Bres
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comarca", i a l’annex «Consideraciones sobre
algunas plantas notables de los alrededores de
Hostalrich», publicats a Anales, de la Diputació
de Barcelona, el 1945, l’Aster pilosus no hi apareix.
Hi consten altres Aster, el squamatus i l’acris,
que utilitzem com a petit exemple del treball
de Salvador Llensa: «...n.v.: fadrins i fadrines...
Grions:» Pla de Grions», cerca del manso de
Can Jan...».
Llensa, antic amo de can Plademunt, prestigiós
botànic, va trepitjar tot el territori inventariant,
descrivint i localitzant les plantes d’Hostalric i
de l’entorn. La toponímia de Sant Feliu hi és
present de forma continuada.
Per fer el treball va comptar amb la col·laboració
dels més prestigiosos botànics del moment,
com Pius Font Quer i l’hermano Senén-Ëtienne
Marcellin Granier-Blanc.
Un treball comparatiu entre el de Salvador
Llensa i un d’actual ens faria adonar dels grans
canvis que hi ha hagut a la nostra flora. Plantes
desaparegudes i plantes que han arribat i que
van ocupant el territori.

Medi Ambient

Ens consta adonar-nos-en, però el nostre paisatge canvia.
Els conreus i les seves tècniques són diferents,
la presència dels pagesos és puntual, els marges no s’estassen, els erms augmenten... Tot
això afavoreix la transformació del paisatge i
facilita la invasió d’herbes i plantes que fa uns
anys ens eren desconegudes.
Ara, a les terres planes de Gaserans, especialment, tenim uns grups densos i grans de plantes que fa uns anys no existien.
Són unes herbes altes, molt ramificades, i que
a finals d’estiu i a la tardor mostren una abundant floració, que ens recorden les margarides.
Aquestes taques cada vegada són més grans,
van ocupant espais a les vores de les carreteres i
els camins, als ermots, a les clarianes del bosc...
Aquesta planta va arribar, no està clar com, de
l’Amèrica del Nord a la segona meitat del segle XX. És a les comarques gironines on inicia la
seva presència i on és més abundant.
Els científics la coneixen com a Aster pilosus
i pels pocs anys de presència hi ha hagut poc
temps per batejar-la. Costa trobar-li noms populars. Alguns n’hi ha, però poc arrelats encara:
«setembrines», «cels estrellats», «àster pilós»...
Aquesta planta no permet que les plantes originàries de la zona prosperin. A més d’ocupar
l’espai, les abundants tiges, quan s’assequen,
cobreixen el sòl i dificulten l’aparició de les herbes de tota la vida.
Tenim la certesa que aquesta planta que ens
està envaint abans no existia.
En el magnífic i exhaustiu treball de Salvador
Llensa de Gelcén (1911-1974) titulat "Inventario razonado de la Flora de Hostalrich y su

"

opino que..."

Pepo Bernabeu de la urbanització Can Cadell

Opino que...
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Hola, sóc en Pepo, el
marit de l’Amèlia Coloma.
Us
agraeixo
molt
l’ocasió
de
fer-vos
arribar els meus sentiments, i poder-vos fer
partícips del meu amor
per la vida i l’obra
d’una gran artista que
ens va deixar ara fa
una mica més de mig
any. L’Amèlia va néixer
el 22 de febrer del 1953 a la vila d’Almansa i
de ben petita els seus pares van fixar residència a Barcelona, on vaig tenir la immensa sort
d’enamorar-me d’ella a mitjans dels anys setanta. Junts, units per l’amor a l’art i participant en
les lluites de barri per una ciutat millor i més solidària, creàrem, amb més veïns, el taller d’arts
de la Sedeta, fàbrica ocupada i reclamada, d’on,
en comptes de pisos que promocionava una entitat bancària, aconseguírem uns bons equipaments per al barri, local de l’Associació de Veïns,
un institut, una plaça pública i un espai per al
barri, que es mantenen com a guany social i definitiu del que eren unes reivindicacions necessàries i justes. També hi havia una orquestra, i de
la seva clarinetista, l’Amèlia, vaig poder fer una
companya de per vida.
Als vuitanta, amb un nou plantejament de fugida de la ciutat, vàrem marxar per residir primer
a Sant Celoni i a Can Cadell després, on ja ha
transcorregut la nostra història.
Naixia en Roger, el nostre fill, i l’Amèlia aconseguia plaça fixa, com a professora d’Arts Plàstiques i Dibuix, a l’Institut de Sant Celoni. Des
d’aleshores hem gaudit d’aquest entorn privilegiat que són les valls del Montseny i tota la obra
d’escultura i pintura de l’Amèlia s’impregna
d’aquesta essència.

Era, doncs, com un compromís personal obrir la
nostra llar perquè els veïns i amics gaudissin i
participessin d’un recorregut pel nostre entorn
i la seva obra. Així em vaig comprometre al Tanatori de Breda, quan li dèiem adéu, el 14 de
febrer, després d’una cruel malaltia que sobtadament ens ha deixat sense ella.
Buscant les dades més adients i convenients per
a la majoria, per fi va arribar la data de realitzar

aquest esdeveniment, que
ha estat un
èxit de participació i bones
energies i vibracions.
Vull aprofitar aquesta pàgina per donar-vos a
tots, un cop més, les gràcies, no d’una forma
convencional, sinó d’una manera molt sincera, ja que sense tants esforços individuals dels
veïns i amics no hauria estat possible. La Presen,
la Sara, la Maribel, la Mati, la Pepi, en Jaume,
en Miquel, en Josep Maria, en Toni, en Roger i
la Lourdes, evidentment, en fi, tots els propers
que heu bellugat des de focus a cadires, els qui
heu portat material per fer el pica-pica, els que
no heu pogut venir per altres compromisos però
també m’heu donat escalfor, l’Ajuntament, la
Carme en especial, i, com ella em va remarcar,
també la comissió de festes de Gaserans, que
ens ha deixat les taules i cadires.

