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Consell de redaCCió i Col·laboradors:

Sílvia Anfrons, Maria Carme Aris, Jana Barnils, Bruna i Jordi Baronat, Pepo Bernabeu, 
Daniel Bueno, Cristina Callís, Toni Cantero, Carmen Comas, Montse Daniel, Baldiri 
Domenech, Joana Domingues, Ester Fernández, Benet Freixas, Albert Fugarolas, Jaume 
Fugarolas, David Gamarra, Anna i Esther Gubert, Isabel López, Silvia Martí, Rosa Maria 
i Salvador Molas, Afra, Josep i Sixte Morera, Livio Pegolo, Josep i Sílvia Pla, Toni Ramon, 
Mn. Rossend Roca, Pitu Roig, Ariadna i Carlota Romà, Clara Romaguera, Josep Roquet, 
Aina i Laia Rosell, Estel·la i Jesús Ruiz, família Sala Casado, David Sances, Anna Sanitjas, 
Maria Sauri, Mercè Serra, Pep Solsona, Quima Verjuan, Dolors Vilà, Neus Vilà, Escola 
Alzines Balladores, Institut Vescomtat de Cabrera, ADF, Associació de jubilats de Sant 
Feliu de Buixalleu, grup de juvenils de l'Esbart Dansaire Montsoriu, Colla bastonera Les 
Picasoques, Joves de Sanfa, Colla senglanera de Grions i Sant Feliu, Amics de les Abelles, 
Plusfelt, Grup JxSFB, Grup ERC-AM i parelles dels casaments del 2019 i pares i mares dels 
nens i nenes nascuts el 2019.

 Sumari.-
Informació municipal 
Plens i Breus municipals

Joventut
La participació de la joventut és clau en el nou PLJ

Ensenyament
L'escola i l'AMPA Alzines Balladores i l'institut Vescomtat

Entitats
Les Picasoques, Esbart Montsoriu, Joves de Sanfa, Jubilats, 
ADF, Amics de les Abelles i Colla Senglanera

Sant Feliu és actiu
Sopar de col·laboradors del Sant Feliu Diu (pàgina 18)

El viatge
Islàndia

Els nostres records
Antoni Vicenç Domènec, historiador i eclesiàstic (1553-1607)

Esports
Vòlei Montsoriu i CB Perxa d'Astor

Relat curt
Memòria selectiva

Vida Social
Casaments i Naixements del 2019

Opino que...
Canvi climàtic i Temporal Gloria

Les empreses del poble
PlusFelt

El racó del mossèn
Carta apostòlica sobre el significat i el valor del pessebre
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CooRDINACIó: Consell de redacció de Sant 
Feliu Diu
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DIPòSIT LEGAL: Gi-401-2004

amb la col·laboració de:

L'Ajuntament
Ctra. de Gaserans, 181

Tel: 972 864 018 / Fax: 972 864 616
Correu electrònic: ajuntament@sfbuixalleu.cat

Pàgina web: www.sfbuixalleu.cat

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

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

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

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

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

a 10 del matí

Agutzil de nit_Sr. Josep Negre
Horari: de 11 de la nit de 2/4 de 7 del matí

de dilluns a divendres excepte dies festius
Telèfon: 628 738 737

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

Altres telèfons d'interès
Parc de Bombers: 972 864 420 / 972 874 085

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

Emergències: 112

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

Mossos d'Esquadra: Santa Coloma: 972 181 675

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
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Serveis al municipi.-

Medi ambient
Temporal Gloria i Resum meteorològic del 2019



 Editorial.-
Els restaurants

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

 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:

 

Farmàcia Maria Victòria Sánchez 
Crta. de Grions s/n (La Conna), 
SANT FELIU DE BUIXALLEU. Tel. 972 865 323
Farmàcia Hostalric 
C/ Mn Cinto Verdaguer, 29, HOSTALRIC. Tel. 972 864 155

Horaris de les misses

Celebració de la paraula els diumenges a les 10 h a Grions i 
a les 11 h a Gaserans. 
Per als horaris en festes assenyalades vegeu la informació 
penjada al plafó de cada església.

Rector de les tres parròquies_Mn. Eduard de Ribot Martínez
Telèfon de la Rectoria (Arbúcies): 972 860 080

Serveis al municipi.-
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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. 

Canvi. Què us diu aquesta paraula? Què és el primer que 
penseu quan la sentiu? Potser a alguns us vindran flaixos 
d’idees relacionades amb el canvi climàtic, la contamina-
ció, l’ús de plàstics, el temporal Gloria... És a dir, un poti-
poti de temes que tenen a veure amb el Medi Ambient; 
canvis globals que ens afecten cada vegada més. 

En aquesta ocasió ens hem volgut centrar en el Medi Am-
bient; la relació entre l’espai on vivim, la naturalesa i la 
nostra cultura. La realitat del dia a dia ens demostra que 
influeix en les nostres vides i en les generacions que vin-
dran. De la mateixa manera, nosaltres influïm en ell quan 
ens desplacem, quan comprem, quan mengem, o sigui, 
quan prenem qualsevol decisió. 

Vivim en una època de canvis, tenim al nostre abast tecno-
logia que ens permet ser més respectuosos amb l’entorn, 
la societat reclama prendre consciència i fer les coses 
d’una altra manera, la realitat ens porta a moure fitxa. 
Se’ns acosta un futur en què les energies renovables i la 
mobilitat sostenible seran necessàriament majoritàries. 

Som conscients que canvis culturals poden afectar el nos-
tre entorn de manera positiva o negativa. I si pensem en 
positiu? Canviem en positiu? Creiem que podem fer-ho, 
per això a Sant Feliu de Buixalleu estem fent accions que 
canviaran la consciència i els valors de la nostra gent. 
Canvis que ens ajudaran a protegir el Medi Ambient. Per 
exemple, en anteriors revistes ja hem comentat que s’ha 
implantat tecnologia LED a l’enllumenat públic, cosa que 
permet consumir menys electricitat i emetre menys emis-
sions a l’atmosfera. També s’han aprovat descomptes fis-
cals per instal·lar plaques solars i afavorir la transició ener-
gètica. En l’impost de vehicles de tracció, s’han ampliat les 
bonificacions pels vehicles menys contaminants. També a 
les festes hem fet canvis, reduint al màxim l’ús de plàstics i 
utilitzant alternatives més sostenibles. Són noves maneres 
de fer que tenen en compte el nostre entorn, el futur del 
nostre poble i la qualitat de vida de la nostra gent. 

El temps farà que la normalitat del demà sigui el “canvi” 
d’avui. A Sant Feliu ens preocupa el Medi Ambient i, per 
això, canviem en positiu. Sigues part del canvi!

El consell de redacció

Motxilla ecològica:
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1- Aprovació per unanimitat de les actes de 
les sessions núm. 8 i 9, de dates 26.09.2019 i 
15.10.2019.

2- Sorteig dels membres de la mesa electoral per 
a les eleccions a les Corts Generals que es cele-
braran el dia 10.11.2019.

3- Donar compte dels decrets d’alcaldia del núm. 
413 al núm. 440.

Els membres del Ple es donen per assabentats 
per unanimitat.

4 al 13- Acceptació dels contractes següents a fa-
vor de l’Ajuntament per a l’execució del “Projec-
te de subministrament en alta al veïnat de Bosc 
de Munt” i per a la constitució de servituds legals 
de pas i aqüeducte: Srs. R i J.P.P., de cessió de part 
de la finca registral x39; Sra. N.G.R., de cessió de 
part de la finca registral x83; Sra. N.G.R., de ces-
sió de part de la finca registral x471; Srs. J.V.G. i 
N.G.R., de cessió de part de la finca registral x73; 
Sr. Ll.I.I., de cessió de part de la finca registral 
x85; Sr. S.T.R., de cessió de part de la finca regis-
tral x025; Sr. J.M.C., de cessió de part de la finca 
registral x37; Sr. J.S.P., de cessió de part de la fin-
ca registral x78; Srs. M.N.V. i A.S.N., de cessió de 
part de la finca ref. cadastral x000yh, i Sr. J.P.M., 

de cessió de part de la finca registral x75.

Punts aprovats per unanimitat.

14- Estudi i ratificació del decret núm. 431, de 
data 10.10.2019.

Amb relació al Catàleg de Masies (PEUCMCR) es resol 
el següent:

1- Amb relació al criteri no normatiu estipulat a les 
diferents resolucions que les ampliacions i/o divi-
sions de les edificacions incloses en el PEUCMCR 
de Sant Feliu de Buixalleu “queden vinculades a 
les necessitats de desenvolupament dels usos ad-
mesos i tenen relació amb les característiques de 
la masia o casa rural catalogada, essent aquesta 
facultat excepcional”, i de conformitat amb el que 
ha informat recentment el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat, disposar que l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Buixalleu apliqui a totes les llicències 
d’obres per procedir a les ampliacions i/o divisions 
de les edificacions incloses en el PEUCMCR única-
ment i exclusiva l’estipulat a la normativa del refe-
rit Pla especial (articles 13 i 15).

2- Desistir del recurs contenciós administratiu 
núm. 2/2016.

Punt aprovat per unanimitat.

1- Aprovació per unanimitat de l’acta de la sessió 
núm. 10, de data 22.10.2019

2- Sorteig del primer suplent de president de la 
mesa electoral per a les eleccions a les Corts Ge-
nerals que es celebraran el dia 10.11.2019.

3- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del 
núm. 441 al núm. 462.

Els membres del Ple es donen per assabentats 
per unanimitat.

4- Donar compte dels acords adoptats a la Junta 
de Govern núm. 4 de 24.09.2019.

Els membres del Ple es donen per assabentats 
per unanimitat.

5- Rectificació de l’error material en l’acord del 
Ple municipal d’1 d’agost de 2019 (2) detectat 
a l’annex 1 “Plantilla de personal” - descripció 
plaça laboral núm. 12.

“Situació actual: Vacant, es proveirà mitjançant con-
tracte laboral fix indefinit per concurs-oposició lliure.”

Punt aprovat per unanimitat.

6- Estudi i aprovació de l’aprovació provisional 
de la modificació de les ordenances fiscals núm. 

2, 3, 5 i 12, reguladores dels impostos de vehi-
cles de tracció mecànica i sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de les taxes per a la pres-
tació de serveis administratius i la prestació de 
serveis en cementiris locals.

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació dels 
articles núm. 5 i 6 de l’ordenança fiscal núm. 2, re-
guladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica, 
que quedaran redactats en els termes següents: 

Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions

5.4.1. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la 
quota de l’impost:

- Els titulars de vehicles híbrids, entenent com a 
tals aquells que disposin de dos o més motors, 
quan algun d’ells funcioni amb energia elèctri-
ca.

- Els titulars de vehicles que utilitzin gas liquat 
de petroli (GLP).

- Els titulars de vehicles que utilitzin gas natural.

5.4.2. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la 
quota de l’impost:

- Els titulars de vehicles 100% elèctrics.

SESSIó EXTRAoRDINÀRIA de 22 d'octubre de 2019

SESSIó EXTRAoRDINÀRIA de 7 de novembre 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.

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.
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eXPediCió de doCUMenTs

iMPorT (€)

a3. expedició de títols de concessió 
de nínxols 16,00

Per a la ConCessió de sePUlTUres o nÍnXols

iMPorT (€)

e1. Concessió administrativa: 16,00

Cementiri de Grions i de Gaserans 280,00

Cementiri de Sant Feliu de Buixalleu 124,00

e2. Concessió administrativa per 
tres anys:

Cementiris de Grions i de Gaserans 94,00

Cementiri de Sant Feliu de Buixalleu 33,00

Article 6. Base imposable, liquidable, tipus de grava-
men i quota 

6.1. La base imposable es determina en funció de 
la classe de vehicle i la seva potència i capacitat.

6.2. L’impost s’exigirà d’acord amb el quadre de 
tarifes anuals següents:

SEGON. Aprovar provisionalment la modificació de 
l’article 5 de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora 
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
que quedarà redactat en els termes següents: 

Article 5. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva i bo-
nificació potestativa: 

5.2- Bonificació fiscal de concessió potestativa: Es 
concedirà una bonificació d’un 95% de la quota de 
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions 
i obres a les quals s’incorporin sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar 
per a autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonifica-
ció està condicionada al fet que les instal·lacions 
per a la producció del calor incloguin col·lectors 

que disposin de l’homologació corresponent de 
l’administració competent.

Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part 
de la quota corresponent al cost específic de la 
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fo-
tovoltaica i només pels elements que garanteixin 
aprofitaments superiors als mínims establerts per 
la normativa vigent (codi tècnic d’edificació, RD 
314/2006, o altre que sigui vigent i aplicable). 

El cost específic corresponent a la instal·lació 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica i no-
més pels elements que garanteixin aprofitaments 
superiors als mínims establerts per la normativa 
vigent s’haurà d’especificar separadament en el 
pressupost total del projecte per a l’execució de la 
construcció, instal·lació i obra.

No es concedirà aquesta bonificació quan la im-
plantació d’aquests sistemes sigui obligatòria se-
gons la normativa específica de la matèria.

TERCER. Aprovar provisionalment la modificació de 
l’article 7.2, apartat A.3 i E.7, de l’ordenança fiscal 
núm. 5, reguladora de la taxa per a la prestació de 
serveis administratius, que quedaran redactats de la 
manera següent:

Article 7. Quota:

7.2. Les quotes tributàries, determinades indivi-
dualment, segons les diferents activitats que cons-
titueixin el fet imposable, seran les següents:

QUART. Aprovar provisionalment la modificació de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 12, reguladora 
de la taxa per prestació de serveis en cementiris lo-
cals, que quedaran redactats de la manera següent:

Article 6. Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant la 
tarifa següent:

 Manteniment i conservació cementiri: 5,00 €  

Punt aprovat per unanimitat.

7- Acceptació del contracte a favor de 
l’Ajuntament, per a l’execució del “Projecte de 
subministrament en alta al veïnat de Bosc de 
Munt” i per a la constitució de servituds legals 
de pas i aqüeducte, del Sr. J.T.R., de cessió de part 
de la finca registral x67.

Punt aprovat per unanimitat.

PoTÈnCia i Classe de VeHiCle

iMPorT (€)

a. Turismes

De menys de 8 cavalls fiscals 17,03 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals  46,00 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals  97,11

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals  120,97

De 20 cavalls fiscals en endavant 148,00

b. autobusos

De menys de 21 places 112,44

De 21 a 50 places 160,16

De més de 50 places 200,19 

C. Camions

De menys de 1.000 kg de càrrega útil 57,07 

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 112,44 

De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil 160,16 

De més de 9.999 kg de càrrega útil 200,19 

d. Tractors

De menys de 16 cavalls fiscals 23,84 

De 16 a 25 cavalls fiscals 37,48 

De més de 25 cavalls fiscals 112,44 

e. remolcs i semiremolcs arrossegats per 
vehicles de tracció mecànica

De menys de 1.000 i més de 750 kg de 
càrrega útil

23,84 

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 37,48 

De més de 2.999 kg de càrrega útil 112,44 

F. Vehicles

Ciclomotors 5,96

Motocicletes fins a 125 cc 5,96 

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc 10,21

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc 20,44 

Motocicletes de 500 fins a 1.000 cc 40,88

Motocicletes de més de 1.000 cc 81,77 
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SESSIó EXTRAoRDINÀRIA de 14 de novembre de 2019

SESSIó oRDINÀRIA de 23 de desembre 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.

ASSISTENTS: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester 
Fernandez Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda i Pau Celma Isanda. 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA: Grup ERC-AM: Anna Santos Rodoreda.

SECRETÀRIA INTERVENToRA: Pilar Berney Pujol.

1- Aprovació per unanimitat de l’acta de la sessió 
núm. 11, de data 7.11.2019.

2- Estudi i aprovació de l’expedient núm. 1/2019, 
d’inversions financerament sostenibles (IFS), i de 
la modificació de crèdit 8/2019.

PRIMER. Aprovar l’expedient 1/2019, d’inversions 
financerament sostenibles, exercici 2019, i declarar 
que les inversions previstes en aquest expedient, de-

tallades a continuació, reuneixen els requisits que es-
tableix la legislació reguladora de les IFS.

SEGON. Aprovar l’expedient 8/2019, de modificació 
de crèdits del pressupost de despeses mitjançant crè-
dit extraordinari i finançat amb el romanent de treso-
reria per a despeses generals de l’exercici 2018.

Punt aprovat per unanimitat.

1- Aprovació per unanimitat de l’acta de la sessió 
núm. 12, de data 14.11.2019.

2- Donar compte dels acords adoptats a la Junta 
de Govern núm. 5 de 22.10.2019.

Els membres del Ple es donen per assabentats per 
unanimitat.

3- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del 
núm. 463 al núm. 515.

Els membres del Ple es donen per assabentats per 
unanimitat.

4- Estudi i aprovació del text refós del Pla parcial 
Rio Park del Montseny. 

PRIMER. Verificar que el text refós incorpora la totalitat 
de les prescripcions de l’acord adoptat per la CTU de 
Girona.

SEGON. Requerir a l’AAPP de Rio Park del Montseny 
per tal que presenti la resta de la garantia que li manca.

Punt aprovat per unanimitat.

5- Aprovació provisional del Pla especial d’ade-
quació i millora de la casa de colònies Can Vandrell. 

Punt aprovat per unanimitat.

6- Estudi i aprovació de l’adhesió al nou acord 
marc de subministrament elèctric per l’any 2020.  

Punt aprovat per unanimitat.

7- Adhesió al Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya. 

Punt aprovat per unanimitat.

8- Estudi i aprovació del cost efectiu del servei que 
presta l’entitat local exercici 2018. 

Punt aprovat per unanimitat.

9- Donar compte de l’informe de la secretària in-
terventora del període mitjà de pagament (PMP) 
del 3r trimestre de 2019.

Així, el PMP del tercer trimestre és de 0,03 dies. 

Els membres del Ple es donen per assabentats per 
unanimitat.

10- Donar compte de l’informe d’intervenció de 
l’execució del pressupost del 3r trimestre de 2019. 

Els membres del Ple es donen per assabentats per 
unanimitat.

11- Estudi i aprovació de la resolució del concurs 
del jutge de pau substitut.

Com sigui que no s’ha presentat cap sol·licitud per 
concursar a la plaça de jutge substitut s’escull per co-
brir la plaça el Sr. Josep Bernabeu.  

Punt aprovat per unanimitat.

12- Aprovació definitiva dels comptes generals de 
l’exercici 2018.  

Punt aprovat per unanimitat.

13- Estudi i aprovació de la memòria per procedir 
a l’adequació i millora del cementiri de Grions per 
import de 47.924,18 € (IVA inclòs).

Punt aprovat per unanimitat.

14- Aprovació inicial del “Projecte constructiu per 

inVersió iMPorT (€) Vida ÚTil (anys)

Projecte constructiu per a l’execució de les obres d’instal·lació d’una nova canonada 
d’abastament d’aigua potable del sector I de connexió als sectors industrials II, III i IV

126.566,00 15

Adequació i millora del cementiri de Grions 47.924,18 15

Adquisició d’un contenidor de recollida selectiva de paper/cartró 501,28 8

ToTal 174.991,46
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a l’execució de les obres d’instal·lació d’una nova 
canonada d’abastament d’aigua potable del sec-
tor i de connexió als sectors industrials II, III i IV” 
per un import de 146.802,89 € (IVA inclòs).

Punt aprovat per unanimitat.

15 i 16- Aprovació dels plecs de clàusules adminis-
tratives particulars que han de regir la licitació pel 
procediment obert simplificat amb un únic criteri 
d’adjudicació de: 

- Memòria per a l’adequació i millora del ce-
mentiri de Grions.

- Projecte constructiu per a l’execució de les 
obres d’instal·lació d’una nova canonada 
d’abastament d’aigua potable del sector i de 
connexió als sectors industrials II, III i IV.

Punt aprovat per unanimitat.

17- Aprovació inicial del “Projecte d’adequació 
en matèria d’accessibilitat de l’edifici de 
l’Ajuntament”. 

