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Informació municipal
Plens i Breus municipals

Ensenyament

Serveis al
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

L'escola Alzines Balladores

Joventut

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

Sant Feliu és actiu

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

Històries del confinament

Recollida a domicili de trastos vells
Primer dimarts de cada mes,
prèvia trucada a NORA al telèfon 872 012 018

Les nostres entitats

Jutjat de pau_Sr. Jordi Medina
Horari: els dimarts de 5 a 7 de la tarda
prèvia citació a l'Ajuntament

Resum del Pla Local de Joventut 2020-23
Dia de la dona i Flama confinada

Esbart Montsoriu, Les Picasoques, Jubilats, ADF i Colla
Senglanera

Esports

CB Perxa d'Astor

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

Relat curt

Retrat des de les golfes

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

Sortida en...

Volta en BTT pel perímetre del terme municipal

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

El viatge

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

Un mes descobrint el Perú

Emergències: 112

Els nostres records
Concurs de tractors

El racó del mossèn

Reflexions sobre le vellesa i Jesús i el vell Simeó i Anna

Salut

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

Salut de la dona i El poder de la mirada

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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Editorial.-

Els restaurants

El sorollet d’unes gotes que cauen sobre l’ampit de la finestra, una esquerda a la paret que fins ara havia passat
desapercebuda, fins i tot contemplar sense presses dues
mallerengues que cada matí s’aturen a prop del portal...
Són petits flaixos de vida quotidiana que, des del passat
mes de març, han format part del dia a dia de moltes llars.

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
Degut a la COVID-19 els horaris o dies d'obertura poden
canviar. Millor trucar abans per confirmar.

Farmàcies de guàrdia
de l'ABS de Breda - Hostalric - Sant Feliu
Horari: de 9 a 21 h de dilluns a diumenge
Farmàcia Joaquim d'Ocon-Encarna Gil
Santa Fe, 5, RIELLS I VIABREA. Tel. 938 472 294
I les farmàcies d'Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu
obren els diumenges de 10 a 13 h, segons el
següent calendari:
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Farmàcia 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

El confinament provocat per la crisi sanitària del coronavirus ens ha portat a dies de recolliment, de moure’ns i pensar a distàncies curtes. Inevitablement, en més o menys
mesura, la situació ens ha fet sentir vulnerables davant la
malaltia, la pèrdua d’éssers estimats i la crisi econòmica i
social. Al mateix temps ens ha fet sentir tristos, enfadats i
rebels, per no deixar-nos viure a la nostra manera, tal com
ho fèiem fins fa quatre dies. Tot i així, pensant en positiu,
haurà servit a alguns per fer un punt i a part, per valorar més els altres o a si mateixos. Algunes famílies hauran
compartit àpats i moments quotidians que potser d’aquí
poc anhelaran; d’altres hauran descobert nous hobbies.
Sigui com sigui, ningú ha estat immune al canvi que ha
suposat la pandèmia.
Davant d’aquesta situació excepcional, hem volgut dedicar aquest número de la revista a tots vosaltres. Amb tants
dies de confinament, crèiem que tindríeu molt a dir; així
que hem demanat l'opinió a alguns veïns i veïnes de Sant
Feliu per conèixer les seves experiències i pensaments.
Mostrar com heu viscut aquesta primavera tan particular,
també és una manera de sentir-nos més a prop els uns dels
altres.
Què en traurem de tot plegat? Valorarem la vida d’una
manera diferent? A partir d’ara dedicarem el nostre temps
a allò que realment ens importa? El guió no està escrit.
Malgrat tot, en aquestes pàgines hi trobareu respostes i
també preguntes, fruit de les reflexions de molts de vosaltres que amb molta il·lusió hem anat recollint durant
aquests dies tan excepcionals.

Horaris de les misses

Salut per a tothom!

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.

El consell de redacció

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

Motxilla ecològica:

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

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

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA pel temporal glòria de 14 de febrer de 2020
Assistents: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester
Fernandez Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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1- Aprovació per unanimitat de l’acta núm. 13 de
data 23.12.2019.
2- Proposta de declaració de zona afectada

greument per una emergència de protecció civil
(zona catastròfica) del municipi de Sant Feliu de
Buixalleu i de la conca de la Tordera.

SESSIÓ ordinària de 4 de juny de 2020
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.
1- Aprovació per unanimitat de l’acta anterior
núm. 1 de data 14.02.2020.
2- Donar compte dels acords adoptats a la Junta
de Govern núm. 6 de data 19.11.2019.
El Cap del Grup municipal d’ERC manifesta que examinant les actes de la Junta de Govern, en alguna ocasió han observat que existeix l’informe favorable dels
tècnics municipals, però que malgrat això, l’acord de
Junta no és favorable, i requereix nova documentació.
El TAG i la Secretària de la Corporació demanen que
concreti a quins acords s’està referint. Li donen les explicacions pertinents.
El Cap del Grup municipal d’ERC manifesta que desconeixia aquests procediments, i que un cop explicats
entén millor el sentit dels acords adoptats per la Junta.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
3 al 5- Donar compte dels acords adoptats a la
Junta de Govern núm. 7 de 10.12.2019, núm. 1 de
21.01.2020 i núm. 2 de 4.02.2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
6 i 7- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del
núm. 516 al núm. 569 de 2019 i del núm. 1 al
núm. 174 de 2020.
Els membres del ple es donen per assabentats per
unanimitat.
8- Donar compte de l’informe de la secretària interventora del període mitjà de pagament (PMP)
del 4t trimestre de 2019.
Així, el PMP del quart trimestre és de 0,31 dies.
Els membres del ple es donen per assabentats per
unanimitat.
9- Donar compte de l’informe de la secretària
interventora de l’estat provisional d’execució
del pressupost, del compliment de l’objectiu de
l’estabilitat pressupostaria, regla de la despesa i
estabilitat financera del 4t trimestre 2019.
Els membres del ple es donen per assabentats per
unanimitat.
10- Donar compte de l’informe de la secretària
interventora del període mitjà de pagament
(PMP) del 1r trimestre de 2020.
Així, el PMP del primer trimestre és d'11,23 dies.
Els membres del ple es donen per assabentats per

unanimitat.
11- Donar compte de l’informe d’intervenció de
l’execució del pressupost del 1r trimestre de 2020.
Els membres del ple es donen per assabentats per
unanimitat.
12- Donar compte de l’informe de la secretària
interventora de la morositat del 4t trimestre de
2019.
Els membres del ple es donen per assabentats per
unanimitat.
13- Aprovació per unanimitat del pla pressupostari a mitjà termini pel període 2021-2023.
Els membres del ple es donen per assabentats per
unanimitat.
14- Nomenament dels representants de l’òrgan
sense personalitat jurídica CILMA.
Designar com a representant el regidor Sixte Morera, que podrà ser substituït pel Sr. Alcalde, Sr. Josep
Roquet.
Punt aprovat per unanimitat.
15- Estudi i ratificació del decret núm. 486, de
data 15.11.2019.
Primer. Aprovar la “Memòria justificativa de la necessitat i viabilitat econòmica de les obres d’adequació i
millora dels serveis mínims del carrer Montseny” amb
un pressupost per contracte de 431.303,79 € (IVA inclòs).
Segon. Sol·licitar ajut a la convocatòria de subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
(PUOSC) per a l’exercici de 2021 a les següents línies:
1) línia d’inversions, 250.000 € i 2) línia d’acció territorial per municipis petits, 120.000 €.
Punt aprovat per unanimitat.
16- Estudi i ratificació del decret núm. 33, de data
4.02.2020.
Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta als serveis complets de Govern Obert i e-Tauler. Així com
acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei i habilitar al Consorci com
a encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal a les quals pugui tenir accés.
Punt aprovat per unanimitat.
17- Estudi i ratificació del decret núm. 164, de
data 18.05.2020.
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Informació municipal

xarxa global en l'àmbit europeu, i que serviria per donar a conèixer el poble, ja que aquest tipus de turisme
està més consolidat a Europa, però que es podria tenir
en compte per incorporar Sant Feliu de Buixalleu dins
les rutes existents, i d’aquesta forma potenciar el turisme al municipi.
El Sr. Alcalde pren la paraula i pregunta si poden donar
més detalls i concretar una mica més la seva proposta,
indicant la ubicació que tenien pensada, capacitat de
l’àrea de descans, etc.
El Cap del Grup municipal d’ERC admet que no havien estudiat el tema amb tant de detall, que potser
una bona ubicació seria al davant de la Sala, però que
s’hauria d’estudiar més a fons per si era compatible
urbanísticament. Manifesta que el que volien fer era
aportar noves idees per potenciar turísticament el municipi, però que la moció l’havien de treballar més.
El Sr. Alcalde pren la paraula i exposa que les mocions
polítiques, si s’han d’aprovar pel Ple, han d’estar més
definides i ser més concretes, i pregunta si vist l‘estat
en què es troba actualment la proposta, si no seria
més adient deixar el tema sobre la taula a fi que el
Grup municipal d’ERC ho acabi d’estudiar amb més
profunditat i concreti la seva proposta.
El Cap del Grup municipal d’ERC està d’acord amb la
proposta de l’Alcalde, i un cop realitzada la votació,
per unanimitat dels assistents s’acorda deixar la proposta sobre la taula.
23- Precs i preguntes.
23.1- En primer lloc, el Sr. Alcalde pren la paraula per informar de les accions preses per
l’Ajuntament durant l’estat d’alarma per la COVID-19, que concreta:
- Ampliació de l’horari d’atenció telefònica de
l’Ajuntament de 9 a 14 h i de 15 h a 20 h de dilluns
a divendres fins al dilluns 25 de maig. Divisió en
dos grups del personal per tal d’aïllar i assegurar,
en cas de brot, poder mantenir l’atenció ciutadana
telefònica i els serveis essencials.
- A totes les famílies que hem sigut coneixedors
i que han patit simptomatologia de la COVID-19,
confirmants o no, se’ls ha acompanyat durant el
temps necessari en tot el que han necessitat.
- S’ha estat en contacte amb el director de l’ABS Breda-Hostalric per a qualsevol situació d’emergència.
- S’han realitzat dues rondes de trucades als majors
de 65 anys i a més del 90% de la població restant,
ja que per nosaltres és molt important saber com
està la població i poder ajudar en el que estigui a
les nostres mans.
- S’ha difós mitjançant fulls informatius, la pàgina
web, el servei de WhatsApp, les xarxes socials i els
plafons informatius de tota la informació rellevant
i de les mesures sanitàries que s’havien d’aplicar a
la població.
- Repartiment de més de 1.200 mascaretes realitzades pel voluntariat a tots els veïns.
Volem aprofitar aquest espai d’informació per
agrair a l’Associació de Jubilats la idea i iniciativa, així com a les empreses que van donar el
material Lamitor, Bonditex i Grobelastic. A títol
personal gràcies a la Maria S., Rosa A., Fina, Maria Antònia, Cristina, Marta, Maria G., Miquel,

Resum dels plens municipals.

Delegació puntual al Consell Comarcal de la Selva pel
servei de recollida i tractament de fracció vidre per tal
d’ampliar el servei i incloure els mesos de maig, juliol,
setembre i novembre dels punts de Can Cadell i Ducat
del Montseny.
Punt aprovat per unanimitat.
18- Estudi i ratificació del decret núm. 165, de
data 18.05.2020.
Donar conformitat al canvi de dia de la recollida de la
fracció resta de dilluns, dimecres i divendres a dimarts,
dijous (en temporada alta) i dissabte; de la recollida de
paper del dissabte al divendres i del servei de compostatge comunitaris del dijous al dilluns.
Punt aprovat per unanimitat.
19- Estudi i ratificació del decret núm. 173, de
data 27.05.2020.
Delegació puntual pel servei de recollida i tractament
de voluminosos de les àrees de contenidors on hi ha
trastos pel preu de servei de 513,20 € (IVA inclòs).
Punt aprovat per unanimitat.
20- Estudi i ratificació del decret núm. 175, de
data 29.05.2020.
Adherir-se al Manifest del Montseny i Les Guilleries respecte a la proposició de llei de la creació de
l’Agència Catalana de la Natura i sol·licitar a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat i la Mesa del
Parlament de Catalunya:
1r- Que s’ajorni i/o suspengui l’aprovació de la proposició de Llei fins que no sigui consensuada amb
els ens locals i els propietaris de terrenys afectats.
2n- Que no s’incrementi la burocratització de
la gestió mediambiental en el nostre país, amb
l’increment de despesa que això suposa, sinó que
se simplifiqui, començant per unificar en un sol departament les competències relatives al medi ambient, al medi natural i al món rural.
3r- Que es garanteixi una representativitat adequada, no inferior al 50%, del món local i dels propietaris forestals i del medi natural en els òrgans rectors dels espais naturals i en la direcció de la resta
d’organismes mediambientals ja existents.
4t- Que s’augmentin de forma important les dotacions econòmiques destinades en el pressupost de
la Generalitat de Catalunya a la gestió dels boscos
i dels espais naturals que fan els ens locals que en
són propietaris, així com del sector forestal.
Punt aprovat per unanimitat.
21- Adhesió a la moció de la Diputació de Girona
per la situació creada per la pandèmia del coronavirus COVID-19.
Punt aprovat per unanimitat.
22- Estudi i aprovació de la proposta del grup
municipal d’ERC sobre la creació d’una àrea de
descans d’autocaravanes.
En relació amb aquesta proposta, el Sr. Alcalde pren
la paraula i la cedeix al Cap del Grup municipal d’ERC
per tal que defensi la seva moció.
El Cap del Grup municipal d’ERC exposa que estan
buscant formes de dinamitzar el municipi, i que pensaven que una forma de fer-ho era creant un aparcament d’autocaravanes que es podria situar dins d’una