El reconeixement personal, per l’esforç de venir,
a tots el components de la Coral Briançó i del
Trencanous, els grups on l’Amèlia cantava i tocava el clarinet; als seus directors, l’Emilio i en Miquel, respectivament. Al bon amic i poeta –encara que ho negui- Manel, que em va fer treure els
colors amb tants qualificatius immerescuts; a en
Jordi, la Marta, en Noël, la M. Àngels i la Mercè,
que espontàniament van intervenir també.
Gràcies, també, a en Josep Maria Miquel pel reportatge fotogràfic, imatges que acompanyaran
el viatge de difusió de l’esdeveniment, i també
a en Toni Marin, el meu amic de l’ànima, germà
adoptat per tants anys de coneixença i paciència
per la seva part, he he. El seu vídeo, a més de
professional, té tot el “carinyo” del món i ho sé.
Però especialment a tu, Amèlia, per tots aquests
anys, per cada gest, mirada, ànim que m’has donat. Pel teu esperit, que queda en la teva obra,
que tots podem gaudir. Mirar cada quadro,
cada escultura, és sentir la bellesa en estat pur,
entendre la mirada de qui contempla el món i
l’interpreta.
Gràcies.

"

opino que..."

LA MEDIACIÓ EN CONFLICTES, QUÈ ÉS?

"

Quins problemes es poden atendre des de
la mediació?
- Veïnals i de comunitats de propietaris: l’ús
d’espai comuns, desavinences amb animals,
obres, sorolls.
- Familiars: desavinences per herències, per la
cura de familiars, acords de divorci, i tot tipus
de conflictes que sorgeixin dins l’àmbit familiar.
- Escolars i educatius: en primer terme s’ha de procurar
solucionar en el mateix àmbit
escolar; si no és possible, els
mediadors podem intervenir
per facilitar el diàleg i ajudar
a trobar solucions.
- Malentesos i desacords de
qualsevol àmbit.
Acabada la mediació s’estén
un acta final on s’hi fan constar els acords assolits. Aquests
acords poden ser elevats a
escriptura pública per donar
més seguretat a les parts amb relació al seu
compliment.
Acabaré l’article amb una frase de Albert Einstein que diu:
“ No podem resoldre els problemes pensant
de la mateixa manera que quan els creem”

opino que..."

Carme Carreras de Can Roquet

Divendres 18 d’octubre
Darrer tram de la marxa Gironina: Premià
de Mar - Montgat – Badalona - Barcelona.

A dos quarts de vuit del matí ja som davant
el poliesportiu de Premià, que és ple a vessar
i amb una llarga cua de gent, carregats amb
motxilles i màrfegues, esperant per entrar a
esmorzar. L’ambient és distès, festiu i emocionant. Va arribant gent a peu, amb cotxe, gent i
més gent. També el famós 600 amb el segador
al damunt.
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Com a mediadora en conflictes i veïna de Sant
Feliu, vull donar-vos a conèixer aquest mètode
alternatiu de resolució de conflictes.
La mediació és un mètode de resolució de
controvèrsies, totalment confidencial i voluntari, en el qual amb l’ajuda del mediador imparcial s’intenta donar una solució
efectiva al conflicte sorgit entre les parts.
El mediador té eines que
els ajudaran a escoltar de
forma activa, a sentir empatia; en definitiva, a obrir
el diàleg a un nivell on els
implicats puguin expressar
no només el seu punt de vista, sinó també les emocions
que el conflicte els genera.
El mediador no decideix sobre el conflicte, ni dona la raó
a cap de les parts implicades;
el seu objectiu és facilitar que
arribin a un consens per elles
mateixes. La mediació es realitza en sessions setmanals
d’una hora de durada; el nombre de sessions
vindrà determinat per la complexitat del conflicte.
Amb la mediació s’evita el desgast emocional
que comporta un procés judicial on un tercer
decideix per les parts. El cost econòmic també
és molt menor.

Opino que...

Susanna Cruz de Can Xesqui, Ducat del Montseny

D'excursió a...
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Gairebé a les nou decidim començar a baixar
cap a mar: és impossible arribar-hi. I fins que no
som en plena carretera no som conscients de
la magnitud de tot plegat... No veiem ni l’inici
ni el final de la marxa, és realment impressionant! Al nostre costat camina gent de tot tipus,
de totes les edats: famílies amb cotxets, colles
d’amics i fins i tot alguna cadira de rodes. Tot el
camí és una festa amb càntics i crits reivindicatius. És especialment emotiu la gran quantitat
de gent que ens espera als vorals i els balcons,
que, emocionada, ens aplaudeix i encoratja a
seguir endavant. Nosaltres també els corresponem agraint el seu suport cridant amb totes les
nostres forces.
L’arribada a Barcelona és indescriptible, per
l’allau de gent que ens rep mentre anem
avançant fins a arribar a les Glòries. Allà ens
aturem a dinar. Ens assabentem que la capçalera fa mitja hora que ha arribat, i al cap d’una
hora encara segueix arribant gent! A la tarda

l'ERMITA DE LA MARE DE
DÉU DE LA ROCA
Aquesta vegada la proposta de sortida és al Baix
Camp i s’hi pot arribar amb cotxe fins al mateix pàrquing que tenen habilitat per als visitants. Nosaltres
hi vàrem anar al mes d’agost, un dia de molt bona
visibilitat i també molt calorós.
A l’arribar a Mont-roig del Camp ja trobem els indicadors per anar-hi. Quan ens hi apropem, ja comencem a veure la curiosa silueta damunt del turó.
L’ermita de la Mare de Déu de la Roca s’alça damunt
d’una impressionant roca de pedra erosionada de color vermellós, i una mica més amunt hi trobem una
petita capella cúbica que s’anomena Sant Ramon de
Penyafort.
Des de l’aparcament pugem unes escales fins a arribar al cim del turó o mirador natural, on podem
observar una vista espectacular. Tornem a baixar i,
seguint vora la roca, podem comprovar l’erosió en
tot el caminet fins a arribar a l’ermita de la Mare de
Déu de la Roca. Tornem a parar-nos per contemplar
la impressionat vista que tenim al davant. Al costat,
hi ha un petit bar restaurant on es pot dinar amb un
menjar molt casolà i en el qual ens varen comentar
que també disposaven de 5 habitacions.
Al sortir, agafem uns esglaons fets a la mateixa pedra
i que ens porten fins al punt més alt de la roca, que
és la petita capella de Sant Ramon.
Tot plegat és una visita molt recomanable i diferent.

intentem arribar fins a la plaça del Cinc d’Oros,
però és impossible.
Tornem a casa molt cansats però feliços d’haver
posat el nostre petit gra de sorra en aquesta
marxa.
Una vegada més el poble ha demostrat que segueix dempeus!!!