Punt aprovat per unanimitat.

18- Aprovació definitiva del projecte de depura-
dora de la zona d’equipaments escolars i espor-
tius. 

Punt aprovat per unanimitat.

19- Precs i preguntes. 

L’alcalde es dirigeix al cap del Grup Municipal 

d’ERC amb relació a la “Moció per adherir-se a 
la retolació de Municipi per la independència en 
la senyalització ja existent a nom del poble”, que 
varen presentar el dia 09/12/2019. Els informa que 
no s’ha inclòs aquesta moció en l’ordre del dia per 
dos motius: el primer, que Sant Feliu de Buixalleu 
ja estat adherit a Municipis per la independència 
i és innecessari adherir-se a la senyalització, i el 
segon, que l’únic senyal que identifica el municipi 
de Sant Feliu de Buixalleu per afegir-hi: “Aquest 
poble està adherit a Municipis per la independèn-
cia” està col·locat al nucli de Sant Feliu de Buixa-
lleu; la resta de senyals existents en el poble són 
els col·locats pel Departament de Carreteres, en 
els quals no s’hi pot afegir cap senyalització addi-
cional. 

Pels motius exposats, agrairia al Grup Municipal 
d’ERC que indiqui en quins altres llocs del munici-
pi vol col·locar el senyal informatiu de Sant Feliu 
de Buixalleu amb el senyal addicional. Desprès 
d’un breu debat, per unanimitat dels assistents 
s'acorda: 

Col·locar tres senyals informatius de “Sant Feliu 
de Buixalleu” amb el senyal addicional d’“Adherit 
a Municipis per la independència” en els punts 
següents: en els límits del terme municipal de 
Sant Feliu de Buixalleu amb els termes municipals 
d’Arbúcies, Breda i Hostalric.

DIPSALuT I TALLER DE MEMòRIA PER LA GENT GRAN
Des de l’Ajuntament es fa el seguiment del pro-
jecte Benestar i Comunitat finançat per DipSa-
lut, el qual avança molt positivament.

La Farners, dinamitzadora de la Creu Roja i 
col·laborada de DipSalut que porta a terme 
el projecte, ens comenta que la gent gran del 
nostre municipi està molt motivada i amb mol-
tes ganes de treballar, i això es nota amb els 
resultats. Felicitats!!!

Un cop per setmana, es troben totes aquelles 
persones interessades i treballen mitjançant 
dinàmiques participatives amb l'objectiu de 
fer propostes per ordenar temes com la difu-
sió: què podem millorar de la nostra comuni-

cació?, com podem donar a conèixer a tothom 
la nostra entitat?, i fer propostes d’activitats 
que puguin interessar a les persones grans del 
municipi: què oferim que sigui original i atrac-
tiu i com augmentar la participació de la gent 
gran? Volem escoltar a tothom perquè sabem 
que quan ens sentim escoltats és més fàcil que 
ens hi impliquem i ens ho fem nostre...

Com a interès compartit entre tots van propo-
sar fer un Taller de memòria, el qual va co-
mençar el 24 de febrer amb una participació de 
16 persones i que és durà a terme fins al mes de 
juny, sense cap cost. Està finançat amb pressu-
post de DipSalut dins del projecte del benestar 
i comunitat.

RESTAuRACIó DELS LLIBRES DEL REGISTRE CIVIL
És molt important conservar la memòria 
històrica d’un municipi i els llibres del 
Registre Civil en són un clar exemple. 
Després de molts anys i moltes consultes, 
aquests llibres, que daten des de 1880, ne-
cessitaven una restauració per tal que no 
s’acabessin de malmetre. És per això que, 
gràcies a una subvenció de Diputació de 
Girona, es van poder restaurar un total de 
56 llibres amb un cost de 5.452,26 €. 
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ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI DE GRIoNS

INICI DEL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA òPTICA

S’ha iniciat la tramitació per tal de poder dur a 
terme els arranjaments necessaris al Cementiri 
de Grions, que, entre d’altres, consistiran en: 
solucionar els problemes d’estanqueïtat a les 
cobertes, resoldre el drenatge interior del re-
cinte, refer la llosa de l’ossera, refer les voreres 
dels blocs del nínxols, reparar els revestiments 
dels murs que delimiten el recinte del cementi-
ri, substituir la porta d’entrada i la finestra la-
teral del dipòsit de cadàvers, instal·lar un nou 
punt de subministrament d’aigua, i finalment 
col·locar dos bancs. 

Tal com ja es va informar, des de l’Ajuntament 
s’està treballant per tal que la fibra òptica es 
desplegui pel municipi. És una tasca complicada 
i lenta, ja que les distribuïdores i comercialitza-
dores van per nombre de contractes i quilòme-
tres de cablejat, i ambdós paràmetres són un 
hàndicap al nostre poble. Però creiem que és 
important que, en els temps que vivim, la fibra 
òptica pugui arribar a la major part del munici-
pi. En aquests moments la zona industrial (sec-

tors industrials I, II, III i IV), el carrer Montseny i 
veïns contigus ja poden gaudir d’aquest servei.

ACTuACIoNS PEL TEMPoRAL GLoRIA
1- Convocatòria, davant la situació d’emergència 
notificada pel CECAT el dimarts 21 de gener a les 
19.30 h, del Consell Assessor d’Emergència (for-
mat per l’alcalde, Josep Roquet, pels regidors Al-
bert Fugarolas i Sixte Morera, i pel cap de l’ADF, 
Josep Riera) i activació del Pla INUNCAT.

2- Notificació als regidors i alcaldes de barri que 
no formen part del Consell Assessor, a la població 
i a les empreses, de l’activació del Pla i de les re-
comanacions definides.

3- Equip de reforç durant la nit de membres del 
Consell Assessor per vigilar la situació i donar 
un cop de mà als serveis d’emergència, acom-
panyant-los quan era necessari i col·laborant en 
l’evacuació d’uns veïns als quals se’ls va inundar 
la casa.

4- Durant el dia 22 coordinar i gestionar les ac-
tuacions d’urgència necessàries per restablir la 
circulació per les principals carreteres i tancament 
del bombeig de l’aigua dels pous municipals i no-
més ús de l’aigua emmagatzemada als dipòsits 
per poder seguir abastint la població amb aigua 
potable amb la màxima normalitat possible.

5- Valoració dels danys causats tant públics com 
d’empreses.

6- Reunió informativa el dia 7 de febrer de la 
primera línia de subvencions del Ministeri de 
l’Interior del Govern Espanyol per a particulars i 
empreses afectats del municipi.

7- Restabliment de la circulació en la totalitat de 
les carreteres municipals, realitzant les tasques 
més urgents i necessàries per tal de garantir la 
viabilitat de la xarxa viària.

8- Visita amb el secretari d’Empresa i Competitivi-
tat i altres representants del mateix Departament 
d’Empresa de la Generalitat de Catalunya a algu-
nes de les empreses més afectades del municipi.

9- Actuació a la llera de la riera d’Arbúcies, amb 
l’autorització de l’ACA, per reconduir el seu 
traçat a l’estat inicial, per tal que en cas de noves 
crescudes de cabal els pous no es vegin afectats.

10- El ple de 14 de febrer va aprovar sol·licitar la 
declaració d’emergència de protecció civil (zona 
catastròfica) del municipi de Sant Feliu i de la con-
ca de la Tordera (riu Tordera i riera d’Arbúcies).

11- Seguir treballant per minimitzar els efectes 
del temporal (carreteres) i pendents d’informar 
els veïns i veïnes de noves línies d’ajut. 
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NoVETATS SoBRE LA CoNSTRuCCIó DE L'ESCoLA

MILLoRA DEL SISTEMA DE DIFuSIó D’INFoRMACIó MuNICIPAL

ADEquACIó EN MATèRIA D’ACCESSIBILITAT DE L’EDIFICI 
ExISTENT DE L’AJuNTAMENT

El passat dia 28 de febrer el conseller Josep Bar-
galló es va reunir amb l'equip de govern dels 
ajuntaments de Sant Feliu i Massanes per visi-
tar l'escola del poble, Alzines Balladores. Ens va 
anunciar que, un cop aprovats els pressupostos 
de la Generalitat, faran un nou pla econòmic i 
financer per construir el nou edifici de l'escola i 
que la seva intenció és iniciar les obres al gener 
del 2021. 

Després de molts anys d'esforços, reunions amb 
tècnics del departament, consellers, delegats, 
s'aconseguirà aquest fi. Ara tocarà treballar 
a tots els col·lectius implicats (ajuntaments, 
equip docent, AMPA, Generalitat, etc.) en fer 
el millor dels projectes i que s'adapti a les ne-
cessitats actuals i futures.

L’arribada de la informació a la població és una 
qüestió molt important, i l’Administració ha 
d’anar treballant per millorar i ampliar els seus 
mecanismes de difusió d’informació. A Sant Fe-
liu, s’ha emprat i se seguirà emprant el porta 
a porta, sistema mitjançant el qual l’agutzil fa 
arribar tot allò d’importància per als veïns a les 
seves llars. Però des de fa mesos, i amb l’objectiu 
de diversificar i ampliar els canals de difusió 
per tal que tothom pugui accedir a la informa-
ció el més ràpid possible, s’han obert perfils de 
l’Ajuntament a les xarxes socials d’Instagram (@
aj_santfeliubuixalleu), Facebook (Ajuntament 
Sant Feliu de Buixalleu) i Twitter (@AjSFBuixa-
lleu). Tanmateix, essent conscients que una part 
dels veïns no disposen d’aquests canals de co-
municació però sí de WhatsApp, des del mes de 
març que està actiu un nou Servei de WhatsApp 
d’Informació Municipal.

Perquè és important fer que, en la mesura del 
possible, la informació municipal, ja sigui ins-

titucional, dels serveis municipals, incidències, 
emergències, etc., arribi el més ràpid i còmoda-
ment possible a tothom.

servei de Whatsapp d’informació Municipal:

En breu es duran a terme les obres per tal 
d’adequar l’edifici de l’Ajuntament en matèria 
d’accessibilitat. En concret, les actuacions pre-
vistes consistiran en: 

1- La instal·lació d’un ascensor que connec-
tarà les tres plantes de l’edifici per a usuaris 
amb problemes de mobilitat. 

2- L’execució d’una plaça de pàrquing reser-
vada per a minusvàlids. 

3- L’adequació de l’accés a la planta baixa 
des de la plaça. 

El pressupost de les actuacions és de 77.901,03€, 
que es finançaran amb dues subvencions de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Gi-
rona.



RECICLEm A SANT FELIU DE BUIXALLEU

qUè vA A CADA CoNTENIDoR?

Per obtenir matèries primeres a partir dels nostres residus 
només cal emprar correctament els contenidors del carrer i els 

compostadors.

Qualsevol article de paper i cartró.

no papers excessivament tractats com plastificats o adhesius, que van a la resta.

Tot allò que serveix per envasar, tapar o embolicar que no sigui ni 
de cartró ni de vidre.

També vaixella d’un sol ús i film de plàstic i alumini.

no càpsules de cafè plenes, que poden anar a la deixalleria mòbil.

ampolles i pots de 
vidre.

no vidre pla, miralls i vai-
xelles que van a la deixa-
lleria mòbil. 

la resta que no es recicla. 

Poca cosa més que: pols d’escombrar, mo-
cadors de mocar, cendres i burilles apaga-
des, residus del bany i excrements i sorres 
d’animals.

restes de menjar i petites restes de l’hort i el jardí.

no cendres i bosses de plàstic.

en poca quantitat, restes de mal compostar: ossos grans, crustacis, paper de 
cuina...

Fer compostatge a Sant Feliu té descompte sobre la taxa d’escombraries. Només 
cal donar-se d’alta en la modalitat més idònia a cadascú: Compostatge casolà 
(amb compostador propi o lliurat per l’Ajuntament o amb pila o femer) o Com-
postador comunitari.

LA DEIXALLERIA mÒBIL
dates: divendres 24 de maig (tarda) i dis-
sabte 24 d’octubre (matí).

Tots els residus que no admeten els conteni-
dors del carrer.

no esporga, runes, pneumàtics antics, 
amiant, residus sanitaris i materials explo-
sius. 

CoM A MÀXIM 3 articles voluminosos o 1 m³ 
d’articles barrejats, com més separats i des-
ballestats millor. 

LA RECoLLIDA DE TRASToS
Recollida a domicili el primer dimarts de mes. 

Cal trucar uns dies abans al telèfon 872 012 018 i deixar els trastos 
a la porta de casa la nit anterior.

mÉS INFoRmACIÓ
NoRA, S.A.: 872 012 018 

www.noraselva.cat 
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GRuP DE JxSFB

GRuP D'ERC-AM

El passat 21 de gener, quan l’equip de govern 
(Junts x Sant Feliu) estàvem a punt de començar 
la Junta de Govern, i degut a la informació que 
ens arribava de l’augment de la intensitat de 
l’episodi de pluges i les possibles afectacions 
que podien produir al municipi, es va decidir 
suspendre la Junta i reunir el Consell Assessor 
d’Emergències Municipal, que va activar el Pla 
INUNCAT en fase d’Emergències, i també comu-
nicar-ho al grup a l’oposició.

Des d’aquell moment, l’equip de govern va es-
tar permanentment en contacte amb Protecció 
Civil, Mossos d’Esquadra, Bombers, ADF i munici-
pis veïns, coordinant i col·laborant en les actua-
cions derivades del temporal: a tall d’exemple, 
des de l’ajuda en el rescat de veïns a qui se’ls 
havia inundat la casa, acompanyant bombers i 
ambulàncies, fins a tasques destinades a garan-
tir que els serveis mínims estiguessin operatius al 
més aviat i amb les menors afectacions possibles.

Des de primera hora de la matinada del dia 22 
vam coordinar tot l’operatiu tècnic (maquinària 
per retirar arbres i esllavissades que en alguns 
punts de la xarxa viària impedien el trànsit, ac-
tuacions en la xarxa d’aigües, ja que el pou i la 
xarxa havien quedat afectats per la crescuda de 
la riera d’Arbúcies), i vam estar en contacte amb 

les companyies subministra-
dores per tal que els talls de 
llum i de telèfon fossin els 
mínims imprescindibles i es 
pogués recuperar la norma-
litat al més ràpid possible. Durant aquestes ho-
res, i les posteriors, es va intentar, en la mesura 
del possible, mantenir a la població informada 
de forma constant de les recomanacions i afecta-
cions, mitjançant els canals de difusió del mateix 
ajuntament i els dels diferents veïnats i entitats.

Finalment, passat el temporal i garantides la se-
guretat i salut de les persones i l’operativitat dels 
serveis bàsics, el que toca és valorar els danys i 
afrontar-ne la recuperació. Ja s’ha convocat una 
reunió amb els veïns i empreses afectades per 
informar de la primera línia d’ajuts publicada, i 
s’anirà informant a mesura que en surtin d’altres.

L’equip de govern de Junts, com sempre hem fet, 
hem treballat incansablement des de primera lí-
nia perquè les conseqüències de les afectacions 
del temporal Gloria hagin estat les mínimes pos-
sibles, i ens posem a disposició de tothom que 
ho necessiti.

Benvolguts,

Benvolgudes,

Volem aprofitar aquest espai per donar ànims a 
la gent que s’ha vist perjudicada per la llevan-
tada del mes de gener. Malauradament, aquest 
cop ens ha tocat de prop. Ens hem adonat que 
davant la força de la naturalesa no som res i ens 
hauríem de plantejar que potser l’hauríem de 
respectar més. Molts ànims! I segur que tirareu 
endavant. També volem aprofitar aquest espai 
per demanar a l’Ajuntament que habiliti un ca-
nal d’informació ràpid perquè els veïns puguin 
estar informats a temps real de les incidències 
que es vagin produint en cas d’emergències com 
la que hem viscut.

Com a grup que som a l’oposició, les ganes de 
treballar per Sant Feliu no les hem perdut. Al 
contrari, cada vegada en tenim més. Som cons-
cients de la responsabilitat que tenim i ens agra-
daria que la idea d’oposició constructiva es veiés 
plasmada en la nostra tasca.

Hi ha molts temes que ens preocupen del nos-
tre poble. Pensem que es podrien trobar solu-
cions en la mesura que es pugui, tenint clar que 
Sant Feliu té les seves limitacions per les seves 
dimensions i nombre d’habitants. Amb voluntat 
i esforç es poden aconseguir objectius que per 

petits que siguin poden ser importants i benefi-
ciosos pels santfeliuencs.

Aquests propers mesos hem decidit prioritzar, 
entre d’altres, el treball en els següents temes:

- Les escombraries, que comporten molts pro-
blemes. Si bé una part de la problemàtica està 
lligada a l’incivisme existent en la nostra socie-
tat, pensem que es poden implementar mesu-
res per tal de trobar solucions.

- L’escola. En aquest tema cal una reflexió per 
afrontar el futur en millors condicions.

- La gestió forestal. Creiem que cal buscar eines 
perquè l’explotació i la prevenció d’incendis 
sigui possible.

- Les urbanitzacions, que porten molts anys en 
una situació d’estancament i paràlisi.

Gràcies pel vostre temps, i qualsevol observació 
que ens vulgueu fer arribar sempre serà ben re-
buda. Hem posat en marxa un canal de difusió 
per tal de donar a conèixer la nostra activitat. Si 
us interessa formar-ne part poseu-vos en contac-
te amb en Xavier Santos (mòbil 676289860).

Gràcies per tot i fins a la propera.

Xavier Santos, Pau Celma i Anna Santos. Grup a 
l’oposició de Sant Feliu de Buixalleu.
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Els avis i 

àvies de 

Sant Feliu 

de Buixalleu 

voluntaris i 

voluntàries 

a l’escola

curs 2019-2020

Enguany el grup d'avis i àvies de 
Sant Feliu de Buixalleu es van 
oferir per col·laborar amb l'esco-
la. La proposta va ser molt ben 
rebuda per tot l'equip i de segui-
da es va posar fil a l'agulla per 
organitzar tasques. En primer 
lloc van començar per ajudar a la 
biblioteca arreglant els llibres 
que feia dies que estaven a l'hos-
pital i que necessitaven ser ape-
daçats.
També es van pensar altres activi-
tats que incorporessin a la col·la-
boració una intenció educativa 
d'aprenentatge a fi d’aprofitar la 
potencialitat dels avis i àvies en 

aquestes trobades amb els 
infants. Aquestes es van engegar 
al mes de gener: cançons tradi-
cionals a infantil, jugar a escacs 
amb els nens i nenes de 3r, contes 
i llegendes a 4t i taller de costura 
a cicle superior.
Els bons vincles són sinònims de 
vida equilibrada i estable. Una 
bona col·laboració i, alhora, un 
model de vellesa activa i saluda-
ble també ensenyen als infants 
models satisfactoris de relació, 
socialització i cura d’un mateix. 
Moltes gràcies per pensar en la 
nostra escola! Ens ha encantat 
aquesta iniciativa!
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Els avis i 

àvies de 

Sant Feliu 

de Buixalleu 

voluntaris i 

voluntàries 

a l’escola

curs 2019-2020

Enguany el grup d'avis i àvies de 
Sant Feliu de Buixalleu es van 
oferir per col·laborar amb l'esco-
la. La proposta va ser molt ben 
rebuda per tot l'equip i de segui-
da es va posar fil a l'agulla per 
organitzar tasques. En primer 
lloc van començar per ajudar a la 
biblioteca arreglant els llibres 
que feia dies que estaven a l'hos-
pital i que necessitaven ser ape-
daçats.
També es van pensar altres activi-
tats que incorporessin a la col·la-
boració una intenció educativa 
d'aprenentatge a fi d’aprofitar la 
potencialitat dels avis i àvies en 

aquestes trobades amb els 
infants. Aquestes es van engegar 
al mes de gener: cançons tradi-
cionals a infantil, jugar a escacs 
amb els nens i nenes de 3r, contes 
i llegendes a 4t i taller de costura 
a cicle superior.
Els bons vincles són sinònims de 
vida equilibrada i estable. Una 
bona col·laboració i, alhora, un 
model de vellesa activa i saluda-
ble també ensenyen als infants 
models satisfactoris de relació, 
socialització i cura d’un mateix. 
Moltes gràcies per pensar en la 
nostra escola! Ens ha encantat 
aquesta iniciativa!
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L’article d’aquest número el volem dividir en 
dues parts.

