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Informació municipal
Plens i Breus municipals

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

Joventut

L'Àrea de Joventut obre un perfil d'IG

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

Ensenyament

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

L'escola Alzines Balladores i l'institut Vescomtat de Cabrera

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

Les nostres entitats

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

Esports

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

Reportatge

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

Sorteig per a La Marató (veure pàgina 17)
Jubilats, Colla Senglanera, ADF i Amics de les abelles
Vòlei Montsoriu
El Castell de Montsoriu i Viatge en el temps

Relat curt

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

Amor sense reserves

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

El racó del mossèn
L'amic dels nens

Altres telèfons d'interès

Els nostres records

Parc de Bombers: 972 864 420 / 972 874 085

El pont de les desgràcies

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

Medi Ambient

Emergències: 112

Resum meteorològic any 2020

Les empreses del poble
Construccions Metàl·liques Ferrer SA

Gastronomia
Cuscús amb verdures

Fotografies del Concurs de pessebres

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
Bar restaurant La Conna: 972 864 522
Restaurant Grions: 972 865 121
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

Horaris de les misses
Celebració de la paraula els diumenges a les 10 h a Grions i
a les 11 h a Gaserans.
Per als horaris en festes assenyalades vegeu la informació
penjada al plafó de cada església.
Rector de les tres parròquies_Mn. Eduard de Ribot Martínez
Telèfon de la Rectoria (Arbúcies): 972 860 080

Paciència. Entre les maduixes de la primavera i les
cols de l’hivern, ja portem un any cultivant la paciència. A diferència d’altres cultius, la paciència és
molt agraïda, tot i que també es fa feixuga de portar. És d’aquelles plantes que demana ser-hi, sabeu?
Ja ens entenem, no la pots deixar estar com un potos i que vagi fent. S’hi ha de ser, si no malament, de
seguida queda pansida i no hi ha qui la revifi.
Per sort som gent tossuda i de cultivar en sabem
molt. Aquest any, de paciència no ens n’ha faltat,
hi tenim la mà trencada i cada vegada més. Des del
març de l’any passat que ens hi vam posar seriosament i fins avui. Qui ens ho hauria dit que al cap
d’un any tots en tindríem tanta, de paciència! Sí,
tots. Perquè si hem arribat fins aquí és perquè el
cultiu l’hem fet molt bé. Amb alts i baixos, com passa amb tota planta, però no hi ha qui ens pari. Ja ho
sabeu, de tant en tant regar i sobretot adobar. Que
no li falti aliment a la paciència!
I és que a aquestes alçades de la pandèmia tenim
la paciència a punt de florir. La primavera ja truca
a la porta i tot seguit vindrà l’estiu. Ens tornaran a
acompanyar els dies llargs i el cant dels grills al vespre. Això ho tenim assegurat, no hi ha virus que canviï el calendari. Així que nosaltres seguim treballant
amb la il·lusió renovada per portar a casa vostra un
nou número de la revista i explicar-vos les novetats
del nostre poble.
Després d’un any difícil per a tots, desitgem que
aquest primer número del 2021 us agradi i us animi a seguir-nos llegint. Malgrat les circumstàncies
que no ens deixen fer tot el que voldríem, seguim
endavant amb la paciència ben ufanosa i reforçada.
Els dies segueixen el seu curs i ens passen coses, el
poble és viu! Per això i per tenir-vos ben informats,
des de la revista us ho continuarem explicant.
Cuideu-vos molt!

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 ORDINÀRIA d'1 d'octubre de 2020
Assistents: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester
Fernández Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
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1- Aprovació de les actes anteriors núm. 3 i 4, de
dates 25.06.2020 i 15.09.2020.
Punt aprovat per unanimitat.
2- Aprovació de les rectificacions introduïdes en
l’acta núm. 2 de data 4 de juny de 2020.
Punt aprovat per unanimitat.
3- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del núm.
208 al núm. 378 de 2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
4- Donar compte dels acords adoptats a la Junta
de Govern núm. 3 de data 10.03.2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.

Resum dels plens municipals.

Informació municipal

5- Donar compte dels acords adoptats a la Junta
de Govern núm. 4 de data 14.07.2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
6- Donar compte de l’informe de la secretària interventora del període mitjà de pagament (PMP)
del 2n trimestre de 2020.
El PMP del segon trimestre és de 0,71 dies.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
7- Donar compte de l’informe d’intervenció de
l’execució del pressupost del 2n trimestre de 2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
8- Aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2021 requerit pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Punt aprovat per unanimitat.
9- Estudi i ratificació del decret núm. 313, de data
05.08.2020.
Delegació puntual pel servei de recollida i tractament
de voluminosos de les àrees de contenidors on hi ha
trastos pel preu de servei de 760,30 € (IVA inclòs).
Punt aprovat per unanimitat.
10- Moció per a la suficiència financera dels ens
locals.
Punt aprovat per unanimitat.
11- Moció conjunta dels grups municipals de Junts
x Sant Feliu de Buixalleu i d’ERC de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita el Molt
Honorable President de la Generalitat, Quim Torra
i Pla.
Punt aprovat per unanimitat.
12- Estudi i aprovació de la moció del grup municipal d’ERC per adequar la zona destinada als contenidors i el seu manteniment.
El dia 6.07.2020 el regidor d’ERC Xavier Santos va presentar la moció:

“Moció per adequar la zona destinada als contenidors,
i el seu manteniment.
Tenim constància que s’ha comunicat a l’Ajuntament,
de forma reiterada, el malestar que provoca
l’acumulació desmesurada d’envasos de vidre, plàstic i
cartró al voltant dels contenidors. Aquesta problemàtica afecta especialment els veïns de Can Cadell i Ducat del Montseny, però és extensible a altres punts del
municipi, ja que sovint els contenidors estan plens i els
envasos s’acaben dipositant per terra, i això provoca
que es formin muntanyes de residus. Aquest fet genera
inquietud i preocupació entre els veïns i veïnes, per totes les conseqüències que genera per raons d’imatge,
convivència i higiene.
El passat 29.08.19 vàrem demanar a l’Ajuntament la
documentació referent a l’empresa que realitza la recollida d’escombraries, i se’ns va donar resposta el dia
10.09.19.
El dia 21.10.19 vàrem presentar una instància on
posàvem de manifest aquesta problemàtica, fent una
sèrie de demandes que van ser contestades el 13.12.19
(quasi dos mesos més tard). Se’ns va proporcionar informació del servei de recollida (cost, freqüència i convenis
i modificacions amb el Consell Comarcal de la Selva).
També se’ns va dir textualment que “si l’agutzil detecta
alguna incidència, emet informe i en donem trasllat al
Consell Comarcal perquè el gestioni i tramiti”.
Donat que el problema persisteix, i no semblen efectius
els mètodes emprats fins ara, i per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Grup Municipal d’ERC: Tots Som
Sant Feliu, proposa al PLE de l’Ajuntament l’aprovació
dels següents:
ACORDS:
PRIMER. Reparar els contenidors que estiguin malmesos.
SEGON. Millorar l’accés del punt de recollida, encarant
els contenidors correctament i eliminant obstacles que
impedeixin accedir-hi amb facilitat. Si és necessari, canviant-ne la localització.
TERCER. Adequar l’entorn i millorar l’impacte visual
fent un encaixonat d’alçada convenient al voltant dels
contenidors amb taulons de fusta i per davant reduint
l’accés a mida de pas de porta. Es podrien posar fotografies del poble a la part de davant per millorar la vista.
Això també impediria que el vent els tombi o els estimbi
per darrere el bosc.”
En relació amb aquesta proposta, l’alcalde cedeix la
paraula al cap del Grup Municipal d’ERC per tal que
defensi la seva moció.
El cap del Grup Municipal d’ERC llegeix la moció, i exposa en primer lloc que és conscient que darrerament
les coses van millorant, però que tot i així han detectat
que el problema persisteix.
L’alcalde pren la paraula i manifesta que són conscients
de la problemàtica existent i que el sistema actual no
funciona, però que estan treballant per tal de poder

Aquest fet provoca que el poble projecti una imatge
inadequada de falta d’higiene. A més a més, genera
problemes de convivència i provoca perill de prendre
mal quan es vol accedir als contenidors.

PRIMER. Arribar a un acord amb el cap dels Mossos
de Santa Coloma de Farners per tal de, si fos possible,
col·locar càmeres en els punts conflictius.
SEGON. Iniciar converses amb els pobles veïns, per
tal de buscar un conveni de col·laboració i evitar que
persones incíviques alienes al nostre municipi vinguin
a dipositar-hi les serves deixalles de manera indiscriminada.”
L’alcalde pren la paraula per indicar que la col·locació
de càmeres, a part que no és competència dels Mossos
d’Esquadra sinó del Departament d’Interior, és impossible, ja que actualment està prohibit situar les càmeres,
sol·licitades pel grup municipal d’ERC, tal com ja se’ls
havia informat anteriorment en diverses ocasions.
També afirma que la feina per impedir els abocaments
il·legals s’està fent, però que el que ell no es veu capaç de fer és anar a parlar amb els alcaldes veïns per
fer-los reconèixer que els seus veïns venen a fer abocaments il·legals al nostre municipi, ja que cap alcalde
dels pobles veïns reconeixerà aquests fets: que els seus
conciutadans fan abocaments incontrolats en un altre
municipi.
En qualsevol cas, un conveni de col·laboració no és la
forma per identificar qui són les persones incíviques
que venen a abocar deixalles.
El cap del Grup Municipal d’ERC pren la paraula i manifesta que potser s’hauria d’intentar fer algun conveni
amb alguna deixalleria.
L’alcalde explica que les deixalleries són un altre tema,
que hi la possibilitat de fer-ne una, compartir les ja existents en altres municipis, o que fins i tot potser no fa
falta, però que serà el nou model de recollida de deixalles en el qual s’està treballant el que determinarà quina
és la millor solució per a Sant Feliu de Buixalleu.
Punt desestimat per 4 vots en contra del grup Junts
x SFB i 3 vots a favor del grup d’ERC.
14- Precs i preguntes
Amb motiu del tercer aniversari de la celebració del
referèndum de l’1 d’octubre de 2017, els dos grups
municipals acorden que es procedeixi a la lectura del
manifest remès per l’ACM en commemoració d’aquella
data i les circumstàncies que s’hi van succeir.
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Avui el problema persisteix, i no semblen efectius els
mètodes emprats fins ara per l’Ajuntament. Per tant,
per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal d’ERC:
Tots Som Sant Feliu, proposa al PLE de l’Ajuntament
l’aprovació dels següents:
ACORDS:

5

Informació municipal

En relació amb el que sol·liciten en els apartats dispositius 1r i 2n de la moció, admet que són situacions que
es donen puntualment, però que un cop se’n té constància es resolen tan ràpidament com sigui possible. No
obstant això, estan d’acord que el sistema de recollida
de deixalles de Sant Feliu és obsolet, motiu pel qual
l’Equip de Govern ja fa temps que està estudiant un
canvi de model en el servei, que passa per no perpetuar
un model que s’ha demostrat del tot ineficaç.
Pel que fa al tancat, aquesta actuació val molts diners,
i s’ha de valorar si val la pena invertir una quantitat important de diners en un sistema que està clar que s’ha
de canviar. Des de l’Equip de Govern s’està treballant
en un nou model, però la singularitat del nostre municipi fa que sigui complicat trobar la solució més adequada. Reitera que tenen clar que el sistema s’ha de
canviar, i insisteix que hi estan treballant, per exemple
amb la realització de diverses proves pilot.
Seguidament intervé el regidor del Grup Municipal
d’ERC, Pau Celma, i diu que són conscients que no és
fàcil solucionar el problema del servei de deixalles al
municipi, ja que molts abocaments procedeixen dels
pobles veïns i no es poden posar càmeres per filmar
les persones o vehicles que aboquen incontroladament,
perquè els Mossos d’Esquadra no les autoritzen, però
insisteix que s’hauria de cercar alguna solució.
El cap del Grup Municipal d’ERC agraeix les explicacions
de l’alcalde, però es reafirma en la moció.
Punt desestimat per 4 vots en contra del grup Junts
x SFB i 3 vots a favor del grup d’ERC.
13- Estudi i aprovació de la moció del Grup Municipal d’ERC per erradicar els abocaments incontrolats en el nostre municipi.
El dia 6.07.2020 el regidor d’ERC Xavier Santos Rodoreda va presentar la moció:
“Moció per erradicar els abocaments incontrolats en el
nostre municipi.
De forma constant i reiterada en el temps els habitants
de Sant Feliu patim les molèsties que causen les deixalles dipositades en diversos punts del municipi, ja sigui
al costat dels contenidors o en altres indrets, formant
muntanyes de brossa i restes de materials de tota mena.

Vàrem presentar una instància el passat 21.10.19 on
posàvem de manifest aquesta problemàtica, i vam fer
una sèrie de peticions, les quals ens van ser contestades
el 13.12.19 (quasi dos mesos més tard). Se’ns informava del servei (cost, freqüència de recollida i diferents
convenis i modificacions amb el Consell Comarcal).
També se’ns va dir que si l’agutzil detecta alguna incidència, aquest emet un informe i l’Equip de Govern
en dona trasllat al Consell Comarcal perquè el gestioni
i tramiti.

Resum dels plens municipals.

donar-hi una solució adequada i econòmicament sostenible.
Pel que fa a la moció, i amb referència als dos mesos
que es va trigar a fer entrega de la documentació
sol·licitada pel regidor d’ERC, exposa que la que hi havia als arxius municipals se’ls va facilitar en el termini de
8 dies. En relació amb la resta de documentació que
es sol·licitava sobre les inspeccions efectuades, i com
sigui que aquesta era una competència que havia estat delegada al Consell Comarcal, per poder donar-los
resposta a la petició efectuada es va haver de demanar
documentació al Consell Comarcal de la Selva, i tan bon
punt es va poder disposar d’aquesta se’ls va entregar.

SESSIÓ extraordinària i urgent de 24 de novembre de 2020
Assistents: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester
Fernández Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
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1- Aprovació de l’acta anterior núm. 5, de data
01.10.2020.
Punt aprovat per unanimitat.
2- Aprovació inicial del pressupost municipal de
2020.
INGRESSOS (Resum per capítols)
IMPORT (€)
A. Operacions corrents
Capítol I - Impostos directes
Capítol II - Impostos indirectes

937.032,25
90.000,00

Capítol III - Taxes i altres ingressos

328.091,00

Capítol IV - Transferències corrents

427.509,65

Capítol V - Ingressos patrimonials

0,00

B. Operacions de capital

Resum dels plens municipals.
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Capítol VI - Alineació d'inversions reals
Capítol VII - Transferències de capital
Capítol VIII - Variació d'actius financers
Capítol IX - Variació de passius financers
Total

0,00
140.627,41
0,00
0,00
1.923.260,31

DESPESES (Resum per capítols)
IMPORT (€)
A. Operacions corrents
Capítol I - Remuneracions del personal

642.457,78

Capítol II - Compra de béns corrents i serveis

969.276,41

Capítol III - Interessos
Capítol IV - Transferències corrents

2.800,00
108.976,33

B. Operacions de capital
Capítol VI - Inversions reals

0,00

Capítol VIII - Variació d'actius financers

0,00

Total

L’alcalde manifesta que la secretària interventora de
la corporació els podia haver informat i resolt qualsevol dubte que haguessin tingut, tal com ja va fer l’any
passat, i qüestiona que se’ls hagi d’assessorar des del
partit, on no hi ha ningú que conegui la realitat del
municipi i el que necessita.
Punt aprovat per 4 vots a favor del grup Junts x
SFB i 3 vots en contra del grup d’ERC.
3- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del núm.
379 al núm. 443 de 2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
4- Donar compte dels acords adoptats a la Junta
de Govern núm. 5 de data 15.09.2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.

194.869,27

Capítol VII - Transferències de capital

Capítol IX - Variació de passius financers

Amb caràcter previ a la votació, l’alcalde pren la paraula
i exposa que són conscients que aquest any s’ha anat
tard en l’elaboració del pressupost, però que cal tenir
en compte les circumstàncies excepcionals viscudes que
han provocat aquest retard, com ara el temporal Glòria
o la pandèmia de la Covid-19, i seguidament exposa
les principals característiques del pressupost 2020, fent
especial menció del capítol VI d’Inversions i el seu finançament.
El cap del Grup Municipal d’ERC, Xavier Santos
Rodoreda, pren la paraula i manifesta que han trobat a
faltar poder disposar de la informació amb més temps;
assenyala que necessiten temps per assessorar-se com
a grup municipal consultant el partit. Insisteix que per
a ells és difícil fer una valoració per poder votar a favor
sense haver tingut més temps, i sense que des del partit
els puguin aconsellar o ajudar a fer una interpretació
dels pressupostos.