de Mercè Serra de Banyoles
la netejat acuradament, perquè reposi.
Mentre agafo la capseta de tabac i la de mistos de la butxaca dreta, una parella d’ànecs em
passen pel davant caminant sense pressa. Venen
dels estanyols de més amunt. Des que el passeig
està ben arreglat, aquestes bèsties s’han acabat
domesticant. Sempre tenen un budell buit, no
diuen que no ni a una patata fregida. Frego el
tabac amb els dits i el col·loco a dins la cassoleta.
Ho repeteixo tres vegades. Amb la pràctica, he
anat trobant la quantitat perfecta que necessito i la pressió exacta que haig de fer sobre les
fulles triturades. En dies assolellats com avui, en
què ve de gust badar, puc omplir la pipa gairebé
sense fixar-m’hi. Em ve al cap la imatge del pare
fumant amb la mirada relaxada, recolzat en un
plataner del passeig quan encara estava per reformar. Sento que algú em saluda de lluny, és el
veí del tercer que acaba de passar amb els gossos. Li torno el bon dia. La Carol sempre em diu
que no és aigua clara, que saluda quan li sembla
i que camina tort. Jo penso que simplement va
atabalat i que, a una certa edat, corregir segons
quins problemes ortopèdics ja és missió impossible.
Ningú s’atura. Des d’aquí, tots els bancs que veig
estan buits. Són una llosa freda esperant que
algú l’escalfi. Encenc un misto i durant tres segons contemplo la flama. La passo per sobre la
superfície de tabac mentre aspiro. Comença a
sortir fum de la pipa i l’olor de tabac s’escampa
ràpidament per tot arreu. Pel davant passa una
parella amb un nen petit al mig que se’m queda
mirant encuriosit. Suposo que són els pares; no
em veuen perquè estan concentrats davant la
pantalla del mòbil. Estiren el nen, que duen agafat de la mà, i ràpidament desapareixen. Sembla
que tinguin molta pressa.
Aguanto la pipa per la cassoleta i de tant en tant
faig una pipada. Em recolzo bé al banc i observo
el cel, el passeig i la gent. Respiro i contemplo. El
pare em va deixar una eina per aturar el temps,
per parar en una època de molt de soroll. En
aquest banc hi vinc sovint, des de fa anys. Quan
no duia la pipa m’havia creuat amb moltes mirades interrogatives. Als bancs només s’hi asseu la
gent gran o les mares per donar el pit. I a tu què
et passa que no fas res? Et trobes malament? Estàs malalt? Depressió..., segur... La Carol fa ioga.
Diu que alguna cosa s’ha de fer i que la relaxa.
Segur que ara està netejant el forn, mentre fa
ullades intermitents al Twitter. Tampoc sap parar.
S’acosta l’hora del vermut. La terrassa del bar del
passeig es va omplint. Cada vegada hi ha més
gent. Avui em toca a mi encarregar-me del dinar.
Al costat del parc d’esports ja fa una estona que
fumeja la xemeneia del rostidor de pollastres
ambulant. Me’l miro atentament, encara n’hi
deu haver per ben bé vint minuts. Faig una altra
pipada.
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Mai hauria dit que la petita herència que el meu
pare em va deixar pogués ser-me útil, i menys a
hores d’ara, al preludi dels anys vint. Que estrany
que em sona, “anys vint del segle XXI”. Encara
em ve de nou quan algú economitza les paraules
i anomena l’any obviant el dos mil del davant.
Per defecte, em venen al cap els pentinats engominats de les senyoretes i els vestits amb serrells
infinits i moviments espasmòdics d’alguna de les
pel·lícules mudes que amb la Carol ens hem empassat.
Som diumenge i fa un dia de tardor ben agradable. He deixat la Carol a casa, perquè faci les
seves coses tranquil·la. Després de passejar ben
bé dos quilòmetres pel passeig, m’he assegut en
aquest banc tan ben posat. Des d’aquí les vistes
són bones. Davant meu, una perspectiva adequada del camí vorejat de plataners; a la dreta visió
panoràmica del parc d’esports i, al fons, el campanar de l’església i dos blocs de pisos que sobresurten massa pel meu gust. Són fets d’aquella
època en què mai ningú en tenia prou de res.
Quan el meu pare tenia la meva edat, es va estalviar de veure aquests dos bolets cantelluts i
mal posats. S’aixeca un vent que em recorda que
potser aviat arribarà la fred. Ara això ja no se sap
mai del cert. Per aquestes dates, ell sempre estrenava el seu abric, jo de petit també. Ara vaig
amb caçadora i mànigues de camisa. La Carol no,
ella sempre té fred.
Em poso la mà dins el costat esquerre de la caçadora i de l’infern en trec la pipa. El pare volia
que me la quedés. Conscientment va marcar
amb post-its cadascun dels objectes personals
que volia que es repartissin entre família, amics
i coneguts. Coneixedor que jo mai havia fumat,
ni d’adolescent, ara començo a entendre per
què va decidir que la pipa caigués sota la meva
custòdia. Se m’acudeix enviar una nota de felicitació al servei d’urbanisme de l’Ajuntament, per
agrair-los l’elecció dels bancs del passeig. Comoditat inaudita. S’ha d’agrair a algú. Agafo la pipa
entre les dues mans. La fusta polida és agradable
al tacte. És d’un color cirerer, enfosquit pels anys,
el fum i el tabac. Al parc d’esports comença a
entrar-hi gent. Darrerament, el cromatisme de la
indumentària esportiva ha anat augmentat de
tonalitat. Segur que vist des d’un dron deu semblar un manyoc de confeti en moviment.
M’encanta l’olor de pipa. Comencen a caure fulles dels plataners, mentre el passeig es tenyeix
d’ocre. De lluny, un parell de noies creuen el
passeig amb bicicleta. Una d’elles porta alforges,
l’altra una barra de pa en el cabàs del davant.
Amb les dues mans m’acosto la pipa a la cara i
l’oloro. La Carol no ho suporta, diu que fa olor
de vell i de colònia barata, que li recorda els casaments de compromís a on vam assistir fa uns
anys, quan jo treballava a la delegació de Barcelona. A casa la tinc guardada al primer calaix del
xifonier de l’estudi. La hi deixo després d’haver-
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la meva experència en un
voluntariat:

Kènia

Sandra Nualart de Ca l'Agut

El viatge
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"Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, poden canviar el món"
Feia molt temps que volia participar en un voluntariat i aquest estiu va arribar el moment.
Quan et planteges ser voluntari et surten molts
dubtes: amb quina ONG ho faré? A quin país
puc anar? Em podré comunicar i relacionar amb
els locals? Tindré funcions concretes assignades? M’agradarà el projecte? Serà útil la meva
experiència en aquest àmbit per donar eines i
recursos i poder millorar el que ja fan?
Doncs bé, totes aquestes preguntes només es poden respondre buscant i remenant.
Preguntant a gent que coneixes que ha viscut aquesta experiència i valorant tot
allò que t’arriba o trobes per
Internet. Informar-te bé és
primordial. Jo tenia molt clar
que volia portar a terme un
voluntariat relacionat amb
l’ensenyament ja que soc
mestra i m’apassiona la meva
feina. Així que només em
quedava trobar EL PROJECTE.
Al final vaig escollir ser voluntària amb Tumaini
Viajes Solidarios per viatjar a Kènia, concretament a la part de Ngong Hills, situada a la vall
del Rift, a 2.000 metres d’altitud. Està situada
a una hora de la capital, Nairobi. Pel que fa al
projecte, aquest consisteix en un centre de rescat de nenes que havien patit maltractaments,
mutilacions genitals, s’havien casat de molt petites en la comunitat massai o havien patit abusos sexuals. El nom del projecte és Cara Projects.
Tot seguit, van començar setmanes intenses de
contacte amb els coordinadors del
projecte per te-

lèfon o e-mail, d’informar-me, de llegir totes
les recomanacions que des de l’ONG t’arriben,
d’emplenar la paperassa que necessites per formalitzar la reserva, comprar el bitllet d’avió, fer
el visat, vacunar-se, etc. Una de les coses que em
van agradar és que abans de viatjar és necessari
realitzar una formació en línia. Aquesta consistia en entendre què comporta ser voluntari, la
realitat dels països subdesenvolupats, i conèixer quines són les actuacions que s’han
portat a terme en els
últims anys per abolir
la gana, la pobresa,
o per intentar que
l’educació arribi a tots
i totes. Però també
t’expliquen quina és
la situació actual i les
metes internacionals
que hi ha avui dia en
aquests àmbits.
Amb tots aquests preparatius fets va arribar
el dia. Només amb una motxilla de mà i amb
el passaport vaig començar l’aventura tota sola
cap a Kènia el 28 de juny. El projecte estava situat a la vall del Rift, en una zona envoltada de
muntanyes i natura, amb un estil de vida completament rural. L’edifici del projecte de Cara
Projects és preciós. és una sola planta amb un
pati molt gran. Les parets tant de l’exterior com
d’algunes zones de l’interior estan decorades
amb dibuixos realitzats per antics voluntaris. El
projecte és autosuficient pel que fa a algunes
coses com la llet, els ous o algunes verdures, ja
que allà hi havia vaques, gallines, algunes hortalisses.
En el moment de la meva estada hi havia unes
vint nenes amb edats molt variades (de 4 a 22
anys). Totes elles tenien una història molt commovedora al darrere i amb les meves tres setmanes d’estada no vaig arribar a conèixer totes
les històries, però sí que les noies van arribar a
obrir-se i explicar petites coses que els preocupaven. Els idiomes oficials són el suahili i l’anglès.
Totes dormien a la mateixa habitació, que tenia
diferents subapartats. Al projecte hi havia dues
nenes de 12 i 14 anys que eren mares de dos bebès, un de dos anys i l’altre d’un. Un d’ells tenia
molts problemes de salut i estava desnodrit.
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La meva tasca era anar a l’escola infantil cada
dia, que estava al costat del centre. L’horari
era de 8 a 3, però estava oberta des de les 7
del matí i ells sols s’esperaven fins que la mestra arribés. Una trentena d’alumnes formaven
l’escola i provenien de la mateixa comunitat.
Tots ells arribaven caminant i alguns tenien
una hora de camí. Pel que fa al sistema educatiu, puc dir que està basat en una metodologia
molt arcaica. Els infants copien i repeteixen el
que diu la mestra en una llibreta. És un aprenentatge basat en la repetició diària de continguts. Els infants tenen un respecte absolut cap
a la mestra, s’aixequen quan arriba i la saluden
tots al mateix temps. Si s’equivoquen, aquesta els pega amb un regle als dits. No existeix
l’aprendre jugant o el raonament del perquè
de les coses. A l’escola és dona l’esmorzar i el
dinar, i d’aquesta manera es garanteix que els
alumnes tinguin aquests dos àpats coberts.
Durant les tardes, al centre estàvem amb les
noies. Mai fèiem el mateix. Alguns dies anàvem
a caminar mentre xerràvem amb elles, d’altres
ens quedàvem al projecte jugant, fent polseres,
cantant o ballant, fent deures o treballs manuals. Als vespres sempre és seguia la mateixa
rutina. Allà són molt religiosos i cada dia es llegia la bíblia durant el family time. Era el moment d’estar a la sala comuna amb totes elles,
fer les pregàries i a continuació ajudar-les a fer
els deures diaris. A les més petites també les
ajudàvem a plegar la seva roba, a preparar la
motxilla o a organitzar-se l’espai abans d’anar
a dormir, ja que a les 9 del vespre tothom havia
de ser al llit.
Per contra, durant el cap de setmana la rutina
canviava completament. Els dissabtes les noies
rentaven a mà la seva roba i després tenien xerrades d’empoderament. Els diumenges hi havia
missa massai, on totes les nenes del centre ballaven les diferents cançons i pregàries.
Per acabar, com en qualsevol viatge que fas,
sempre hi ha temps i ganes per visitar l’entorn

del país. Així que amb les altres voluntàries
vam decidir fer un safari al Parc Nacional Massai Mara i Llac Naivasha. També vam passar tres
dies a la part de Mombassa (Diani Beach), on
la religió és majoritàriament musulmana. Fins
i tot vam poder fer una ruta a les Ngong Hills,
que són molt a prop d’on vivíem.
Com a conclusió, desprès d’aquesta gran experiència puc afirmar que ser voluntari et canvia
la vida. Et dona una visió molt àmplia de com
viuen a altres parts del món. Les seves creences
i els seus somnis. Els seus referents, el seu estil
de vida, la seva educació i la seva cultura. Són
dies de plantejar-te i preguntar-te moltes coses. Com el lloc on neixes pot influir tant en tot
allò que creus? O allò que tens? Com pot ser
que actualment hi hagi noies que no sàpiguen
què és una rentadora? Veure la cara de totes
elles quan les portes per primer cop a un centre comercial, i dies desprès encara hi somien. O
com se’t trenca el cor quan t’expliquen més que
contentes i donant gràcies a Déu que tenen 14
anys i tenen un marit que sovint abusa d’elles
però no en són conscients.
Així mateix, puc afirmar que ser voluntari et
canvia la vida, ja que t’aporta moltes coses en
l’àmbit personal. Però, fins a quin punt podem
canviar la vida a la gent que anem ajudar? Crec
que és una acció solidària molt bonica i animo
tots els que en tingueu ganes a portar-la a terme. Però no espereu grans canvis, o no amb una
estada d’aquestes dimensions. Els grans canvis
que tots somiem fer en països menys desenvolupats que el nostre només poden portar-se a
terme amb una implicació temporal molt més
gran; amb un projecte sòlid i uns objectius clars.
En el meu cas, m’encantaria que el sistema
educatiu que vaig veure pogués canviar, però
això només es pot fer si durant anys formes les
mestres d’allà per fer-los entendre que no està
bé pegar a un nen amb un regle quan no sap
una cosa, que hi ha altres maneres d’aprendre,
i mostrar-los un ventall d’exemples. No podem
esperar grans canvis, però sí que aquestes petites accions en el meu cas van servir per conversar amb les docents i explicar allò que fem a les
aules d’Europa. Com treballem i què utilitzem.
Així doncs, cal persistència per seguir explicantnos i arribar a diferents parts del món.