D’entrada, volem comentar-vos que el curs 
2019-2020 s’ha iniciat amb molta força i ganes! 
Vàrem donar la benvinguda al nou curs amb 
un berenar aprofitant una activitat que l’Escola 
ens va preparar per a l’alumnat i les famílies, el 
Creixem Junts, així que, com que el dia ens va 
acompanyar amb força sol, vàrem fer un bere-
nar amb fruita del temps tots plegats al pati de 
l’Escola. 

Aquest curs estem fent extraescolars noves i al-
guna d’elles entra pels ulls! Mireu què fan a 
l’extraescolar de Cuina Freda:

Què us sembla? És una bona manera d’apropar 
la cuina als infants i fer més atractiu menjar se-
gons quins aliments que poden costar més de 
menjar si no es té el costum, com per exemple 
la fruita. Us hem de confessar que encara no 
sabem si cap participant ha preparat el sopar 
a casa, però.

La veritat és que el Nadal va arribar gairebé sen-
se adonar-nos-en, però sí que es va rebre amb 
alegria dolça: Xocolata! L’AMPA de l’escola va 
organitzar una xocolatada per esmorzar, com 
ja ve essent costum. Entre melindros i mag-
dalenes totes i tots vàrem gaudir molt. El curs 

passat vàrem provar de fer xocolatada deixant 
de banda fer ús de gots de plàstic d’un sol ús i 
aquest any ja ho hem donat per fet. Això va ser 
possible gràcies a la col·laboració de mares que 
voluntàriament ajuden, i a l’Elisabeth, la nostra 
cuinera, que ens deixa preparats gots i safates 
i després fa la neteja de tot per a tenir-ho dis-
ponible per a l’hora de dinar. Moltes gràcies a 
totes!

La festa de nadal va ser brutal! Les actuacions 
de l’alumnat van anar molt bé, la veritat és que 
van donar molta feina a l’escola, perquè es van 
haver de gravar i després van fer l'actuació 
amb playback! I així, tothom va poder gaudir 
millor de la festa; ho vam sentir tot perfecta-
ment. Molt bona solució, no us sembla?

En acabar les actuacions, l’alumnat i famílies de 
6è tenien preparat un berenar de coca, una pa-
radeta de “Sempre toca” i van sortejar quinze 
paneres gràcies a la col·laboració de totes les 
famílies de l’escola i a establiments que ens van 
ajudar: Moon Melus, Massinis,  Restaurant Rús-
tic, Bar 82, Bar-Restaurant Manel, Papereria 
Can Colls, Estanc Agell, Bar Trobada, Restau-
rant Panxu, Bar Sifó, Bar Sala, Perruqueria Fer-
rer i El Petit Racó de Breda.

Moltes gràcies a tots aquests establiments que 
ens van oferir gratuïtament: articles, menús, 
pizzes... i fins a un tall de cabells! Moltíssimes 
gràcies de tot cor.

Tot i que no correspon al darrer trimestre de 
2019, sinó que ja érem entrats al 2020, volem 
destinar una segona part al temporal “Gloria”. 
A banda de quedar-nos uns dies sense classe, 
hi van haver força famílies de la nostra esco-
la afectades. L’endemà mateix des de l’AMPA 
i l’Escola vàrem fer una crida a totes les famí-
lies per tal de donar un cop de mà a les per-
sones afectades. El moviment de solidaritat va 
fer possible que en un dia tinguessin cobertes 
necessitats de roba i calçat per a grans i petits, 
fins i tot hi va haver persones que ho van fer 
extensiu a les seves poblacions i va contactar 
amb nosaltres reutilitza’t arbúcies, que ha 
donat mobles. Des d’aquí i, sobretot, des del 
cor: moltes gràcies a totes les persones que hi 
van col·laborar (roba, sabates, roba de llar, ma-
talassos...) i a l’Ajuntament d’Arbúcies per la 
seva contribució. Moltes gràcies!

Encetem el 2020 amb projectes com la Marxa 
alzines balladores, el 30 de maig. Aquest any 
volem destinar els diners a renovar els ordina-
dors de l’escola. Així que us esperem a tots i 
totes!

ACTIVITATS CuRS 2019/20
Estel·la Ruiz Presidenta de l’AMPA Alzines Balladores
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dansart a les esColes
Enguany els alumnes de 4t d’ESo de l’Institut 
Vescomtat de Cabrera d’Hostalric s’han ins-
pirat en les creacions i els invents del geni 
i visionari Leonardo da Vinci per presentar 
una nova edició de l’espectacle DansArt a les 
escoles de primària.

Durant gairebé un trimestre es van organit-
zar en grups i es van endinsar en l’univers 
de l’artista del Renaixement a la recerca de 
situacions creatives que poguessin relacionar 
amb la música, l’art i el moviment contem-
porani. A les classes d’educació física prepa-
raven les coreografies i feien els assajos i a 
visual i plàstica van dissenyar i construir les 
maquetes i altres elements de les diferents 
escenografies. Com a resultat d’aquest pro-
cés de treball van ballar a ritme de percussió 
mentre construïen un pont autoportant, o 
una Mona Lisa gegant dibuixada amb carbo-
net, o travessaven el cos foradat de l’home 
de Vitruvi. Inspirats per Leonardo van imitar 
el moviment dels cavalls o el vol de les aus i 
van recrear els seus invents, el rellotge, les 
ballestes... 

L’objectiu d’aquest projecte és que els alum-
nes gaudeixin compartint les seves creacions 
amb els més petits i, com va fer Leonardo fa 

més de 500 anys, experimentar, imaginar i 
crear. 

L’espectacle es va representar, per a tots els 
públics, el 28 de febrer a les 20 hores en el 
Teatre Serafí Pitarra d’Hostalric. 

El curs vinent tornarem amb un DansArt dife-
rent, però amb la mateixa il·lusió d’enguany. 
Esperem que us hagi agradat!

L'institut Vescomtat 
de Cabrera notícies breus...

El dia 20 de febrer, es va acabar el termini de 
recollida de taps mitjançant l'empresa Car-
glass per a la recerca en la investigació de la 
malaltia fibrosi quística. Des de l'associació, us 
donen les gràcies a tots els col·laboradors que 
desinteressadament heu participat en la reco-
llida durant aquests dos anys. 

A partir d'ara, tornem a col·laborar amb la re-
collida dels taps "Pels somriures valents de 
sant Joan de déu", retornant als inicis amb 
la lluita per la distròfia muscular de Duchenne 
i Becker.

punts de recollida:
a sant Feliu de buixalleu:

- Ajuntament 

- Sala Polivalent

- Escola Alzines Balladores 

a arbúcies:
- CAP

- Congelats i celler Míriam

Isabel López de Can Vilella
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la participació de la joventut 
és clau en el nou Pla local de 
Joventut
Clara Romaguera tècnica compartida de Joventut

Aquest any s’aprova el nou Pla Local de Joven-
tut 2020-2023, que proposa quins projectes, 
activitats i accions es portaran a terme destina-
des als i les joves. És a dir, quines polítiques de 
joventut municipals es desenvoluparan els pro-
pers quatre anys. És per això que la participa-
ció dels i les joves és imprescindible per a què 
aquestes accions s’adeqüin a les seves necessi-
tats i realitats.

El mes de desembre es va formar un grup de 
discussió jove on es van convocar joves de 12 
a 35 anys del municipi. El jovent va expressar 
les seves preocupacions, necessitats i opinions 
sobre la seva realitat com a joves de Sant Feliu 
i es van recollir propostes de millora i d'acció. A 
més, s’ha elaborat un formulari en línia on han 
participat una desena de joves que no van po-
der assistir al grup de discussió, però que també 
han aportat les seves percepcions i propostes. 

El contingut de les respostes i les aportacions 
del grup de discussió jove s’incorporaran al Pla 

Local de Joventut. Es preveu que les conclusions 
que se n’extreguin es puguin presentar, consen-
suar i aprovar amb els i les joves i que finalment 
es pugui aprovar via ple municipal aquest any. 

L’objectiu d’aquest procés de participació és 
anar més enllà dels tòpics sobre el col·lectiu 
jove i entendre el que realment els mou: Per 
què no participen? Les activitats que es fan, 
responen als seus interessos? Quines opcions 
de formació tenen a l’abast? Quins espais té el 
jovent per organitzar-se i trobar-se? Qüestions 
sobre educació, món laboral, habitatge, mobi-
litat, participació, salut, cultura, oci i cohesió 
social han estat els temes a debat. 

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

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 seguirem treballant amb projectes nous!
S'han inscrit 6 joves!

Col·laboració amb
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Aquella nit em vaig quedar a dormir a casa els 
meus avis, ja que ells viuen al costat de la plaça. 
A les 8 del matí el meu avi i jo ja érem allà espe-
rant el porc. De seguida el van portar; era gros 
i ja estava mort. 

El Sr. Sanitjas va preguntar a la gent: “Quant 
creieu que pesa el porc?”, i va anar escrivint les 
diferents respostes que va anar dient la gent 
en un paper. 

Primer van cremar els petits pèls del porc, des-
prés el van netejar amb aigua, i finalment el 
van obrir i li van treure tot allò que no es menja 
del porc; el van pesar i a la persona que va en-
certar el seu pes li van donar un premi. 

Per esmorzar donaven a tothom coca i barreja, 
però com que tinc 10 anys només em van donar 
coca. 

A mig matí van arribar la meva mare i la meva 
germana, i al cap de poc també els meus tiets i 
la meva cosina i els meus tiets avis. 

Al migdia la comissió de festes va posar les tau-
les a la plaça perquè tothom pogués dinar. La 
gent es porta les estovalles, els plats, els gots i 
els coberts de casa. Ben puntuals la gent de la 

comissió va començar a repartir el dinar (mon-
getes, llom, botifarra i costella de porc). Feia 
molt bon dia per dinar tots plegats a la plaça. 

Vols participar 
a Sant Feliu 

Diu?

Envia’ns ho a 
santfeliudiu@gmail.com 

Anima’t

MATANçA DEL PoRC  A GASERANS_10 de novembre
Jana Barnils de Can Callau
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SoPAR DE CoL·LABoRADoRS 
DE SANT FELIu DIu_29 de novembre

Cristina Callís de Villa Cristina

"El 29 de novembre de l'any passat, se'm va convidar 
al sopar d'agraïment per la col·laboració a la revista 
Sant Feliu Diu que va tenir lloc a la Sala Polivalent. Jo 
no havia fet, que recordi, cap col·laboració d'aquest 
tipus. La veritat és que tenia curiositat per saber qui 
em trobaria al sopar. Vam ser una cinquantena! M'hi 
vaig trobar molt bé. Hi havia gent que conec de tota 
la vida. Per sopar ens van donar un pica-pica que vam 
preparar entre tots i un segon molt bo.

Per mi el més destacable, a part de tot el que he co-
mentat, és que tothom es va portar de casa els plats, 
els coberts, el got... De mica en mica anem prenent 
més consciència que hem de cuidar el medi ambient." 

Sílvia Pla de Villa Massaguer

"El sopar de col·laboradors va ser un 
agraïment a tots aquells a qui ens 
agrada participar i aportar el nostre 
granet de sorra a un projecte tan im-
portant del poble, com és la revista. 
Sant Feliu Diu ens aporta informació 
de tota mena i, sobretot, plasma i es 
fa ressò que Sant Feliu de Buixalleu 
és un poble viu, actiu, ple de llum, 
d’energia, d’empenta i amb ganes 
de fer tota mena d’activitats. VIU 
SANT FELIU DIU!" 

Sant Feliu Diu, després de més de 15 anys 
editant-se, segueix endavant, amb la mateixa 
energia i ganes, i sabeu per què? Per vosaltres, 
els seus col·laboradors.

Vosaltres doneu veu i forma a cada escrit, fent-
la plural. Tots vosaltres, des dels més petits fins 
als més grans, hi teniu cabuda, tot punt de vista 
és interessant. I feu que els lectors puguin gau-
dir de mil i una històries i  endinsar-se en la vida 
i el coneixement del nostre poble. 

Durant el 2019 heu estat més de 100 els 
col·laboradors que hi heu participat amb el vos-
tre granet de sorra. Tota col·laboració és ben-
vinguda i d'agrair, una foto, un petit escrit o no 
tan petit, etc.; cadascuna de les vostres aporta-
cions són un petit bri del que és Sant Feliu. 

El Consell de Redacció i l’Ajuntament us volem 
agrair la vostra voluntat desinteressada amb 
la revista, i per això vam convidar a tots els 
col·laboradors a un sopar de família. Gràcies 
per seguir mantenint viu SANT FELIU DIU. 

Què millor que preguntar a alguns dels col·laboradors que 
van venir al sopar:
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Bruna Baronat del carrer Montseny

Joana Domingues de la urb. Buixalleu

"Anar al sopar de la revista va ser per a no-
saltres una experiència emocionant i diver-
tida perquè hi havia gent del nostre poble 
que coneixíem i hi havia gent que no havíem 
vist mai.

La revista és important que segueixi existint 
perquè així podem informar-nos del que 
passa al poble, de què fan les diferents asso-
ciacions i conèixer gent."

" 

Maria Sauri de Can Cerdanya

"Va ser a últims de novembre que el nos-
tre Ajuntament ens va oferir un sopar 
d'agraïment a tots els que d'alguna manera 
i voluntàriament hem participat en la revista 
Sant Feliu Diu. Va ser una trobada amb caliu, 
veïns a qui ens agrada mostrar la nostra cor-
dialitat, avinença i manera de pensar, i alho-
ra gaudir d'una bona vetllada. A la revista, 
tan amena, ben presentada i distesa, hi ha 
un xic de tot. Què més volem! Personalment, 
la trobo enriquidora i ens assabenta d'un 
munt de coses de les quals no en teníem co-
neixement.                              

Endavant sempre, Sant Feliu Diu." 

Pepo Bernabeu de la urb. Can Cadell

"Em ve molt de gust fer-vos quatre línies sobre el sopar trobada de col·laboradors d’aquesta 
revista, Sant Feliu Diu. De fet, la meva experiència en col·laborar en revistes ve dels anys setanta, 
quan dirigia la revista butlletí Relacions, dels empleats de Caixa de Barcelona. L’any 1979, durant 
deu anys, també vaig crear i codirigir la revista municipal Vents de Mosqueroles, un poblet veí de 
l’altra costat del Montseny que molts deveu conèixer. Us dic això perquè sé valorar en el que cal 
l’esforç de tota la gent que fem possible, i crec que amb molt bona nota, de tirar endavant amb 
aquesta revista que, com el seu nom indica, és representativa del pensar i actuar dels habitants 
de Sant Feliu. No sempre trobes un ajuntament disposat a promocionar i donar veu d’aquesta 
forma oberta i participativa ni amb tanta quantitat i qualitat de col·laboradors.

Vaig anar al sopar sense cap expectativa prèvia, i em vaig sentir molt ben acollit en tot moment. 
Com diria en Quim Masferrer..., sou molt bona gent! Entre tots vàrem preparar els plats amb 
amanida, embotits, formatge, i després entre copes de cava i una mica d’aigua, el segon plat, 
que estava molt bo, però ja no recordo si era pollastre o carn –perdoneu, però la memòria va una 
mica d’aquella manera ja... I entre converses i bons desitjos vàrem fer una vetllada insuperable.

En fi, no em resta sinó, a més de l’agraïment a tots els qui ho vàreu fer possible, desitjar que el 
proper àpat sigui tan bo com aquest i ens puguem felicitar de nou per la qualitat de Sant Feliu 
Diu i la calidesa de tots els participants." 

Rosa Maria Molas de Can Costa

"El divendres dia 29 de novembre el con-
sell de redacció de la revista Sant Feliu Diu 
ens va convidar a un sopar per agrair la 
col·laboració dels qui fan possible que la re-
vista pugui continuar difonent notícies, cul-
tures, tradicions i fins i tot donant a conèixer 
algunes empreses radicades en el municipi.

Sant Feliu és un poble petit d’habitants però 
gran d’extensió, és un municipi viu amb 
moltes ganes de fer coses per al poble i per 
als seus veïns. La revista és una bona font 
d’informació. Parlant del sopar, va ser espec-
tacular; no solament el sopar, amb aquel-
les amanides, pa amb tomàquet i un rostit 
boníssim, sinó també amb tota la gent que 
col·labora. Esperem que continuï l’any vi-
nent amb les aportacions, els sentiments i les 
opinions que van sortint en cada exemplar." 

Josep Pla de Villa Massaguer

"Per mi el sopar va ser un punt de trobada 
dels col·laboradors de la revista i sobretot 
un agraïment per la nostra participació. La 
revista és una eina del nostre poble que fa 
arribar, a tots els habitants, la informació de 
totes les coses que s’hi fan i que convida a 
tothom a gaudir-ne!" 

David Gamarra de les Casetes de Can Nualart

"Escriure per a zla revista de Sant Feliu ha estat una experiència interessant. He après com fun-
ciona la revista; ara aprecio més la seva feina. I que t'ho compensin amb un sopar està molt i 
molt bé. Moltes gràcies"
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El mes de desembre sempre és un mes carre-
gat d’activitat al poble i les trobades a la Sala 
Polivalent són habituals. Des de fa més de 50 
anys es celebra el Concurs de Pessebres i recor-
do que quan jo era petita venia el jurat a casa 
a fer la valoració del que fèiem en família. No 
teníem grans pretensions però ens agradava 
molt muntar el naixement amb algun tros de 
suro, preparar el riu amb paper de plata i, per 
descomptat, representar la foguera dels pas-
tors i distribuir els petits masos entre pedres 
i molsa.

Mantenir les tradicions és important però la 
creativitat juga un paper important en la so-
cietat actual. El passat 6 de desembre ens vam 
trobar per construir un pessebre ben diferent! 
Quan vam arribar, les eines i material que te-
níem eren diverses peces de porexpan, cola, 
tisores, cúters i pintura de colors. Sense pressa 
però amb ganes d’anar elaborant i farcint de 
figures i edificis el pessebre, vam començar a 
treballar. 

Va ser una estona agradable en què, mentre 
escoltàvem les cançons del disc de la Marató 
de TV3, grans i petits anàvem deixant anar la 
imaginació i fent figures ben divertides, cases 
de diverses mides i colors, animals, arbres... No 
hi faltava de res. De mica en mica vam anar 
col·locant els diversos elements damunt de 
l’escenari que es va preparar i que era ideal 
per tal que tota la feina lluís plenament a par-
tir d’aquell moment i fins passat el dia de Reis. 

El 2020 qui sap el que farem, però el que tinc 
clar és que ens agrada molt compartir aquests 
i altres mo-
ments amb 
la gent del 
poble i, per 
poc que 
p u g u e m , 
repetirem.

PER NADAL, FEM uN PESSEBRE LLEuGER_6 de desembre
Sílvia Anfrons de Can Nolasco Nou
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FESTA D'hIVERN_8 de desembre
Afra Morera dels Quatre Vents

S’acosta el Nadal i arriba una de les tradicions 
més màgiques del poble; la Festa d’Hivern. 
Cada nen i no tan nen rep el seu full en blanc i 
l’omple de colors, ratlles, imaginació i il·lusió; 
es converteix en un moment divertit, per com-
partir en família. 

El dia de la festa tota la família es desplaça a la 
Sala Polivalent, i allà tot jugant als inflables i 
parcs de boles comencen una tarda molt diver-
tida. Tenen l’oportunitat de veure els dibuixos 
i fotografies de tots el participants i compartir 
opinions. I finalment arriba un dels moments 
més esperats, l’entrega de premis. Cada nen 
rep un obsequi per la feina ben feta; són uns 
artistes. La categoria d’adults tampoc es que-
da curta, hi ha dibuixos impressionants. També 
reben un detall tot els participants en la cate-
goria de l’snapchat; les imatges més divertides 

que hi havia. I com ja és tradició també els més 
de 30 participants en la categoria de fotogra-
fies; cada una més bonica que l’anterior. La ve-
ritat és que a Sant Feliu de Buixalleu hi ha un 
talent inigualable!