Resum dels plens municipals.
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Lluís, Pilar, Rosa R., Francisca, Jesús, Emma,
Anna i Mari Carmen per elaborar les mascaretes.
I a tots els veïns que us heu posat a disposició
de l’Ajuntament per a ajudar en qualsevol cosa.
Gràcies a tots!!
- Compra d’una línia d’internet per a un alumne
per a realitzar l’escola a distància.
- Des de Benestar Social s’ha treballat per seguir
fent les entregues de menjar a les famílies més vulnerables, així com donar solució a les noves necessitats d’ajuda.
- Ajuda a diversos veïns sense vehicle amb les compres i altres tràmits.
- Modificació del calendari fiscal, per alleujar la
càrrega econòmica de les famílies en un moment
difícil i nou per a tothom causat per la COVID-19.
- Desinfecció d’espais públics, carrers i punts de
contenidors amb la col·laboració de l’ADF.
- Repartiment de les targetes moneder per a les
famílies beneficiàries d’ajuts de menjador escolar.
- Estem ultimant la convocatòria d’una línia d’ajuts
destinada a les activitats ubicades en el nostre terme i que s’han vist afectades per a la declaració de
l’estat d’alarma, causat per la COVID-19.
- S’ha definit una ajuda extraordinària del 25% del
cost del casal per a les famílies afectades per un
ERTO.
- En aquest període a fi de donar compliment a
la nombrosa normativa COVID-19 (estatal i de la
Generalitat de Catalunya), s’han fet les actuacions
següents:
1- Seguint les instruccions de DIPSALUT s’ha tallat el subministrament d’aigua a les fonts municipals.
2- S’ha col·laborat directament amb la Direcció
del CEIP “Alzines Balladores” per procedir a la
desinfecció i neteja de l’escola a fi de facilitar
l’atenció personalitzada amb cita prèvia en el
període de preinscripció i en l’obertura del centre escolar en el mes de juny.
3- S’ha lliurat tota la normativa i instruccions
que hem anat rebent en relació a la COVID-19
a establiments comercials, farmàcia, restaurants,
aeròdrom, càmping, etc, a fi de mantenir informat els sectors econòmics del municipi, en la
mesura del possible.
4- S’ha donat compliment a totes les prescripcions requerides per la Conselleria de Justícia en
relació amb el Registre Civil facilitant un telèfon
de guàrdia permanent pel que fa a les defuncions i les inscripcions de naixement i remetent
diàriament el registre de defuncions produïdes
amb el resultat durant aquest període de zero
defuncions.
5- Amb la Mútua de Prevenció de riscos laborals
s’han fet les actuacions següents:
5.1- Curset en línia de formació específic per la
COVID-19 de tot el personal de l’Ajuntament.
5.2- Compra i lliurament dels EPI’S (desinfectants, guants, mascaretes, alcohol).
5.3- Implementació del Pla de Contingència
en els espais municipals (basat en l’informe

tècnic de riscos).
6) Recentment s’ha participat en totes les reunions i s’ha estudiat la nombrosa normativa sobre les prescripcions pedagògiques i sanitàries
que haurà de complir el casal d’estiu 2020.
També volem agrair la feina realitzada i la implicació del personal de l’Ajuntament durant aquest
temps de confinament.
I finalment volem fer extensible el nostre agraïment
a tots els veïns i veïnes de Sant Feliu de Buixalleu
per la seva bona conducta i el respecte a les instruccions assenyalades per Salut durant aquest període.
23.2- Tot seguit, el Sr. Alcalde es dirigeix al Cap
del Grup municipal d’ERC per donar resposta al
Ple de les peticions formulades pel Grup Municipal d’ERC en escrit de data 11.02.2020:
En relació amb l’escrit on es fan un seguit de consideracions en referència al temporal Glòria, els
seus efectes (danys a la xarxa de subministrament
d’aigua potable, qualitat de l’aigua, afectacions a
les depuradores, sistema d’avisos entre el Consistori i els convilatans), i que finalitza sol·licitant documentació i explicacions.
Tot seguit, passo a donar resposta a l’escrit, tot
sol·licitant a la Secretària de la Corporació que el
transcrigui literalment en acta.
1- No és cert que a conseqüència del temporal
Glòria alguns veïns es varen quedar sense subministrament d’aigua durant un parell de dies.
El temporal Glòria va caure amb tota la seva intensitat la nit del dia 21 a 22 de gener i va anar
decreixent a finals del 23.
En aquests dies i els següents el Regidor de Serveis
va adoptar totes les mesures per garantir una reserva d’aigua suficient, no afectada per les pluges,
per atendre les necessitats dels veïns del municipi.
El dissabte dia 25 de gener, reparant una carretera,
es va trencar una canonada (la causa de l’avaria no
era el temporal Glòria). Es va reparar l’avaria i aquí
es va acabar el problema. En cap cas, a conseqüència d’aquesta avaria es va tallar el subministrament
d’aigua dos dies, només es va tallar el subministrament el temps necessari per reparar l’avaria (aproximadament 5-6 hores).
2- El que va passar en relació amb la qualitat de
l’aigua a causa de la reparació de l’avaria per trencament de canonada (no pel temporal Glòria), és
que al posar en marxa la canonada d’impulsió al
dipòsit, i davant la previsió que s’incrementés lleugerament la terbolesa de l’aigua, es va recomanar
als veïns per Instagram, Facebook, telèfon i WhatsApp d’aquest fet, aconsellant (no prohibint) que
no s’utilitzés per consum de boca per la terbolesa,
però indicant en tot moment que l’aigua era potable.
Si realment l’aigua no hagués estat potable, el
que hauríem fet és tallar-la, i si no vàrem adoptar aquesta mesura, és perquè l’aigua era apta pel
consum humà. Creieu que realment en cas d’aigua
no apta pel consum humà que aquest equip de
Govern hauria posat en risc la salut dels nostres
veïns i veïnes?
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4- “Davant d’un tema tan important com aquest
potser caldria replantejar novament la comunicació
entre el Consistori i vilatans”.
L’avantatge de viure en un poble petit és que la
comunicació telefònica ens atorga una comunicació directa i fluida entre veïns i ciutadans i
l’Ajuntament, i viceversa, a més d’utilitzar altres
vies com la web, WhatsApp i altres.
Si la solució aportada per millorar la comunicació
és fer una pregunta per escrit al cap de 20 dies
d’haver passat el temporal, sincerament preferim
les vies que hem utilitzat.
5- No és cert que “degut el mateix temporal” es
produïssin “greus deficiències en el funcionament
de totes o part d’algunes depuradores”.
6- Pel que fa a les analítiques i controls que legalment s’han de fer a l’aigua i els protocols que s’han
de seguir en casos excepcionals o d’incidències.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu està acollit al “programa Pt03 de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum
humà” de DIPSALUT, organisme de salut pública de
la Diputació de Girona
DIPSALUT és qui fa les analítiques i controls que legalment s’han de fer a l’aigua de la xarxa de subministrament d’aigua, i qui conjuntament amb el Departament de Sanitat marca els protocols que s’han
de seguir en casos excepcionals o d’incidències.
No obstant això, us haig de dir que des que soc
Alcalde hem passat totes les inspeccions i controls
del subministrament d’aigua sense cap incidència.
En aquest sentit, us entrego els resultats de les
dues darreres analítiques d’aigua.
7- “La informació de com preveiem informar a la
població de les mesures que va prenent el Consistori durant episodis excepcionals com els succeïts
darrerament”.
Em remeto el que ja us he explicat en els aparts 3
i 4.
8- Finalment, no puc sinó expressar-vos que a
l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Buixalleu li preocupa que el grup municipal
d’ERC no mostrés gens d'interès, ni preocupació,
ni iniciativa, fins a haver transcorregut 20 dies des
d’haver declarat l’activació de l’INUNCAT en fase
d’emergència.
En qualsevol poble en què es produeixen i pateixen
danys, els seus ciutadans han de ser atesos immediatament i des del primer moment, i no al cap de
20 dies d’haver-se produït els danys.
Josep Roquet pregunta al grup municipal d’ERC
quines fons d’informació han utilitzat per afirmar
que les depuradores han quedat malmeses pel
temporal Glòria, ja que segons informes dels tècnics municipals que són públics i varen passar pel
Ple que va sol·licitar la declaració de zona catastròfica no hi ha hagut cap depuradora malmesa per
aquest temporal.
El Xavier Santos, cap del Grup municipal d’ERC
sol·licita còpia de l’escrit que els ha llegit el Sr. Alcalde, i aquest l’informa que l’ha de donar a la Secretaria perquè el transcrigui a l’acta i que li farà
arribar.

Resum dels plens municipals.

Durant aquella setmana diàriament es va controlar
la qualitat de l’aigua i la seva terbolesa, sense que
es produís cap incidència.
El dilluns dia 27 de gener a les 8.30 hores DIPSALUT, organisme de salut pública de Diputació de
Girona, va fer una analítica de control, essent el seu
resultat “APTA PER CONSUM HUMÀ”.
En qualsevol cas, des del temporal Glòria i fins a
la data de presentació de l’escrit (11.02.2020) van
transcórrer més de vint dies, el que posa de manifest una capacitat de reacció per part del Grup
Municipal d’ERC com a mínim discutible.
3- “Davant d’un tema tan important com aquest
potser caldria replantejar novament la comunicació
entre el Consistori i els vilatans”.
Durant la tarda vespre del dia 21 de gener i durant
la nit del dia 22, seguint els consells de CECAT vaig
convocar el Consell Assessor, que va activar el PLA
INUNCAT EN FASE D’EMERGÈNCIA i es varen utilitzar els sistemes d’avisos següents:
- Els Regidors, el personal de l’Ajuntament i jo
mateix vàrem fer llistat de telèfons d’habitatges,
activitats industrials, restauració, especialment
en sòl no urbanitzable i agrícoles properes
a la Riera d’Arbúcies i al Riu Tordera amb risc
d’inundació, i es va avisar telefònicament un per
un els seus titulars del perill de possible inundació, demanant-los que fossin prudents i deixantlos telèfons de contacte per aquella nit i successives, per si necessitaven qualsevol cosa.
Aquella nit diferents persones del poble voluntàriament i sense que els ho demanéssim es varen personar a les dependències municipals per
ajudar amb el que calgués.
També vaig intentar posar-me en contacte telefònicament amb el Cap del Grup municipal
d’ERC per explicar-li personalment la situació,
sense que m’agafés el telèfon ni em tornés la
trucada
Davant d’això immediatament li vaig enviar
per WhatsApp el comunicat d’activació del Pla
INUNCAT rebent com a resposta un escuet “ok.
Merci”, i tot seguit un altre missatge manifestant que esperava que el temporal anés a menys
però que veient les notícies patiríem.
Sorprenentment, tot i ser molt conscient que les
previsions no eren favorables, sinó tot el contrari, no va ser fins a l’endemà al matí que no vaig
rebre la primera (i única) trucada telefònica del
Cap del Grup municipal d’ERC en relació amb el
temporal.
- Es va anar informant de les mesures adoptades a la web municipal i pels grups de WhatsApp i altres.
- Si malgrat l’anterior, no fos prou, a aquells
titulars d’indústries i altres que no aconseguíem
poder-hi connectar telefònicament, se’ls va anar
a avisar directament i personalment a la indústria, i es va comprovar que a les indústries aquella nit no s’hi feia activitat.
- Ens vàrem posar amb contacte amb els Bombers i durant aquella nit i altres vàrem estar en
constant comunicació per solucionar qualsevol
incidència que sorgís.

Visites tècniques a les zones afectades pel temporal Glòria
El temporal Gloria va ocasionar molts desperfectes als diferents serveis, sobretot de carreteres
i aigua, i va fer desaparèixer alguns camins sota
grans esllavissades. Es va fer una primera actuació
d’urgència per tal d’arranjar els punts més crítics.

Breus municipals.
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Però és necessari tenir un projecte que reculli
l’afectació i els arranjaments per tal de donar solució a la resta de desperfectes. Doncs, durant els
mesos de maig i juny s’han realitzat diverses visites
tècniques in situ amb els enginyers encar-regats de
redactar els projectes esmentats.
També s’han acabat les reparacions urgents durant
aquesta primavera, com per exemple l’arranjament
de la passera del Molí de Dalt a Grions.

Donació de subministres per combatre la vespa asiàtica
L’Associació d’Amics de les
Abelles de la Selva és l’entitat
que treballa per minimitzar els
efectes que provoca la vespa
velutina o asiàtica. Així, des de
l’Ajuntament, se’ls subvenciona
material o subministraments
que necessiten. Enguany s’ha
fet entrega de 65 litres de líquid i 12 esprais per tal que po-

guessin seguir amb el parament
de trampes.
Recordem que si algun veí localitza un niu ens ho pot comunicar i nosaltres ho gestionarem
amb l’Associació.

franges de protecció
Seguint el Programa de Franges aprovat per
l’Ajuntament, aquest any s’ha executat la neteja de les franges de protecció que han estat
objecte de subvenció, de les urbanitzacions de
Buixalleu i Rio Park per un import d’adjudicació
d’11.382,25 €, dels quals hem obtingut una
subvenció del 60 % (6.829,35 €).

geolocalització de les masies en cas d’emergència
El passat mes de febrer es va fer
una reunió amb el Sr. Joan Delort, director del servei 112, per
iniciar els treballs de millora per
a la geolocalització de les masies
davant d’una trucada d’urgència.
En aquests moments s’han en-

viat les coordenades per tal de
ser incorporades en el sistema
d'emergències i així poder millorar i agilitzar l'arribada dels
serveis d'urgències a casa.

jubilació del carter
En Fidel Martinez ha exercit de carter per part
de Correus des de l’any 1995. Aquest any, durant el mes d’abril es va jubilar. Aquesta plaça,
que depèn exclusivament de “Correos España”,
ha estat coberta per la Isabel Domínguez.

En nom de l’Ajuntament i del poble de Sant Feliu de Buixalleu volem agrair a Fidel Martinez
aquests anys que ha exercit de carter amb gran
eficàcia, competència i responsabilitat.

aprovada la construcció del nou edifici de l'escola
El Govern de la Generalitat de Catalunya, en
data 21 de juliol, va aprovar la construcció de
17 noves escoles a tot Catalunya, essent el CEIP
Alzines Balladores de Sant Feliu de Buixalleu
una d'elles.
L'Ajuntament fa anys que reclama la construcció de la nova escola.
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Ara toca treballar conjuntament per tal que el
nou edifici sigui una realitat al més aviat possible.

Personal d’estiu
La plaça per a les vacances d'estiu dels agutzils
l’ha cobert en Jeroni Hernàndez i la de l'àrea
d'administració general l’ha cobert la Sílvia
Baulies.

Per realitzar l'activitat de casal d'estiu, s'ha
contractat com a directora l'Ana Márquez, com
a monitores la Cinta Riera, la Marta Fochs i la
Georgina Clopés.

ESTUDI PER AL REDISSENY DEL SERVEI DE DEIXALLES
S'està estudiant el redisseny del servei de recollida de deixalles municipal.

conèixer el volum de residus de selectiva que
es genera.

Es treballa en proves pilot per a obtenir una
diagnosi del servei i així poder definir un possible nou model.

A finals de juliol s'ha fet una trobada veïnal
amb la urbanització de Can Cadell per tirar endavant una prova pilot: instal·lació d'un tancat
per als contenidors d'accés restringit accessibles amb una targeta d'identificació.

Durant dos mesos s'han realitzat proves amb
contenidors individuals a diverses masies, amb
tipologies diferents de famílies, per tal de

@aj_santfeliubuixalleu
Ajuntament Sant Feliu
de Buixalleu
@AjSFBuixalleu

Breus municipals.

Finalment, s'ha publicat l'Acord de Govern on
la Generalitat aprova la modificació del PEF per
incorporar 17 noves actuacions amb un import
total de 91.002.142 €.
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El passat 28 de febrer es va rebre la visita del
conseller del Departament d'Educació que va
notificar que es faria l'escola.

Residu, on vas?
Podeu consultar la web residuonvas.cat si teniu
dubtes d'on va algun residu.
ON VA?

ON VA?
Galleda

Iogurt de vidre

Bossa aperitiu
DEIXALLERIA/PUNT VERD

ENVÀS VIDRE

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

Planta de triatge:
Vidre

Planta de reciclatge:
Vidre

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Empresa
especialitzada

Planta de reciclatge

Plàstics

Metall

ON VA?

Planta de reciclatge:
Paper

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Paper i cartró reciclat

ON VA?
Puntes de
cigarret

MEDICAMENTS
(FARMÀCIA)

PAPER I CARTRÓ

Planta de triatge:
Paper

Planta de reciclatge:
Alumini

Aluminis

Medicaments

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

Planta de triatge:
Envasos lleugers

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

ON VA?
Diari

ENVÀS LLEUGER
QUIN PROCÉS SEGUEIX?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Vidre reciclat

ON VA?