El viatge

Existien dues rutines diferents. Entre setmana la majoria de nenes anaven a l’escola o a
l’institut. Al centre només es quedaven les dues
nenes que tenien fills i els treballadors d’aquest
centre, com la cuinera o el jardiner.

n és aquest

Racó?

Aquesta secció de la revista municipal té com objectiu donar a
conèixer indrets, racons, topònims,
peces arquitectòniques, arqueològiques, etc., ubicades en el nostre
municipi.
Així, a cada número publiquem una
fotografia d'un indret, per tal que
els veïns i veïnes pugueu descobrir
on i/o què és.
Ens podeu enviar les solucions a
l'adreça santfeliudiu@gmail.com.
En el número següent resoldrem
l'enigma i en proposarem un de
nou.

En el número anterior el Racó era:
FITA COMUNA ENTRE ELS MUNICIPIS
DE SANTA COLOMA DE FARNERS,
ARBÚCIES I SANT FELIU DE BUIXALLEU
Els límits del municipi de Sant Feliu de Buixalleu estan compostos per 9 línies de terme,
que es corresponen amb cadascun dels nou
municipis veïns que hi confronten. Cada línia
de terme està definida per diverses fites que
permeten identificar la línia que les uneix, a
vegades a través d’una línia recta i d’altres per
la geografia del territori (carena, riu...).
Durant el treballs de delimitació de les línies
de terme del municipi de Sant Feliu de Buixalleu es va localitzar la fita comuna entre els
municipis de Santa Coloma de Farners, Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu, al límit nord i
zona més alta del municipi, a més de 700 m
d'altitud, que en les respectives actes de
delimitació va quedar descrita de la manera
següent:
Fita 1: Se situa al Serrat de la Centinella, a uns
cent deu metres al nord-est del turó de les
Femades, a la zona de la divisòria d'aigües. Es
reconeix una fita formada per tres pedres en
forma de prisma recte posades de costat, una
de trenta-cinc centímetres per vint centímetres de costats a la base i vint-i-nou centímetres d'alçària, que presenta la inscripció B

referent a Sant Feliu de Buixalleu, a la cara
nord-est; l'altra de vint-i-nou centímetres per
dotze centímetres de costats a la base i de
vint-i-set centímetres d'alçària, que presenta
la inicial JO referent a Joanet, a la cara oest; i
una altra de vint-i-set centímetres per divuit
centímetres de costats a la base i vint centímetres d'alçària i que presenta la inicial F
referent a Santa Coloma de Farners. Les
coordenades UTM ETRS89 31T són:
X: 465350,5 i Y: 4631435,4.
Lluís Figueras

Última guerra carlina (II)

Jaume Fugarolas antic estadant de Can Lleganya
Vicenç Buhils

Otro fuego muy reñido; En el primero de
agosto de 1875 cual dia era un diumenja
se comensa el fuego a las 5 i media y
duro asta que ba ce bespra; el fuego se
comensa a rromper cuando la tropa sortia
de la Casa Noba den Ramio y los carlistas
estaban o tenian la primera abansada
bajo cal Bigata i a la part de la serra den
Ramio i todo de continuo amun; Los
carlistas pegaron descarga a la tropa i la
tropa contra ellos i arribá amun el turo, o
cea la biña den Cinto i toda la serra den
Ramio todo lleno de soldados carlistas y
de la tropa; fuego i amun la Torra de la
Mora tambien por todas partes lleno de
carlistas, pero despues todos estos puestos
quedaron ocupados por la tropa; la
artilleria de la tropa i el general estaba en
el turo de Santanna que de alli daban sus
disposiciones i de alli tiraban los cañonazos
que en esta casa Mestra amb ba entra una
granada par la finestra de sobra al portal
y ba forada lamba pero no seba rabenta
por suerte nuestra; en las poceciones de
casa ni baran caureni 11 ó 12 granadas y
esplotaron todas fora esta; Y quedaron
esta serra ocupadas por las tropas a desde
sobra cal Bigata asta sobra cal Rabaxi i
fins al cim de la Torra de la Mora des del
diumenja asta el dimars a las 6 del mati y
de robatori no en bol greu mes gran, tanta
gente que eran 7 o 8 mil ombres por parte.
Mossèn Salvador Llanes, rector de Breda
coincident en el temps, en un full escrit
unit a l’original de l’apèndix anterior que
ens recordava la primera batalla carlina en
el passat número de Sant Feliu Diu, relata
les lluites entre les dues forces en una
segona batalla. Aquesta ressenya es troba
reproduïda igualment per en Jaume Coll i
Castanyer a les mateixes pàgines 336, 337 i
338, del seu llibre Breda Històrica i Actual.
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En Jacint Buhils i Aymerich, en les seves
notes dedicades a la Tercera Guerra Carlina,
també hi deixà escrita una crònica de la
segona batalla de Gaserans, ocorreguda
en el mateix lloc que l’anterior, nota que
tractarem de comentar i transcriurem a
continuació. Per fer-ne un compendi direm
que l’esmentada segona batalla carlina de
Bosc d’Amunt ocorregué el primer d’agost
del mateix any 1875 en un dia que era
diumenge. En aquesta última contesa els
carlins, els quals diu que eren set o vuit
mil homes, es van veure obligats a recular
i abandonar per sempre les seves posicions
de la serra de Bosc d’Amunt. Segons la
tradició tenien el comandament establert
a cal Trempat Gros i les seves tropes havien
estat acantonades amb molta concentració
a la serra d’en Ramió, havent subsistit la
plaça de la Llibertat i el suro Reclamador
com a centres d’agrupament més
llegendaris. Seguint el seu escrit, veiem com
en aquesta segona batalla en Jacint Buhils
i Aymerich s’hi veié encara més implicat
que en l’anterior: l’artilleria de la tropa i
el general que la comandava ocupaven
el turó de Santa Anna, des d’on donaven
les disposicions i batien a canonades les
posicions carlines. A causa del bombardeig,
a cal Mestre hi va entrar una granada per
la finestra de sobre el portal, va foradar un
envà interior, però van tenir la sort que no
va esclatar. En canvi pels voltants en varen