4.880,52
1.923.260,31

SESSIÓ extraordinària d'1 de desembre de 2020
Assistents: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester
Fernández Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.
Secretària interventora ACCIDENTAL: Montserrat Rubiño Gras.
1- Aprovació de l’acta anterior núm. 6, de data
24.11.2020.
Punt aprovat per unanimitat.
2- Aprovació inicial de l’expedient de modificació
de crèdit 3/2020 al pressupost municipal de 2020.
Amb caràcter previ a la votació, l’alcalde pren la paraula
i exposa que, ateses les nombroses circumstàncies adverses ocorregudes durant aquest any 2020, ara és el
moment per aprovar un pla d’inversions ambiciós des-

tinat a buscar solucions a les problemàtiques sorgides
(Glòria, Covid-19, etc.), i per millorar diversos serveis
del municipi, i que amb aquest objectiu s’hi pretén destinar una part important del romanent.
El cap del Grup Municipal d’ERC, Xavier Santos Rodoreda, pren la paraula i pregunta si es pot decidir la part
del romanent destinada al pla d’inversió, o si bé aquesta ve imposada.
L’alcalde li respon que es pot decidir, i que no es gasta
tot el romanent, ja que encara en queda una part. Tot

L’alcalde explica que l’aprovació d’avui tot just és un
primer pas, ja que es tracta d’un procediment complex,
però que és important fer-lo, ja que es dotarà el poble
d’un servei que s’ha demostrat que cada dia és més
important.
Aprovar inicialment la modificació de crèdit per tal

d’afectar part del romanent de tresoreria i que té per
objecte habilitar diferents aplicacions pressupostàries
de despeses dels capítols II i VI per un import total
d’1.116.785,50 €, pels conceptes i imports següents:
implementació de la fibra òptica a tot el municipi,
nou servei de recollida de deixalles, consolidació del
carrer Montseny, reposició i millores a la urbanització
de Can Cadell, instal·lació de plaques fotovoltaiques a
l’Ajuntament, creació d’un punt de reserva d’aigua per
a l’extinció d’incendis forestals, gestió telemàtica dels
pous i dipòsits de subministrament d’aigua potable,
bombes i obres complementàries a les depuradores
municipals, restitució de les infraestructures danyades
pel Glòria, reposició de la xarxa elèctrica i enllumenat
públic del SI III i redacció, direcció i coordinació dels projectes d’obres.
Punt aprovat per unanimitat.

SESSIÓ ordinària de 30 de desembre de 2020
Assistents: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester
Fernández Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.
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seguit explica breument en què consisteixen les diferents inversions.
La regidora del Grup Municipal d’ERC Anna Santos pregunta si està previst que la fibra arribi a tot el poble.
L’alcalde manifesta que efectivament és així, la intenció
és que arribi a totes i cadascuna de les cases del municipi, i que en aquest sentit està treballant amb el corresponent Departament de la Generalitat de Catalunya.
El regidor del Grup Municipal d’ERC Pau Celma demana
quin és el termini d’execució previst.

Punt aprovat per unanimitat.
5- Aprovació inicial del projecte de “Restitució de
les infraestructures danyades pel temporal Glòria camins municipals de primer ordre i altres”.
Punt aprovat per unanimitat.
6- Estudi i aprovació inicial del conveni de
col·laboració i urbanístic entre l’Ajuntament i Terinver Systems, SL.
Aquest conveni estableix el règim i les condicions en
virtut dels quals la finca propietat d’aquesta empresa
mercantil, que actualment forma part del terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu, arran de les operacions
de delimitació amb Hostalric passarà a formar part
d’aquest terme municipal.
Punt aprovat per unanimitat.

7- Estudi i aprovació inicial del conveni de
col·laboració administratiu i urbanístic entre
l’Ajuntament i Ferrer Internacional, SA.
Aquest conveni estableix el règim i les condicions en
virtut dels quals la finca propietat d’aquesta empresa
mercantil, que actualment forma part del terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu, arran de les operacions
de delimitació amb Hostalric passarà a formar part
d’aquest terme municipal.
Punt aprovat per unanimitat.
8- Estudi i aprovació de l’acta de les operacions
de delimitació dels termes municipals d’Hostalric i
Sant Feliu de Buixalleu de data 23.09.2020.
Punt aprovat per unanimitat.
9- Estudi i aprovació de l’acceptació de la garantia presentada per l’AP de Rio Park del Montseny,
requerida per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de data 9.02.2011 en aplicació de
l’art. 81 del Decret llei 1/1990, i aixecament de la
suspensió del TR del pla parcial i amb remissió juntament amb el text refós del pla parcial del mateix
sector a la Comissió d’Urbanisme de Girona.
Punt aprovat per unanimitat.
10- Precs i preguntes:
L’alcalde demana els assistents si hi ha alguna qüestió.
Demana la paraula la regidora del Grup municipal
d’ERC Anna Santos i pregunta al regidor Sixte Morera
on es poden trobar les dessuadores que s’han repartit
per a tots els participants del concurs de dibuix, que
han agradat molt. Li respon el regidor que les va encarregar per a aquest concurs i per als participants, i que
s’han acabat.
Seguidament, demana la paraula el regidor del grup
municipal d’ERC Pau Celma i pregunta si s’arreglarà la
part de vorera de l’edifici consistorial malmesa per les
obres de l’ascensor que ha quedat amb sorra. Li respon
l’alcalde que quan es trobin les peces s’arreglarà.

Resum dels plens municipals.