I ja per acabar la festa tan màgica, xocolata i 
coca per a tothom. Que amb el fred que fa és 
el que millor va. L’any que ve més i millor!
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quINA IMPRESSIoNANT, PER MI!_15 de desembre
Pep Solsona de Sabadell i lloro de la Quina d'aquest any

La tele, a través de La Marató del 2018, em va 
ensenyar que un poble petit però eixerit feia 
una Quina Solidària. Aquest poble era Sant 
Feliu de Buixalleu. Jo, aquí a Sabadell, faig de 
lloro del Quinto, similar a la vostra Quina i tal 
com vaig veure l'ambient per la tele, de segui-
da vaig escriure a l'Ajuntament per si hi podia 
col·laborar a la propera.

El 2019 al final aconsegueixo el meu desig, 
doncs tots aquests esdeveniments solidaris 
em fascinen i m'agrada participar-hi, i al final 
l'Ajuntament em diu que puc venir a cantar.

Arribo a Sant Feliu molt abans de l'hora de co-
mençar. Quan entro a la Sala Polivalent quedo 
sorprès del desplegament de taules i cadires 
i dels nombrosos regals. Encara al·lucino. Soc 
molt ben acollit pel regidor, el Sr. Sixte, i també 

pel Vicenç, un fenòmen cantant els números. 
A l'hora de començar i veure la Sala quasi ple-
na em va impressionar. Primer canta en Vicenç 
però a la tercera partida ve i em diu "Va, Pep, 
ara et toca a tu!". Us dic la veritat: les cames en 
els primers números em tremolaven, l'ambient 
era impressionant i cantar davant de tanta gent 
m'impactava. I després de tant en tant tirar els 
fuets era espectacular.

Va ser una de les millors experiències del 2019 
i a la gent de Sant Feliu us portaré sempre més 
al cor. Sou formidables! Fer aquesta Quina So-
lidària per a una causa tan bonica com impor-
tant com és La Marató! Podeu comptar sempre 
amb mi per qualsevol cosa. Una abraçada im-
mensa a tots. 

Gràcies a tots vosaltres i a 
les col·laboracions de les 
empreses, entitats i par-
ticulars es va recaptar un 
total de 6.656,68 € que 

es van donar a La Marató 
dedicada a les malalties 

minoritàries.
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PASToRETS A GASERANS_25 de desembre
Anna Sanitjas de Can Campeny

"Aquesta nit santa ha nascut l’infant Jesús,

Josep, Maria i l’Infant són al portal de Betlem,

unes pastores s’escalfen vora el foc, 

i al cel, un estel ens assenyala el camí.

Avui és Nadal!"

Així han començat aquest any els pastorets de 
Gaserans.

Amb una versió més reduïda i informal que 
els darrers anys, els nens i nenes participants 
han representat els pastorets a l’entrada de 
l’església, on les mares, pares i col·laboradors 
havien construït una petita cova i preparat un 
foc per als pastors.

El format pot canviar, però els pastorets de 
Gaserans ens recorden cada 25 de desembre 
l’escena d’aquestes festes nadalenques. 

PATGE REIAL_26 de desembre
David Sances acompanyant del Patge Reial

26 de desembre del 2019, quin dia tan especial!

Aquest any, com a ajudant del patge reial ens 
va tocar venir a Sant Feliu de Buixalleu, i sabeu 
què? No hi havia estat mai, però els Reis Mags 
ja ens varen avisar que hi ha molt bona gent a 
Sant Feliu i uns nens súper carinyosos.

I així va ser. Si us ho haig de confessar, cada 
vegada que vaig a un poble nou estic una mica 
nerviós, però aquesta vegada va ser diferent, 
tenia moltes ganes de venir i conèixer la gent 
de Sant Feliu.

I la veritat és que va ser un vespre genial, ens 
vàreu fer treballar molt però ens ho vàrem pas-
sar molt bé. 

A mi em va encantar veure com totes les nenes 
i nens de Sant Feliu sou encantadors, i la veri-
tat és que ja portava preparat el carbó, aquesta 
vegada, una miqueta més per als pares que per 
als nens. De vegades els papes es descuiden que 
els més petits necessiten més dedicació, més 
atenció, més escoltar-los i més compartir amb 
ells. No discutir per ximpleries, no enfadar-se i 
valorar més tots aquells moments que podem 
compartir en família.

Només vull dir-vos que em va encantar el vostre 
poble, tots vosaltres, i qui sap si l’any vinent els 
Reis Mags em tornaran a demanar que vingui.

Porteu-vos bé, compartiu molt, no us enfadeu, 
i l’any vinent els Reis Mags us tornaran a visitar.
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CoNCuRS DE PESSEBRES_26 i 28 de desembre
Sílvia Pla de Villa Massaguer

Arriben les festes de Nadal i tothom es comença 
a preparar per celebrar aquestes dates tan asse-
nyalades! I no hi pot faltar la tradició de fer el 
pessebre! 

Gràcies a seguir la tradició de molts pessebristes, 
el concurs de Pessebres a Sant Feliu de Buixalleu 
s’ha pogut continuar. Enguany, ha estat la 52a 
edició!

El concurs de pessebres ha englobat diferents ca-
tegories: pessebres més treballats, manualitats, 
infantils i fins tot els naixements. També hi ha 
hagut un concurs familiar, de diferents proves re-
lacionades amb el Nadal.

El jurat, de totes les edats i amb ganes de poder 
veure i puntuar diferents pessebres, vam iniciar la 
ruta per les diferents cases de Grions que havien 
fet la inscripció en el concurs i el dia 28 vam aca-
bar la ruta a Gaserans i Sant Feliu de Buixalleu.

Els pessebristes de cada casa ens donaven la ben-
vinguda i ens acompanyaven on havien fet la 
representació del pessebre. Allà, i molt contents, 
ens explicaven les novetats que hi havien posat o 
alguna anècdota en el procés d’elaboració.

En aquesta 52a edició del concurs s’ha pogut gau-
dir de les diferents i variades representacions del 
pessebre. Aquestes s’han englobat en diferents 
categories on s’ha pogut gaudir de la creativitat 
de cadascun dels pessebristes. 

Durant la ruta de pessebres el jurat ens vam ani-
mar a fer espontàniament el concurs de proves 
familiars, i vam passar una bona estona; no hi van 
faltar les rialles, l’humor i la diversió en cadascu-
na de les proves.

Vull agrair a cada membre del jurat del con-
curs del pessebres per haver-ne format part i a 
tots els pessebristes per participar en el concurs 
d’enguany!

1 - Can Blázquez 
(Primer premi 
categoria especial).

2 - Can Perxistor 
(Segon premi 
categoria especial).

3 - Can Cerdanya 
(Tercer premi 
categoria especial).

4 - Can Jan (Quart 
premi categoria 
especial).

5 - Casanova d'en 
Juandó.

6 - Can Rata.

7 - Cal Fogué.

8 - Vila Pla.

21

3 4

5 6

7 8
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quINA ERòTICA_27 i 28 de desembre
Silvia Martí de Malgrat de Mar

Per tercer any, he pogut assistir a la Quina Eròti-
ca que fan a Sant Feliu de Buixalleu, encara que 
ja fa 5 anys que aquesta Quina està en marxa.

Des de fa 2 anys, ja ho han de fer durant 2 dies, 
perquè allò es desborda de gent. És al·lucinant 
veure que a les 8 del vespre ja es comença a for-
mar cua i que una hora abans de començar, que 
és quan ja es pot entrar, la cua és quilomètrica.

Un cop a dins, amb el teu got (reciclable), el 
bloc amb els números de les quines, el llapis i 
alguna cosa per picar, ja que tens el servei de 
bar on uns nois i noies molt trempats et servei-
xen amb un somriure d’orella a orella, la veritat 
és que l’espera es fa molt curta. 

Un cop comença la Quina, ja és un xou des del 
primer moment, començant pel presentador, 
un xouman nat, és espectacular i durant tota la 

nit et fa gaudir de les gairebé 4 hores que dura 
la Quina. Entre quina i quina, hi ha jocs, regals 
voladors i espectacles de strippers. Fan parti-
cipar molt el públic i això marca la diferència. 
Cada any milloren: aquest últim any, la com-
provació de línies i quines ha estat molt “sexy”. 

Els premis són impressionants: hi ha regals 
eròtics i no eròtics, molt complets i tot presen-
tat amb molta cura. L'escenari fa molt de goig 
amb tots els premis a la vista.

Encara que hi vagis cada any, et trobes amb 
sorpreses diferents, passes una estona d’allò 
més divertida i dinàmica. Haig de felicitar 
l’Associació de Tractomotor Clàssic de Sant Fe-
liu de Buixalleu, que són uns cracs! 

Jo penso repetir!
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LA quINA DE LES BITLLES_1 de gener
Toni Ramon de Can Verneda

Com ja és tradició, el dia 1 de gener a les 6 de la 
tarda a la Sala Polivalent va tenir lloc la quina de 
cap d’any organitzada pel Club de Bitlles Perxa 
d’Astor.

Els bitllaires de Sant Feliu vam fer una vegada 
més el ple de la Sala; força estona abans de les 6 
de la tarda ja no quedaven taules; els darrers en 
arribar es van haver de posar a les grades i minuts 
abans de començar ja no quedaven ni butlletes 
per jugar.

Els premis com sempre varen ser generosos, la 
gent s’ho va passar d’allò més bé i els bitllaires 
vàrem acabar d’allò més cansats però satisfets de 
la feina feta, de la resposta de la gent del poble 
i de les rodalies que any rere any omplen la Sala 
per cap d’any.

Enguany patíem una mica més, ja que cada cop hi 
ha més clubs o associacions que organitzen qui-
nes per aquestes dates. Quan vàrem començar 
érem pràcticament l’única que es feia pels en-
torns del municipi i ara ja s’han animat a fer-ne a 
Arbúcies, a Breda, a Hostalric… 

De tota manera, sembla que la quina de Cap 
d’Any de Sant Feliu té la data fixada per a molta 
gent de tots els pobles de l’entorn que ens visita 

cada any. Mal ens està dir-ho de nosaltres ma-
teixos, però som la millor quina de la comarca!

La data sempre és la mateixa: el dia 1 de gener.

El lloc és gran, ample, còmode, la gent pot apar-
car tranquil·lament…

El bar és bo, bonic i barat, les crispetes i les tapes 
tenen molt d’èxit.

S’hi pot venir amb canalla, avis, gent de totes les 
edats.

I sobretot els premis són de nassos!

Sempre fem quines diferents: la de la paella, la 
de la calçotada, la de Sant Feliu, la “gourmet”… 
alguna divertida com la del “desgraciat” i les lí-
nies són generoses.

Continuarem fent-la esperem que forces anys i 
com sempre una bona part del benefici el des-
tinem a associacions del poble. El darrer any 
l’associació de la gent gran varen poder fer-se la 
samarreta de l'entitat gràcies a la quina, altres 
anys havíem col·laborat amb les ADF, l’escola… i 
també cada any col·laborem aportant regals per 
a la Quina de la Marató: aquest any passat una 
Roomba.
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PESSEBRE VIVENT DEL PRoCéS_4 de gener
Anna Gubert de Els Miratges

ELS REIS ENS VISITEN A CASA_5 de gener
Ariadna i Carlota Romà de Can Palet

El dissabte 4 de gener vam gaudir d’una tarda 
ben agradable amb l’actuació del grup de tea-
tre Montcabrera de Riells.

L’obra que van representar, “Pessebre vivent 
del Procés”, és una crítica humorística de molts 
dels problemes actuals de la nostra societat: els 
lloguers cars, l’educació i, sobretot, els judicis 
del procés.

Els personatges del pessebre visiten el Nen Je-
sús: pastors, pastores, el caganer, que té molta 
feina amb les seves presses i corredisses per arri-
bar a temps a la comuna, i els tres Reis d’orient, 
que fan el paper de “jutges” del procés. Men-
tre que Josep, Maria i els pastors representen 
la gent senzilla del poble sota la vigilància dels 
“romans”. 

Per visitar l’Infant s’ha de pagar. L’àngel i el 
dimoni, que es duen d’allò més bé, porten els 
comptes.

El donatiu pel teatre era “entrada inversa”, 
així, a mitja actuació, si volíem veure el desen-
llaç, havíem de donar la voluntat.

A la segona part, els “reis-jutges” fan de les 
seves i el poble s’enfada i tots, actors i públic, 
vam acabar demanant “INDEPENDÈNCIA”.

També, l’associació de jubilats, a la mitja part, 
vam aprofitar per sortejar dues paneres entre 
els assistents.

Vam assistir-hi unes 60 persones que vam pas-
sar una estona divertida gràcies al grup de 
teatre. També agraïm a l’Ajuntament la seva 
col·laboració.

Hola, som l’Ariadna i la Carlota. La nit de reis ens 
va passar una cosa molt sorprenent.

Vàrem anar a veure la cavalcada a Girona, com 
cada any, però després vam anar a sopar a casa 
dels avis a Gaserans, a Can Palet. Mentre sopàvem 
vàrem sentir un “pito” i jo vaig dir: són els reis! 
M’amago a darrere la tele! I la mama va dir: són 
els tiets, que sempre toquen el “pito” quan arri-
ben, els reis no poden ser! I llavors, l’avi va obrir 
la porta i va dir: són els Reis! Vaig veure que ana-
ven amb un cotxe sense conductor. Era el Rei Ros 
i dos patges. Ens portaven un regal per a la meva 
germana i un per a mi i van entrar a parlar una 
mica amb nosaltres. Ens van donar algunes llami-
nadures i carbó del bo per al papa. Em va agradar 
molt. Ens van dir que ens havien sentit parlar dins 
el cotxe, d’un regal que volíem i que ens havíem 
oblidat de posar a la carta. També que ens havien 
saludat des de la carrossa a on els estàvem veient 
a Girona i que s’havien llegit la nostra carta que 
els havíem donat al pessebre de Brunyola.

Va ser una nit molt bonica i ens ho vam passar 
molt bé. L’endemà al matí ens vàrem aixecar i 
vam trobar moooolts regals!
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CLoENDA CoNCuRS DE PESSEBRES_12 de gener
Família Sala Casado de Can Sala

EL TIRABou A ESPoNELLà_1 de febrer
Montse Daniel de Cal Rumbo

Arribant al poble ja es respirava la germanor 
que després ens trobaríem, un poble petitó 
però ple de tradicions i bon rotllo. Es notava a 
l'ambient l'escalf i les ganes de veure'ns ballar 
per emplenar aquesta festa de la Candelera. 
Quan compten amb tu per gaudir de danses re-
trobades tot té sentit; la mainada corrent com 
la cosa més normal entre els balladors i balla-
dores feia encara sentir que érem com a casa. 
Per mi un dels indrets més acollidors i agraïts. 
El Tirabou ens va quedar de luxe, passos i com-
passos trets des del cor amb gran entrega per 
part de tots i totes!!!

La festa del pessebre, una tradició nadalenca 
que any darrere any ens sorprèn. 

Hem gaudit amb una missa oficiada per mos-
sèn Eduard de Ribot, que ens ha donat els valor 
de la bona feina, que hem fet decorant la nos-
tra casa amb naixements i pessebres. 

Tot seguit s’han donat els premis de les dife-
rents categories de naixements, pessebres, pes-
sebres infantils, especials i concurs familiar: una 
gran feina per part del jurat. 

Gràcies al jurat que han anat casa per casa 
s’ha pogut veure un documental on hem po-

gut gaudir de les imatges de tots els pessebres 
i naixements que han format part de la festa. 

Aquest any com a novetat s’han fet unes pro-
ves en família, per gaudir del nostre poble i 
participar a totes les tradicions del nadal. Ha 
estat una activitat molt divertida i cultural. 

Com a cloenda un pica-pica de germanor, on 
hem pogut comentar idees per a l’any següent. 

Animem tot el poble a seguir amb una tradició 
tan arrelada al poble. 
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CuIDEM L'ENToRN_2 de febrer
Cristina Callís de Villa Cristina

Tot arriba! Dic això perquè va ser cap al setem-
bre que vam començar a parlar amb el regidor 
de Sostenibilitat, en Sixte. Vam donar la idea 
de fer una recollida de les deixalles escampa-
des per Grions. Semblava que seria una idea 
de pim-pam, però res d'això. Les persones que 
no estem dins de l'Ajuntament desconeixem 
aspectes a tenir en compte en qualsevol inicia-
tiva. Per portar a terme la recollida, es va ha-
ver de fer una assegurança als voluntaris per si 
algú es feia mal. No estàvem segurs de la gent 
que s'hi animaria, però cal dir que va ser tot un 
èxit. S’hi van apuntar 35 persones, entre adults 
i nens, totes disposades a treballar de valent. En 
acabar la feina ens vam trobar a l'Espai Jove de 
Grions. Quin esmorzar! Van venir els del Consell 
Comarcal. Van portar la Ruleta d'Envasos. És un 

joc on es van repartint regals, relacionats amb 
el reciclatge, per a tothom. Els que van gau-
dir més van ser la 
mainada. Agraïm 
la col·laboració 
de l'empresa Re-
tal i també do-
nem les gràcies 
a Marta Casellas 
per les seves idees 
i col·laboració. 
Esperem que es 
puguin organit-
zar més recollides 
i deixar el nostre 
entorn amb 0% 
de deixalles.

Per resoldre dubtes sobre la separació 
dels residus i el compostatge, el diumen-
ge 2 de febrer (en el marc de la jornada 
de neteja dels vorals de la carretera de 
Grions) va ser-hi present: la rUleTa 
dels enVasos

on tothom, a més 
d’aprendre, va gua-
nyar tota una varietat 
d’articles reciclats, reci-
clables i recicladors.

Entre tots els 
voluntaris 

es va recollir 
un camió 

de deixalles 
entre els vo-
rals i la zona 
de la riera 
d'Arbúcies.



Abans de res, voldria comentar la 
diferència entre una comercialit-
zadora d’energia (empresa amb 
la qual gestiones el tipus de con-
tracte que tens) i l’empresa distri-
buïdora (la que té la infraestruc-
tura de la xarxa elèctrica). A Sant 
Feliu, igual que a gran part de Ca-
talunya, l’empresa distribuïdora 
és Endesa, i és a qui s’ha de trucar 
quan es té una avaria a la xarxa 
elèctrica (per exemple, si vau pa-
tir algun incident durant el tem-
poral Gloria). A l’empresa comer-
cialitzadora (que no té per què 
ser la mateixa) se li pot comentar 
tot el relatiu al tipus de contrac-
te, preu de l’energia, dubtes en 
la facturació..., però ells no arre-
glen res en cas d’avaria. De fet en 
totes les factures hi sol haver dos 
números de telèfon, un relatiu a 
la distribuïdora (sovint s’indica 
com a Urgències/Avaries) i l’altre 
de la comercialitzadora (Aten-
ció al client). És important saber 
dirigir-se en cada cas a l’empresa 
adequada. La distribuïdora és una 
empresa que no és pot escollir, 
però l’usuari sí que pot decidir quina comer-
cialitzadora pot contractar. Com passa amb les 
línies de mòbil, hi ha una oferta molt àmplia i 
interessant. No és veritat que perquè no tinguis 
la llum contractada a Endesa tardaran més a 
arreglar el subministrament de casa teva en cas 
que hi hagi una avaria.