caure una dotzena i van esclatar totes
sense causar perjudicis a la casa ni a la gent.
Així, en Jacint acaba exposant el triomf de
l’exèrcit governamental; de fet és el que
ell preferia, però es queixa amargament
de la invasió final de tota la serra de Bosc
d’Amunt, inclòs el turó de la Torra de
la Mora, per una tropa governamental
igualment de set o vuit mil soldats. Afirma
que hi havia soldats per tot arreu i lamenta
que entre uns i altres van deixar el territori
devastat. Encara avui, al cap de tants anys,
en alguns indrets hi podem trobar, sense
buscar gaire, beines de projectils de les
armes de foc de l’època.

Els nostres records

SEGONA BATALLA DE GASERANS

Els nostres records
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Diu que ho anota per a coneixement dels
seus successors. En cas que alguna nova
notícia alterés el que ha escrit, ho faria
constar a continuació, i expressa no tenir
interès en augmentar o disminuir els fets
d’armes que esmenta. Volem remarcar i fer
atenció sobre aquesta ressenya de mossèn
Llanes dedicada a la segona batalla de Bosc
d’Amunt. Explica com passats tres mesos i
set dies justos dels primers combats, quan a
les orelles de la gent encara ressonaven els
espetecs dels canons i el xiular de les bales,
això és el dia primer d’agost de 1875, en
els mateixos indrets ocorregué una altra
acció més forta i encara molt més sagnant
per ser més alt el nombre de combatents.
Diu que el dia abans, 31 de juliol, a les 9
de la nit començaren a arribar a Breda
molts batallons carlistes que venien de
la Marina. Així, al matí següent encara
arribaven forces i més forces, fins a aplegar
un nombre d’entre set i vuit mil homes,
capitanejats els de Catalunya pels generals
Savalls i Huguet i els del Centre i València
pels generals Álvarez i Adelantado. Cap a
les 12 del mateix dia 1 d’agost avançava
cap a Breda, procedent de Sant Celoni, una
columna de tropa composta igualment per
entre set i vuit mil homes, comandada
pel general Weyler. Dels comandaments
podem explicar que Savalls, el militar carlí
més conegut, tenia els títols de baró i
marquès. Valerià Weyler, mallorquí, en la
seva carrera militar comandarà capitanies
generals a Filipines, Cuba i Espanya i serà
ministre. Els anys 1896 i 1897 ocupà el
càrrec de capità general de l’exèrcit colonial
a Cuba. Retornà a Barcelona en el mític
vapor Montserrat, el vaixell transatlàntic
que havia burlat el bloqueig americà i que
inspirà l’havanera “El meu avi”.
Divulgada la notícia de l’apropament de
la tropa hostil cap a la Batllòria, l’exèrcit
carlí torna a ocupar els seus punts
d’acantonament de la serra de Gaserans,
des de cal Vigatà, travessant el sot de la
Bòria, cap a la serra d’en Ramió i els turons
de Bosc d’Amunt. Arribada la columna de
tropa a Breda, pren possessió de la vila i
del turó de Santa Anna, un punt des d’on
comença a bombardejar les posicions
carlines. Aquestes no responen amb
l’artilleria i sols esperen que avanci la tropa
fins a accedir a la distància del tret de fusell.
És quan surten a encontrar-se entre la Casa
Nova d’en Ramió cap a cal Vigatà, quan els
dos bàndols comencen a batre’s en combats
decisius. El gran nombre de forces per cada
exèrcit, que tots dos cronistes notifiquen,
és demostratiu de la importància que per
als seus respectius plans de guerra tenia
aquella batalla. El foc de fuselleria era
espantós i va durar fins fer-se de nit, unes
dues hores. Arribada la nit els carlins es
retiraven cap a Arbúcies, mentre la tropa
pernoctava en els mateixos turons de la

serra que havia conquerit després d’haver
guanyat la batalla. Resultat: els carlins
patiren 7 morts i 42 ferits, la tropa 27 morts
i 124 ferits, amb 11 soldats presoners i un
tinent coronel. Mossèn Llanes diu en les
seves notes que tot el que ha explicat és el
més aproximat a la veritat, segons notícies
obtingudes d’una i altra part.
Per donar a conèixer la diversitat de
províncies espanyoles de les quals eren
originaris els soldats combatents en
aquesta batalla, exposarem la llista de
morts enterrats en el cementiri de Breda
que detalla mossèn Llanes en la seva nota.
Segurament pel seu sacerdoci i com a rector
de Breda, autoritzava els enterraments ell
mateix, rebia els noms dels difunts, amb el
seu origen i la denominació dels regiments
i batallons a què pertanyien:
El dia dos d’agost n’entrà un que els seus
companys em digueren dir-se Ramon Sona,
natural de Sant Joan de Vilatorta, batalló
franc mòbil de Sant Celoni, companyia
5ª. Un altre em digueren anomenar-se
Antonio Boston, regimento Còrdova,
batallons primer, companyia 4ª, més un
altre desconegut. Al mateix dia entraren
tres carlins portats del terme de Sant Feliu
de Buixalleu, un dels quals, segons els seus
companys es deia Mateu Hibernat i Gelí,
més un altre soldat. El mateix dia entraren
quatre soldats de la tropa més un carlí
portat de la serra de Gaserans.
El dia tres d’agost entraren al cementiri set
soldats de la tropa i un comandant, aquest
amb bagul. El mateix dia uns altres quatre
soldats.
A Breda hi van quedar set ferits greus,
d’aquests en moriren 4, el dia quatre
d’agost en morí el primer, que digué
anomenar-se Antonio Vaqueres, natural de
Raoles del Campo, Província de Valladolid,
regimiento Córdova 4ª compañia.
El dia 5 d’agost morí el segon, de nom José
Guillén, natural de Panticosa província de
Huesca, batallon Almansa 5ª compañia.
El dia 7 d’agost morí en Baltasar Aries,
natural de Villamayor de Campos província
de Zamora, regimiento Córdova 3ª
compañia.
El dia 26 d’agost en moria un altre que
era sergent, havia dit anomenar-se Valero
Lozada García, natural de Villafrechos
de Campos província de Valladolid,
regimiento de Guadalajara 5ª compañia.
Finalment podem anotar de memòria,
sense poder documentar dades, que a la
dècada dels anys setanta del s. XX un cos
de tropes de l’Exèrcit Espanyol va realitzar
unes maniobres en els mateixos indrets de
les esmentades batalles, segurament en
commemoració del seu centenari, i va fer
exercicis de simulació de combats.