1- Aprovació de l’acta anterior núm. 7, de data
01.12.2020.
Punt aprovat per unanimitat.
2- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del núm.
444 al núm. 491 de 2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
3- Donar compte dels acords adoptats a la Junta
de Govern núm. 6 de data 20.10.2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
4- Estudi i ratificació de l’acord de la Junta de Govern de data 15.12.2020, relatiu a l’aprovació del
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament, per a la realització
d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i formació Covid-19.
Aquest conveni permetrà a l’Ajuntament disposar
d’una agent telemàtica dos dies a la setmana, del 14
de desembre de 2020 al 3 de setembre del 2021, per
un import de 1.900 €, per tal d’ajudar els veïns del
municipi en temes digitals, com poden ser l’alta amb
l’idCAT i diversos tràmits de sol·licitud en línia i gestions
telemàtiques amb les administracions.

Informació municipal

Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.

Finalització de les obres d'adequació de
l'accessibilitat a l’edifici de l'Ajuntament
plaça de pàrquing reservada i l’adequació de
l’accés a la planta baixa des de la plaça. Aquest
projecte, subvencionat al 100%, l'ha executat
l'empresa Comsa Service Facility Management,
SAU, per un import de 69.620,14 €, IVA inclòs.

Breus municipals.

Informació municipal
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A finals del mes de desembre van finalitzar les obres que han permès la millora de
l’accessibilitat per a persones amb discapacitat a l’edifici consistorial. Aquestes han inclòs
la instal·lació d’un ascensor, l’execució d’una

				

nova il·lumiació nadalenca
Aquest any, l'Ajuntament va decidir fer la compra d'il·luminació
de Nadal, i va adquirir llums tipus banderoles per a les faroles o pancartes per un import de 6.170,99 €. D'aquesta manera,
es van poder ubicar en diversos punts del municipi, essent al
màxim de repartit possible.

Nou servei d’atenció als veïns: l’agent telemàtica
En aquests temps en els quals no s’ha pogut sortir gaire de casa, s’han potenciat molt els canals
digitals i la gestió telemàtica. L'Ajuntament,
durant aquest temps, ha activat diversos perfils a les xarxes socials, un grup de difusió de
WhatsApp, la seu electrònica, etc., per tal de
millorar la comunicació i difusió.
Cada vegada més tràmits amb l'administració
pública, ja sigui amb els ajuntaments, consells
comarcals, diputacions, Generalitat, etc., són
digitals. Aquests, per a una gran part de la població, són totalment desconeguts o són complexos. Per això, i gràcies a un conveni firmat
amb el Consell Comarcal de la Selva, s'ha posat a disposició dels veïns una agent telemàtica
que us ajudarà a solucionar dubtes i us podrà
acompanyar en els processos d’alta amb l'idCAT
mòbil i en diversos tràmits de sol·licitud en línia.

L'administració electrònica és el present i el
futur, per tant, hem d'avançar plegats cap a
aquest objectiu.
El servei és els dijous i divendres de 9 a 14
h. S'ha de demanar cita prèvia trucant al
972 864 018 o enviant un correu electrònic a
ajuntament@sfbuixalleu.cat.

resultats eleccions catalanes 2021
637

646

Participació

385

534

158

264

Esquerra Republicana de Catalunya

93

120

Partit dels Socialistes de Catalunya

36

22

Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

6

49

Partit Popular

3

12

Candidatura d'Unitat Popular - Un nou cicle per guanyar

37

44

En Comú Podem- Podem en Comú

16

19

Partit Demòcrata Europeu Català

11

-

Recortes cero - Grup verd - Municipalistes

1

1

Partit Nacionalista de Catalunya

2

-

VOX

9

-

Partit Comunista dels treballadors de Catalunya

1

-

Unión Europea de Pensionistas

1

-

Vots nuls

5

2

Vots blancs

6

1

Junts per Catalunya

Línia de subvencions a autònoms i persones jurídiques per fer front a l’impacte econòmic causat per
la Covid-19
Per acord de la Junta de Govern de data 15 de
desembre de 2020 es van aprovar les bases reguladores específiques per a l’atorgament de
subvencions per tal d’ajudar a pal·liar l'impacte
econòmic negatiu que han patit autònoms i
persones jurídiques arran de la pandèmia i estats d’alarma. Aquesta línia estava destinada a
qualsevol veí del municipi que tingués la seu
social del seu negoci al poble. Es van definir dos
períodes, del 14 de març al 19 de juny de 2020
i del 16 d'octubre fins al 31 de desembre de
2020. Doncs dins aquests períodes es van establir dos supòsits:

Projecte Petits Implicats
Aquest curs es reactiva el projecte Petits Implicats amb l’escola Alzines Balladores, durant
el qual la tècnica de joventut de l’Ajuntament
farà una sèrie de sessions amb l'alumnat de 6è
curs com a un primer tast de participació juvenil.
Així doncs, els nois i noies proposaran, decidiran i organitzaran algunes activitats en el marc
del centre educatiu.

- Per als que han vist suspesa totalment la
seva activitat, un import de 500 € per període, amb un màxim total de 1.000 €.
- Per als que han vist reduïda parcialment la
seva activitat:
- Reducció de la facturació en un 75%:
375 € per cada període, amb un màxim
total de 750 €.
- Reducció de la facturació entre un 40 i
un 74%: 313 € per a cada període, amb
un total de 626 €.
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Cens

Informació municipal

21/12/2017

Breus municipals.