FRACCIÓ RESTA

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

Empresa
especialitzada

Planta de tractament:
Fracció Resta

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Paper i cartró
reciclat

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Medicaments
processats

Incineradora Electricitat

Dipòsit
controlat

* Per què no puc llençar una joguina de plàstic o un penja-robes de plàstic a la fracció
envasos lleugers?
De la mateixa manera que amb la fracció vidre, a la fracció envasos lleugers només es poden llençar
envasos de plàstic, llauna i brics i no altres materials plàstics o metàl·lics que no siguin envasos. Els
fabricants que posen productes envasats amb plàstic o metall al mercat paguen una part a l’entitat ECOEMBES per fer-se càrrec del tractament del residu d'envàs. D’aquesta manera els residus d’envasos de
plàstic o metall es recullen als contenidors grocs, finançats per aquesta entitat. La gestió dels productes
que no són envasos es financen per una altra via de l'administració i per tant no es pot gestionar seguint
el mateix circuit de recollida. És per això que el contenidor groc està dedicat als envasos de plàstic i metall, i el plàstic i metall que no és envàs, com ara una joguina, s'ha de reciclar al punts verds o deixalleries
que habitualment tenen contenidors específics. Que no es puguin llençar a la fracció envasos lleugers
contenidor groc no vol dir que no es recuperin, sinó que es fa per una altra via.

grup de jxSFB

Aquest territori engloba diversos municipis del
Vallès Oriental i quatre municipis de la Selva,
entre els quals hi ha Sant Feliu de Buixalleu. El
grup de Junts per Sant Feliu som conscients de
l’existència d’aquesta realitat territorial, però
des de fa temps se’ns plantegen molts dubtes,
als que a hores d’ara ningú ha donat resposta.
No sabem les implicacions d’aquesta nova comarca, què comportarà a les nostres veïnes i
veïns de Sant Feliu? Un canvi de província? Passarem a formar part de Barcelona? On haurem
d’anar al metge? S’haurà de crear un nou consell

Així doncs, entenem que molts veïns teniu dubtes sobre aquest tema, però nosaltres també. En
aquests moments no hi podem donar resposta.
Quan tinguem una proposta ferma i clara, us podrem explicar què comportarà aquesta comarca,
ho podrem debatre plegats i, després, el poble
decidir.
Estem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió.

grup d'erc-am
Benvolguts,
Benvolgudes,
No podem oblidar aquests dies de la primavera del 2020. Han estat dies intensos i alhora
contradictoris. La convivència amb aquest virus
tan democràtic que infecta a tothom per igual
sense tenir en compte ni el color de la pell, ni
l’economia, ni les ideologies... ha fet virar la nostra societat materialista i agitada, per adaptarnos a un nou estat de supervivència tecnològica
on el confinament ha estat bàsic (higiene, distància, mascaretes, fases, atur...)
Dies difícils per a tots, en especial per a aquelles
persones malaltes o que han perdut un familiar,
amic o conegut. Hem aturat massa coses i, encara que no s’ha acabat i vindran dies difícils, hem
estat capaços d’activar la solidaritat i l’agraïment
valorant, alhora, la fortalesa de la ciència i el seu
sistema sanitari, la recerca i el respecte al medi.
Volem donar les gràcies i felicitar l’Associació de
Jubilats per la seva iniciativa d’elaborar mascaretes per als veïns de Sant Feliu de Buixalleu. Començar una iniciativa com aquesta costa, però
en temps de confinament, ple d’incerteses, encara ho complica més. I tenir un resultat tan digne

i útil; només ens podem treure el barret i estar
molt agraïts.
Des del nostre Grup continuem treballant,
aprenent cada dia que passa del nostre lloc a
l’oposició. Tenint molt clar que intentem ser més
útils i que la nostra funció ha de ser fer un poble
cada cop millor. El principal objectiu que ha de
tenir l’Ajuntament és trobar solucions als problemes del dia a dia que té la gent que viu o treballa
a Sant Feliu. Molt sovint, per no dir sempre, els
polítics oblidem que la vocació de servei hauria
de ser juntament amb l’honestedat la principal
virtut i el principal objectiu. El nostre grup volem
canviar aquesta percepció de la política.
Ànims a tothom, i amb el vostre suport i entre
tots farem un poble més humà i més modern.
Com sempre, us podeu posar en contacte amb
nosaltres per comentar qualsevol cosa (Xavier
Santos: 676289860).
SALUTACIONS I VISCA LA REPÚBLICA!
Dels regidors Xavier Santos, Pau Celma i Anna
Santos.
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També volem aprofitar aquest espai que
se’ns brinda per parlar de la comarca del Baix
Montseny. Un tema que fa temps del que es parla i ha tornat a estar a primera línia durant el
període de desconfinament.

comarcal, i quins i com seran
els serveis que oferirà? Tindrem més transport públic?
Qui decidirà si es forma part
d’aquesta comarca? Votarà
tota la població? Cada municipi tindrà potestat
de decidir si incorporar-s’hi o no? I aquí radica
una altra de les qüestions importants. Som del
parer que aquesta no pot ser una decisió de
l’alcalde, ni de l’equip de govern, ni tampoc
del plenari, ha de ser decisió dels santfeliuencs!
Creiem en la sobirania popular, i que el poble
sigui qui decideixi el que vol. Però, com és lògic,
per tal de prendre una decisió amb total seguretat i convenciment, un ha de conèixer tots els ets
i uts del tema.

Espai Polític

A dia d’avui, sembla llunyà el confinament, els
dies sense relacionar-nos ni veure’ns amb familiars i amics. Hem de seguir endavant, amb ganes
i visió de futur, però tenint present en la memòria
aquests dies passats, per tal que tot l’esforç que
hem fet no sigui en va. L’equip de Junts per Sant
Feliu hem estat a primera línia, treballant per
vosaltres (tal com l’alcalde va explicar i detallar
al Ple del 4 de juny), i us volem agrair el bon fer
durant aquests mesos. De tot cor, gràcies!

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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Els nens i nenes de l'escola Alzines
Balladores ens han fet arribar el que han
trobat a faltar més de l'escola en els
dies de confinament.

Esperem
retrobar-nos
al setembre!
Una abraçada!

L'escola Alzines Balladores.

L'equip de
mestres
també us
hem trobat
a faltar! ... i
molt!

Ensenyament
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RESUM DEL PLA LOCAL DE
JOVENTUT 2020-2023
Coneix les principals novetats
agost 2020_Sant Feliu Diu 46

Clara Romaguera tècnica compartida de Joventut
El Pla Local de Joventut 2020-2023 de Sant
Feliu de Buixalleu és un document que recull els
principals reptes a desenvolupar en aquest municipi en matèria de joventut els propers quatre
anys, i que s’han definit a partir de les aportacions fetes en les sessions de debat on han
participat els i les joves per tal d’ajustar els projectes a les necessitats i motivacions d’aquest
col·lectiu.

Joventut
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Aquest municipi, caracteritzat per la seva dispersió geogràfica, té el repte de promoure la
cohesió dels diferents grups de joves per tal
de facilitar la participació juvenil al municipi.
En sintonia, aquest pla proposa dues línies de
treball clares. Per una banda, aposta per crear
espais de trobada jove per tal de promocionar
la participació juvenil i la seva implicació en la
vida i les activitats del poble. Per altra banda, es

vol donar un impuls a aquelles accions encaminades a la formació i a l’orientació laboral dels i
les joves. Aquestes accions volen esdevenir una
programació d’activitats atractiva que respongui als interessos dels i les joves del poble.
Des de l’Àrea de Joventut s’aposta per donar
continuïtat i reforçar les accions que ja es fan
i que tenen bons resultats, com el suport a les
iniciatives juvenils del poble, les accions realitzades de manera mancomunada amb els municipis veïns com el curs de monitor/a de lleure o
el bus Tornabé a Fires de Girona, les intervencions a l’institut Vescomtat de Cabrera, el projecte Petits Implicats que es fa amb l’alumnat
de 6è curs de l’escola Alzines Balladores, el
casal d’estiu o el Servei d’Orientació Laboral i
Acadèmic per a joves a demanda.

Així mateix volem destacar noves propostes a desenvolupar al llarg d'aquest període
que volen, principalment, afavorir la participació juvenil. En són exemple:

Diada Jove
Una jornada dedicada al col·lectiu jove
i que preveu un conjunt d’activitats vinculades al lleure, l’oci
i la cultura pensades
per a les diverses
franges d’edat.

Pressupostos
participatius
Partida pressupostària reservada amb
l’objectiu d’iniciar un
procés participatiu
on els i les joves de
Sant Feliu, a partir
de la presentació de
diverses propostes a
desenvolupar, decideixen a què es destina aquest pressupost
que ha de beneficiar
el col·lectiu jove.

Casal d’estiu
Des de l’Ajuntament
es vol fomentar una
“pedrera” de joves
vinculats al món del
lleure i proposar sortides professionals i
laborals a través del
premonitoratge i monitoratge.

Brigada Jove
Projecte que ofereix
una primera experiència laboral i unes
hores de formació a
joves de 16 a 20 anys
per tal que es puguin
dotar, en el marc
d’aquesta pràctica,
de certes eines i recursos rellevants en
el procés de recerca
de feina.

Podeu consultar el document sencer a la seu electrònica de l'Ajuntament a
l'apartat Acció de Govern i normativa - Plans i programes destacats
sobre polítiques públiques.

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

Connectar amb una mateixa, amb el nostre cos
i les nostres emocions no podia ser d’una millor
manera que fent un taller el Dia de la Dona.
Parlar de dones i entre dones és part de la nostra vida, la nostra essència i la nostra feina,
també, i feia temps que rumiàvem fer alguna
cosa plegades per a les dones.
CONNECTA’T va ser un matí sencer i intens a
l’Espai Jove de Grions dividit en tres parts:
- La part física: la idea era descobrir el nostre cos, els secrets que guarda, i fer una presa de consciència del propi cos, de la nostra
respiració, del nostre abdomen i del nostre
sòl pelvià.
- La part emocional, per parlar de com et
connectes amb el teu cos fent dinàmiques
grupals.
- I la part de moviment, amb un taller de
dansa de la Polinèsia.
Cos i emoció van junts, i la veritat és que vam
anar exposant des de l’autoconeixement del
nostre cos com a dones, i es van poder anar treballant les emocions que anaven sortint.

DONA: Autoconeixement del propi cos
Moltes vegades, per no dir sempre, la informació que hem rebut com a dones ha estat molt
justa i escassa… Falta de coneixement, tabús,
vergonyes, un sistema diguem-ne tradicional i
masclista, ha fet que la majoria de dones no
coneguin prou sobre la seva anatomia. No es
parla de la zona genital, del seu perineu, del
cicle menstrual, i ja no diguem de la sexualitat.
El coneixement que ens arriba des de l’escola
passa per explicacions simples i justes, del sistema reproductiu femení, com si només existís la
part interna de l’aparell ginecològic. Des de nenes no ens parlen de la vulva i no ens conviden
a autoexplorar-nos per coneixe'ns una mica
millor. Quina vergonya, quants tabús, quants
silencis, oi?
Doncs sí, vam parlar de vulves, de vagines, de
sòl pelvià, del clítoris, de la respiració, de forma senzilla, clara i explícita. Us ho imagineu?
Doncs sí, està molt bé que puguem parlar de
com som, què tenim entre les cames i com funcionem, de la importància del moviment, de la
pelvis, i de la respiració en tot aquest sistema.
Gemma Formiga
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Arran de la crisi sanitària provocada per la
COVID-19 i seguint les indicacions de les autoritats
sanitàries, tant l'Ajuntament com les entitats del
poble es van veure obligades a anul·lar totes les
activitats a partir del 14 de març.

Sant Feliu és actiu
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DONA: Emocions

DONA: Dansa de la Polinèsia

Aprofitant el meu cos i els meus símptomes
vaig descobrint més de mi. L'educació, les vivències familiars són les que marquen la nostra
vida. Un cop descobrim que tot allò que vàrem
sentir o que ens varen dir ho podem canviar
dins nostre per així tenir uns resultats diferents
en el nostre dia a dia, la vida comença a transformar-se.

La dansa és l’art de l’expressió corporal i la dansa de la Polinèsia, en concret, l’Ori Tahití, ens
permet experimentar i explorar la feminitat
des del nostre centre d’equilibri, el sòl pelvià,
a més de transportar-nos a conèixer una cultura arrelada als elements de la natura, com les
muntanyes, les onades del mar, el sol, la lluna,
la terra. En el darrer taller, després d’una breu
introducció als moviments bàsics de l’Ori Tahití,
vàrem practicar una “aparima”, l’estil de dansa en el qual, a través de les mans i els braços,
la ballarina explica la història que s’està cantant mentre els acompanya amb tocs de maluc
suaus o accentuats, segons el ritme de la cançó!

Aquí vàrem poder tenir l'oportunitat de xerrar
amb dones dels seus temes més íntims, de la
relació amb elles mateixes i amb el seu cos.
Descobrir juntes algunes creences i fins i tot estic segura que alguna va poder fer alguna autotransformació.
Agraïda de poder compartir la meva passió al
meu poble.
"No és el que faig, sinó des d'on ho faig."
Gemma Anfrons

Va ser una experiència única i molt gratificant
compartir amb elles la meva gran passió i la
meva formació, a més d’un dels moments més
importants de la meva vida, la meva futura i
repetida maternitat.
Natàlia Brull

Fe d'errates:
En la versió en paper del número 45 de la revista Sant Feliu Diu, hi va haver un error i no va
sortir publicat el títol i l'autor de l'article de la pàgina 17:

Matança del porc a Gaserans de la Jana Barnils de Can Callau

Vols participar
a Sant Feliu
Diu?

Envia’ns ho a
santfeliudiu@gmail.com

Anima’t

Carme Carreras de Can Roquet
Cada any la matinada del 22 al 23 de juny es
renova i regenera la Flama del Canigó al cim
d’aquesta emblemàtica muntanya. Voluntaris
i equips de foc la distribueixen arreu dels Països Catalans per encendre les fogueres de Sant
Joan.

resta de poblacions de la comarca. Així doncs,
ens emplacen el dia 23 a les 17 h a la plaça 1
d’Octubre per recollir-la. Amb la flama vinguda del Canigó encenen un peveter i d’aquí els
equips de foc anem encenent els nostres quinqués per poder fer-la arribar al nostre poble.

Aquest any no hem pogut celebrar la Revetlla
de Sant Joan per les circumstàncies excepcionals que estem vivint a causa de la COVID-19.
En aquest context provocat per la pandèmia des d’Òmnium Cultural s’ha promogut
l’anomenada Flama Confinada amb el lema
“Enguany, encenc la flama per tu” en homenatge a tota la societat civil mobilitzada
per superar la crisi global provocada per la
COVID-19.

La custodiem amb molta il·lusió i cura fins a la
plaça de l’Ajuntament. Allà ens espera la família formada per la Blanca, en Joaquim i la
Farners, que han patit la COVID-19 en primera
persona. Ells són els encarregats d’oferir la flama a l’alcalde, que en fa la rebuda institucional. Després d’un petit parlament, la Blanca i
la Farners llegeixen el manifest, escrit per ciutadans anònims que han estat al capdavant de
la lluita contra la COVID-19.

Malgrat l’adversitat, les restriccions i mesures de seguretat extremes que s’han imposat
per poder accedir al cim i gràcies a l’esforç de
moltes entitats i persones s’ha pogut renovar
la Flama del Canigó 2020. A la nostra comarca l’Associació Cultural Vitraris de Vidreres
s’encarrega de la recollida oficial de la flama a
coll d’Ares. Des de Vidreres es distribueix a la

Ens acompanya un reduït nombre de persones. Ha estat un acte discret però carregat
d’emocions.
Només ens queda participar al capvespre a
l’encesa massiva d’espelmes a casa per les víctimes i persones afectades pel coronavirus, pels
serveis essencials. I també pels presos i exiliats.

Sant Feliu és actiu

la flama confinada, sant joan_23 de juny
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Històries del confinament
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9 de gener: Les autoritats xineses confirmen que a finals de desembre han
identificat un nou virus com a nou coronavirus.
25 de febrer: Primer cas de coronavirus a Catalunya.

6 de març: Primera mort per coronavirus a Catalunya.

Hola a tothom!
Soc en Jan García Carrasco, un jove de 17
anys, i visc a Cal Formiguer. A continuació us
explico una mica com estic vivint el confinament. Jo tinc la gran sort de viure en una masia al mig del bosc, on he pogut fer activitats
diàries d’esport per la finca. També he estat
diàriament entretingut amb l’hort, les gallines i la meva família, la qual cosa agraeixo
molt, sobretot al veure que no tots els meus
amics i una gran part de la societat hagin pogut gaudir d’un espai ampli i hagin estat tancats en pisos. A part d’aquestes coses bones
també n’hi ha de dolentes, com és el no poder veure la família i els amics, no poder anar
a estudiar el que realment m’agrada, que
són els esports de natura com el barranquisme, l’excursionisme, etc., i que només hagi
pogut fer la part teòrica i no la part pràctica,
que és la més divertida. En l’àmbit social, la
part dolenta és que està morint molta gent
a causa d’aquesta pandèmia mundial. En un
primer moment em va impressionar molt
veure que en qüestió de dies pot canviar tant
tot el món i crec que en un futur hi hauran
canvis econòmics i socials, noves maneres de

funcionar com pot ser l'evolució de la tecnologia i espero que hi hagi un gran canvi de
cara al respecte a la natura, que la gent tingui més consciència i apreciï més les coses del
seu voltant. Pel que fa a l’estiu és incert, des
del meu punt de vista crec que no serà tot
normal, però que hi hauran menys mesures
de seguretat i podrem gaudir una mica més.
Moltes gràcies i molta salut per a tothom.