El racó del mossèn
Mossèn Rossend Roca

Aquest podria ser el resum de les diverses
al·locucions que el papa Francesc dirigí a la
multitud de joves aplegats a la ciutat centreamericana de Panamà per la Jornada Mundial
de la Joventut. Aquesta trobada tingué lloc del
dia 23 al dia 28 de gener d’aquest 2019.
“Us demano”, els deia el papa, “que no deixeu
refredar tot el que heu viscut aquests dies.” I
afegia: “El Senyor us convida a treballar per al
seu Regne. Els joves sou no solament l’esperança del dia de
demà, sinó l’ARA, l’hora present de Déu. Ell us convoca a
anar a la recerca inclús dels
vostres avis i de tota la gent
gran per ajudar-los a connectar amb Jesucrist, que és camí,
veritat i vida.”

El Papa exhortava els joves a aprendre de la figura de Maria. “La jove, la verge Maria”, els
deia, “és model d’amor i servei a Déu i al pròxim
i compleix l’encàrrec que li feu Jesús quan estava penjat en la creu i li digué: ‘Dona, aquí tens
el teu fill.’ Ho deia referint-se a l’apòstol jove,
Joan. I en la persona de sant Joan Evangelista
hi estem representats tots el que creiem en Jesucrist.”
I Maria continua exercint aquesta funció maternal. En són una prova les relativament recents a aparicions a Lorda i a Fàtima. Per això,
la pròxima trobada mundial de la joventut, que
es celebra cada tres anys, tindrà lloc a Lisboa, a
prop de Fàtima.

Aniversari de casament

noces d’or

El passat 13 d’agost en Josep i la Pepita de
Villa Massaguer van celebrar les noces d’or.
Van celebrar-les amb un dinar familiar.
50 anys fent camí tots dos junts!
Per molts anys en pugueu anar celebrant!
Família Pla Mercader
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La figura de Maria

El racó del mossèn

L'hora dels joves

LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL: UNA PATOLOGIA
QUE NO HEM DE BANALITZAR
Odda Cardona de Can Castelló. Metgessa de família i comunitària

Salut
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La hipertensió arterial (HTA) és una patologia crònica que no presenta símptomes,
d’entrada, i que consisteix en un increment de
la pressió arterial. Així tal qual potser no sembla gaire preocupant, però la hipertensió és la
causant de moltes malalties cardiovasculars–
primera causa de mortalitat a Espanya– i pot
provocar complicacions greus com infarts
o hemorràgies cerebrals si no es controla.
La HTA és un problema de salut que provoca
la mort d’aproximadament unes 20.000
persones al dia.
Això és un drama, ja que la hipertensió és una
patologia fàcilment controlable si se segueixen les recomanacions dels especialistes sanitaris. Les principals recomanacions es refereixen
a la modificació dels hàbits de vida i a la
instauració d’unes pràctiques saludables.
D’aquesta manera es podran evitar molts problemes el dia de demà.
Per no patir complicacions, doncs, cal deixar
de banda els productes que siguin hipertensius
com el cafè, la regalèssia, el tabac, la mateixa
sal que s’usa per cuinar, i decantar-se per la
ingesta d’aliments per reduir la hipertensió, proposats a continuació:
- Làctics i xocolata: alerta!, han de ser,
però, làctics baixos en greixos i la xocolata
ha de ser de cacau pur, i amb moderació.
Aquesta parella de productes ajuda a mantenir controlada la HTA, ja que el cacau pur
és un vasodilatador natural molt beneficiós.
- Maduixes, nabius i gerds: són fruites
que contenen substàncies que ens protegeixen contra la hipertensió arterial. Un esmorzar a base de fruites del bosc amb llet
baixa en greixos i cereals no ensucrats seria
una bona proposta per
començar el dia.
- Cereals: una bona
opció serien el blat o la
civada. El més important és que tinguin un
alt contingut en fibra.
A més, avui dia coneixem molts forns de pa
que preparen pa sense
sal dirigit a la població
hipertensa (que arriba
a un 30% dels adults).
- Llimona: beure en
dejú el suc d’una llimona és un poderós regu-

lador dels nostres vasos sanguinis. Aquest
cítric ajuda que els nostres vasos sanguinis
es mantinguin flexibles i evitin la rigidesa.
- All: un all al dia és un aliment molt bo
contra la pressió arterial ja que actua com a
vasodilatador dels capil·lars i artèries.
- Patates: el magnesi i el potassi de la patata la converteixen en tota una lluitadora
contra la hipertensió. Altres aliments com
les mongetes, els espinacs o la soja també
contenen aquestes dues substàncies.
Aquests són uns aliments fàcils d’aconseguir
i d’incorporar a la dieta per mantenir a ratlla
aquesta patologia tan silent d’entrada però
amb tanta repercussió sanitària, i al mateix
temps per millorar la nostra qualitat de vida
cardiovascularment parlant.
No obstant això, no es pot deixar de banda la
necessitat de:
- Descansar correctament i evitar l’estrès.
- Adherir-se a la dieta mediterrània, que és
la més cardiosaludable.
- Consumir dos litres d’aigua al dia.
- Reduir o eliminar el consum de sal, alcohol
i tabac.
- Practicar esport aeròbic de forma habitual.
- Evitar el sobrepès o l’obesitat.
Són premisses senzilles, que tots tenim al nostre abast, i que ens poden ajudar a fer-nos un
camí per la nostra salut més planer per al dia
de demà o, al contrari, ple de turbulències i
complicacions. La decisió la tenim cadascú a les
nostres mans!
Tu decideixes!
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Actualment l’empresa consta d’uns 100 treballadors i forma part d’una gran multinacional
present a tot el món, des d’Europa passant per
la Xina, Austràlia i els Estats Units.
La nostra matèria primera bàsica són el polietilè, el poliestirè i el polipropilè; però també
estem desenvolupant tecnologies per poder
augmentar el consum de matèria primera recuperada i reciclada com el PET. A més, pràcticament tot el producte final que fabriquem es
pot recuperar i reutilitzar.
El nostre mercat és principalment europeu,
tot i que cada vegada més tenim més clients
a altres continents. És per això que la nostra
ubicació a Sant Feliu de Buixalleu és altament
estratègica, ja que proporciona un accés ràpid
per carretera amb l’autopista AP-7, és a tocar
de la frontera per França, i alhora a prop del
port de Barcelona.
El nostre producte té diverses aplicacions,
com ara safates per envasar i conservar des
d’embotits, carn fresca i formatges, fins a productes preparats com les pizzes, productes congelats i infusions.
Cada vegada més apostem pel reciclatge i per
poder recuperar i reciclar el nostre propi material, a fi de reduir els residus i consolidar una
economia circular entre els nostres clients.
Les certificacions en ISO 9001, ISO 50001 i BRC
obtingudes garanteixen uns alts estàndards en
qualitat, servei, seguretat alimentària i sostenibilitat per a la nostra empresa i asseguren una
millora contínua per oferir sempre el millor als
nostres clients.
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Les empreses del poble