Els resultats
de les eleccions catalanes del passat
14 de febrer
en el nostre
municipi amb
una participació del 60,44
% van ser:

14/2/2021

nou model de recollida casa a casa
El nou model de recollida de residus estarà basat en el casa a casa, per tant, no hi hauran
els contenidors repartits pel poble, sinó que els
tindrem a casa i l'empresa vindrà al nostre domicili a buidar-los.

Breus municipals.

Informació municipal
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S'està treballant en dos models:
- Urbà: es recollirà 3 cops a la setmana
l'orgànica, 2 cops a la setmana els envasos
i 1 cop a la setmana el paper i cartró i la
resta.
- Rural: es recolliran quinzenalment els envasos i un cop al mes el vidre i el paper i
cartró. L'orgànica anirà al compostador rotatori.
La mida del contenidor variarà en funció del
model (en l'urbà seran petits i en el rural segons
tipologia de familia i l'espai de què disposi). La

seva ubicació serà consensuada amb l'empresa
adjudicatària abans de l'inici del servei.
La recollida de voluminosos serà sota demanda
un cop al mes.
Hi haurà servei
de deixallaria.
En aquests moments s'estan redactant els plecs
de clàusules tècniques i administratives que definiran el concurs
de licitació del
servei.

mancomunitat verge dels socors
El passat dia 14.01.2021 es va celebrar el ple
de constitució de la Mancomunitat Verge dels
Socors, i d’organització i funcionament de la
mateixa administració, amb la presència dels
representants dels ajuntaments d’Hostalric i
Sant Feliu de Buixalleu, les Directores del CEIP
Mare de Déu dels Socors i la Llar d’Infants el
Patufet, i el President de l’Associació de Famílies d’Alumnes, mentre que van excusar la seva
assistència els representants dels ajuntaments
de Massanes i Fogars de la Selva.

D’acord amb la legislació aplicable, aquest és
un tràmit necessari cada vegada que es constitueixen nous consistoris després d’unes eleccions municipals.
Entre d’altres acords, el Ple de la Mancomunitat va acordar nomenar president i vicepresident, respectivament, i pel període d’un any,
als alcaldes dels Ajuntaments d’Hostalric i de
Sant Feliu de Buixalleu, així com fixar el règim i
periodicitat de les sessions ordinàries a celebrar
en aquesta legislatura.

Projecte Altaveu Jove
S'activa un nou projecte juvenil per al municipi:
un espai digital que vol visibilitat i donar veu
als i les joves de Sant Feliu de Buixalleu perquè
ells i elles són els nostres referents juvenils. Una
iniciativa que vol donar a conèixer iniciatives i
projectes personals dels joves que poden esdevenir referència per a altres joves. Amb aquests
vídeos es volen posar en valor els diferents itineraris de vida.

Podeu consultar els vídeos a la web de
l'Ajuntament, a l’àrea de Joventut o en el perfil
d’Instagram @Joventut_sfbuixalleu.

SERVEIS SOCIALS DE SANT FELIU DE BUIXALLEU

Els Serveis Socials d’Atenció Primària són el primer punt d’accés de les famílies al Sistema Públic
d’Atenció Social.
Són serveis de caire universal i gratuït on qualsevol persona pot demanar hora i atenció. Els
serveis que s’ofereixen, a banda d’ajudes socioeconòmiques, són:
- Orientació i suport a les famílies en l’atenció
i cura de les persones al seu càrrec (fills o persones grans).
- Assessorament i orientació en problemàtiques que els puguin preocupar.
- Treball en la prevenció de possibles dificultats dins de l’àmbit familiar, dinamització del
treball comunitari.
- Oferiment a totes les persones del suport
necessari perquè s’apoderin i siguin autònomes en el desenvolupament del seu projecte
de vida.
ÀMBITS D’ACTUACIÓ:
1. Atenció individual i familiar:
- Oferir informació, orientació, assessorament i treball social comunitari.
- Oferir atenció centrada en la persona i la
seva interacció familiar i comunitària.
- Informar i ajudar en la gestió dels tràmits,
recursos i prestacions socials a les persones
ateses.
- Detectar, acollir, intervenir i elaborar un pla
de treball i seguiment a les persones i famílies ateses.
- Treballar des de la prevenció, la detecció i el
tractament de necessitats socials i educatives.
- Atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones,
famílies i grups.
- Tramitar ajuts municipals, comarcals i autonòmics.
- Dissenyar programes d'actuacions socials i
cooperació amb els altres serveis de la xarxa
de benestar.
- Promoure actuacions que contribueixin a la
prevenció de les problemàtiques socials i a la
reinserció i integració de les persones i famílies en situació de risc social o exclusió.
- Establlir coordinació amb els diferents

- Oferir informació, orientació i suport a les
persones grans o dependents i a les famílies.
- Informar i assessorar sobre recursos i serveis.
- Articular recursos i serveis que ajudin a millorar i pal·liar necessitats d’atenció de les
persones grans o dependents, afavorint la recuperació i el manteniment de l’autonomia
personal i social.
- Detectar i prevenir situacions de risc social
o exclusió.
- Prevenir situacions de crisi familiar provocades per sobrecàrrega del cuidador o dependència del familiar.
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QUÈ FEM?