13 de març: Tanquen les escoles, els instituts i les universitats a Catalunya.

Abans del confinament ja valoràvem molt
positivament viure al camp, tenir hort, gallines, llar de foc, jardí… però ara encara ho valorem més. De fet, tinc la sensació que moltes
de les coses que es comenten no les hem viscut amb la mateixa intensitat: ni els carrers
buits, ni gent a les 8 del vespre aplaudint, ni
la restricció de sortir (tot i que no vàrem sortir del nostre terreny fins que es va autoritzar, com moltes famílies). Hem fet pastissos,
pa, hem cuinat molt, ens hem relaxat, hem
valorat el temps d’estar junts sense haver
d’anar corrents a tot arreu… I el curs vinent
hem decidit fer menys extraescolars i estar
“avorrits” de tant en tant.

Viure a Gaserans és un luxe, però cal poder
solucionar l’accés a internet, no sé ben bé de
qui depèn, ara sé que les companyies no ho
posen fàcil.
Això ha estat més o menys el que hem viscut.
Ara comencem una nova etapa, esperem que
els infants i joves puguin sortir i compensar
una mica tot el que han hagut d’aguantar.
Família Turcios Gadea, Can Xacó
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La novetat, el desconeixement, la sobre informació… fins passada la setmana santa
no va haver-hi com una certa “normalitat” i
unes rutines més o menys establertes que ens
van ajudar a tots.

formació que necessitàvem saber els i les que
vivim a Sant Feliu la teníem al moment. I era
d’agrair. Vàrem deixar de mirar les notícies
molt aviat, i d’escoltar la ràdio per moments,
i ens va anar molt bé.

Sant Feliu és actiu

Durant aquestes setmanes hem viscut una
mica de tot. L’estat emocional, sobretot al
principi, era ben bé com una muntanya russa.

Som una família amb una nena de 5 anys, una
de 10 i una de 12. Jo he estat treballant sempre, en versió teletreball durant dos mesos, i
la meva parella va tenir un ERTO durant un
mes i mig. El fet que un dels dos no es quedés
sense feina també ha fet que ho visquéssim
amb una certa tranquil·litat.
Des de l’Ajuntament ens van trucar diverses
vegades per saber com estàvem i pel tema
de la connexió a internet per a la meva filla gran per tal que pogués seguir les classes
de manera telemàtica. També hem rebut les
informacions actualitzades pel WhatsApp de
difusió. Això ens ha facilitat les coses, la in-

14 de març: El Consell de Ministres aprova el decret l'estat d'alarma a Espanya. Es decreta el confinament de la població i el tancament de bona part de l'activitat industrial, comercial i de restauració.
Tornem a tenir
horta!
Beatriu Catalán,
urb. Ducat del
Montseny

Passejant per Sant Feliu
Josep Riera, Can Puig

Sant Feliu és actiu
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Què puc explicar sobre la COVID-19? No res,
és un virus molt petit que no es deixa veure,
però sí que puc parlar sobre l'enrenou que
ha causat. Mai hauria pensat que passaria
una cosa com aquesta: no pots sortir de casa,
no pots rebre ningú i estàs amb la por que
t'entri a casa.
Aquí tenim molt de terreny i hem pogut fer
un petit hortet i fer tasques de manteniment
del negoci: neteja, pintura, reparacions, etc.
En canvi, tinc familiars i amics que estan
tancats en un pis. Un record per a tots ells:
"Ànims, família"!!!
Què fas quan tens un negoci amb molts
productes manipulats i productes que caduquen, i de cop i volta et diuen: “Demà no
obris”?

res no, salses individuals, WC revisat i netejat
molt sovint... Aquestes, i més, són totes les
mesures que ens recomanen per no propagar
el virus.
I després de tot això, a qui li queden ganes
d'anar a menjar uns peus de porc? Si després
necesitaràs llepar-te els dits i anar a treure't
l'enganxament de les mans i tornem-hi .
En fi... No voldria posar-me pesat ni ser o
semblar pessimista, però com acabarà tot
això? La veritat és que no ho sé, però sí que
sé que hem de buscar maneres de lluitar i
sortir el màxim d'airosos possible.
Hem passat un incendi, una crisi, un bufarut,
un temporal Glòria, i segur que entre tots
passarem la crisi de la COVID-19! Som lluitadors i ens en sortirem! Ànims i salut!

Personal, energies, productes, encàrrecs, factures, impostos, etc.

Jordi Martínez, "El Rieral"

Estem davant d'una situació en què has de
mesurar el dia a dia, no pots fer plans de futur a llarg termini. Penso que un negoci de
cara al públic és complicat de gestionar, ens
queden molts dubtes. Com reaccionaran els
nostres clients? Com que la majoria ja tenen
una edat...
Mascaretes, pantalles, gel hidroalcohòlic,
codis QR per veure la carta o cartes d'un sol
ús, tovallons i estovalles d'un sol ús, setrille-

Vull explicar la nostra experiència durant
aquest temps de confinament per la COVID-19.
Nosaltres teníem els pares a la residència, la
mare encara hi és.
El pare en ple confinament va empitjorar i
va morir, no per la COVID-19. No vam poder
anar a fer-los companyia.
L'enterrament va ser trist, només vam poder
anar al cementiri i just la família més propera.
A sobre, el capellà no va venir; els de la funerària el trucaven però no va contestar.
Després d’una bona estona es va decidir enterrar-lo, sense fer el respons. Quan ja érem
a casa va trucar dient que s'havia adormit,
una excusa poc creïble. Mossèn Eduard de
Ribot, li recomano que s’ho pensi bé abans
de comprometre’s, ja que això és molt seriós.
Quant al confinament, ha sigut angoixant i
molt llarg, l’1 de juny vam passar a la fase 2.
A partir d’aquesta data, ja podem anar a la
residència. Això sí, amb normes: només una
persona un cop a la setmana durant mitja

hora i cada dues setmanes canviar de persona, amb mascareta i guardant la distància
social... A mesura que han anat passant les
fases, les mesures han anat canviant, però
s'ha de fer amb responsabilitat.
En aquests mesos alguns socis de l’Associació
de Jubilats
de Sant Feliu de Buixalleu ens han
entretingut
per WhatsApp amb vídeos, fotos,
comentaris,
opinions...
Salut a tots!
Neus Vilà,
Quatre
Vents

L'Associació de Jubilats de Sant Feliu de
Buixalleu hem pensat com podíem ajudar a combatre la pandèmia del coronavirus, ja que tots estem amenaçats.

En vàrem parlar entre tots, via telèfon,
per WhatsApp... tots ho vàrem trobar
bé.
Vàrem posar fil a l’agulla i endavant!
Cada un va aportar el seu granet de
sorra: en Lluís va buscar el material,
l’Ajuntament ens va ajudar amb la difusió de trobar voluntaris i amb la logística del repartiment de les mascaretes per
confeccionar i amb l’entrega d’aquestes
una vegada confeccionades.
D’aquesta gran idea, van sortir més de
1.200 mascaretes confeccionades, que
s’han pogut repartir per a tots els nostres veïns i veïnes del poble i a Càritas
d’Hostalric.
Volem agrair, al bon equip de l’Associació
de Jubilats, la idea i la iniciativa; a les
empreses que van donar el material voluntàriament i gratuïtament (Lamitor,
Bonditex i Grobelastic); a l’Ajuntament
pel seu suport en tot moment, i sobretot
als voluntaris i voluntàries que han aportat el seu temps (Maria S, Rosa A, Fina,
Maria Antònia, Maria G, Miquel, Lluís,
Pilar, Marta, Rosa R, Francisca, Jesús,
Emma, Cristina, Anna i Mari Carmen).
GRÀCIES A TOTES/TOTS!
La unió fa la força! ENS EN SORTIREM I
TOT ANIRÀ BÉ!
Rosa Rodoreda, Urb. Buixalleu
Ester Fernández, La Caseta
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En Jesús i la Fina van tenir la pensada
que podríem fer mascaretes, ja que tenim temps durant el confinament.

30 de març: El govern espanyol restringeix l'activitat dels treballadors de serveis no essencials fins
al 9 d'abril.

Sant Feliu és actiu
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El nostre menjador s’ha convertit en un estudi. Els grans fent teletreball i els petits
deures en línia. Tot plegat, una mica difícil.

Quan vam passar a fase 1, ja vam poder sortir
a passejar per Grions, i vam jugar a “pollet,
gallina i gall” amb els gallarets que vam recollir.

Aniversari feliç a la fase 2. Els fills que viuen a les
comarques de Girona poden venir a casa, però en
Toni, que viu a Barcelona (fase 1), comparteix la
festa per videoconferència.
Anna Gubert, Els Miratges

El confinament, què puc dir-vos, va ser
dur! És un malson que encara no entenem que pogués passar-nos aquí. No
vull allargar-me perquè serien immenses les coses que vàrem viure. Era el 13
de març que em vaig posar les piles i les
meves ganes de fer alguna cosa útil em
van portar a fer mascaretes, que tant
com anava fent les donava a tothom
qui en volia. També tinc la gran sort
que m'agrada fer labors, doncs amb
la ràdio al costat i els meus boixets
em van sortir aquests treballs que jo
anomeno confinats. Al que dono més
importància i que em va impressionar
molt va ser escoltar aquell silenci...
Maria Sauri, Can Cerdanya

Plantant patates
Can Jan

Dies de fangar
i plantar
patates.
Josep
Pla, Villa
Massaguer

L´AMIC INDESITJABLE (COVID-19)
La primera vegada que el sents anomenar
el veus molt lluny i penses: “Això no va per
mi. No em passarà.”
Va començar a la Xina i de mica en mica es
va anar apropant i a poc a poc li vas agafant
respecte.
No ens en vam adonar i ja el tenim entre
nosaltres.
Ja es comença a escampar i cada vegada
l’agafa més gent i ens confinen, tothom a
casa.
Però penses: si segueixes les normes no et
passarà res.
Un dia et despertes i te n’adones que petites coses que podies fer et costen més que
abans.
Comences amb tos i et preocupes, truques
perquè et facin la prova i ohhh!!! Sorpresa!,
no et poden fer la prova fins que tinguis febre i ofec, però et posen en quarantena per
evitar possibles contagis.
Els símptomes ja són cada vegada pitjors, ja
t’ofegues, tens febre, et fa mal tot i després
de molt insistir et fan la prova.

Els símptomes són cada vegada pitjors;
la tos s’intensifica, la febre és molt alta,
l’ofegament va a més, l’aixafament és pitjor
i també tens mocositat.
Et donen medicació per l’ofegament i et
deixa baldat, a més a més dels símptomes
anteriors també tens gastroenteritis.
Veus les notícies per la televisió i ja no és
respecte el que tens, ja és por.
I et preguntes: m’hauran d’ingressar? Em
moriré? I la preocupació s’amplia a tots els
membres del nostre nucli familiar.
De mica en mica ens anem trobant millor,
la febre baixa, la sensació d’ofegament va
minvant i ja pots començar a fer coses.
Després d’una setmana et donen l’alta i dones les gràcies per estar viu.
Encara et queden 15 dies de quarantena en
habitacions separades.
Després de tot això et comences a preocupar de les seqüeles que et poden quedar.
Aquesta ha sigut la nostra experiència amb
la COVID-19.

Dos dies després et donen el resultat i per
desgràcia t’indiquen que tots 3 membres
del nostre nucli familiar som positius.

Volem agrair especialment a familiars,
amics, veïns i consistori la seva ajuda per
cobrir les nostres necessitats bàsiques en
aquests moments tan durs.

Continuem en quarantena: no podem sortir
de casa, cadascú hem d’estar en habitacions
separades, se’ns ha acabat la vida familiar.

Blanca, Joaquim i Farners

Sant Feliu és actiu

agost 2020_Sant Feliu Diu 46

23

6 d'abril: Les unitats de cures intensives (UCI) a Catalunya arriben al seu pic d'ingressats per COVID-19, 1.529.
17 d'abril: Salut afirma que Catalunya va arribar al pic de casos positius el 8 d'abril i d'hospitalitzacions
el dia 11.
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Soc la Paula Pla, de Can Isidro Pla, tinc 22
anys i enguany acabo la carrera d'infermeria.
En aquest breu escrit us vull parlar una mica
de la meva experiència laboral com a infermera no titulada durant la pandèmia COVID-19. A inicis de març jo feia pràctiques a
l'Hospital Santa Caterina fins que des de la
Generalitat se'ns va prohibir fer pràctiques
i vam haver de tornar a casa. Va ser llavors
quan als estudiants de 4t d'infermeria, a falta de 3 mesos per acabar la carrera, se'ns va
adjudicar el paper d'infermers. Així, amb un
obrir i tancar d'ulls, com aquell qui diu ja
érem infermers. En el meu cas em van trucar de diversos llocs per tal d'aportar un reforç com a infermera, ja que anaven curts
de personal, però pel contrari el nombre de
pacients havia augmentat.
Així va ser com vaig acabar treballant a
l'hospital de Sant Celoni cara a cara amb la
COVID. Incertesa, por, desconeixement, empatia... això vaig sentir el meu primer dia
com a infermera. Vaig passar 1 mes i mig treballant a l'hospital dia rere dia i vull dir que
sort que l'equip ens donàvem suport uns als
altres, sort del suport emocional de l'equip i
de la meva família. Arribàvem a casa esgotats, físicament degut a les llargues hores de
treball i al pes dels EPIS i als canvis constants
de vestuari. Però sobretot estàvem esgotats
mentalment: veure els familiars dels pacients
patir, veure els mateixos pacients patir i fins
i tot morir es feia dur, dia rere dia. Quan
després
de
2 setmanes
un
pacient
per fi donava negatiu,
allò era com
una
festa:
l'alegria ens
envaïa, fins
i tot hi havia llàgrimes
d'emoció.
Poder gaudir
d'una videotrucada d'un
pacient amb
el seu familiar i veure
com em donaven
les

gràcies per fer la meva feina era tan gratificant! No som herois ni superherois, som infermeres, som personal sanitari que només
fem la nostra feina, de la qual n'estem molt
orgullosos. Us donem les gràcies a tots els
que sortíeu al carrer a les 20 h a aplaudir,
per tot els "tot anirà bé" i us demanem que
us seguiu recordant de la feina que fem dia
rere dia per vosaltres, per la nostra societat
i ens seguiu donant suport com heu fet durant aquesta pandèmia.

23 d'abril: Sant Jordi digital i d'enviaments de roses i llibres a domicili.

2 de maig: Es permet fer esport i passejos d'adults.
La Rosa de Sant Jordi, per falta de poder-la comprar,
la vàrem dibuixar i després penjar.

18 de maig: L'àrea sanitària de Girona passa a fase 1.

Benet Freixas, Mas Asunción

“En resum, s'aconseguiren les
següents fites:
- Acceptació de la jornada laboral màxima de 8 hores.
- Alliberament de la majoria
dels presos.
- Increments salarials significatius.
- Capacitat legal de negociació
dels sindicats.