Klöckner Pentaplast España SAU és una empresa del sector químic que es dedica a la coextrusió de film plàstic en format bobina per a la posterior transformació
en envasos per al sector alimentari.

Gastronomia
Rosa Maria Molas de Can Costa

Gastronomia

desembre 2019_Sant Feliu Diu 44

46

Crema de porros
Ingredients

Com es prepara?

5 porros
3 cebes
3 patates
1 litre d’aigua
1 bric de crema de llet
2 cullerades d’oli d’oliva
5 o 6 ametlles crues
Una miqueta de nou moscada i sal

En una olla s’hi posen l’oli d’oliva, les cebes
i els porros, tot tallat ben petit, i ho sofregim.
A continuació hi posem les patates i, quan
aquestes són ben rosses, hi afegim el bric de
crema de llet i hi tirem l’aigua fins que cobreixi tot el que hi ha dins de l’olla. Es deixa
bullir durant trenta minuts.
Un cop bullit ho passem tot per la batedora i
hi afegim una miqueta de nou moscada i la
sal corresponent.

Ànec amb taronja
Ingredients

(per 20 peces)

1 ànec
3 taronges
2 cebes
2 tomàquets
4 grans d’all
Oli d‘oli
Una miqueta de vi ranci
1 trosset de canyella
Sal i pebre negre
Ametlles

Com es prepara?

Per fer la salsa de taronja
25 g de vinagre de poma
50 g de sucre
El suc d’una taronja gran
Per fer la salsa, posarem tots els ingredients en un pot i hi afegirem una miqueta
d’aigua; esperarem que arrenqui el bull i
ho retirarem del foc.
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Enrossim l’ànec en una cassola amb un raig d’oli d’oliva. Hi afegim les cebes, els tomàquets, els
grans d’all, 2 taronges tallades a trossos grans, la canyella i el vi ranci.
Posem la cassola al forn a 120ºC i ho deixem coure durant 4 hores. Hi afegim una mica d’aigua i
de tant en tant tirem a sobre dels talls de l’ànec el mateix suc que es faci de la cocció.
Al cap de les 4 hores ho traiem del forn.
Posem el forn a 190ºC i quan hagi assolit la temperatura hi tornem posar la cassola. Fem una picada amb un gra d’all i les ametlles, i la barregem amb el suc de la cocció fins que agafi un color
ben daurat.
Rectifiquem de sal, si cal, i ja es pot servir.
PD: a vegades les experiències negatives de la vida ens duen a un estat de pessimisme que no només
ens omple de tristesa, sinó que també ens incapacita per aconseguir els nostres objectius.
Doncs a mi, després de tants anys de treballar per al meu poble, una de les coses que més em relaxa
és cuinar, alhora que em serveix de distracció. Així ajudo als meus fills preparant alguns túpers per a la
setmana. A ells els va perfecte i jo també em sento més útil i activa, ja que el meu propòsit és ajudar
sempre que puc en el que calgui.
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Desembre
DIvendres 6 - 16.30 h Taller: Fem el pessebre!

Dilluns 26, sant esteve

18 h Visita del Patge Reial

Sala Polivalent
DIumenge 8 - A partir de les 16.30 h Festa d'Hivern

Sala Polivalent
dies 27 i 28 - 23 h Quina eròtica

Sala Polivalent
Diumenge 15 - 17.30 h Quina per La Marató		

Organitza: Tractomotor Clàssic

Sala Polivalent

Sala Polivalent
Dissabte 28 - Matí: Concurs de pessebres
Gaserans i Sant Feliu

Dilluns 26, sant esteve

Matí: Concurs de pessebres
Grions i Gaserans

Gener
dimecres 1- 18 h Quina

Diumenge 12 - 11 h Festa de cloenda del Concurs

Organitza: CB Perxa d'Astor

de Pessebres

Sala Polivalent

Església de Grions

dissabte 4 - 19.30 h Teatre: Pessebre vivent del procés

Dissabte 18 - 12 h Xerrada: Entens la factura de la llum?

Organitza: Associació de jubilats

Organitza: Joves de Sanfa

Sala Polivalent

Espai jove de Grions

dissabte 5 - Els Reis Mags a casa

Març
Dissabte 21 -17 h Trobada d'Esbarts
Sala Polivalent

Entreteniments
Com s’hi juga: Cal omplir les caselles buides amb els números de l’1 al 9 sense repetir-ne cap en la mateixa f ila, columna
o quadre interior.

6 5 2 4 8
3
7
2
8
5 3
4 8
7
7 6
4
6 5 8
6 4
5
2
6 4
9
7 8
4 3

Solucions entreteniments SFDiu 43
4
9
5
7
3
8
6
1
2

8
2
3
1
6
9
5
4
7

6
7
1
4
5
2
9
3
8

5
1
6
8
4
7
3
2
9

7
4
9
3
2
6
8
5
1

2
3
8
9
1
5
4
7
6

9
8
4
2
7
3
1
6
5

1
5
7
6
9
4
2
8
3

3
6
2
5
8
1
7
9
4

1
2
3
4
5
7
9
8
6

4
7
9
8
6
1
3
2
5

5
6
8
3
2
9
4
7
1

6
5
4
9
1
2
7
3
8

8
1
2
7
3
5
6
4
9

9
3
7
6
8
4
1
5
2

7
9
1
2
4
8
5
6
3

3
8
5
1
7
6
2
9
4

2
4
6
5
9
3
8
1
7