Part econòmica

La part econòmica és la que sol interessar més 
perquè és la que ens toca la butxaca a final de 
mes. De l’import total de la factura hi ha una 
part que correspon a la potència contracta-
da, que es mesura en kilowatts [kW] i que fa re-

ferència a la quantitat d’energia 
elèctrica que es pot consumir en 
un moment determinat abans 
que «saltin els ploms». (De fet a 
la gran majoria de les cases ja no 
hi ha fusibles de plom, són equips 
mecànics o electrònics els que ta-
llen el pas de corrent elèctric.) Per 
tant, perquè ens entenguem, si 
tens contractat 3.000 W (3 kW), 
quan tens el forn elèctric encès 
(800 W), els llums d’algunes habi-
tacions (300 W), la televisió (200 
W), un calefactor elèctric (1.000 
W), el microones (500 W) i la neve-
ra (200 W), si connectessis alguna 
cosa més és possible que saltés la 
llum; per tant, o bé pares alguna 
cosa o bé contractes més potèn-
cia. La potència que consumeixen 
els electrodomèstics es pot trobar 
a la fitxa tècnica; aquest valor sol 
ser bastant més alt del que real-
ment els equips utilitzen, però 
serveix per fer-nos-en una idea. 
La potència contractada sol cos-
tar uns 46 €/any aproximadament 
per cada kW contractat. Demanar 
a la comercialitzadora que te la 

baixi és un tràmit que val uns 11 €. Com menys 
potència contractada tinguis a casa menys 
equips simultanis podràs tenir connectats al-
hora, però d’altra banda pagaràs una factura 
més petita. És un compromís entre comoditat i 
estalvi. Quin és el valor que necessito? Doncs hi 
ha 3 maneres possibles de calcular-ho:

- el comptador intel·ligent: aquests 
equips que ens han instal·lat a les cases els 
últims anys presenten alguns avantatges: 
et permeten consultar la màxima potència 
que has utilitzat en els últims 3 mesos i, per 
tant, tenir una idea del que realment has 

El passat dissabte 18 de gener vaig fer una xer-
rada explicant algunes nocions d’electricitat i 
de com està estructurada la factura de la llum. 
La xerrada va estar organitzada juntament 
amb els Joves de sanfa i l’ajuntament i es 
va dur a terme a les escoles de Grions.

Aquesta sessió estava dividida en 3 parts: 
- Econòmica
- Administrativa.
- Impacte social i mediambiental.

Entens la factura de la llum?
Toni Cantero de Els Miratges



utilitzat i necessites. Consultar aquesta in-
formació es pot fer a partir de la guia d’ús 
dels comptadors, que es pot trobar per In-
ternet; també hi ha algun vídeo de Youtube 
que ho explica. Qui hi estigui interessat pot 
contactar amb mi (tonicg8@gmail.com).

- Calculadores en línia: si poseu al busca-
dor del navegador d’Internet «calculadora 
de potència contractada» podreu trobar al-
guna web que, introduint els electrodomès-
tics que teniu a casa, us diu quina hauria de 
ser la potència contractada. Aquestes cal-
culadores ens poden donar una idea de si 
estem molt per sobre del que ens recomana 
i per tant hem de baixar-la.

- Fent una llista dels electrodomèstics 
que teniu a casa: mireu el que consumei-
xen segons el que diu la fitxa tècnica i deci-
diu quins utilitzareu de manera simultània 
per marcar el màxim de potència contrac-
tada.

D’altra banda, també hi ha un cost per l’energia 
(kWh) que s'utilitza. A diferència de la potència 
contractada, aquest terme no és un terme fix. 
Com més energia es consumeix més es paga; 
per tant, tornarem al mateix lema de sempre: 
«No hi ha millor estalvi que l’energia que no 
s’utilitza!» Més enllà dels consells habituals 
d’utilitzar bombetes de baix consum i apagar 
els electrodomèstics que estan en standby, és 
important explicar que l’energia consumida 
(expressada en watts hora, Wh) és el mateix que 
multiplicar la potència (en W) pel temps (h). 
És útil calcular de manera aproximada quanta 
energia utilitzem amb cada electrodomèstic 
per veure on podem fer l’estalvi. Un router 
es sol tenir connectat tot el dia (tot i que es 
pot programar perquè s'apagui a les nits de 
manera automàtica); això són moltes hores (24 
h) però consumeix molt poc (15 W). En total 
24*15 = 360 Wh en un dia. Una rentadora sol 
funcionar 1 h a una potencia de 1.500 W; per 
tant, 1500*1 = 1500 Wh. Ja veieu que en un 
dia una rentadora pot utilitzar més energia! 
Conclusió: no posem la rentadora fins que 
estigui plena i si es pot apagar el router quan 
no s’utilitzi millor.

A tot l’anteriorment citat s’ha de sumar els im-
postos, que són primer d’un 5%, que és l’impost 
d’electricitat, i sobre el total de la factura l’IVA 
del 21% que no falti. És l’electricitat un bé ne-
cessari? És just un 21%?

Es paga un lloguer del comptador, que sol ser 
0.81 € per mes. Si pagueu gaire més demaneu 
explicacions a la comercialitzadora.

Qui no tingui un contracte PVPC (més endavant 
explicarem què és) pagarà uns 2 cèntims diàris 
en concepte del bo social (es tracta d’una ajuda 
solidària per a qui té problemes econòmics per 
pagar la factura de la llum).

Aquests són els imports obligats a pagar. És 

probable que algú de vosaltres pagui altres 
imports, com serveis de manteniment (okllum) 
o d’altres que no recomano, ja que són serveis 
que no solen ser necessaris. Parleu amb la vos-
tra comercialitzadora per treure aquests serveis 
en cas de no saber què són.

Part administrativa

Existeixen molts tipus de comercialitzadores, 
però les classifico en 2 tipus;

- Les de mercat regulat: són les grans em-
preses que per llei estan obligades a oferir 
uns preus de l’electricitat més barat i per 
tant a la llarga són les més econòmiques. 
Però, alerta, això només si es demana la ta-
rifa PVPC (preu voluntari per al petit consu-
midor). Les grans elèctriques juguen als dos 
mercats i és possible que t’ofereixin con-
tractes plens d’enganys. És important de-
manar la tarifa PVPC si estàs dins una de les 
grans elèctriques. El preu de l’electricitat és 
fluctuant i alguns mesos es pot pagar més, 
però a la llarga és més econòmica.

- Les de mercat lliure: són empreses que 
ofereixen diferents tipus de preus per 
l’energia i la potència, normalment preus 
fixos. Solen ser més cares que les de mer-
cat regulat, però poden oferir ofertes o 
paquets de descompte que interessin més 
a l’usuari. Com comentaré més endavant, 
n’hi ha algunes que poden oferir, per exem-
ple, que l’electricitat provingui de fonts re-
novables, cosa que les de mercat regulat no 
ofereixen. Com en el món de la telefonia, hi 
ha moltes ofertes i a cadascú li pot interes-
sar una cosa diferent. En cas de dubte o de 
no tenir clar què t’ofereixen, és millor anar 
a la tarifa PVPC.

Per a subministraments de fins a 10 kW de po-
tència contractada, l’usuari pot escollir la tarifa 
2.0A o 2.0DHA (amb discriminació horària). La 
tarifa amb discriminació horària ofereix preus 
de l’energia més econòmics si es consumeix de 
22 h de la nit a 12 h del matí següent (el que es 
coneix com a «hores vall»), però l’energia costa 
més de les 12 h a les 22 h («hores punta»). Com 
que el període d’hores vall (14) és més ampli 
que el d’hores punta (10), a menys que tinguis 
un consum elèctric molt important durant els 
vespres, sempre surt més a compte una tarifa 
amb discriminació horària. De fet, quan més 
del 25% del teu consum es produeix en hores 
barates, ja surt a compte aquesta tarifa. La re-
comano a la majoria de llars domèstiques, ja 
que pot suposar un estalvi de 3-5 € mensuals. 
Cada cas s’ha de mirar en particular. De març a 
setembre la franja horària es mou una hora en-
davant. És molt probable que aquestes tarifes 
canviïn aviat, segons apunta un comunicat de 
la Comissió Nacional de Mercats i Competència, 
però l'essència serà la mateixa: en algunes ho-
res del dia serà més barat consumir.



Colla bastonera 

les Picasoques
La colla bastonera Picasoques comença l'any 
amb força i, ara sí, amb assajos setmanals. Cada 
divendres de 21.00 a 22.00 h a la Sala Poliva-
lent. Us podeu acostar a conèixer-nos!

Estem practicant noves danses, i les persones 
que s’han incorporat a la colla ja estan al dia 
de tot!

I és que en breu comença la temporada d’actes 
i danses arreu. Estem preparant-nos per a la 
festa de Santa Bàrbara, Sant Isidre, i potser, si 
tot va bé, creuarem la frontera per visitar el 
país veí.

Per cert, si voleu seguir-nos i veure què fem 
cada setmana ens podeu visitar a instagram 
@picasoques.stfeliubuixalleu. 

“Saltar, ballar i picar”

El bo social és un ajut per pagar el 25%, el 
40% o fins i tot el 100% de la factura. El poden 
sol·licitar totes aquelles unitats familiars que 
compleixen les condicions següents:

- Són família nombrosa.

- Sense menors, amb uns ingressos menors 
a 11.279,39 €.

- Amb un menor en la unitat familiar i uns 
ingressos menors a 15.039,19 €.

- Amb dos menors en la unitat familiar i uns 
ingressos menors a 18.798,98 €. 

Aquests límits s’incrementen amb 3.759,80 € 
més quan el titular o algun membre de la uni-
tat familiar:

- Té una discapacitat reconeguda igual o su-
perior al 33%.

- És víctima de violència de gènere o terro-
risme.

- Forma part d’una família monoparental.

- Es troba en una situació de dependència 
reconeguda de grau II o III.

Qualsevol dubte que tingueu el podeu comen-
tar amb la comercialitzadora, trucant al núme-
ro d’atenció al client.

Part d’impacte ambiental i social

En el número 38 de la revista ja comentava què 
és Som Energia i per què considero que és una 
empresa molt interessant a tenir en compte. És 
una cooperativa d’energies renovables sense 
ànim de lucre que aposta per un model elèctric 
transparent, de generació local 100% renova-
ble, que fomenta l’autoconsum i l’estalvi ener-
gètic. Actua com a comercialitzadora i com a 
productora. Com tots sabeu, produir l’energia 
té un impacte tant en el medi ambient com en 
el territori. Som Energia assegura que tot el 
còmput d’energia que utilitzaran els seus socis 
i clients provindrà de fonts renovables: algunes 
plantes de generació renovable són finançades 
pels mateixos socis, cosa que assegura un im-
pacte social positiu. Al no ser una de les grans 
elèctriques, treballa al mercat lliure i, per tant, 
els preus poden ser una mica més cars (tot i que 
no sempre!); en el pitjor dels casos, i amb un 
consum mitjà anual d’una llar de 3000 kWh, es-
taríem parlant d’uns 4 € més al mes. Recomano 
tenir-la en compte, i si teniu qualsevol dubte 
podeu contactar amb mi.

Fins aviat i bona energia!
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Esbart dansaire 
Montsoriu

Esbart Dansaire 
Montsoriu

El passat dia 23 de novembre tot l'esbart vam 
anar a veure el nostre mestre de dansa Quim 
Serra Puigvendrelló a la seva actuació, ano-
menada Trencadís de Cançons. L'actuació es 
representa al Palau de la Música Catalana de 
Barcelona, un lloc icònic per a tota la cultura 
catalana. Anar-hi no només és una experiència 
musical, sinó també arquitectònica i cultural. 

En l'espectacle es representaven diferents dan-
ses, inspirades en els balls tradicionals, però 
amb cançons infantils populars com la famosa 
cançó dels bombers o la cançó de les pedre-
tes. Les danses són molt vistoses i distretes. La 
música és en viu, els ballarins utilitzen diversos 
materials i tècniques per captar l'atenció del 
públic més petit. El nostre mestre de dansa és 
el director escènic de l'espectacle i interpreta el 
paper de la Filadora, la mussa de la música ca-
talana. La seva actuació i la coreografia que va 
dur a terme ens va ens va semblar espectacular.

Aquell dia, tot l'esbart, els pares i familiars in-
closos, vam anar a veure l'espectacle i vam anar 

a Barcelona en bus. Un cop acabada l'actuació 
vam tenir l’oportunitat de veure el darrere de 
l'escenari del Palau, fins i tot hi vam pujar i ens 
vam fer una foto de grup.

El concert va ser molt entretingut i vam poder 
veure la feina que fa en Quim més enllà de di-
rigir-nos els assajos. Va ser molt interessant. A 
més, sempre és emocionant veure l’art i poder-
ne gaudir. I estar amb tot l'esbart junt és una 
gran experiència.

Ara centrant-nos una mica més en l'esbart i 
en el nostre grup, cal destacar una nova pro-
posta. En Quim ens va proposar, a les juvenils, 
realitzar una dansa en honor a una llegenda 
del nostre poble. Vam escollir la llegenda de 
les Alzines Balladores, una de les més emble-
màtiques i representatives del nostre poble. A 
través d'aquesta llegenda, ell ens ha coreogra-
fiat un ball que podreu veure més endavant en 
alguna de les nostres actuacions.

L'Esbart va d'excursió al Palau de la Música!
Grup de les juvenils
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Associació de 
Joves de sanfa
Bon dia a tots i totes!

Som els Joves de Sanfa, formats per: Marc Can-
tero, David Gamarra, Josep Avellaneda, Marta 
Sanitjas, Sara Negre, Aina Pla, Devi Mesanza, 
Jordina Armengol, Martina Ramon, Elisabet Ar-
mengol, Júlia Roquet i Paula Pla.

Si ens coneixeu sabreu que som d’edats molt 
diverses; gràcies a això veiem els joves, les acti-
vitats i propostes que realitzem des de punts de 
vista molt diferents i això fa que siguem espe-
cials i alhora ens compenetrem molt, ens escol-
tem entre nosaltres i acabem fent un remix de 
propostes i finalment escollint la millor activi-
tat que s’adapta a tots i a cadascun de nosaltres 
d’una manera diferent. Per tot això, si ets jove, 
t’animem a enviar-nos un missatge per insta-
gram a @jovesdesanfa i dir-hi la teva, venir a 
col·laborar amb nosaltres i fer el poble i la seva 
gent una mica més teu.

En aquesta edició us volem explicar una mica 
què farem enguany i també animar-vos als 
més joves del poble a col·laborar amb nosal-
tres: passar tardes divertides, participar en 
activitats del poble, conèixer-nos entre tots i 

d'altres. Com dèiem, una de les principals ac-
tivitats que volem organitzar aquest any és un 
3x3 de bàsquet, per tal d’animar els joves i no 
tan joves del poble i realitzar una activitat que 
com a joves en agradi, perquè d’això es tracta 
la col·laboració amb els joves: de fer activitats 
per al poble, però activitats que ens facin sen-
tir realitzats i que trobem interessants. També 
volem explicar-vos que aquest any HEM ESTRE-
NAT SAMARRETA I LoGo! Aquesta ens ha ani-
mat a començar aquest any amb més empenta 
i ganes de fer coses per nosaltres i per al poble.

Com molts de vosaltres deveu recordar, com 
cada any, enguany també vam fer-nos càrrec 
del bar de la quina per a La Marató de TV3, 
que va ser tot un èxit.

Us animem a col·laborar, participar amb nosal-
tres, us garantim que serà d’allò més divertit, 
gratificant i al mateix temps podreu sentir-vos 
una mica més del poble i de tota la gent que en 
formen part.

i aquí tenim una 

novetat per aquest 
any:

organitzem un 
3x3 de bàsquet!
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El primer que volem fer és DoNAR LES GRÀCIES 
al Club de Bitlles Perxa d’Astor, per l’aportació 
econòmica a la nostra associació. Nosaltres vam 
pensar en invertir la donació econòmica que 
ens van fer en alguna cosa ben visible. Així és 
com vam fer samarretes amb el nostre logo 
d’un color ben escaient. Per tant, quan fem ac-
tivitats o anem a les caminades se’ns veurà de 
seguida i no ens perdrem.

A continuació expliquem algunes activitats:

la Castanyada

El día 5 de noviembre de 2019 se celebró en 
“Cal Mestre” la segunda castañada de la aso-
ciación de Jubilats.

Sobre las 6 de la tarde comenzamos el acto 
siendo los participantes unas 50 personas. Asis-
tieron como invitados el presidente de los jubi-
lados de la comarca de la Selva, Sr. Manel Serras 
y varias personas más.

En las mesas había castañas en abundancia, pa-
nellets, moniatos al horno, vino joven y mos-
catel.

Una vez acabado de comer se propuso hacer 
juegos de diversión varios como el de los pa-
quetes, el de las sillas y el del presidente man-
da.

Se entregaron las camisetas oficiales de la aso-
ciación y sin más se dio por terminada la fiesta.

Daniel Bueno de Can Bueno

assemblea general ordinària

El dia 7 de novembre vam celebrar a Cal Mestre 
l’Assemblea General ordinària 2019.

Vam repassar les activitats fetes durant l’any, 
l’estat de comptes i el número de socis.

En properes assemblees agrairíem més assistèn-
cia i participació.

Postres de nadal 

El dia 2 de desembre de 2019 l’associació, amb 
col·laboració amb l’Ajuntament, vam organit-
zar un taller de postres de Nadal, “el tronc de 
Nadal”.

Vam quedar tots a les 17 hores a la Sala Poliva-
lent, on ens hi esperava en Pitu (el nostre pas-
tisser) amb els ingredients: la base, la xocolata, 
la nata, la melmelada i coses per adornar, com 
per exemple els Lacasitos. Amb les seves expli-
cacions i la nostra imaginació van quedar uns 
troncs bons, bonics i colorits.

Vam passar una tarda divertida, sense preocu-
pacions i lluint la samarreta amb el nostre logo.

Neus i Josep dels Quatre Vents

Associació de
Jubilats
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la Marató de TV3

També volem recordar que aquest any vam 
participar a La Marató de TV3. Vam fer, entre 
totes les donacions dels membres, una magnífi-
ca panera per la Quina per La Marató.

Classes de català

Una altra activitat que anem fent tot l’any són 
les classes de català.

Cada dimecres de 16.30 h a 18 h un grupet de 8 
alumnes ens trobem a l’Espai Jove de Grions i la 
nostra companya Maria Gubert ens fa gaudir, 
aprendre i estimar la nostra llengua en unes 
classes ben amenes i variades.

Si teniu ganes d’aprendre a escriure i llegir mi-
llor el català i passar una estona interessant po-
deu apuntar-vos-hi.

Ja en aquest any 2020 vam organitzar junta-
ment amb l’Ajuntament l’obra de teatre 
“Pessebre vivent del Procés”. (Vegeu pà-
gina 27).

Voluntariat a l'escola alzines balladores

Vam parlar amb la direcció del col·legi Alzines 
Balladores per oferir els nostres serveis. Ens van 
rebre amb els braços oberts i així, a partir del 
gener, la Rosa, la Maria, la Dolors, l’Anna i en 
Jesús, hem començat el nostre voluntariat:

Expliquem contes i llegendes a quart.

Als alumnes de cicle superior els hi ensenyem a 
cosir i fem unes bossetes.

Els nens i nenes de tercer s’inicien a jugar a es-
cacs.

Tenim el plaer d’explicar i practicar, els primers 
coneixements d’aquest joc tan meravellós. 

Intentarem explicar les regles del joc amb un 
“cert rigor”... més ben dit IMPoRTANT: Normes 
que cal respectar.

El nostre interès és que els nens i les nenes es 
diverteixin.

Es diu que els escacs són més que un joc, “és 
una diversió intel·lectual” i també bastant de 
“ciència”.

Acabem dient: No hi ha dubte que és una acti-
vitat constructiva.

Jesús Ruiz de la urb. Ducat del Montseny

dipsalut

L’Ajuntament ens va proposar si volíem aprofi-
tar les ajudes de Dipsalut per dinamitzar i resol-
dre dubtes de l’associació de jubilats.

Vam fer una primera reunió-presentació a 
l’Ajuntament i el passat dia 27 de gener ja vam 
fer una reunió la junta de l’associació amb la 
Farners de Dipsalut. El dimarts 11 de febrer ha 
vingut a les trobada que fem a la Sala per par-
lar amb més gent associats i compartir amb ella 
algunes activitats que ens agradaria fer.

activitats que ja s’estan preparant:

Rebreu els programes de cada activitat.