Encara atrapat per la teranyina del confinament agraeixo l’oportunitat per atendre
la proposta de dir la meva sobre tot aquest
tràngol que estem vivint.
La primera reflexió va sobre el grau de confinament que hem viscut abans del confinament. És a dir sobre l’abundància de temps
“lliure” que cada dia ens hem dedicat a nosaltres mateixos.
Som conscients de fins a quin punt vivim
confinats?
Quan els obrers de la CNT aconseguien,
amb les seves vagues i la seva sang, ara fa
tot just 101 anys, la seva victòria històrica
a “La Canadenca”, es va aixecar el ciment
per a la reivindicació encara no aconseguida: 8 hores de feina, 8 hores de descans,
8 hores de son. Cito la Viquipèdia perquè
vegeu des de la imparcialitat si això va ser
significatiu:

- Readmissió dels acomiadats
vaguistes per part de l'empresa
elèctrica (pràcticament la majoria dels treballadors barcelonins).”
Què fem del nostre temps i de la nostra llibertat? De res ens serveix pencar com a ases
-sigui per a un altre o per compte propi- si
no sabem gaudir, aprendre, viatjar, desenvolupar aficions... Es podria dir que molts
vivim massa hores o dies o anys confinats
sense que ens ho decretin.
D’altra banda em plantejo la frontera entre Prudència i exercici del Poder. Desconfio molt dels criteris sanitaris decretats a
l’empara de la guàrdia civil i de l’exèrcit.
Perdoneu, però per desgràcia la Llei en
aquesta espècie de democràcia “permesa”
sempre acaba al servei de criteris establerts
pels amos reals del “cotarro”…, allò que
alguns en deien “casta” abans d’arribar a
tastar les mels de “manar” –o
creure-s’ho.

25
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28 d'abril: El govern espanyol anuncia un pla de desescalada que inclou
quatre fases cap a una "nova normalitat" que situa a finals de juny.

Sant Feliu és actiu

26 d'abril: Primera mesura de relaxament del confinament: els nens poden
sortir acompanyats d'un adult de 9.00
a 21.00 h, un màxim d'una hora i a 1
quilòmetre de casa.

Sant Feliu és actiu
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La Prudència ens aconsella extremar precaucions, defugir
contactes, establir límits i fases,
ser obedients i confiar en la saviesa del sistema, malgrat totes les absurdes i flagrants
violacions que en veiem (ara penso en les
discriminacions entre oficis, jugadors o esportistes d’elit, regions sanitàries...). Però
la Por també és el fruit d’un excés de zel
en exercir aquesta prudència i el malbaratament de la nostra antiga sensació de seguretat també té repercussions negatives
en la relació amb el nostre entorn, la nostra gent estimada i també en nosaltres mateixos. Negar i neguitejar-se per un petó,
una abraçada, també ens és dolorós, molt
dolorós en aquest món de manca d’afecte
i estima, i també ens coarta l’exercici de la
seducció i expressió de desitjos íntims, cosa
que si abans ja ens costava...
És clar, és cert que parlo des de la immensa
sort de no haver patit de prop cap afectació directa per la COVID; si per desgràcia et
toca de prop, comprenc que el sentiment
seria molt diferent. És un privilegi viure
lluny de les aglomeracions i les masses urbanes. Recordo quan des de la meva perspectiva ecologista, cada cop que l’alcalde
-apreciat amic Joan Castaño- parlava del
creixement de Sant Celoni (quan jo hi vaig
arribar l’any 1980 crec que érem prop de
8.000 veïns, ara en són 18.000), en parlàvem molt d’aquest desenvolupament que
ell com a governant, i com molts responsables polítics, veia com un augment de benestar... Més veïns, més vots. Més impostos
a recaptar, més riquesa... Jo li deia: «Joan,
no t’equivoquis, com més serem més manca

de recursos, més obligacions, més problemes.» Segueixo pensant que una vila que
depassa els 12.000 habitants com a molt ja
no m’interessa. Tot s’uniformitza, creix la
misèria, la concentració de capital, la influència i anonimat dels més rics.
Sí, ja sé els cants de sirena dels avantatges,
però en desconfio molt: excés de poder de
la policia, de la banca, dels jutges, dels polítics, dels constructors..., augment de la
corrupció, anonimat social i personal, pèrdua de valors culturals i educatius... En fi…
L’opció de viure en un territori com Sant Feliu de Buixalleu ha estat la millor opció que
la meva estimada Amèlia em va “obligar” a
exercir quan es va enamorar d’aquest raconet del Baix Montseny.
Per acabar, deixeu-me que parli d’una gran
descoberta. La vida de barri. Sí, aquests
dies arreu ens hem adonat de la vida dels
nostres veïns, dels seus problemes tan semblants als nostres ..., ens hem sentit més solidaris (quina gran paraula), amb capacitat
de decisió, d’interactuar -inclús, infringint
la severitat de les normes d’amagatotis alguna vegada-, d’intercanviar-nos productes, converses, sensacions. Jo em quedaria
amb aquest gran ensenyament: ocupar-nos
més els uns dels altres, que no vol dir ficar
el nas a la seva vida per fer bugaderia. Expandir els límits de la llibertat dels altres és
la forma de preocupar-nos de la nostra. A
veure si algun dia ho entenem.
Pepo Bernabeu, Urb. Can Cadell

20 de maig: Educació anuncia un pla per reobrir centres a partir de l'1 de juny en
aquells territoris que estiguin en fase 2.
21 de maig: Mascaretes obligatòries al carrer i en espais tancats a partir dels 6 anys si
no es pot mantenir la distància.
1 de juny: L'àrea sanitària de Girona passa a fase 2.
15 de juny: L'àrea sanitària de Girona passa a fase 3.
21 de juny: S'acaba l'estat d'alarma.
25 de juny: Tot Catalunya entra a la fase de represa.

"

opino que..."

AGRAÏMENT

Ara visc en una residència que es diu Nazaret,
que és molt maca, hi estic molt bé i la meva filla
és l’administrativa.

Degut a la guerra incivil, com deia mossèn Pere
Ribot, va ser ell qui em va ensenyar a llegir i
escriure.

En total, agraeixo l’atenció que teniu amb mi
enviant la revista; cada vegada que arriba em
dona una gran alegria. Les guardo totes, les 45.

El Josep Montaner era el meu avi per part de
la mare, i al meu pare, que era de Malgrat, no
el vaig conèixer a causa de la fastigosa guerra.

I com deia la Roser Camps en un vers:

De gran vaig venir a Malgrat, on he passat la
vida. La Rosa, la secretària, sap que a la festa
dels avis l’he passat aquí amb els meus, de casat
i de viudo. A la revista admiro molt el que heu
fet, comparant el que era i com de bé que ara
ho teniu.

A aquesta terra m’arrelen vivències,
records d’infantesa i intensos lligams.
Per tant, clamem tots: Visca Sant Feliu i Gaserans!

Esbart dansaire
Montsoriu
Esbart Dansaire
Montsoriu
Hola som l’Aina, la Joana i la Bruna. Per nosaltres no anar a l’esbart significa renunciar
temporalment a una gran família i almenys
nosaltres hem trobat a faltar el que representa l’esbart, que és retrobar-nos cada divendres
amb la nostra petita família, i ens fa ràbia no
poder fer les actuacions i les 2 que ens fa més
ràbia haver ajornat han estat les de Santa Bàrbara i la de la festa dels avis, que són les que
més ens agraden. Però entenem que ha sigut
per la causa de la COVID-19 i per la nostra salut.

Bon estiu a
tothom!

Les nostres entitats

Soc descendent de la família que vivia a la caseta del Garduix, de la família d’en Josep Montaner i Fàbrega.
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Agustí Fontrodona

Colla bastonera
Les Picasoques

Les nostres entitats
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LES PICASOQUES CONFINADES
Voleu saber com han viscut les Picasoques
aquest confinament sense les nostres trobades? Sí, doncs atenció al que ve...
Mireia: Saltar i picar bastons... un dels somnis
més agradables i moments més enyorats en
aquests dies de reclusions.
Marta M.: Per cada setmana que ha passat, més
ganes tinc de picar, saltar i sobretot riure amb
vosaltres. Molta força, colla! Aviat ens podrem
retrobar amb més energia que mai.
Família Gadea-Turcios: Sense bastons el confinament ha estat avorrit! Tres mesos sense picar... Ja no ho puc suportar més! Les Picasoques
tornaran i a tot arreu ens sentiran! Per fi Picasoques desconfinat, l’alegria ja ha arribat!
Violeta: Amb moltes ganes vaig començar i a
mitges em vaig quedar... tinc ganes de tornar
a picar!
Ona: Picar bastons he trobat a faltar, també riure, saltar i ballar. Tinc infinites ganes de tornar!
Us trobo molt a faltar!
Laura: No puc aguantar més, vull tornar amb
les Picasoques! Les trobo a faltar! Vull ballar i
picar!
Anna M.: Enyoro els nostres divendres amb
aquesta gran família! Enyoro saltar, ballar, picar i rebre! Però el que més enyoro són aquells
riures imparables!
Paloma: La dansa m’agrada molt, m’aporta
alegria, vitalitat i un món de bones sensacions.
Poder compartir tot això amb els meus companys i col·laborar a mantenir vives les nostres
tradicions i folklore encara ho fa molt més bonic! Picasoques, us trobo a faltar!
Xènia: Molts moments especials hem passat
ballant i picant bastons tots plegats. Enyoro
aquests dies i vull tornar!
Doncs ja ho sabeu, no deixeu de seguir-nos perquè tornarem amb més ganes i més fortes que
mai!
I no volem acabar sense abans fer-vos saber
que hi ha una cosa que totes hem trobat a faltar: EL CALIU DE LA NOSTRA GENT QUE ENS
ACOMPANYA ANY DARRERE ANY A LES NOSTRES ACTUACIONS AL POBLE!
ENS VEIEM AVIAT!

Associació de
Jubilats
Rosa Rodoreda de la urbanització Buixalleu
Anna Gubert de Els Miratges

Arrossada “Dia del Soci”

Aquesta pandèmia ens ha marcat, ja que és un
fet històric mai viscut. Segur que tots i totes
hem passat moments de por, tristesa, angoixa,
inseguretat... però, amb paciència, tot es va superant i el que hem de procurar és buscar les
coses positives.

El dia 15 de març teníem organitzada una arrossada per celebrar el dia del soci. Ja ho teníem
tot preparat: contractats cuiners i música, exposició de fotos de les activitats de l’associació,
begudes per al bar. Ja hi havia apuntades unes
70 persones.

Tenim la gran sort de viure en un lloc privilegiat, amb una naturalesa exuberant. Hem gaudit d’una primavera entre sol i pluja, uns arbres
amb tota la gamma de verds, moltes flors de
tots colors, l’aire pur, el cant dels ocells...

Però va arribar el coronavirus COVID-19 i haguérem d’anul·lar l’arrossada. Ja trobarem un
altre dia, si Déu vol, quan s’acabi aquest malson.

Tenim uns jardins preciosos plens de plantes
i flors, ja recollim els fruits dels nostres horts:
pèsols, faves, cebes i alls tendres, carbassons,
mongetes, tomàquets i pebrots.

Les caminades previstes en aquests mesos també s’han anul·lat: Vilobí d’Onyar, Arbúcies, Lloret de Mar i Riells i Viabrea.

Mantenir les nostres cases ben boniques ens
dona feina, però també satisfacció.
Ha estat dur no poder veure i abraçar la nostra família i els nostres amics, però també ens
hem espavilat a utilitzar les noves tecnologies:
telèfons, WhatsApp, videoconferències...
Podríem fer una llista llarga de tot el que hem
fet durant el confinament: llegir més, seguir sèries, gaudir de les òperes i teatres a la televisió,
cosir mascaretes que l’Ajuntament ha repartit
per tot el poble, netejar racons, pintar, tocar el
piano....
Ara, que ja sembla que tot torna a la normalitat, encara ens saludem a distància, sortim de
casa amb la mascareta, parlem de com hem
passat el temps, però de mica en mica tot això
ho superarem i tornarà la confiança i les ganes
de participar en activitats, trobar-nos i fer festa.
Des de la nostra associació volem donar les
gràcies al personal sanitari: metges, infermeres, auxiliars i personal de neteja, personal
d’ambulàncies... També als científics que treballen sense parar buscant una vacuna eficaç.
Gràcies també al nostre Ajuntament, que ens
ha mantingut informats en el curs de les diferents fases.

Caminades

Classes de català
El dia 11 de març va ser l’últim dia de classe
presencial d’aquest curs.

Trobades dels dimarts
El dimarts 10 de març vam preparar l’exposició
de fotos de les activitats de l’associació i ja no
ens hem pogut trobar cap més dia.

ACTIVITATS QUE VAM REALITZAR
ABANS i DURANT EL CONFINAMENT:
Dijous gras
Ens vam reunir a la Sala Polivalent per seguir
la tradició del Dijous Gras. És el segon any que
ho fem.
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Volem començar desitjant que tothom estigui
bé de salut física i emocional.

ACTIVITATS
QUE
HAN
QUEDAT
ANUL·LADES durant la pandèmia:

Les nostres entitats
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A les 5 de la tarda van començar a arribar els
socis i no socis, uns 50 en total.
Vam preparar pa amb tomàquet, botifarra
d’ou i negra, truites variades, coca de llardons,
begudes, vi i refrescos.

Va ser divertit, és important que ens anem trobant, de totes les edats, els vilatans del poble.

Tornàrem a dinar al mateix Ateneu, vam menjar calçots, molt bons i abundants, també carn i
carxofes a la brasa. El servei va ser molt atent i
simpàtic. Després de dinar, música i ball.
Vam arribar a Sant Feliu a les 9 del vespre,
havent passat un dia agradable i contents de
conèixer nous amics de Gualba.

Les nostres entitats
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Quan va acabar el berenar es va posar música,
ens disfressàrem (els que volíem, no obligàvem
a ningú) i vam fer una petita rua, jocs i ball.

es pot visitar per fora. I per acabar vam anar
a l’Aranyó, poble natal de Manuel de Pedrolo,
on vam visitar el poble i el castell-palau on va
néixer el gran escriptor.

Taller de memòria
Calçotada a Sant Martí de Tous
El dia 7 de març una
vintena de jubilats
ens vam ajuntar amb
els avis de Gualba i
anàrem a fer una calçotada a Sant Martí
de Tous. Arribàrem a
les 9 del matí i ja ens
esperava un esmorzar
a l’Ateneu de Tous.
Molt bé, els entrepans, molt bons i esplèndids.
Cap a les 10.30 h sortírem, acompanyats amb
la guia, amb l’autocar a visitar els castells. En
el castell de Pallargues ens esperava la mestressa del castell per fer-nos de guia per totes
les estances. El castell de Montcortés només

Activitats previstes
La junta de l’associació ens hem trobat per preveure una mica el que podrem fer. Vam acordar
que anirem fent el que ens diguin les autoritats
competents segons l’evolució de la pandèmia.
Esperem que a partir de setembre puguem reprendre les trobades dels dimarts al hall de la
Sala Polivalent, les classes de català i també es

Just quan portàvem tres dilluns fent el taller de
memòria amb la Farners al casal jove de Grions
va començar el confinament, però continuem
fent activitats de memòria i agudesa visual amb
ajuda del WhatsApp. Així, doncs, la Farners els
dilluns ens envia una vintena d’exercicis: buscar diferències, buscar paraules, dibuixos amagats... El dijous a les 5 h de la tarda ens connectem per fer les correccions i allà tothom pot dir
la seva: “Jo no trobo les 5 diferències”, ”Jo no
trobo tots els triangles”, “que difícil”, “que no,
avui és fàcil” ...
Agraïm a la Farners la seva paciència i el seu
interès per mantenir viu el taller
de memòria.

puguin realitzar les caminades pendents organitzades pels diferents casals:
- Sant Hilari Sacalm, el 17 de setembre
- Osor, el 8 d’octubre
- Sant Feliu de Buixalleu, el 5 de novembre

ADF
Guilleries-Montseny
Josep Riera de Can Puig

Turó de Buixalleu

Desbrossat i ple

Can Rocà

Buscant ajut per fer-lo nou

Sant Romà

En procés de reparació

Molí d’en Pons

Desbrossat i ple

Can Roquet

Desbrossat i ple

Can Japic

Desbrossat i ple al 75 %

Cases Ramones

Desbrossat i ple al 75 %

Talavera

Desbrossat i ple

Salut
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Dipòsits:

Camins:
Volia fer un llistat i explicar-ho, però estem
parlant de 130 camins aproximadament i per
fer-ho fàcil direm que els importants es passa
gairebé per tots amb alguna dificultat, i hi ha
llocs que estem treballant com per exemple
del Collet de l’Arboç a Can Fornaca, on hem
aconseguit que la Generalitat hi faci un arranjament per fer-lo transitable o el de Can Pere
Tusell a Sant Feliu passant per Can Torra, que
vàrem obrir-lo per passar amb tot terreny, però
queda molta feina per a camions. I ara queden
els anomenats terciaris, que són camins que
connecten els més principals, en els quals també hi estem treballant.
De moment a principis de juny el temps acompanya i gràcies a l’esforç d’un voluntariat que
fa goig, “Ens en sortirem”.