2. Atenció a la gent gran i a la dependència:

- Tramitar el servei de Teleassistència.
- Dur a terme gestions entorn del reconeixement i la revisió de discapacitat i la Llei de
dependència.
- Dur a terme l’assignació de recursos/serveis
o prestacions en cada cas a les persones amb
dependència a partir del Programa Individual d’Atenció, segons la situació personal,
l'entorn familiar i la disponibilitat de serveis.
3. Atenció a les persones amb discapacitat:
- Proporcionar informació i orientació a les
persones amb discapacitat i a les famílies en
relació amb els drets, els serveis, les prestacions i les mesures respecte d'accions regulades per la normativa estatal i autonòmica.
- Assessorar en la gestió dels tràmits oportuns.
- Dur a terme la derivació i coordinació amb
serveis, entitats i fundacions que treballen
per promoure en igualtat de condicions totes les persones amb discapacitat.
4. Atenció a les dones:
- Oferir informació, orientació i assessorament a les dones en relació amb els drets, els
serveis, les prestacions en l’àmbit social, personal, familiar, etc.
- Prevenir i detectar les violències contra les
dones i establir els mecanismes d’informació
i derivació als serveis i recursos especialitzats.
- Contribuir a l’apoderament de les dones i a
la sensibilització social.

La forma d’accedir al servei és a través del telèfon d’atenció directe 972
129 099 o bé trucant a l’ajuntament.
S’atén sempre amb cita prèvia.

Informació municipal

L’equip de Serveis Socials està format per una
treballadora social, la Núria Diaz, que atén els
dimecres i una educadora social, la Margi Fontbona, que atén el tercer dimecres de cada mes.

agents professionals i càrrecs polítics que treballen en el territori.

Breus municipals.

QUI SOM?

grup de jxSFB
Des del grup de Junts volem posar de manifest
el nostre malestar pel tracte rebut per ERC en
relació amb la construcció de la futura escola
del nostre poble, sempre que han estat al capdavant del Departament d’Educació des de
l’any 2004.

Espai Polític
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En tot aquest temps, lluny de donar solucions,
el que han fet ha estat augmentar el problema,
amb el resultat que els nens i nenes del nostre
municipi han passat d’una escola d’obra (Mare
de Déu dels Socors) a uns barracons de segona
mà. Aquests havien de ser per un temps, però
avui dia encara hi són. Això ha generat un evident greuge comparatiu respecte dels nostres
infants.
De fet, l’únic avenç important va ser el 2015
quan es va aprovar el projecte de l’escola, quan
qui encapçalava el Departament era CiU. Des
d’aleshores ençà, i amb el Departament altre
cop en mans d’ERC, han seguit fent promeses
incomplertes tant davant l’Ajuntament com
davant dels alumnes i famílies, com ara que el
gener del 2021 havia d’estar posada la primera
pedra.
La realitat és que s'està acabant l'hivern i, malgrat existir l’assignació pressupostària per a la
construcció de l’escola, sembla ser que caldrà
esperar entre 40 i 50 mesos més perquè l’obra
estigui executada, ja que volen tornar a fer el

projecte de nou.
Tot i així no ens faran defallir, sinó que, com ja hem dit,
ens reafirmem en el compromís de seguir treballant per aconseguir que
l’escola sigui un fet el més aviat possible.
Per un altre costat, un dels principals objectius
de la legislatura és aconseguir dotar tot el municipi de connexió de fibra òptica, i bona mostra que s’hi està treballant és que actualment ja
hi ha diverses zones que gaudeixen d’aquesta
connexió, com ara la zona del carrer Montseny
i el polígon industrial.
En breu s’aniran ampliant aquests àmbits afegint-t’hi, abans de l’estiu, les urbanitzacions del
Ducat del Montseny i Can Cadell, així com el
sector Industrial Skol.
Com a grup de Junts i Equip de Govern, crèiem
important prioritzar aquesta necessitat, per la
qual cosa vam portar al ple reservar una partida per a la redacció i execució del projecte
d’implantació i desplegament de la fibra òptica
a totes i cadascuna de les cases del municipi.
Un cop més, la feina s’ha de fer i demostrar-la
amb resultats, i no quedant-se només en divagacions i idees vagues.

grup d'erc-am
Tot i que hem deixat el fatídic 2020, un any que
serà recordat per la pandèmia que ens ha marcat a totes i a tots, i que encara continua vigent
i ens aboca a una greu crisi econòmica i social,
hem de continuar endavant, aprendre dels
errors, i enfocar el futur del nostre poble amb
dinàmiques diferents, en què la solidaritat, el
respecte al medi i la pau siguin els eixos per fer
un món més just i habitable.
Ens agradaria aprofitar aquest escrit per llançar
una reflexió a les santfeliuenques i els santfeliuencs, que afirma que seria bo recuperar el sa
costum de la pagesia de pensar en el demà dels
nostres fills, i en quin és el tipus de poble que
voldríem deixar per a ells.
L’Ajuntament hauria de ser l’eina i el catalitzador per pensar en aquest demà; per aquest
motiu, és fonamental la proximitat i l’empatia
de l’Administració local envers els ciutadans, els
quals, en realitat, són el motor que ha de marcar les pautes cap a l’objectiu final.
En aquest sentit ens felicitem que, després d’un
any havent presentat dues instàncies i dues mocions amb referència a les escombraries, finalment s’hagi pres la decisió per part de l’Equip
de Govern de modificar el sistema de recollida,
i esperem que el resultat final sigui satisfactori
per a tots.

Aquest tipus de decisions, tot i ser difícils de
portar a terme, cal prendre-les, ja que és el
que ens demana el futur, des del punt de vista de la sostenibilitat mediambiental. Però no
és suficient, perquè hi ha d’altres camps on
l’Ajuntament ha d’actuar de forma més enèrgica, com per exemple tot el que fa referència a
la gestió forestal, la connexió a internet, l’estat
del polígon industrial, la conservació i millora
de l’escola..., i d’altres punts que són vitals perquè Sant Feliu pugui ser un poble més dinàmic
i viu.
Volem fer un recordatori a la figura del nostre
arquitecte i poeta Joan Margarit, que recentment ens ha deixat, encara que gaudirem per
sempre de la seva poesia valenta, consoladora
i serena.
Finalment també ens congratulem pels resultats de les passades eleccions del 14-F, on el vot
independentista continua molt present i amb
l’esperança que hi hagi bona entesa entre els
polítics.
Ànims, molta SALUT i República més que mai!
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, us
podeu adreçar al telèfon 676289860 (Xavi Santos).