- Dijous gras, el dia 20 de febrer.

- Taller de memòria. Tots els dilluns de 16 h a 
17 h al Local Jove de Grions, amb la Farners de 
DipSalut. Comença el dia 24 de febrer.

- Arrossada “Dia del Soci”, el dia 15 de març.

Les caminades ja programades pel Consell Consul-
tiu Gent Gran de La Selva són les següents:

- Casal de Vilobí d’onyar, el dia 20 de març.

- Casal d’Arbúcies, el 16 d’abril.

- Casal de Lloret de Mar, el 7 de maig.

- Casal de Riells i Viabrea, l’11 de juny.
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Com tothom ja sap, a aquestes alçades ha passat 
per casa nostra i més enllà el temporal Gloria, 
que ens ha causat força destrosses. Actualment 
estem arreglant tot el que podem i ja es pot 
passar pels camins principals amb alguns entre-
bancs: camins mig tapats de terra i altres amb 
uns quants sotracs. Però comencen a aparèixer 
els problemes quan deixes els camins principals 
i agafes camins més secundaris on hi trobem un 
arbre caigut, una petita esllavissada... Ho vas 
traient i vas passant, però de cop no hi ha camí 
(l’aigua se l’ha emportat cap a Blanes).

Entre tots: l’ADF, l’Ajuntament, els caçadors 
i els particulars, hem de fer el que puguem 
aquests pròxims mesos per tenir disponibles 
tots els camins quan arribi l’estiu. Tots sabem 
que aquesta època normalment és seca i si ens 
comencés un incendi hem de tenir la seguretat 
que podrem accedir-hi, ja que si hi som a temps 
podrem apagar-lo més ràpid. Per això hem de 
posar-hi tots una mica de la nostra part, traient 
l’arbre o la petita esllavissada dels camins que 
no són principals. Què passarà si cau un llamp 
en una zona on no podem arribar? El foc es 
propaga molt de pressa i si no l’aturem a temps 
potser farà falta més aigua de la que tindrem.

ADF
Guilleries-Montseny 

no
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Volem agrair públicament les col·laboracions 
dels següents ajuntaments, amb el benentès 
que quan ens avisin d’un niu farem el possible 
per destruir-lo:

- sant Feliu de buixalleu ha aportat, du-
rant el 2019, 80 litres d’atraient per al pa-
rament de trampes repartit entre apicultors 
i veïns interessats i un mono específic per a 
la retirada de nius de vespa velutina marca 
Xorsa (dipòsit: Josep Sabadell).

- Hostalric ha aportat, durant el 2019, 20 li-
tres d’atraient per al parament de trampes 
repartit entre apicultors i veïns interessats i 
un mono específic per a la retirada de nius 
de vespa velutina marca Xorsa (dipòsit: Josep 
Bohils). Reunió pendent amb el nou alcalde.

- arbúcies ha fet, durant el 2019, una apor-
tació en metàl·lic de 1400 euros destinats 
a cartutxeria, esprai matavespes, un mono 
específic per a la retirada de nius de vespa 
velutina marca Xorsa (dipòsit: Àlex Mollera) 
i dues balineres (dipòsit: Miquel Carbonell i 
Narcís Garriga).

- Massanes ha aportat durant el 2019, lí-
quid atraient.

- riells i Viabrea ha aportat, durant el 2019, 
8 litres de líquid atraient, i tenim una reunió 
pendent.

activitats dutes a terme el 2019:
1r- lluita vespa velutina: 

- Repartir líquid atraient i potenciar la 
col·locació de trampes entre el març i juny.

- Atendre trucades dels ajuntaments i par-
ticulars per retirar sis nius primaris: Can 
Cadell (Gaserans), Cap del Camp (Sant Fe-
liu), Can Granell (Arbúcies), Can Massaguer 
(Grions), Can Campeny (Gaserans) i Riudecós 
(Arbúcies).

- Eliminar nius secundaris: Municipi Sant Feliu 
10, Municipi Arbúcies 6, Municipi Hostalric 3, 
Municipi Massanes 6 i Fogars de la Selva 3.

2n- Col·laborar amb la revista municipal 
de sant Feliu i ràdio arbúcies per difondre 
la problemàtica de la vespa velutina.

3r- demanar a tots els veïns que en cas 
de veure algun niu ho comuniquin al seu 
ajuntament, que ens avisarà per destruir-lo.

Per contactar amb nosaltres: 

amicsdelesabellesdelaselva@gmail.com

Amics de les Abelles
de la selva

1 - Niu localitzat a 
Sant Romà.

2 - Utilització de la 
pèrtiga per eliminar 
un niu a Massanes.

3 - Utilització d'una 
cistella per eliminar 
un niu a Fustes 
Martorell.

4 - Injecció del líquid 
en un niu a Can 
Juandó.

5 - Niu a terra caigut 
arrel de l'esclafit a 
Can Nolasco.

6 - Niu construit a 
terra entre Grions i 
Massanes.

7 - Niu localitzat 
a l'ermita de Sant 
Segimon.

2 3

1

5

7

6

4
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La caça és un terme poc extens i amb poc su-
port actualment. Personalment em sembla irò-
nic. Sobretot per aquelles persones que tenen 
una alimentació basada en animals, que prin-
cipalment han comprat en el supermercat. Em 
sorprèn la hipocresia d’aquest acte, tot i que no 
dono suport a la ingesta de productes animals, 
abans menjaria un animal caçat que un animal 
criat per ser menjat. 

En la societat actual en què vivim, la caça té di-
ferents punts de vista, i crec que s’han de tractar 
segons la necessitat de cada zona. òbviament, 
l’activitat humana ha afectat els ecosistemes en 
molts sentits, i això altera els depredadors i les 
preses; és a dir, si se n’extreu el depredador per 
motius d’assentament humà, és molt probable 
que hi hagi una proliferació de la presa (que en 
un principi no és una amenaça per al poblat). 
Ara bé, el fet que no tingui cap espècie noci-
va fa que el que en principi era una població 
reduïda es transformi en una gran població i 
aquesta s’estengui per cercar un espai més am-
pli amb la finalitat d’alimentar-se i comenci a 
ocupar un territori que posi en perill la segu-
retat de les ciutadanes i ciutadans del poblat 
més proper. Com ja sabeu, el porc senglar n’ha 
sigut un exemple recent. En aquests moments, 
és quan hi ha una crida a la població caçadora, 
abans criticada. 

Considero que algú ha de tenir el paper de fer 
una regulació de les espècies que es descontro-
len segons l’administració humana, i aquest pa-
per l’assumeixen les persones que tenen aques-
ta llicència. 

Ara bé, quan no hi ha aquesta necessitat, es-
tic a favor de la idea de que hi hagi més lliu-
re intercanvi entre carnisseries i caçadors/es, i 
que es fomenti un consum més local. Tant de 
bo l’autonomia fos un interès estès i secundat 
per les administracions públiques properes a la 
zona. 

Per altra banda, crec que també s’han de tenir 
en compte els residus de plom que s’alliberen 
al sòl, que poden arribar a ser un greu proble-
ma a llarg termini. El plom és un metall pesant, 
i això significa que amb petites quantitats con-
tamina molt perquè, entre altres coses, pot for-
mar sals i elements organometàl·lics molt resis-
tents, i pot arribar a afectar la cadena tròfica 
de l’ecosistema. I ara mateix ens trobem en una 
situació crítica davant la contaminació. 

Mai no he sostingut cap arma, aleshores, qualse-
vol reflexió parteix de l’absència d’experiència, 
i per això penso que en general la posició 
com a caçador/a, és complicada de defensar 
i també d’atacar, i crec que la manera més 
intel·ligent d’abordar la crítica és saber quins 
beneficis aporta aquesta activitat i potenciar-

los (en general, davant 
de qualsevol situació). 
Però el que em sem-
bla més important és 
actuar en col·lectivitat 
perquè aleshores és 
quan hi ha comprensió 
i una millor gestió (que 
pot permetre el des-
envolupament de més 
activitats relacionades, 
com la conservació del 
medi –que ja es fa- i 
més motivació i apro-
pament a la natura per 
part de la població en 
general). 

Colla senglanera
sant Feliu de buixalleu i Grions
Helen Conesa de Canet de Mar i estudiant de Ciències Ambientals

Fotografia d'H. Díaz caça-
dor de la colla de Sant 
Feliu de Buixalleu.
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MEMÒRIA SELECTIVA de Mercè Serra de Banyoles 
Vam entrar totes dues de bracet al vestíbul del 
centre comercial. Feia anys que l’àvia no hi ana-
va, vaig pensar que per a ella seria un estímul i 
un canvi d’aires que li aniria bé. Tenia la convic-
ció que, malgrat l’Alzheimer i el pes dels anys, 
un tall en la rutina podria despertar-li la ment i 
retornar-li, durant una estona, les aromes de la 
vida. No em va costar gaire endur-me-la de casa 
els pares. Últimament, s’animava a sortir amb 
la simple proposta d’anar a comprar xuixos a la 
pastisseria de tota la vida, ara reconvertida en 
una fleca sense personalitat. Per l’àvia continua-
va sent Can Pep, malgrat que en Pep ja feia anys 
que, com ella, veia els dies del mateix color, un 
rere l’altre. 

Va ser tot un descobriment. A mesura que 
anàvem avançant pel passadís central, a l’àvia 
se li van posar els ulls com taronges fent anar 
el cap a dreta i esquerra, meravellada de veure 
com havia canviat tot allò. Se’m va aferrar ben 
fort al braç, tant com amb l’altra mà s’aferrava 
el seu moneder. De mica en mica vaig notar com 
accelerava el pas, dins d’un frenesí més propi 
d’adolescents en un parc d’atraccions. Al seu ros-
tre hi vaig veure la Lídia de dècades enrere, la 
d’aquelles fotos de l’àlbum que té al menjador; 
bé, el que ara té a la tauleta de nit de casa els 
pares. Els ulls li brillaven i els pòmuls van perdre 
el blanc trencat que l’empal·lidia tant. La camisa 
blanca que duia posada il·luminava el SEU rostre 
d’una manera particular. 

- Com ha canviat això, nena! -em deia tota 
eufòrica. 

- Sí, àvia, el centre comercial ha crescut molt 
des de l’última vegada que hi vas venir. -In-
tentava trobar en la seva mirada una mostra 
d’agraïment que no veia per enlloc. L’àvia te-
nia els cinc sentits oberts per absorbir, com 
una esponja, tots els estímuls del moment.

- Uf, ja fa molts anys d’això! El teu avi hi va 
treballar fent els fonaments. L’Antoni sem-
pre deia que servirien per pujar-hi deu pisos 
a sobre. I mira, que gran i que maco tot! I 
doncs, avui no menjarem xuixos? En Pep ja 
ens els deu haver guardat. -El pes de la reali-
tat sempre ens posava a lloc i ens feia tornar 
a la casella de sortida. 

Vam passar per davant de botigues de roba, sa-
bateries, sales de jocs, cafeteries... L’àvia s’havia 
rejovenit de cop. Caminava més lleugera i es veia 
més esvelta. El to de veu se li va fer amigable i 
les arrugues del front se li van relaxar. Per acabar 
d’arrodonir la tarda de dissabte, vam trobar-nos 
un parell de senyores del barri que havien anat a 
fer el mateix que nosaltres. Velles conegudes de 
l’àvia que, al veure-la, es van posar les mans al 
cap. Es feien creus que s’haguessin pogut trobar 
allà i en un tres i no res van fer la seva rotllana 
particular a tres bandes, a on lògicament jo no hi 
tenia cabuda. Me’n vaig allunyar amb la mirada 

d’assentiment de l’àvia.

A una distància prudent, em vaig asseure a la terras-
sa d’una cafeteria. Des d’allà les veia a totes tres 
rient i parlant de les seves coses. Va ser el meu 
moment de contemplació i de satisfacció. La 
Lídia amb les seves amigues, la Lídia i les seves 
xafarderies. La Lídia. Sí, ella. Era una hora con-
correguda i el brogit de la gent ho inundava tot. 
Cada vegada hi havia menys taules lliures a la 
terrassa. Em vaig distreure un moment per com-
provar que ho tenia tot a lloc, la bossa, el mòbil, 
la caixeta de pastilles d’emergència per a l’àvia; 
tot a lloc. Al tornar a fixar la mirada cap al pas-
sadís, la gentada no em deixava veure cap de les 
tres dones. Vaig deixar els diners del cafè a sobre 
la taula, ho vaig recollir tot i me n’hi vaig anar 
directament. 

Només va caler que fes tres passes per veure les 
dues veïnes allà a on les havia deixat, però l’àvia 
no hi era. Em va venir una suor freda i a la boca 
em va retornar el regust del cafè amarg.

- A on és l’àvia? -Vaig intentar no alterar-me. 
Sabia que amb persones d’aquestes edats el 
pitjor era mostrar nerviosisme. 

- Ai, filla! -Em va dir la senyora més alta po-
sant-se les mans a la cara-. De cop i volta ha 
marxat! No ho se pas! Ai, senyor... Estàvem 
parlant tan tranquil·lament, però ha co-
mençat a venir gent... i no ho sé... m’he girat 
un moment... -Parlava amb veu plorosa. 

- Ai, quin disgust! -Hi va afegir l’altra dona, 
que premia la seva bossa contra el pit, com 
si abracés un peluix-. És com si se’ns hagués 
escapat, oi? -Li deia a la companya-. Valga’m 
Déu senyor! -Dirigint-se a mi-. I amb això que 
té la teva àvia que es desorienta... És que no sé 
pas com ha pogut passar! Si estàvem parlant la 
mar de bé... però ara hi ha tanta gent, aquí...

Era veritat, el centre comercial s’havia convertit 
en una olla de grills, molta gent, molt soroll i 
l’àvia per enlloc. Em vaig començar a imaginar 
totes les possibilitats. M’esgarrifava pensar en 
com ho explicaria a casa i què podria arribar a 
passar. Me’n feia creus que un passeig innocent 
pogués arribar a acabar tan malament. M’havia 
endut l’àvia a contracor dels pares, però els ha-
via pogut convèncer dient-los que ells també ne-
cessitaven les seves hores de tranquil·litat. Tot ho 
havia fet a fi de bé, per a tots. El cor m’anava a 
mil per hora i em sentia com si tingués una llo-
sa de formigó suspesa sobre el cap. Passats cinc 
minuts de cerca infructuosa i avançant-me a la 
magnitud de la tragèdia, vaig avisar a una pare-
lla de nois de seguretat que passaven pel passa-
dís. Les veïnes i jo els hi vam explicar la situació i 
de seguida ho van comunicar a la resta del servei 
de seguretat, per començar la cerca dins del ma-
teix centre. 

Els nois em van apartar discretament de les dues 
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Lourdes Codina i Roger Bernabeu
de la urb. Can Cadell

Aquest 12 de febrer d’enguany celebrem les nostres Noces de 
Paper; el nostre primer any de casats. I ens fa recordar com va 

anar tot plegat aquest encàrrec del Sant Feliu Diu:

En resum, el fet és el següent: 

Tot va començar quan, dins la mateixa setmana, ara no 
recordem pas quina, i no ben bé el mateix dia però sense 

haver-s’ho dit entre elles... les nostres respectives sogres (l’Ame i la 
3A), ens van dir que els faria gràcia i molta il·lusió veure’ns 

casats! Nogensmenys la nostra primera arrencada va ser la de 
fer-nos un bon tip de riure i dir-nos l’un a l’altra i l’altra a l’un: “Sí, 

home!”

La cosa no va quedar aquí, ja que una vegada els vam dir en 
un àpat familiar el que ens proposaven l’una a l’altra van fer-s’ho 
anar prou bé com per encarar-ho subtilment cap a un món de 
meravelles inusitades: “Doncs jo us pago un viatge!”, feia l’una... 

“Doncs jo us pago el convit!”, feia l’altra... i amb una carona... No 
vam poder dir que no! Ho vam veure amb uns altres ulls; sabíem 

que es tractava de fer-les felices...

En mig de tot el que ja hi teníem rodant, vam planificar amb l’ajut 
i les facilitats de l’Ajuntament i la Sandra, realitzar el casament a 
un any vista, tot buscant una data ideal, que a tothom li anés 
bé, amb el núvol de coses a tenir en compte per a tal efecte i 

efemèride...

En definitiva, i com ens acostuma a passar, res va ser com havia 
de ser i va haver-hi un gran gir d’esdeveniments. 

El viatge el vam fer abans del casament, per Halloween, pels 
Estats Units i la data es va haver d’avançar per temes personals, 
però de manera rodada vam poder-ho fer anar molt de pressa 
tot per fer-ho de manera íntima: família directa, i dues testimonis 
de luxe: les sogres! (Volíem que fossin en Thule i la Lila, els nostres 

gossos, però es veu que no pot ser.)

A l’esdevenir tot de manera tan immediata, vam poder gaudir 
de diverses oportunitats per anar repetint celebracions per tot 
arreu i amb els amics per separat tot anant-los sorprenent amb 

la notícia: Ens hem casat!

De vegades encara se’ns fa estrany, però la veritat és que 
n’estem ben cofois.

Felicitats 

a tots!

se n’han celebrat 6

dones, que no paraven de lamentar-se. Van dir-
me que estigués tranquil·la, que en la majoria 
de casos la persona es trobava al cap de pocs 
minuts, perquè amb les càmeres de seguretat 
s’agilitzava molt tot el procés. Assentint amb el 
cap em deien que segur que la trobarien sana 
i estàlvia, que quedaria tot en un espant. Me’ls 
escoltava a mitges, amb un ull a banda i banda 
rastrejant, dins les meves possibilitats, el passadís 
massificat de gent. 

- Ai Senyor! Mi-te-la! -va dir la senyora alta, 
sense deixar d’aguantar-se la cara amb les 
mans-. Però si porta la camisa ben plena de 
gargots!

Dues noies uniformades acompanyaven la meva 
àvia cap a on érem nosaltres, agafant-la de bra-

cet, una a cada banda. Caminava tan lleugera 
com abans i tenia la mateixa cara d’il·lusió re-
novada. La camisa blanca immaculada s’havia 
convertit en un mapa. Estava plena de guixades 
de bolígraf i de tampons blaus, dels que es fan 
servir per marcar els cartrons del bingo.

- Caram, la Lídia... -em va dir la senyora que 
abraçava la bossa-. Veig que hi ha coses que 
no s’arreglen ni amb els anys ni amb la pèr-
dua de memòria... per segons què encara en 
conserva...

I aleshores, vaig entendre la reticència dels meus 
pares a endur-me l’àvia aquella tarda, la seva 
tossuderia en voler tenir sempre el moneder a 
prop i aquells ulls verds d’adolescent, amb ganes 
de menjar-se el món. 



Total naixements: 4

Thian Pla Mazur
Carrer Montseny - 9 de maig

Hola! Soc en Thian. Vaig néixer a l’hospital Santa Caterina de Girona. Ara 

mateix soc el petit de la casa i m’estimo molt el meu germà Gerald (que 

m’agafa els joguets) i els papis, que els hi dono molta guerra. 

Salut i petons per a tothom!

Araceli Moncada Aymerich
Urb. Rio Park - 22 d’octubre

Soc l'Araceli, de l'urbanització Rio Park. Diuen que 
soc molt bona i tranquil·leta. Conjuntament amb el 

meu tete Eloi, som la felicitat absoluta de casa. 
Petunikus a tothom. 

Alaia Pinyol Costarrosa 
Cal Banyut - 5 d’agost

L’Alaia va néixer a casa amb els primers raigs de sol el dia 

5 d'agost a les 6.00 a Gaserans, Sant Feliu de Buixalleu, un 

bonic poble del Montseny. Va pesar 3,060 kg. És una petita 

molt eixerida i riallera, com el seu nom indica: alegria. Menja 

i dorm molt des del primer dia. Ha inundat de felicitat i pau 

els nostres cors. Ella, a diferència de nosaltres, els seus 

pares, ha nascut en un entorn de naturalesa i això marcarà 

la seva vida positivament.