Les nostres entitats

Bé, per si no n’hi havia prou amb els temporals aquest any, ha arribat el confinament, però
hem de tirar endavant.
La Central Guilleries de coordinació no pot estar al Parc de Bombers, però la tindrem en un
altre lloc.
I anem fent.
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Colla senglanera
Sant Feliu de Buixalleu i Grions
Andrea Conesa de Canet de Mar i caçadora de la Colla

Les nostres entitats
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Avui he sortit al balcó en plena quarantena,
però no eren les 20 h, hora d'aplaudir, era just
quan hi ha més claror dins de casa que a fora i
els porticons oberts ja no fan funció. He sortit
al balcó a tancar-los però el soroll de la natura
m'ha captivat, cruspit, i m'ha teletransportat
en el temps, quan sí que podíem anar a caçar,
a fer esperes del cabirol, que és el que estaríem
fent tots en aquesta època si no fos per la famosa COVID-19.
He hagut de seure al banc de la terrassa i mirar
el paisatge, un bosc ple de vida, ple de cabirols
que corren sense por, entre altres bestioles. De
cop he notat aquella tranquil·litat, aquell sigil,
dins la remor del cant dels grills i les granotes,
i m'ha fet tancar els ulls. He pensat: "estàs alterada amb tanta feina, relaxa’t", però no he
pogut, no estic d'espera... I he descobert doncs
que la caça del cabirol, que jo pensava que era
un contratemps, em feia dormir menys hores
(perquè has de ser a bosc a clar de llum i, si no
has fet la feina, tornar a trenc d'alba fins no
veure-t’hi gairebé). Però he entès que no, que
no és una pèrdua de temps ni un sobreesforç
per al cos. És ben necessari perquè és la meva
forma de meditar, d'estar en contacte amb mi
mateixa i amb la natura, el que em manté viva.
Tot i que no puc fer el que més voldria ara pel

virus aquest, sí que li dono les gràcies perquè
està enfortint aquest meravellós espai, l’està
polint de tota contaminació.
Després d'uns dies d'aquesta situació torno a
sortir al balcó. Ara que ja hem superat la fase,
i estem en la següent, on sí que podem anar
a caçar, tornen a desvalorar-nos, a no comprendre a tot el col·lectiu de caçadors/es. Però
com que nosaltres sí que valorem el que fem,
perquè no és només un hobby ni un estil de
vida, sinó que la nostra funció va més enllà, en
l'equilibri de dues espècies que convivim en el
món, els éssers humans i els animals, ens hem
fet enrere. Hem deixat de sortir a la muntanya, i
aquest cop per voluntat pròpia, sent conscients
dels danys que es poden ocasionar, per demostrar que estan equivocats, que la nova llei ens
repercuteix negativament i que s'ha d'aclarir.
Estem d'acord en la seva actualització, però no
permetrem que ens perjudiqui quan el que fem
té repercussions positives per a tota la societat,
ja sigui pel fet de mantenir els cultius o per caminar segurs per on vivim. És clar que tots volem tornar a la muntanya, a sentir la brisa a la
nostra cara, l'adrenalina al nostre cos, admirar
la naturalesa tan pura... Però el que tenim més
clar és que no ens deixarem desvalorar!

Club de Bitlles
Perxa d'Astor

Envia’ns la
teva foto

Bledes a l’hort de Can
Costa!
Bledes de confinament!

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

Salvador Molas
de Can Costa Nou
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Esports

Som conscients que aquests darrers mesos han
sigut estranys i difícils per a tothom, malauradament per a uns més que per a d’altres.
Mirant de manera esportiva i sense voler fer
comparacions, per als bitllaires també han estat uns mesos complicats. Totes les lligues van
quedar parades i encara no sabem què passarà. Aquest any ens tocava celebrar la cloenda de la lliga a casa, ja que l’equip dels Negres
va quedar campió de la lliga de la temporada
passada. També havíem de celebrar el ja famós
torneig d’estiu “Els Perxes” i, és clar, participar
a diversos tornejos que es van celebrant arreu
del país. De moment tots aquests actes queden
en stand by, esperant...
Pocs jugadors han pogut entrenar a casa gràcies a que disposen de terreny per fer-ho. La
resta no hem pogut llençar un bitllot des del
dia 12 de març. Se’ns ha fet difícil pensar que
un esport a l’aire lliure no es pogués practicar,
però ens hem portat bé i hem obeït les normes.
De mica en mica hem anat superant fases i el
dissabte 13 de juny (després de 3 mesos!) vam
fer el nostre primer entrenament.
Esperem que a partir d’ara puguem recuperar
els entrenaments dels dimarts i dijous, igualment com començar la temporada amb la
“nova normalitat”.
Els jugadors del Club de Bitlles Perxa d’Astor us
desitgem un bon estiu!

La formiga catalana.

Ocell.

De pedra i vareta d’acer

De vareta d'acer

Sargantana.
De pedra i vareta d'acer

Girafa.
De vareta
d’acer i xapa

Carro i
matxo.

Àguila.
De pedra

De vareta
d’acer i ferro

El molí.

El Quixot i Sancho Panza.

De pedra i vareta d'acer

De pedra i vareta d'acer

El gran pensador.
De pedra i vareta d'acer

RETRAT DES DE LES GOLFES
de Mercè Serra de Banyoles
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sa, movia els braços amunt i avall donant tota
mena d’explicacions. Vaig suposar que estaria
parlant amb el meu oncle: havien quedat per
dinar i potser estaven lligant la trobada. Tot i
així, em vaig negar a donar per bona aquella
suposició tan probable. Al veure’l amb el mòbil enganxat a l’orella, allà baix ben lluny de la
casa, despreocupat i amb aquella alegria continguda, no vaig poder-me resistir i vaig pensar en altres possibilitats. Tan estrany seria que
l’avi tingués algú especial amb qui parlar, encara que fos per telèfon? Una veu amiga amb
qui compartir anhels i inquietuds? Algú amb
qui somiar vides mai viscudes? Potser havia conegut una persona que posava color als seus
dies tristos. El quadre que tota la família ens
n’havíem fet era molt diferent, és clar; molt
més senzill per a tots. Fos com fos, jo em resistia a encaixonar l’avi en una vida convencional
de senyor gran. El veia des de les golfes i em
reconfortava pensar que a l’altra banda del telèfon hi havia algú especial. Imaginava que en
la seva pau també hi apareixia un xic de goig
i pessigolles a la panxa. Que aquella conversa
es convertia en l’alegria del seu dia. Li atribuïa
totes les il·lusions que a qualsevol persona se li
poden suposar, malgrat l’edat, malgrat els estigmes i les convencions arrelades en silenci.
Mentre continuava fregant els vidres, me’l mirava i em vaig convèncer que sí, que ell també
s’il·lusionava amb algú que li endolcia les hores, encara que només fos amb una trucada,
amb una mirada dissimulada al mercat, o amb
un passeig clandestí i innocent a la vora del riu.
Quan va acabar la conversa, va guardar-se el
mòbil a la butxaca de la camisa, va fer un sospir
i es va incorporar. Encara li quedaven els carbassons per regar i era home de no deixar feina
per l’endemà. Abans de dinar, ho havia de tenir
tot enllestit.

Relat curt

Al mas, mentre la vida s’anava reduint i es concentrava a la planta baixa de la casa, els pisos
superiors quedaven orfes i la vida que ja no s’hi
vivia continuava d’una altra manera; els corcs
feien créixer muntanyetes de fusta sota els mobles que avui ja no servien per a res ni per a
ningú.
Havia arribat al poble de bon matí per no enganxar la calor de migdia. Mentre m’afanyava
a treure la pols d’aquelles estances mig buides,
amb olor de resclosit, des de les golfes estant
el vaig veure allà baix, a l’hort, capficat amb
la distribució de les tomateres i regant tot el
que havia plantat aquella mateixa setmana.
Aquell era el seu camp de joc, les seves regles
i a on creixien les seves expectatives. Es movia
amb lentitud, sense pressa i calculant cada pas,
per no caure i per distribuir l’energia que necessitava per enllestir la feina que li ocuparia el
matí sencer. Tots els anys de treball, de maldecaps, de disgustos i d’esforços s’havien reduït
en aquell tros de terra. L’àvia ja feia anys que
ens havia deixat i ell s’havia acostumat a una
vida petita, compacta i d’anar fent. Ara només
li importava això. No veia ni els corcs ni notava
l’olor de resclosit, i si no et sentia perquè sordejava tampoc li importava massa. La mirada
atenta a les pebroteres, en això sí que es concentrava. A mesura que els anys li havien reduït
l’energia, ell s’hi havia adaptat i la dedicava al
que realment li donava pau. Des d’allà dalt era
com si el veiés per un forat. Se’l veia tranquil,
completament hipnotitzat. Em vaig girar i em
vaig adonar de la feina que encara em quedava
per fer. Tanta casa..., per què? Calia arreglar la
teulada, les humitats havien ennegrit el sostre.
Em vaig tombar altra vegada mirant a l’hort. El
sentia parlar però a casa no hi havia ningú més.
Estava recolzat al safareig, la part més llunyana
de la finca. Parlava pel mòbil i se’l veia content,
tenia les cames encreuades i un posat relaxat.
Malgrat no entendre de què anava la conver-

sortida en BTT...
Joan R. Fornaguera de Villa Eugènia

Sortida en...
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Volta en BTT pel perímetre del terme municipal de Sant Feliu de
Buixalleu

Això em fa desplaçar al pont de la C-35 per arribar al polígon industrial de Gaserans. Aquest
tram pla fa que ràpidament arribi al Gorg del
Perxistor i més endavant a la cruïlla de l’estació
de Breda.

17 de maig de 2020
El darrer dia de la fase 0 del confinament va
ser l’escollit per intentar fer la volta en BTT al
perímetre del terme municipal de Sant Feliu de
Buixalleu, de 61,64 km², un dels termes grans
de la comarca de la Selva. I això per què? Suposo que moltes de les coses que ens passen a
la vida, passen per algunes raons. A mi aquests
dies en què a tots ens han canviat coses m’han
permès, no sense una adaptació una mica
traumàtica al començament, plantejar-me coses que, potser, d’altra manera hauria estat difícil que em vinguessin al cap.
Doncs bé, a mi m’agrada molt anar amb BTT i
practico des de fa més de 20 anys l’orientació
esportiva. El terme me’l conec una mica, per les
voltes que tot sovint hi faig, majoritàriament
en BTT. Tot i així, com a veí de Grions, conec
bastant la part mitjana i baixa del terme, i
potser no tant la part oest i l’alta, la qual cosa
era un estímul més per fer-la. Així, aquest repte
de la volta perimetral del terme reunia força
condicions de gran atractiu per a mi: la BTT,
l’orientació i conèixer el nostre entorn.
Un cop estudiat el mapa del terme municipal
vaig decidir començar fent la volta en el sentit
de les agulles del rellotge: est-sud-oest-nordest, donat que visc al veïnat de Can Jepic, gairebé a tocar del terme de Massanes.
Tot a punt, a les 7 del matí del diumenge 17 de
maig començo la volta. El dia es desperta núvol però calmat, sense vent i amb temperatura
molt agradable. Ràpidament, aquesta part de
baixada i plana em porta a vorejar els termes
sud amb Massanes i Hostalric. Just llavors, comença la primera sorpresa fruit dels darrers
aiguats: no puc creuar la riera d’Arbúcies, que
baixa molt ampla per la passera de la sorrera
de Gaserans.

A partir de llavors comença la pujada, primer
suaument per la zona de Can Cadell i les Brugueres i tot seguit accentuant el desnivell fins a
arribar a la pista del coll de n’Orri. Aquesta pista em permet, poc abans d’arribar-hi, assaborir
algunes baixades.

Però un cop arribo al coll el terreny es posa
dret i enfilo el camí directe al castell de Montsoriu amb acumulació ràpida de desnivell. Finalment, arribo a un dels llocs emblemàtics de
la sortida. Comencen a trencar-se els núvols
i aprofito per assaborir les vistes i també per
menjar una mica.

Afortunadament, em trobo amb uns ciclistes de Breda que després de preguntar-losho m’acompanyen un tram. Això em permet
baixar vertiginosament fins a l’àrea de pícnic
Pol. Un cop passada la riera d’Arbúcies em queda la pujada fins a Sant Segimon del Bosc. Aquí
em trobo alguna esllavissada de les darreres

Ja no tinc referències amb el mapa o Google
Maps del telèfon (no porto mapa de paper,
quina errada!). Bé, toca fer orientació bàsica i
sense conèixer bé la zona em fa fer una bona
volta en part dins del terme de Santa Coloma,
arribant a Sant Pere Cercada, i també del terme
de Riudarenes, arribant al peu de l’Argimon.
Un cop allà i amb un desgast important tant
físic com mental, soc conscient que em tocarà
remuntar fins a Can Fornaca i intentar baixar
cap a Riuclar.
La pujada a Can Fornaca es fa prou bé, després
de més de 5 h dalt de la bicicleta. Un cop dalt,
pregunto a un veí sobre com agafar la pista
que em porta per la vall directament a Riuclar.

Finalment la trobo, però quan arribo a nivell de
la riera es converteix en un parany. Els darrers
aiguats han convertit molts trams en impracticables; cal anar caminant entre els còdols del
riu per anar baixant.

Per fi, i sense escatimar esforços, arribo a
Riuclar. A partir d’aquest moment, ja sé el camí
que em porta a casa vorejant la riera de Mollet,
deixant la perxada de Can Gordó a la dreta i
remuntant fins a la serra del Terme Gros, on,
ara sí, ja només queda baixar i arribar a casa.
Arribo cansat però satisfet d’haver pogut fer
una gran volta, com és el terme de Sant Feliu
de Buixalleu. Jo he acumulat gairebé 7 h dalt
de la bicicleta i 2.000 m positius de desnivell.
Per fer-la millor, no cal tant; agafant els camins
correctes i portant el material adient, segur
que es redueix força el temps. És ben cert que
dels errors s’aprèn i penso que he après molt
de l’experiència. Potser és la primera de moltes
més en d’altres termes de la comarca? Molt a
prop nostre tenim racons molt bonics!

agost 2020_Sant Feliu Diu 46

37

Sortida en...

pluges que em fa baixar de la bicicleta per poder continuar. Un cop arribo a Sant Segimon al
voltant de les 11, enfilo cap a la part més alta
del terme. Després de deixar diverses cases a
banda i banda arribo a la pista que fa de carena amb Arbúcies i Santa Coloma. Just aquí,
la bateria del mòbil s’està acabant, vull trobar
la pista que baixa per la carena del Montgròs i
Montgròs Xic cap a Riuclar, però em passo. No
en soc conscient i alhora la bateria s’esgota.