Olivia Noes
Cal Sart - 9 de desembre

L’Olivia va néixer el 09/12. És 

la nova princesa de casa, i té 

els seus pares enamorats...

Defuncions 2019: 1 dona i 5 homes

naixements
20 1 9

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

Col de fulla 
per a 

l’aviram.

Col 
gegant! 

3 metres i 
mig 

d'alçada.

Josep Pla de 
Villa 

Massaguer
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  n és aquest 

Aquesta secció de la revista munici-
pal té com objectiu donar a 

conèixer indrets, racons, topònims, 
peces arquitectòniques, arqueològi-

ques, 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.

LA ROCA DE LES CREUS

Es tracta d’un bloc granític que es troba prop de la 
carretera que va d’Hostalric a Sant Feliu de Buixalleu 
per la Conna, al peu d’un camí de bosc que marxa cap 
a la dreta, una mica abans d’arribar a l’església de 
Grions. Situada en un ampli espai rocallós, la grossa 
roca granítica sobresurt d’un marge i és anomenada 
la Roca de les Creus, nom que prové de la cara 
superior on es veuen gravades onze creus gregues. 

Segons un estudi descriptiu sobre aquesta roca a 
càrrec dels arqueòlegs del Museu de la Gabella 
d’Arbúcies –Josep Manuel Rueda, Jordi Tura i Josep 
Maria Llorens–, la interpretació funcional de les 
creus, així com l’època i la tècnica de la seva gravació, 
són molt difícils de determinar. Les creus gregues 
insculpides es poden remuntar al període visigòtic i 
arribar fins a qualsevol època anterior al s. XX. Els 
elements gràfics i estilístics no són suficients per 
perfilar una datació. L’estudi fou publicat l’any 1992 
en el número 5 dels Quaderns de la Selva, editat pel 
Centre d’Estudis Selvatans amb una sola pretensió: 
donar a conèixer la troballa a la comunitat d’estudiosos.

Durant la Guerra del Francès, en l’encerclament del 
castell d’Hostalric per les tropes franceses, l’exèrcit en 
campanya tenia ocupat Grions amb l’establiment de 
diversos campaments i destacaments de soldats. El 
general Polombini tenia l’estada en el Mas Serra. 
L’activitat de les tropes franceses vers el poble, 
integrades per mercenaris italians, va ser devastado-
ra, ignominiosa i cruel, amb saquejos, assassinats de 
veïns que es resistien i crema de cases. Fins al punt 
que la gent es va haver d’amagar a la muntanya o 

Racó?

En el número anterior el Racó era:
exiliar-se lluny cap a terres de domini del govern 
espanyol. D’entre tants excessos, la gent gran que 
ens ha precedit, ha conservat una tradició segons la 
qual en una acció de revenja van detenir els hereus 
de les 11 cases més importants de Grions i els afuse-
llaren damunt d’aquesta roca. Acabada la guerra el 
propi poble insculpí a la mateixa roca una creu per 
cada heroi mort, en homenatge perenne, essent 
també recordats durant molts anys en el mateix lloc 
amb una missa de campanya cada aniversari. No 
obstant, no tenim documents que ho acreditin i no hi 
ha cap inscripció o nom gravat a la roca que ens 
permeti ajustar les creus a un fet històric. Les genera-
cions successives haurien anat oblidant els fets de la 
Guerra del Francès, però aquesta llegenda fundada 
sobre la tradició, per l’emoció amb què fou expressa-
da sempre, ens fa creure que té un fons històric, ja 
que la tradició sempre se sol basar en un principi real. 
Així, la roca que ens ocupa, amb les creus gravades, 
seria un monument commemoratiu i de record 
inoblidable al valor d’aquells veïns de Grions que van 
donar la vida per la llibertat.

Jaume 
Fugarolas 
i Josep Pla



Temporal
21 i 22 de gener a Sant Feliu de Buixalleu



Fotografies de: Lluis Figueras, Gemma Formiga i Josep Riera.

Pas del Gloria
La matinada del dimecres 21 de gener ens va afectar la depressió Gloria. Vam recollir a Grions 
en 3 hores 125 l/m² i el total de precipitació durant tot l’episodi de 4 dies va ser 203 litres/m². 
En canvi, a Can Forns de Gaserans van recollir uns 100 l/m² la primera nit i l'acumulat fins el 
dia 22 va ser de 228 l/m².

La nostra zona del Montseny va ser molt afectada i es van donar màxims de 500 l/m² als cims 
i més de 300 l/m² a Arbúcies.

Les crescudes de les rieres eren espectaculars i una Torderada que ja no es recordava ens va 
visitar de nou i ens va fer veure la dimensió real d’aquest riu nostre.

Les afectacions principals eren baixos i les proximitats de les riberes inundats, les lleres arra-
sades pel pas de l’aigua, camins i algunes passeres trencades.

Pitu Roig de les Casetes de Can Nualart
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Ha estat un any amb molts extrems. 
Hem arribat dues vegades a períodes 
de més de 40ºC. La màxima anual va 
ser el 28 de juny, amb 42,4 ºC, a punt 
de superar el rècord que segueix a 
l’agost del 2003 amb 42,5 ºC. Durant 
l’agost també vam tenir unes jorna-
des amb més de 40 ºC. Per tant, hem 
tingut un estiu molt sec.

La precipitació ha estat molt baixa. 
Sobretot la primera part de l’any. 
Amb un hivern molt sec, ha fet que 
arribéssim a l’estiu amb totes les 
alarmes enceses pel risc d’incendis 
forestals. Durant la tardor, vam re-
cuperar un xic els nivells, degut a les 
bones pluges que ens té acostumats 
la tardor.

El vent també ha tingut el seu pro-
tagonisme aquest any. La Selva està 
considerada una de les comarques 
amb menys afectació de vent, so-
bretot la part interior de la comarca. 
Aquest any, no ens hem salvat de les 
ventades. Hi ha hagut moltes jorna-
des amb arbres arrencats, desperfec-
tes en edificis i el dia culminant va 
ser el dia 23 d’octubre, amb el pas 
d’un esclafit per la zona del Baix 
Montseny, que serà molt recordat. 

També hem recollit un registre 
màxim. L’amplitud tèrmica en un 
dia. Aquest registre és la diferèn-
cia tèrmica entre la màxima i míni-
ma en un mateix dia. El dia 28 de 
juny vam tenir 42,4 ºC de màxima i 
15,4ºC de mínima, per la qual cosa 
vam tenir 27ºC de diferència tèrmi-
ca (l’anterior era de 25 ºC a l’agost 
del 2003). El més habitual és tenir 
registres entre 15-20 ºC d’amplitud 
tèrmica en dies de sol i 5-10 ºC en 
dies de núvols.

En aquest número de la revista, 
també comptem amb les dades plu-
viomètriques recollides a Can Forns, 
a Gaserans (moltes gràcies Livio), i 
veiem que hi ha diferències notòries. 
Cada mes plou bastant més a Can 
Forns que a Can Nualart, per això 
ja podem considerar que les serres 
de Gaserans com la riera d’Arbúcies 
provoquen aquests canvis de major 
precipitació. 

Resum meteorològic any 2019
Estació meteorològica de Can Nualart de Grions
Pitu Roig de les Casetes de Can Nualart

dades resum:
- Temperatures:

- Màxima anual el dia 28 de juny: 42,4 ºC (2a 
dada absoluta històrica).
- Amplitud tèrmica el dia 28 de juny: 27 ºC 
(rècord absolut històric).

- Pluviometria (suma anual): 473 mm (mitjà úl-
tims 10 anys 630 mm).



El canvi climàtic és una malaltia molt gran 
per a la Terra: fa que hi hagi incendis fo-
restals i grans inundacions. Per sort hi ha 
molta gent que va 
a manifestacions i 
vol que s’arreglin 
les coses. Els cientí-
fics estan estudiant 
el canvi climàtic.

Si no parem de 
contaminar, el 
que passarà més 
endavant és que 
es perdran moltes 
espècies d’animals, 
cada cop farà més 
calor i ho passarem 
molt pitjor.

A mi m’agradaria 
que tots aprenguéssim a no contaminar i 
a cuidar la Terra.

aina, 7 anys.

El canvi climàtic està afectant molt el pla-
neta, especialment els animals. Uns dels 
animals més afectats són els ossos polars, 

que s’estan quedant 
sense espai per viu-
re, o els tritons del 
Montseny, que com 
que les aigües on 
viuen s’estan escal-
fant estan en perill 
d'extinció. Però el 
canvi climàtic ens 
afecta a tots: ara fa 
molta més calor i hi 
ha més incendis; als 
pagesos se’ls cremen 
els pilons de palla i 
les grans pluges ho 
destrossen tot. És 
per això que hem 

de contaminar menys i treballar junts per 
frenar el canvi climàtic.

laia, 9 anys.

"opino que..."el CanVi CliMàTiC
Laia i Aina Rosell de Can Campeny

aGraïMenT Per l'aCTUaCió dUranT 

el TeMPoral Glòria
Baldiri Domenech i Maria Carme Aris de Can Goita

Benet Freixas i Quima Verjuan de Mas Asunción

Tan sols unes línies per expressar el nostre 
agraïment als membres d’aquest consistori, 
sobretot al Sr. Roquet i al Sr. Albert Fugarolas, 
per la dedicació i l’esforç que varen fer la nit 
de la pluja torrencial produïda per la tempesta 
Gloria.

Ens hem assabentat que tots dos varen estar 
patrullant tota la nit pel poble, sota la forta 
pluja, per si algun veí tenia problemes amb el 
temporal.

Gràcies a Déu, nosaltres, a part d’arbres cai-
guts, el camí malmès i els talls de llum i aigua, 
no hem patit cap anomalia greu. Però podem 
estar tots els vilatans molt tranquils, si les for-

ces vives del poble estan pendents de tots els 
veïns per si necessiten ajuda. També en els dies 
posteriors al temporal, en solucionar ràpida-
ment totes les adversitats produïdes pel Gloria: 
despreniments, inundacions, talls d’electricitat, 
d’aigua, etc.

Volem donar les gràcies també a tots els alcal-
des dels pobles i ciutats afectats per les seves 
decisions i previsions, ja que les desgràcies i 
destrosses podien haver estat molt mes greus si 
no haguessin estat tan previsors.

Moltes gràcies a tots per la bona feina duta a 
terme en uns moments insòlits i tan complicats.
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El Vòlei Montsoriu segueix creixent. Amics que 
varen ser jugadors i entrenadors de vòlei i amb 
experiència del Vòlei Breda i del Vòlei Sant Ce-
loni se’ns han incorporat i aporten un plus de 
coneixements del joc.

Això ha fet que els entrenaments guanyin en 
intensitat tècnica i tàctica. Ens permet passar a 
exigir-nos més nivell i elaborar sistemes de joc 
més complexos.

Per contra, dissortadament, no hem fet prou 
nombre de nens per tirar endavant la pràctica 
escolar amb els petits i hem hagut d’abandonar 
una parcel·la que podria nodrir-nos de juga-
dors i les expectatives de fer-los competir més 
endavant en Consell Comarcal o Federació. De 
totes maneres, si algun cop es pot reprendre 
l’activitat estarem amatents.

Agraïm l’actuació en la pista de la Sala Poli-
valent de l’Ajuntament. Atenent la nostra pe-
tició reiterada, s’han marcat millor les línies 

del terra i es veuen molt bé les delimitacions 
per al nostre esport. I ara, també amb la nova 
il·luminació, es juga molt a gust. 

Estem en fase de trobar un patrocinador i mirar 
de fer samarretes noves amb un altre disseny 
d’equipament. Però tot això ja és tasca per a 
un futur proper.

Com sempre, ens acomiadem recordant-vos 
que estem a la vostra disposició perquè vingueu 
a practicar aquest bell esport cada dimarts de 
20 h a 22 h.

Nova temporada per als 
bitllaires perxes, amb 18 ju-
gadors i equipatge nou!!!  
I amb moltes ganes de tor-
nar a fer un bon paper en 
el món de les bitlles.

Aquest any competirem a: 

La Lliga Selva - Alt Mares-
me, la Lliga Catalana, la 
Copa Generalitat i 6 juga-
dors al campionat indivi-
dual.

I a més a més haurem 
d’organitzar la fi de festa 
de la Lliga Selva - Alt Ma-
resme, a la Sala Polivalent, 
ja que vàrem ser els cam-
pions de l’any passat de la 
lliga.

Força perxes i moltes bitl-
les.

Vòlei Montsoriu
Pepo Bernabeu de la urb. Can Cadell

Club de Bitlles Perxa d'Astor
Jordi Baronat del carrer Montseny
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I va arribar el dia!

Els meus 60 anys, sense esperar res de res em vaig 
trobar amb una gran festa plena d’amics i gent, 
que és i ha sigut part de la meva vida.

No m’ho creia: tancava els ulls i pensava en tanta 
gent reunida a un mateix lloc per compartir amb 
mi aquest nou pas de la meva vida.

Gràcies a tots per ser-hi.

I amb això hi havia aquest magnífic viatge on 
m'acomanyava la Carmen!

islàndia
Va ser un viat-
ge per conèixer 
el país i veure la 
manera de viure 
i fer dels islandes-
os, i si teníem sort 
de poder con-
templar alguna 
aurora boreal.

El primer sí que 
es va complir i 
amb tota mena 
de detalls: les gla-
ceres, les casca-
des, els guèisers, 
les fumaroles i els 
òxids de sofre, els 
volcans, els llacs 
naturals d’aigua 
calenta, etc.

La seva rique-
sa principal són les aigües geotermals. Ells 
s’abasteixen d’aquesta aigua geotermal per a la 
calefacció de casa, aigua calenta i hivernacles, ja 
que el fred i la falta de llum (almenys a l’hivern) 
fan que, amb l’aigua calenta que els dona la ma-
teixa terra i la llum artificial, puguin cultivar les 
seves verdures.

El primer dia quan vam aterrar ja estàvem 
a punt per conèixer aquest 
magnífic 

país, ple de contrastos naturals. 

El primer que vàrem gaudir és de les esquerdes 
dels volcans que donen pas a les basses d’aigua 
sulfurosa i grogosa amb un ambient de neu i gel 
que donava pas a la fumarola de l’aigua calenta.

Islàndia és molt rica en aigua, tant termal com 
potable, ja que et recomanen que la pots beure 
sense patir efectes secundaris. Així mateix, en els 
restaurants la serveixen amb gerres.

El tema restaurant val a dir que no és gaire reco-
manable pel que fa al preu. A diferència d’aquí, 

allà amb un sol 
plat ja quasi pots 
passar, i no és per 
la quantitat.

Un plat amb 
un tall de baca-
llà, una mica de 
guarnició i unes 
petites postres et 
pot sortir entre 
els 60 i 80 €. De 
fet, la seva gas-
tronomia no és 
pas dolenta i els 
preus van d’acord 
amb el seu nivell 
de vida, ja que els 
sous dels islande-
sos són força alts.

Islàndia és un dels 
països més ver-

ges que hi ha. També és molt segur i al haver-hi 
poca massificació de gent i la indústria no és gaire 
abundant la contaminació és molt poca. A part, 
ells cuiden molt el seu país. 

És un tema que, com que els afecta molt a prop 
amb el desglaçament de les glaceres, estan molt 
alerta amb tot el que és el reciclatge des dels en-
vasos de cartró o fusta fins als coberts (cosa bas-
tant freqüent en els països nòrdics).

Al final del dia s’acosta i d’aurores ni rastre: entre 
la pluja i la neu, la nit no és propícia per veure-les.

A l’endemà enlaire d’hora i a fer quilòmetres! Tot 
fosc fins a les 10.30 o 11 h, que es fa de dia.

Vam començar a fer visita encara de fosc i 
l’ambient de tranquil·litat que et dona la foscor 
i la neu en estat verge és molt relaxant. Aquella 
nit havia posat uns 70 cm de neu (impressionant).

El primer que vam fer va ser visitar una església 
tota de fusta molt petitona però molt bonica i 
la sorpresa va ser que a part d’un guia per ense- 
nyar el seu país era un artista que ens va obse-
quiar amb un concert a l’òrgan de l’església.

Continuem per veure les diferents vessants del 
paisatge, clots de mar que entren a la terra i amb 
diferents contactes de fred i calent formant es-
pectacles als nostres ulls.

Islàndia 
Salvador Molas i Carmen Comas de Can Costa
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Volcans amb neu reflectint la imatge doble en un 
petit estany.

L’escultura de Bardur Snaefellsnes fent una 
obra en pedra tallada: un monument al gegant 
d’Islàndia.

Tot a Islàndia és paisatge en estat pur.

Viuen principalment de la pesca i està ple de po-
bles pescadors amb el bacallà i el salmó i els seus 
derivats.

De tornada cap a l’hotel, a la nit sortim a llocs 
especials per si surt alguna aurora... i tampoc. 

Ja el tercer dia tornem a reprendre l’exploració 
del país. Ens porten a veure una 
sèrie de rius i cascades que entre 
glaçats i neu formen un paisat-
ge molt bonic. Ens passegem en 
els seus diferents entorns i ales-
hores ens expliquen la llegenda 
d’aquella cascada anomenada 
“la cascada dels bessons”: segons 
ens diu, eren dos germans bes-
sons que en absència dels pares 
es varen atrevir a travessar-la, 
i van caure a l’aigua i van mo-
rir tots dos. La mare, en un atac 
d’histèria, va trencar la passarel·la 
natural que servia per creuar la 
cascada i deixà de ser tan maca, 
doncs des del cor.

Hem de dir que hem de caminar 
amb grampons per tal de no re-
lliscar, ja que la neu està glaçada. També ens enfi-
lem per una escala de 300 esgraons per contem-
plar una bonica cascada per sobre del riu. No cal 
dir que les vistes són espectaculars.

Anem a veure una glacera que lamentablement 
s’està desfent. Ens diuen que al cap d’uns tren-
ta anys desapareixerà. Per això el seu respecte al 
medi ambient.

Vàrem creuar un fiord per dins un 
túnel i ja ens vam dirigir a zones 
de guèisers.

Era un dia especialment fred do-
nada la temperatura baixa i tam-
bé suposo per la humitat que des-
prèn l’aigua vaporitzada que surt 
dels guèisers. Vam poder gaudir 
de veure’ls amb tota la seva efer-
vescència (la paraula: impressio-
nant).

Després ens vam dirigir a fer un 
bany a un dels tants llacs natu-
rals que hi ha. La cosa és que ens 
expliquen el pla: hem de sortir 
a fora amb banyador i la temperatura està per 
sota els 9º.

Les corredisses es fan patents per arribar al llac, 
però quina passada quan entres dins.

Ja dins reposem del fred, ja que l’aigua està molt 
calenta i quan més ens endinsem més calenta, 
fins al punt de cremar. Mentre ens banyem se’ns 
gelen els cabells. (Els banys a Islàndia són un punt 
de trobada dels habitants, ja que amb el confort 

que representa, fa que no hi hagi pressa i es pu-
gui parlar del que sigui).

Anem a dormir a un hotel molt a l’interior, en 
un lloc on no veiem cap llum (contaminació llu-
minosa) al voltant. Estem sols. Les condicions són 
idònies per a quan surti l’aurora.

A més a l’hotel hi ha una terrassa coberta per 
poder sortir a fer fotografies. Tot a punt per fo-
tografiar-les i contemplar-les, però ja ens diuen 
a l’hotel que tenen un programa informàtic que 
els diu que hi ha molt poca probabilitat que sur-
tin.

Res, que després de sopar quedem al hall de 
l’hotel i passem l’estona entre 
cançons i xerrameca per anar pas-
sant temps i a veure si tenim sort. 
Anem fent excursions de dintre a 
fora per comprovar si la podem veu-
re. La nit és molt serena i el lloc ini-
gualable, però hem de desistir i tots 
cap a dormir pensant que encara ens 
queda una altra nit.

Després d’esmorzar avui toca anar 
cap a la costa a visitar un poble pes-
quer molt bonic amb sorra negra.

Contrasta que tenim la neu a tocar 
de l’aigua i un cel ple de colors.

Pel camí anem trobant tancats de 
cavalls petitons. Per cert, són una 
mica més grans que els ponis. És la 
raça autòctona d’Islàndia. 

Un cop hem dinat, anem a veure un audiovisual 
que ens explica els volcans: la manera d’actuar 
i la predicció per si tenen conseqüències i han 
d’evacuar la gent. 

Anem de tornada cap a la capital, Reykjavíc. Fem 
una visita una mica ràpida pels seus voltants i ens 
adonem que per ser la capital tampoc és gaire 

gran.

Ja a l’hotel ens diuen que poques, 
però hi ha possibilitats que surtin 
aurores.

Així, després de sopar tots contents 
ens busquem un taxi que ens porti 
fora de la ciutat i que no hi hagi llum 
per si surten poder veure-les.

I sí!, l’última nit i no sent el lloc mi-
llor, però les veiem, no com voldríem 
de grosses, però es deixen veure, en-
cara que petites i de lluny.

Ens n’anem a dormir morts de fred i 
l’endemà toca tornar cap a casa.

Així que toca preparar maletes de 
tornada i després d’esmorzar ens recullen per 
portar-nos cap a l’aeroport.

Ja dins l’avió veiem que estan regant les ales. Ens 
diuen que és pel gel, que no impedeixi manio-
brar correctament. 

Amb això s’acaba una sortida ràpida, però molt 
bonica a un país petit, però encantador, on la na-
turalesa ha creat un paisatge espectacular. 
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Antoni Vicenç Domènec, historiador i 
eclesiàstic (1553-1607)
Jaume Fugarolas antic estadant de Can Lleganya

Josep Pla de Villa Massaguer

Segons consta en la Gran Enciclopèdia 
Catalana, tom 6, plana 344, Antoni 
Vicenç Domènec nasqué a la casa del 
Mas Domènec de Grions l’any 1553. És 
presentat com un destacat historiador i 
eclesiàstic del seu temps. Estudià teologia a 
Barcelona. Fou dominicà, religiós de l’orde 
de Sant Domènec (1580). Exercí de lector 
(1601) i després mestre de teologia (1605) 
al convent del seu orde a Llutxent, a la Vall 
d’Albaida. Investigà nombrosos arxius del 
Principat i és autor de reconegudes obres 
escrites, com Flos Sanctorum o Historia 
general de los santos y varones ilustres 
en santidad del Principado de Cataluña 
(1602), el qual conté informacions que 
encara avui són interessants. Traduí del llatí 
al castellà les vides dels sants dominicans 
escrites per Sant Antoni, també dominicà, 
un segle abans. Els seus darrers anys tingué 
fama de taumaturg. Morí a Girona l’any 
1607. Es tracta d’un religiós i historiador 
de renom en el s. XVI, un fill il·lustre del 
nostre poble, un autor que ha contribuït 
al reconeixement de Grions des de temps 
ben antics.

Sebastià Ruscalleda i Gallart ens va fer 
arribar de Madrid, de la Biblioteca Nacional, 
una biografia de l’Antoni Vicenç Domènec 
intitulada Vida i costumbres del venerable 
Padre Fray Vicente Domenec, addicionada 
a la publicació del llibre Historia general 
de los santos y varones ilustres en santidad 
del Principado de Cataluña, amb el subtítol 
Vida del Autor, per donar a conèixer la 
vida de l’autor del llibre. Fou editada a 
Girona per l’impremta de Gaspar Garrich 
l’any 1630, ja després de la seva mort. La 
primera edició d’aquest llibre d’història del 
santoral de Catalunya havia estat imprès a 
Barcelona l’any 1602. Aquesta biografia 
de Fra Antoni Vicenç Domènec la podríem 
considerar hagiògrafa, narra la infància i 
la joventut i se centra en explicar la seva 
vida profundament religiosa de teòleg i 
predicador, i acaba, a les darreres planes 
descrivint el vessant de taumaturg que 
se li atribueix els últims anys de la seva 
vida. Se li atorguen poders sobrenaturals, 
no hi falten els exemples, els miracles i 
reculls de prodigis, segurament destinats 
a predicadors i religiosos. L’escrit esmentat 
no fa cap menció a la seva estada com a 
mestre de teologia en el convent dominicà 
de Llutxent. Nosaltres fem un resum de 
la Vida i costumbres del venerable Padre 

Fray Vicente Domenec per tractar-se d’un 
document històric.

En el seu principi, l’escrit mostra la vida 
d’un nen normal del seu temps, així com 
els primers anys de la joventut en els 
quals viu les temptacions lògiques de la 
seva edat, mantenint, com a fill únic, el 
compromís amb els seus pares. Després ens 
explica com Déu li assenyala el camí que ha 
de seguir i finalment esdevenen els temps 
de taumaturg, els poders sobrenaturals 
i els miracles. Diu que nasqué a Grions 
i que fou fill de pagesos pobres, i va ser 
inclinat de ben petit pels seus pares pel 
camí de la virtut i les lletres. Des de casa 
seva anava cada dia amb molta alegria 
i ganes d’aprendre a instruir-se a la vila 
d’Hostalric, on a més d’estudiar bé les 
lliçons que impartia el mestre, ensenyava 
als altres el que havia après, devot i pietós 
els incitava a fer altars i aixecar creuetes. 
Més tard estudià gramàtica també a 
Hostalric. A continuació serà enviat pels 
seus pares a Girona a estudiar Lògica 
i Filosofia. Fou en aquests anys quan 
contragué una greu i perillosa malaltia. 
Així els seus pares pregaren a Déu fent la 
prometença que si li retornava la salut el 
farien religiós. Recuperat i assabentat del 
vot dels seus pares, acceptà i determinà 
estudiar la Sagrada Teologia a València, on 
s’allotjà a casa d’una família composta pel 
que seria el seu mestre, amb la seva dona i 
un fill. Resultà, però, que s’enamorà de la 
dona del mestre, la qual li donava mostres 
d’enuig, però ell no es donava per entès. 
Veient la dona que no se’n sortia, un cert 
dia a l’hora de l’àpat, per fer-li escarn, li 
va posar palla i civada a sota del tovalló, 
tractant-lo de ruc. Ell va dissimular, però 
acabant de menjar se n’anà de la casa i de 
València, retornant a casa dels seus pares.

Els seus pares estigueren molt contents del 
retorn, especialment la seva mare el pregà 
de quedar-se a Can Domènec, ja que ells 
eren grans i era l’únic fill que tenien. Així 
decidí d’anar a Roma a demanar la dispensa 
del vot compromès. A la tornada de Roma, 
però, després d’embarcar, Déu aixecà 
en el mar una tan gran i dura tempestat 
que tothom creia que s’enfonsaven i que 
moririen ofegats. L’Antoni Vicenç Domènec 
pensà que el temporal l’havia ordenat Déu 
per no voler ser religiós i així, de nou, a la 
mateixa nau, renovà el vot per fer-se de 
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l’orde de Predicadors. Immediatament 
s’obrí el cel i cessà la borrasca. Desembarcat 
a Barcelona anà al convent de Santa 
Caterina Màrtir, el convent dominicà més 
important de Catalunya, per demanar 
l’hàbit de frare dominicà. Hàbit que davant 
la seva insistència i convicció, li fou donat 
pel prior. 

Acabats els estudis de l’orde de Sant 
Domènec, fou enviat al convent de 
Puigcerdà a llegir gramàtica, lògica, 
filosofia i finalment teologia, en el qual 
hi estigué assignat per espai de nou o deu 
anys, en els quals es mostrà docte, devot i 
exemplar. Resava el rosari i altres oracions 
sempre que no llegia als deixebles i deia la 
missa amb un gran fervor i especial devoció 
i llàgrimes, fent expressius moviments i 
gestos en el rostre, fins al punt que els que 
l’oïen el començaven a considerar un sant 
i gran serf de Déu. Era molt humil i fugia 
de les honres i dels càrrecs. Vestia hàbits 
molt pobres, vells i desgastats i quan l’hi 
donaven els nous s’avergonyia de portar-
los. Era obedient i observador de la regla i 
constitucions dels frares de Sant Domènec. 
Molt sofert en els treballs, feia dejuni tot 
l’any i repartia el seu millor menjar als 
pobres així com també s’afligia càstigs 
al seu cos. Un deixeble seu, en un acte 
d’agraïment, li lliurà un formatge de regal 
i ell el donà d’almoina a una pobra dona 
que passava a demanar caritat. Resava 
de dia i de nit, guardava puntualment el 
vot de castedat i sempre deia que moriria 
mil vegades abans que pecar mortalment. 
Amb els malalts era compassiu i d’extrema 
paciència. S’aïllava en lloc secret per fer 
oració profunda.

Havia predicat moltes quaresmes. Un dia 
que havia nevat, tornant de predicar de 
Solsona a cavall amb un germà, passant 
per coll de Jou, un port amb molta neu, 
perderen el camí i anaren a parar davant 
d’un cingle espantós, denominat Roca 
Santa. Veient-se perduts i sense sortida, 
es posaren a resar fins que apareixeren 
dos homes que els retornaren al camí, 
donant per cert que es tractava de dos 
àngels en figura humana enviats per Déu 

a fi de treure’ls del perill. Per ser comprès 
predicava amb dicció senzilla i pura, lluny 
d’expressions enrevessades, per exhortar 
el bé de la virtut, apartar el vici i el pecat, 
a fi d’ensenyar el camí del cel. Per fer el 
llibre al que acompanya aquest escrit que 
resumim, Historia general de los santos i 
varones ilustres en santidat del Principado 
de Cataluña, donà la volta per tots els 
pobles de Catalunya dues vegades, per 
conèixer tots els sants que es veneraven 
al país. S’havia proposat tornar a donar la 
volta per tal de buscar i inquirir totes les 
relíquies de sants del Principat, fundacions 
d’ermites i cases de culte. Tanta era la 
devoció, que es proposava caminar per 
tota França i Itàlia per escriure les vides 
dels sants d’aquells regnes.

A partir d’ara la biografia dedica tres 
planes als darrers anys de la seva vida com 
a taumaturg, una figura molt reconeguda 
aquell temps, però que avui nosaltres no 
sabem com avaluar i determinar. Podia 
obrar posseït d’una potència sobrenatural 
o divina. Diu que la fama de santedat de 
Fra Antoni Vicenç Domènec feia que les 
persones necessitades acudissin a ell com 
a Sant Baró i amic de Déu, sabedors de les 
facultats d’acomplir miracles fent pregàries 
i peticions a Déu i als sants. Explica amb 
tota mena de detalls, situacions, noms 
i cognoms, de les miraculoses curacions 
que obrà amb malalts desenganyats pels 
metges, alguns noms molt coneguts de la 
noblesa. obrà el prodigi d’anar de Girona 
a Hostalric plovent copiosament sense 
mullar-se ni un fil de la roba, mentre els 
acompanyants regalaven aigua. Travessà 
la riera de l’Esparra, molt crescuda, sense 
mullar-se els peus. Anant de camí amb un 
acompanyant afamat feu aparèixer un 
pot de melmelada passant per una font. 
Consten moltes més ajudes miraculoses que 
no posarem aquí perquè acabem d’omplir 
el full. Diu que morí al convent de Girona 
el 30 d’octubre de 1606, entre 11 i 12 del 
migdia. A partir d’haver mort, invocant 
la seva mediació, encara continuà obrant 
guariments. L’Enciclopèdia posa que morí 
l’any 1607. Per ara ho deixem aquí. 

Imatges 1 i 2 
corresponen a 
les portades de 
la impressió dels 
anys 1602 i 1630. 

La imatge 3 és 
la capçalera de 
la vida i costums 
de Fra Antoni 
Vicenç Domènec. 
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Coincidint amb el primer diumenge d’Advent, i 
amb la seva visita a Greccio –la localitat italiana 
on sant Francesc d’Assís va instal·lar el primer 
pessebre de la història-, el papa Francesc va 
signar la carta apostòlica “admirabile signum”, 
sobre el significat i el valor d’aquesta tradició 
cristiana. Us n’oferim uns fragments. Trobareu 
el document complet a la pàgina web del Bis-
bat.

- “El bell signe del pessebre, tan estimat pel 
poble cristià, causa sempre sorpresa i admi-
ració. La representació de l’esdeveniment 
del naixement de Jesús equival a anunciar 
el misteri de l’encarnació del Fill de Déu 
amb senzillesa i alegria. El pessebre és com 
un Evangeli viu, que sorgeix de les pàgines 
de la Sagrada Escriptura.”

- “Voldria encoratjar la bella tradició de les 
nostres famílies que en els dies previs al Na-
dal preparen el pessebre, i també el costum 
de posar-lo en els llocs de treball, a les es-
coles, als hospitals, a les presons, a les pla-
ces... Espero que aquesta pràctica mai no 
s’afebleixi; més encara: confio que allí on 
hagués caigut en desús, sigui descoberta de 
nou i revitalitzada.”

- “Per què el pessebre suscita tanta sorpre-
sa, ens commou? En primer lloc, perquè 
manifesta la tendresa de Déu. Ell, el Crea-
dor de l’univers, 
s’abaixa a la 
nostra petitesa. 
El do de la vida, 
sempre misteriós 
per a nosaltres, 
ens captiva en-
cara més veient 
que Aquell que 
va néixer de Ma-
ria és la font i la 
protecció de cada 
vida.”

- “D’una manera particular, el pessebre és 
des del seu origen franciscà una invitació 
a “sentir”, a “tocar” la pobresa que el Fill 
de Déu va triar per a si mateix en la seva 
encarnació. I així, és implícitament una cri-
da a seguir-lo en el camí de la humilitat, de 
la pobresa, de l’anorreament, que des de 
la seva cova de Betlem condueix fins a la 
Creu. És una crida a trobar-lo i servir-lo amb 
misericòrdia en els germans i germanes més 
necessitats (cf. Mt 25,31-46).”

- “El pessebre forma part del dolç i exigent 
procés de transmissió de la fe. Començant 
des de la infància i després en cada etapa 
de la vida, ens educa a contemplar Jesús, a 
sentir l’amor de Déu per nosaltres, a sentir 
i creure que Déu és amb nosaltres i que no-
saltres estem amb Ell, tots els fills i germans 
gràcies a aquell Nen Fill de Déu i de la Mare 
de Déu. I a sentir que en això hi ha la feli-
citat. Que a l’escola de sant Francesc obrim 
el cor a aquesta gràcia senzilla, i deixem 
que de la sorpresa neixi una oració humil: 
el nostre “gràcies” a Déu, que ho ha volgut 
compartir tot amb nosaltres per no deixar-
nos mai sols.”

Encara que ja estiguin passades les Festes Na-
dalenques, ens plau publicar aquest escrit del 
Sant Pare. El papa Francesc descriu amb tanta 

profunditat i bellesa 
el significat i el valor 
del pessebre, que 
serà bo que ho tin-
guem present cada 
any en acostar-se el 
Nadal.

Carta apostòlica “admirabile signum” sobre el 
significat i el valor del pessebre
Mossèn Rossend Roca

Poema:
Et vull obrint-te a l'espai

a l'exterior

amb la dansa explosiva del teu cos.

Desitjo els teus refugis interiors

amb l’olor endinsada dels teus racons.

Pepo Bernabeu de la urb. Can Cadell, 1981
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Actualment tenim 40 col·laboradors treballant.

Som bàsicament una empresa de reciclatge, ja 
que el 86% de les matèries primes que utilit-
zem són reciclades. Reciclem 4.100 tones de fi-
bres tèxtils a l’any. 

De la nostra producció, un 68% té com a des-
tí l’exportació. Venem els nostres feltres a tots 
els països de la Unió Europea, a països de l’est 
d’Europa i a països d’Amèrica del Sud. 

Els productes que fabriquem són diversos tipus 
de feltre bàsicament amb fibres de cotó i amb 
molt altes propietats aïllants, tèrmiques i acús-
tiques, el qual el fa un material molt adient per 
a la indústria de l’automòbil, la construcció i els 
electrodomèstics, a banda d’altres aplicacions.

Vàrem néixer a Sant Feliu de Buixalleu, al polí-
gon industrial Gaserans. Aquesta ubicació ens 
permet tenir un bon sistema de comunicació 
tant per a l’entrega de les matèries primes dels 
nostres proveïdors com per als enviaments als 
nostres clients.

Un punt molt important és la proximitat i con-
nexió a l’autopista AP-7, que ens permet acce-
dir de forma ràpida a totes les vies de comuni-
cació importants tant nacionals com europees.

També és molt important que el Port de Barce-
lona estigui a 1 h, un dels més importants ports 
de la Mediterrània, amb connexions amb tot el 
món, especialment amb els nostres clients ame-
ricans i proveïdors asiàtics. 

Igualment, és important tenir a prop els aero-
ports de Barcelona i Girona. 

Tot això és bàsic quan la major part de les nos-
tres vendes es fan a l’exterior i una part signifi-
cativa de les nostres compres també venen de 
fora.

Recentment, i mostrant el nostre compromís 
amb el medi ambient, s’ha aprovat la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques, que permetran una 
reducció considerable de l’emissió de Co2.

Vàrem néixer a Sant Feliu de Buixalleu i con-
fiem i esperem que serà on desenvoluparem la 
nostra companyia. No solament és un lloc ade-
quat per desenvolupar el negoci, sinó també és 
un lloc amb un gran encant natural.

Per aquesta raó, el 2018 vàrem portar a terme 
la construcció d’una nova nau, amb la qual hem 
doblat la superfície i ens ha permès instal·lar 
una nova línia de fabricació. 

Recentment, l’Ajuntament ha aprovat el nostre 
projecte per a una instal·lació de plaques foto-
voltaiques, amb la qual reduirem dràsticament 
les emissions de carboni. Espero que en co-
mençarem la instal·lació durant el mes de març.

PlusFelt existeix des de l’1 de gener 
del 2012. Fabriquem feltres industrials 
per a aplicació en diverses indústries. 
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DIuMENGE 8 - 11 h Connecta't (Dia Internacional Dona) 
             Espai Jove de Grions

DIuMENGE 15 - 14 h Dia del Soci 2020 
                        organitza: Associació de jubilats

               Sala Polivalent 

DISSABTE 21 - 17 h Trobada d'Esbarts 
            Sala Polivalent

Març

Abril

Maig

Juny

DIuMENGE 12 - 3x3 de bàsquet               
                             organitza: Joves de Sanfa      

                          Sala Polivalent

DISSABTE 25 - Campionat de Botifarra        
                          organitza: Amics de Gaserans      

                        Escoles de Gaserans  

DIuMENGE 26 - Festa del Roser. Marxa popular   
                        organitza: Amics de Gaserans      

                          Escoles de Gaserans  

DIVENDRES 1 - Tot el dia: Trobada de Santa Bàrbara
            Ermita de Santa Bàrbara

DISSABTE 16 - 16 h Jornada 17 de la Lliga Selva - Alt   
                       Maresme de Bitlles Catalanes (Cloenda)
                      organitza: C.B. Perxa d'Astor

           Exteriors de la Sala Polivalent

DIuMENGE 17 - Festa de St. Isidre - Ballada del Tirabou:
              Trobada de danses vives i balls de plaça
  organitza: Colla del Tirabou

  Escoles de Gaserans  

DIVENDRES 29 - Tarda Deixalleria Mòbil
              Davant de la Sala Polivalent  

DISSABTE 30 - IV Marxa Les Alzines 
                      Sala Polivalent 
                          organitza: AMPA de l'escola Alzines Balladores

DIuMENGE 7 - Festa d'homenatge a la Vellesa
       Sala Polivalent

DIMARTS 23 - Revetlla de Sant Joan
        Sala Polivalent 

L'agenda d'actes de Sant Feliu de Buixalleu queda suspesa per la greu situació ocasionada pel 
coronavirus CoVID-19 fins que les autoritats sanitàries o governamentals així ho indiquin. 
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