Terratrèmol del dia 8 de juny de 2020 que es va percebre
des de varis punts del municipi

Un mes descobrint
el Perú
Sandra Nualart de Ca l'Agut

El viatge
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Sempre havia tingut aquest país en ment, però
fins l’estiu de l’any passat no vaig decidir-me
a començar l’aventura, i juntament amb una
amiga vam acordar passar un mes descobrint
aquest gran país. Viatjàvem amb una motxilla
de mà de 10 litres, on vam tenir feina a posarhi roba d’estiu i roba d’hivern, ja que allà els
climes són molt diversos en funció de la zona
on et trobis. Teníem força clara gran part de la
ruta, però sí que és cert que l’última setmana
del viatge encara no havíem planificat res. Per
desplaçar-nos d’un punt a un altre ho vam fer
mitjançant busos nit, ja que les distàncies són
molt grans i d’aquesta manera aprofites molt
les hores. La companyia que recomano és Cruz
del Sur. Els hotels o hostals on dormiríem també
els anàvem agafant sobre la marxa, igual que
les excursions. El que és imprescindible portar
reservat i més si el teu viatge és a l’agost és
l’entrada al Machu Picchu.
Comencem el viatge! La primera parada i només
per unes hores va ser la grisa ciutat de Lima. Des
d’allà vam agafar el nostre primer autobús cap
al sud en direcció a una petita ciutat portuària;
Paracas. El dia següent a primera hora del
matí, vam anar en vaixell a visitar les salvatges
illes Ballesta, on hi ha molta fauna marina com
flamencs, lleons marins, foques, pingüins i milers d’aus residents i migratòries. Ens va quedar
pendent veure un dels grans atractius d’aquesta
ciutat, que és el seu Parc Nacional. Cap al migdia vam tornar a l’estació d’autobusos per anar
fins a la segona parada; Huacachina. És un petit oasi prop d’Ica envoltat d’immenses dunes de
sorra fina. El que és divertit de veritat és pujar

en un buggy i treure l’adrenalina a cada una de
les baixades. A més, per culminar la tarda vam
agafar taules de sand-board i ens vam tirar duna
avall a tota velocitat diverses vegades. Abans de
marxar, vam parar a una de les dunes més altes
per poder veure una posta de sol per recordar.
És una bona experiència, encara que sigui una
turistada: no sempre es poden trobar aquests
deserts amb l’opció de conduir bojament per les
seves dunes. Aquell mateix dia i ja de nit, vam
agafar un altre autobús en direcció al pròxim
punt del viatge, on vam arribar ja de matinada.
La petita ciutat de Nazca gira al voltant d’un
dels fenòmens més misteriosos del Perú i del
món sencer: les seves línies i geòglifs. Les línies
de Nazca són unes restes arqueològiques de les
quals, tot i haver-se estudiat amb deteniment
durant anys, no s’ha arribat encara a una conclusió única i és que estan envoltades de misteri.
Es tracta de milers de quilòmetres de línies, figures geomètriques i figures antropomòrfiques
i d’animals que s’estenen sobre la pampa formant un miratge únic que pot ser observat en la
seva totalitat només des de l’aire. Com una civilització tan antiga i sense medis va poder crear
tal cosa? Amb quin propòsit? Què signifiquen
aquests gravats a terra? Com pot ser que tants
anys després continuïn intactes? Tenen algun
missatge ocult? La millor manera de veure les
línies és sobrevolant-les amb una petita avioneta i la nostra experiència va ser magnífica. És
d’agrair no tenir res a l’estómac perquè molts
passatgers surten realment marejats, ja que el
pilot fa mil piruetes. El vol de mitja hora és suficient per veure les figures més famoses.
Aquella mateixa nit vam agafar un bus nit
cap a la preciosa ciutat d’Arequipa. Després d’onze hores de trajecte vam arribar
a primera hora del matí. Arequipa és, sens
dubte, un imperdible del Perú. El seu centre històric és simplement excepcional. Per
no parlar del seu emplaçament entre volcans que dona a la ciutat un aire místic.
Com quasi totes les ciutats colonials, té el
seu epicentre turístic a la Plaza de Armas,
des de la qual surten tots els carrers amb
edificacions de l’època; carrers plens de
restaurants, hotels, botigues d’artesania
local i sobretot agències de viatges. Recomanem totalment conèixer el centre
històric de la ciutat a través del free tour,
durant el qual persones locals t’ensenyen
i expliquen la història i arquitectura de la
ciutat i on tens l’oportunitat de conèixer
molts motxillers i intercanviar experièn-

el mal d’altura, com va ser el cas de la meva
amiga. Aquest mal provoca vòmits i molt
malestar. Els locals et recomanen beure’t un te
de coca o mastegar fulles de coca per calmar els
dolors. Però la recompensa és veure alpaques,
llames i un paisatge més que excepcional.
Després d’aquests dos dies vam fer el trajecte nocturn Arequipa-–Puno, on vam arribar
a primera hora del matí. Des d’aquesta ciutat
pots navegar per un dels llacs més grans de tot
Sud-amèrica, el llac Titicaca. El primer dia vam
fer un free tour per la ciutat de Puno. Érem un
grup tan reduït que l’experiència va superar
totes les expectatives d’una ciutat que a priori

no ens deia gran cosa. El guia ens va portar a
racons insòlits mentre ens explicava coses molt
interessants de la cultura inca, com miradors
per veure el llac, museus interactius on et podies disfressar, vam provar menjar i cafè típic
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i fins i tot vam elaborar pisco! El dia següent
vam dedicar-lo a navegar pel llac fent parada
a les illes flotants d’Uros i l’illa de Taquile,
que es troben molt a prop de Puno i on les famílies que hi viuen t’expliquen com ho fan per
mantenir-se i viure en aquell indret d’una manera tradicional.
Una vegada més tornàvem a agafar un bus
nit en direcció a Cusco, on passaríem set dies.
Cusco és, sense cap mena de dubte, el lloc més
turístic de tot Perú. És molt més que un ciutat
qualsevol. Cusco és l’antiga capital de l’Imperi
Inca i caminar pel centre històric és una immersió a la cultura. Com ja és habitual en nosaltres,
vam realitzar un free tour per la ciutat. Ens va
agradar molt el Mercado de San Pedro, ple de
menjar, artesania i llocs per degustar la gastronomia i el cor de la ciutat, la Plaza de Armas.
La setmana que vam passar a Cusco va ser molt
intensa, ja que ens havíem d’aixecar abans de
les tres del matí per fer els trekkings i no arribàvem fins després de sopar, però va valer molt
la pena. Vam començar visitant la vall Sagrada passant per Chinchero, Moray i Pisac.
Es tracta de poblets inèdits replets d’antigues
construccions arqueològiques en ruïnes i terrasses amb cercles concèntrics que els inques
feien servir per la seva agricultura i on cada estadi de les terrasses té un microclima. Aquell
mateix dia vam anar fins a les salines de Maras, on es troben més de 5.000 piscines de sal
construïdes a l’època dels inques. La imatge
d’aquesta salines és increïble! Tot seguit, vam
anar fins a Ollantaytambo, que és d’on surt
el famós tren que arriba a Aguas Calientes per
poder fer l’ascens al Machu Picchu. Nosaltres
no vam escollir aquesta opció i només vam visitar el poble, que consta d’unes ruïnes amb
terrasses i temples semblants al Machu Picchu

El viatge

cies. No pot faltar la visita al monestir de Santa
Catalina, una ciutat dins la ciutat. Es tracta d’un
monestir de monges de clausura de l’època colonial. El Perú és un destí gastronòmic cada cop
més a l’alça i Arequipa és una de les seves capitals culinàries. Són imprescindibles les picanterías, restaurants tradicionals en què es pot
provar el millor menjar de la zona.
El dia següent vam decidir realitzar una excursió poc freqüent on estàvem pràcticament soles. Teníem un dia més que la majoria de viatgers en aquella ciutat i volíem visitar el Bosque
de las Piedras i las Cataratas de Pillones. El
paisatge és espectacular!
Els dos últims dies a la ciutat vam anar fins a
la vall del Colca, que és l’excursió reina des
d’Arequipa. El Colca és una zona muntanyosa
al nord. S’anomena Colca gràcies al riu que hi
passa i li dona nom. L’atractiu més important
de la vall és visitar el canyó del Colca, el tercer
més profund del món, amb 4.160 metres.
Nosaltres vam optar per fer el trekking de dos
dies i dormir en un petit oasi al mig del canyó.
Va ser una experiència més que magnífica.
La primera parada va ser la Cruz del Còndor,
a 5.000 metres d’alçada, on pots veure el vol
del còndor, un dels animals sagrats dels inques.
Anàvem amb un guia local i un grupet de sis
catalans més. És una excursió molt dura, ja que
hi ha molt desnivell i molts viatgers pateixen

El viatge
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però en petit. És una visita
arqueològica imprescindible.
Si pensem en Perú de ben
segur que el primer que
ens ve al cap és el Machu
Picchu, una de les set meravelles del món i unes
runes inques més misterioses tant pel seu màgic
emplaçament a 2.200 metres sobre el nivell del mar
entre escarpades muntanyes sagrades com pel fet
que a dia d’avui encara es
desconeguin molts dels
punts clau de la seva història. Nosaltres volíem
l’experiència
completa,
així que vam fer set hores
de furgoneta per camins
molt difícils fins a arribar
a l'Hidroelèctrica. Allà
només hi ha un petit restaurant on tots els turistes
poden dinar per començar a caminar els 11 quilòmetres que queden fins a arribar al poble del
Machu Picchu; Aguas Calientes. El camí és molt
bonic i passes per les vies del tren que prové
d’Ollantaytambo. Si voleu una opció econòmica sens dubte heu de fer aquesta, ja que fer
l’ascens amb tren és molt car. Un cop a Aguas
Calientes, un poble semblant a Port Aventura,
tens moltes opcions per menjar i descansar unes
hores. El dia següent, ens vam llevar a les 3 del
matí. Era el gran dia! Vam optar per fer el camí
fins al recinte del Machu Picchu a peu. Tens
l’opció de fer-ho en bus, però vam decidir caminar i pujar els infinits esglaons de pedra, desiguals i altíssims. A mig camí ens preguntàvem
per què no havíem agafat el bus, el camí semblava no acabar-se mai i les forces començaven
a fallar, però, finalment i després de 50 minuts,

vam arribar al cim. La sensació d’haver-ho aconseguit és inexplicable i només per això va valer
la pena l’esforç i, sí, el patiment.
L’entrada que havíem comprat feia mesos ens
donava accés al Wayna Picchu que és la muntanya que apareix darrere la meravella en la típica foto del Machu Picchu. És un lloc restringit
i posen molt poques entrades a la venda cada
dia. Per aquest motiu molts viatges el passen
per alt. És un camí no apte per a tots els públics
amb encara més esglaons però val molt la pena
veure el Machu Picchu a vista d’ocell. Una vegada vam haver visitat el Wayna Picchu vam dedicar-nos a visitar el Machu Picchu i allà sí que
amb milers de turistes. Tot i ser un dels centres
arqueològics més importants de Sud-amèrica, i
l’atractiu turístic principal del Perú, a la història
d’aquesta meravella del món hi ha més interrogants que respostes. I és que el fet que els inques no tinguessin sistema d’escriptura
dificulta molt les coses. Està construïda
entre dues muntanyes, el Machu Picchu
i el Wayna Picchu, ja que per als inques
les muntanyes eren deïtats que els oferien protecció. Dins el complex hi ha
tant temples com habitatges i terrasses
de cultiu de les quals es creu que van
portar la terra des de la Vall Sagrada, ja
que allà aquesta era molt més fèrtil que
a les immediateses del Machu Picchu i
d’aquesta manera podrien cultivar aliments i plantes que d’altra forma seria
impossible.
Encara ens quedaven tres dies a Cusco
i els vam dedicar a fer dues excursions:
la Laguna Humantay (4.200 m) i la
Muntanya de Set Colors (5.200 m). Es
tracta de dos trekkings d’uns 10 quilòmetres i un ascens gradual, però amb

trobar llames, alpaques, i un paisatge de fons
que enamora. La Laguna Humantay està envoltada de glaceres i és per on passa el famós camí
Salkantay. Des del cim de la Muntanya de Set
Colors es poden veure unes muntanyes sorprenents. Diferents colors formen aquest fenomen
a causa dels tipus de sediments que s’han anat
acumulant durant milions d’anys i el fet d’estar
tan elevat fa que no hi hagi vegetació que els
oculti.
L’últim dia a Cusco el vam dedicar a passejar i a
fer compres pels mercats tradicionals de la zona.
Aquella mateixa nit marxàvem amb bus nocturn
cap a Puerto Maldonado, on passaríem quatre dies. L’atractiu principal de la zona són els
seus parcs i reserves naturals que toquen amb
l’Amazones peruà i vam decidir passar un parell

41
agost 2020_Sant Feliu Diu 46

de dies dins de la selva. Nosaltres vam estar a
la Reserva Nacional de Tambopata, on vam
poder conèixer una fauna i una flora excepcional, navegar pel riu al capvespre per observar els
caimans o veure sortir el sol des de la selva.
En finalitzar aquesta etapa vam agafar un vol
intern de Puerto Maldonado a Lima, des d’on
viatjaríem en un bus de 10 hores fins a arribar
a Huaraz, situat al nord de la capital peruana.
Aquesta era la part del viatge que portàvem
menys preparada i potser la que més ens va
sorprendre. Huaraz és un indret que ens va encantar. Està situat enmig de muntanyes, llacs i
glaceres. És una parada obligatòria per a tots

El viatge

la mateixa dificultat; mantenir l’aire a tanta
alçada. A mesura que fas l’ascens notes que et
canses més del que seria habitual i et falta l’aire.
Hi ha gent que necessita oxigen per poder arribar al cim. Tot i així, durant els recorreguts pots

els amants del muntanyisme. Allà vam passar-hi
quatre dies durant els quals vam fer diferents
trekkings. Entre ells el Glaciar Pastoruri (5.200
m), la Laguna Paron (4.155 m), la Laguna 69
(4.600 m) i vam escalar el cim Mateo (5.150 m).
Totes aquestes excursions van valdre molt la
pena, les vistes i els paisatges no deixaven indiferent a ningú, però el requisit principal és tenir
una bona forma física per poder-los
fer.
Per acabar el viatge ens quedava tornar a Lima, on vam passar un parell de
dies. Vam fer un free tour per visitar
els llocs més emblemàtics de la ciutat
colonial i la seva famosa Plaza de Armas. Ens vam deixar portar pels carrers
del barri de Barranco en busca de grafits i Street Art, que sens dubte és la
zona més bonica de la ciutat.
Com a cloenda, només tinc paraules
boniques per descriure aquest país. La
seva història i cultura són commovedores. La seva gastronomia no té final
i en general tota la població és molt
amable. Sembla impossible passar
de les gèlides glaceres a la selva tropical a peu i és que la gran diversitat
d’ecosistemes i paisatges del Perú és
un espectacle per a tots els sentits.

Concursos de tractors
Josep Pla de Villa Massaguer

Els nostres records
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L’home, des de la seva existència, sempre
ha hagut de treballar les terres per tenir els
aliments disponibles per menjar; havia de
treballar les terres per poder sembrar les
viandes.

Anys enrere les terres es treballaven a
força de braços, amb l’ajuda d’una eina.
Les eines primitives que l’home va fer servir
eren de pedra o trossos de troncs d’arbres.
Quan va arribar l’era del ferro, les eines van
ser d’aquest metall, amb el qual el treball
ja no era tan costós. Van inventar el pic, la
farga, la forca i altres eines: com l’arada, la
cavadora... A mesura que el temps ha anat
passant, cada vegada les eines han estat
millors. L’arada o ”barbant” i la cavadora
eren eines molt pesants per a l’home; per
això va recórrer a l’ajuda dels animals, com
els cavalls, les vaques, els bous i el ruc,
per treballar amb elles. Aquestes eines
ajudaven a treballar millor la terra i en més
extensió, per la qual cosa se’n treia més
rendiment. Les feines de fangar o cavar
han anat desapareixent, però encara es fan
servir per treballar petits trossos de terra
per fer l’hort.

Amb el pas del temps tot va canviant i
les feines del camp han anat prosperant i
l’home no ha hagut d’esforçar-se tant per
treballar les terres. Quan l’home es creia
que amb l’ajuda dels animals les feines del
camp havien prosperat prou, anava errat;
va ser quan va arribar l’era dels tractors. Els
tractors varen ser els causants que totes les
feines que es feien amb els animals anessin
desapareixent. El tractor va suposar un
gran avenç per als pagesos; amb ells, les
feines es feien més ràpid i es podia treballar
més extensió de terrenys. El primer tractor
de Grions va ser el de can Nualart. Era un
Estyer d’un cilindre.
A tots els masos, quan es treballaven les
terres amb les eines que es feien servir
abans que arribessin l’arada i els tractors,
tenien a les voreres dels seus camps arbres
plantats, sarments i, enmig d’aquests,
alguns fruiters. Quan es va fer servir la
fanga per treballar la terra, s’arrencava
la terra i, si es trobava alguna arrel, es
procurava no arrencar-la per no castigar els
fruiters. Quan es va començar a treballar
amb eines arrossegades pels animals, en
tenir més força fou quan es va començar
a arrencar algunes arrels i els fruiters
s’anaven castigant i els que hi havia al mig
dels camps feien nosa i els arrencaven.
Però amb l’arribada dels tractors llavors
començaren a arrencar les arrels de tots
els arbres i es quedaren els camps sense
cap dels fruiters de les voreres, fruiters
que eren centenaris, que havien donat
delicioses fruites durant molts anys.
A l’era dels tractors, aquests no sols es van
fer servir per treballar la terra, sinó també
per fer concursos.

1

2

3

4

5

Els tractoristes son:
1- Joan Gubert
2- Josep Rabionet
3- Josep Pla Bayes
4- Josep Maria Vila
5- Francisco Sabadell

També es feien concursos entre els pagesos
que tenien tractors encara que no fossin
de la federació. El primer concurs es va
celebrar en la parada de can Negre de
Grions, l’any 1967, en el qual van participar
tractors de Gaserans, Hostalric, Massanes,
Fogars de la Selva, de Grions i d’altres llocs.
El guanyador d’aquest primer concurs va
ser en Quintana de Sils. Va ser una gran
festa i van participar-hi molts tractoristes,
no sols els que tenien tractors, també els
que treballaven amb tractor. Hi va haver
una gran massa de públic que animava
en totes les proves que feien cada un
dels tractoristes. La gimcana consistia en
dues proves força complicades: una era
anar endavant i endarrere el més ràpid
possible, pujar sobre uns taulons que feien
com una bàscula i deixar el tractor quiet
i frenat sobre els taulons, que no pogués
anar ni endavant ni endarrere. En aquesta
es valorava el temps en què es realitzava
la prova. L’altra prova consistia a treballar
amb les arades la terra d’un camp; aquí
es valorava el treball més ben fet. Quan
s’acabava de fer la gimcana, els participants
(els tractoristes) quedaven ben suats ja que
aquestes competicions es feien a l’estiu i
els tractors no portaven direcció assistida,
i això feia que els tractoristes haguessin de
fer molta força per moure la direcció.

Una altra competició que es va celebrar
va ser a Torroella de Montgrí l’any 1969.
Entre tots els concursants, ell mateix va ser
el segon classificat. Molts bons records...
Es van realitzar altres concursos a l’era
de can Negre, en el camp de futbol de
la fàbrica de Skol i en altres llocs de la
província.
En Josep M. Vila i Fontanella, conegut com
a “Josep M. de la Torre de Grions”, també
va guanyar algunes competicions, igual
que en Joan Gubert, en Francisco Sabadell,
en Joan Pla i en Josep Rabionet també es
varen classificar en els primers llocs amb
unes proves de segar amb la segadora.
Van ser uns anys molt bonics i varen
servir per fer amistats entre els pagesos
de diferents comarques; tots formaven
una pinya parlant de les feines del camp,
compartint opinions de diferents maneres
de treballar les terres, de com tenir cura
del bestiar i donant cadascú la seva opinió
segons el seu costum de treballar i de
sembrar les granes, el nom que tenien
diferents les eines... Tot es feia en gran
harmonia i la competició s’acabava amb
un bon dinar, un repartiment de premis i
un acomiadament de tots els participants
amb els millors desitjos de bona salut i fins
a la pròxima.

Joan Gubert Suñer, entregant el primer premi al
concursant guanyador, Josep M. Vila Fontanella,
de la Torre de Grions. La competició va ser
al camp de futbol de l’antiga fàbrica Skol de
Gaserans. Entre el 1969 i el 1970.
El senyor de la corbata i bigoti és el senyor batlle
de Sant Feliu de Buixalleu, Sr. Joaquim Mataró i
Plana. Els de darrere són en Joan de can Pladevall
de Gaserans; en Joaquim Nualart, de ca l'Agut de
Grions; en Joaquim Vall-llosera, de can Riera de
Grions; l’Anna Gubert, de can Nualart de Grions;
en Lluís Masferrer, de mas Duran de Grions, i la
filla del guanyador, l’Helena Vila i Mercader, de
la Torre de Grions.
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S’anaven eliminant entre els participants
de les diferents comarques fins que sortís
un sol campió de la província de Girona.
Aquest campió havia de competir amb els
campions de les províncies de Barcelona,
Lleida i Tarragona, i el guanyador era el
campió de Catalunya.

El Sr. Josep Rabionet i Rayner (més
conegut com en Pepito de Mas Xirau) amb
molta il·lusió i enyorança m’explicava els
records d’aquells anys “que anava amb
altres companys tractoristes a participar
en competicions a diferents pobles de
la comarca. L’any 1968, el Sr. Regàs,
representant dels tractors Ebro i Massey
Ferguson, va organitzar una exhibició amb
diferents proves per mostrar les habilitats
de cada tractorista. Aquesta demostració
es va realitzar en el passeig de Blanes.
En aquesta exhibició hi van participar
diferents tractoristes de Grions: en Joan
de can Nualart, en Josep M. de la Torre, en
Josep de mas Xirau i en Francisco de can
Jan.” 		

Els nostres records

Així va començar quan un grup de pagesos
es van animar a fer concursos de tractors.
A Grions es va formar un grup amb els que
gaudien de tractor, com en Joan Gubert,
de can Nualart, Josep M. Vila, de la Torre,
Francisco Sabadell, de can Jan, Josep
Rabionet, de mas Xirau, i amb Joan Pla, de
can Juandó. Tot el grup passaren a formar
part de la Federació de Tractoristes de la
província de Girona, en la qual es feien
competicions per comarques i també amb
el campió de cada comarca.

Reflexions sobre la vellesa
Mossèn Rossend Roca

El racó del mossèn
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La revista cristiana titulada “Catalunya Cristiana”, en el seu número corresponent al mes de
febrer del present any 2020 porta un article titulat “Reflexions sobre la Vellesa”.
Comença dient “La vellesa o tercera edat com
també se l’anomena, és un període o etapa de
la vida en la que es comencen a notar moltes
limitacions físiques. Per això també és el moment de revifar la nostra vida interior. Fomentant la fe, l’esperança i la caritat i procurar
conrear la nostra convivència amb altres persones de la mateixa edat. Saber caminar junts
comprenent-nos i sobre tot estimar-se”. Això és
el que representa la fotografia que acompanya
el present escrit.

Jesús i el vell Simeó i l'anciana Anna
Mossèn Rossend Roca
En el capítol 2 de l’Evangeli de Sant Lluc hi llegim una prova de l’atenció que Jesús, des de la
seva infància, tingué envers les persones de la
tercera edat. –Diu el text evangèlic” hi havia a
Jerusalem un home que es deia Simeó, home
just i piadós. El senyor li havia revelat que no
moriria sense haver vist el Messies el Senyor.
Impulsat pel mateix Esperit anà al temple el dia
en que els pares de Jesús el presentaren el temple. Feia quatre dies que Jesús havia nascut. -El
vell Simeó el prengué en braços i, beneït Déu
digué. -“Ara, Senyor, ja podeu deixar marxar
en pau el vostre servent, perquè els meus ulls
han vist la vostra salvació”.
“Hi havia també -continua dient Sant Llucuna profetessa que es deia Anna, d’edat molt
avançada. Havia viscut set anys amb el seu marit. Havia quedat viuda, fins aleshores en que
tenia viutanta-quatre. Lloava Déu i parlava de

Em sento fort, després d’un dia intens i
emocional. Mirar la vida i la mort als ulls fit
a fit i veure que porten la mateixa roba.
Si en som de joguines animades!...
I quina meravella poder disposar de segons
per gaudir, patir, aprendre, perdonar i ser
perdonats!
Li van demanar els seus deixebles a Sòcrates, quan esperava ja enverinat la mort a la
presó, per què intentava aprendre a tocar
una melodia amb la flauta si al dia següent
jo no existiria i va dir...: «Tot just per això.»

l’Infant a tots els qui esperaven la redempció
d’Israel."
Aquest amor de Jesús Infant, de donar-se
a conèixer a dues persones ja ancianes, ho
feia també ressaltar Mn. Pere Ribot, rector
durant molts anys de la parròquia de Riells de
Montseny, -Servidor el convidava cada any per
la festa d’Homenatge a la Vellesa de les tres
parròquies que formen el municipi de Sant
Feliu de Buixalleu.
L’any de morir Mn. Pere Ribot feu ressaltar la
dignitat de la tercera edat recitant una poesia
composta per ell mateix, diu així:
Als vells hem de respectar
són les soques de l’arbre de la vida
no creiem que sigui mentida
que a vells tot hi volem arribar

Tant de coses al nostre abast, esport, harmonia, poesia, música, art... I trobar amb
qui i com compartir-les. També les persones
enteses com a experiències úniques de futur, passat i sobretot de present.
Present l’amor particular que vetlla, que
vetlles, que et dona ànims i a qui sublimes.
Gran Amèlia.
I, en definitiva, estimar i ésser estimats.
Pepo Bernabeu de la urb. Can Cadell,
maig 2013

Salut de la dona
Gemma Formiga de Can Rata. Fisioterapeuta pelviperineal i acupuntora

Què em contestaríeu si us preguntés?
- És normal tenir dolor de regla?
- És normal que se m’escapi una gota de
pipí si salto? I si esternudo? I si tusso? I al
riure?
- És normal tenir dolor durant les relacions
sexuals?
- És normal tenir restrenyiment?
- M’han fet una cesària, és normal que no
em senti la cicatriu? O al contrari, que tingui dolor al tocar-la?
Doncs si contesteu a la majoria de preguntes
SÍ, vol dir que TENIM UN PROBLEMA, perquè la
resposta seria NO!

NO ÉS NORMAL!
Sempre explico que la capacitat de les dones
d’aguantar segons quins problemes és increïble, i després de tants anys encara m’indigna
quan sento que encara es diu que és normal, a
la resposta de totes aquestes preguntes, és nor-

M’encantaria que hi hagués interacció amb vosaltres, i sigueu
vosaltres mateixes que em
proposeu temes i els anirem
exposant.
Què us sembla?
Em podeu escriure a
gemma@fisioarbucies.cat
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mal perquè has tingut fills, és normal perquè
t’has fet gran, és normal perquè tens la menopausa... doncs no, no és així. I m’agradaria anar
explicant-vos el que sí que ho és i el que no.
Si parlem de les pèrdues d’orina, la incontinència d’orina afecta a Espanya, uns 6,5 milions de
persones, afecta 1 de cada 4 dones a partir dels
35 anys. Que el grau d’afectació sigui tan gran
no vol dir que sigui normal. Hem de tenir en
compte que el 50% de les dones afectades no
acudeixen a cap servei sanitari. No busquen solució.
Per sort, cada vegada més, estan canviant les
coses, i es comencen a buscar solucions terapèutiques als diferents problemes del sòl pelvià, no només la incontinència, sinó també els
prolapses, les urgències, i el més important és
que s’inicien ja tractaments de tipus preventiu.
A poc a poc, per això.
Les meves propostes són aquestes:
Parlem de la vulva, la vagina i el clítoris.
L’úter, el rei de la pelvis.
Tractaments conservadors de la patologia de
sòl pelvià: incontinència d’orina, prolapses, disparèunia (dolor durant les relacions sexuals)...

Salut

Si haig d’escriure quatre ratlles sobre alguna
cosa que conegui, està clar que parlaré de la
DONA. La meva feina és estar envoltada de dones, acompanyant dones i tractant “temes” de
dones… I després de tants anys fent de fisioterapeuta de sòl pelvià..., mmm… i algunes/alguns encara pensareu de què? Doncs sí, encara
hi ha molta feina a fer i a explicar en el camp
de les dones.
M’agradaria explicar-vos una mica de tot, una
mica d’anatomia per saber com som, una mica
de fisiologia per entendre com funcionem, una
mica de bons hàbits per ajudar-vos a tenir més
cura de la vostra salut, i una mica de falsos mites, de tabús i altres històries que ens trobem
les dones.
I per què hem d’explicar tantes coses? Doncs és
molt fàcil!

El poder de la mirada
Odda Cardona de Can Castelló. Metgessa de família i comunitària

Salut
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El passat 25 de febrer va diagnosticar-se el primer pacient a Catalunya afectat per COVID-19.
A partir d’aquí, la pandèmia es va instaurar
en les nostres vides i va produir un patiment
social pel trastorn obvi que va implicar en el
nostre funcionament habitual, per la por a ser
infectat, per l’angoixa constant a la incertesa,
per les conseqüències socials, per tantes coses
juntes que se’ns van abraonar a tots de forma
sobtada...
Des del món sanitari, durant gran part del
nostre dia a dia, es treballa amb uns coneixements i línies terapèutiques a partir de les quals
s’intenten maximitzar els beneficis mitjançant
l’elaboració de guies clíniques i protocols.
D’aquesta manera es redueix la variabilitat clínica, i això ens ajuda a proporcionar una certa
seguretat en els nostres diagnòstics, així com
prescriure o aconsellar una possibilitat terapèutica valorada i avalada científicament.
Amb l’arribada de la COVID-19 tot això va canviar de forma radical. De sobte, el que va predominar va ser una ignorància general del que
estava passant al nostre entorn. No sabíem gairebé res d’un virus que d’un dia per altre ens va
envair i ens va obligar a actuar sense saber gaire com. El coneixement s’anava elaborant dia
a dia, els protocols d’actuació canviaven gairebé cada dia, i ens aferràvem a uns tractaments
amb l’esperança que servissin almenys per frenar aquells símptomes de tots aquells pacients
afectats que anàvem acumulant primer als seus
domicilis, després als hospitals.
La nostra manera de visitar es va veure també
capgirada de la nit al dia. La proximitat que des
d’atenció primària teníem amb cada un dels
pacients ara havia de desaparèixer… La situa-

ció obligava a valorar cada pacient amb una
indumentària gens còmoda, gens confortable i
gens propera. Visitàvem el domicili d’en Josep,
quan sempre havia vingut ell al centre de salut,
i de la Dolors, la Remei, en Pere… tots amb dificultat sobtada per poder-se desplaçar al centre de salut, afectats per un virus que en el seu
moment de màxima virulència no discriminava
ni edats, ni sexe, ni fragilitats o morbiditats… i
tots d’una forma o una altra acabaven demanant pel seu pronòstic, per la seva evolució…
qüestions que en aquell moment no tenien
resposta, no es podien contestar. Llavors, malgrat un silenci colpidor que parlava per si sol, el
retrobament de les nostres mirades ens esperançava a confiar en un desenllaç favorable; un
desenllaç que per la majoria va ser propici i que
a dia d’avui amb més o menys llacunes poden
recordar, malgrat que alguns d’ells encara en
pateixin alguna seqüela.
D’altres pacients, com la senyora Remedios,
amb un patiment que no va abandonar durant
el seu ingrés a l’hospital ni en el seu retorn a
la residència d’avis on vivia, de nou va parlar
amb la mirada. Aquells ulls que tantes coses
havien dit durant tota la seva vida, ara únicament demanaven descansar. La Remedios encara va poder dir bona nit i agrair aquella darrera
visita. Va tancar els ulls per sempre més, però
tranquil·la d’haver-se pogut acomiadar acompanyada d’una mirada familiar…
Tot aquest procés ens ha fet valorar encara més
la dignitat de les persones i reinventar la humanització, tan necessària davant processos tan
irracionals com el que hem passat i que, entre
tots, hem d’aconseguir que no torni a repetirse amb aquestes magnituds.

Agendaagost-novembre
Està subjecte a l'evolució de la situació ocasionada per la COVID-19.

Nit de llamps, 2 de juliol

Nit de llamps, 2 de juliol

El cometa Neowise la nit del 20 de juny