L’Àrea de Joventut obre un perfil
d’IG per connectar-se als joves
del poble
A @Joventut_sfbuixalleu podràs estar al dia de les activitats que fem per
als joves del poble i de la informació d’interès juvenil
A més, utilitzant les històries destacades que
permet aquesta aplicació, hem fet un destacat
exclusiu del Servei d’Atenció Juvenil i hem facilitat el contacte per sol·licitar una atenció individualitzada amb cita prèvia.
Ens trobem, doncs, també a
les xarxes! Pots seguir-nos,
compartir i participar!
@Joventut_sfbuixalleu

Joventut

El 2020 ha estat un any molt marcat i condicionat per la crisi de la Covid-19. Aquesta situació
ha limitat la realització de bona part de les activitats planificades des de l'Àrea de Joventut de
l'Ajuntament i que tenien com a finalitat dinamitzar la participació juvenil del poble. Gràcies a
la participació dels joves en l’elaboració del nou
Pla local de joventut, hem pogut fer un recull de
propostes que tenim ganes de dur a terme, però
la poca presencialitat que ens permet la crisi de
salut ens ha motivat a obrir un perfil d’instagram
exclusiu dels joves de Sant Feliu.
Amb aquest nou perfil ens volem apropar als
joves del municipi, obrir un espai virtual de referència que funcioni com a altaveu d’aquest
col·lectiu i trobar un canal on estar connectats.
Tens entre 14 i 30 anys? Aquest perfil
t'interessa: @Joventut_sfbuixalleu!
Aquí fem difusió de les activitats que anem organitzant des d'aquesta àrea i compartim informació juvenil d'actualitat. També és un espai de
participació i està obert a les inquietuds i motivacions dels joves de Sant Feliu.
L’edat permesa per registrar-se a aquesta xarxa
social és de 14 anys; per això també animem i
convidem pares i mares amb fills i filles adolescents menors de 14 anys a seguir aquest compte
i així estar al dia del que es fa a Sant Feliu pels
joves.

A més, hem endegat un
procés participatiu per a
crear un logotip que representi l'Àrea
de Joventut.
Hem volgut escoltar-vos, recollir les vostres
idees i opinions
per a crear un
nou símbol de
Joventut
del

poble i així pugui identificar a tots els i les joves!
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Clara Romaguera tècnica compartida de Joventut

Servei d'Atenció Juvenil
Sou joves i necessiteu assessorar-vos sobre
cerca de feina, formació i/o altres inquietuds, feu com en Josep i la Nadia, contacteu amb la Clara!

Em pots escriure a cromaguera@selva.cat
o trucar al 600 904 176.

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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								 en pandèmia,
un
								 especial
Aquest any hem tingut un carnaval diferent!
A l’escola hem celebrat aquesta festa convidant
a l’alegria per treure-la del confinament i durant uns dies intentar sentir la pandèmia una
mica més lluny.
Decididament no volíem perdre el que vol dir jugar a disfressar-se, perquè alimenta la capacitat
creadora, l’enginy, la imaginació i la projecció.
La disfressa esdevé un joc que ajuda a posar-se
a la pell d’altres i entendre’ls empàticament.
Deixar el jo per donar pas a un personatge inventat, per adquirir una altra identitat.
Però, és clar, una festa de disbauxa i barreja on
s’han de seguir les mesures sanitàries actuals es

fa més difícil poder dur-la a l’escola. Tot i això,
s’ha intentat. El rei Carnestoltes i els seus seguidors han vingut a visitar-nos a través de les
finestres a la distància que calia, les excursions
de dijous llarder les hem fet en grups bombolla,
les ballarugues i desfilades amb el grup-classe...
i finalment la Vella Quaresma ens ha enviat un
vídeo per recordar-nos que la festa s’acabava, ja
que no podia venir a les aules.
No cal dir que ha estat un carnaval diferent
d’altres ocasions. Però sí que cal dir que el carnaval és una festa de transformació i canvi, dues
de les coses que ens està mostrant la situació
d’epidèmia mundial.

El rei Carnestoltes i els seus seguidors...

desfilades amb el grup classe...

i mes desfilades amb el
grup classe...
abril 2021_Sant Feliu Diu 48
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I la vella quaresma...

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament

excursions de dijous llarder...

L'institut Vescomtat
de Cabrera

Institut Vescomtat de Cabrera.

Ensenyament
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Us anunciàvem a l’edició anterior de la revista Sant Feliu Diu que el nostre Institut celebra, el curs 2020-21, el seu 25è aniversari.
Per tal motiu, s’ha creat una comissió amb
la finalitat d’editar un llibre commemoratiu
que reculli la història, les vivències, les activitats i els projectes que s'han realitzat al llarg
d'aquests anys. La pandèmia ha trastocat els
plans inicials, així com altres activitats que
es porten habitualment a terme a l’institut.
Tot i així, cap a finals de curs es realitzarà
un acte on, almenys, es presentarà el llibre
esmentat.
Des del seus inicis, el curs 1995-1996, l’Institut
Vescomtat de Cabrera, antigament Institut
d’Hostalric, ha acollit molts joves provinents
de Sant Feliu de Buixalleu per cursar l’ESO,
el Batxillerat i darrerament el Cicle Formatiu
de Grau Mitjà o PFI.
L’oferta formativa de l’institut ha anat creixent amb els anys i ha esdevingut un centre
de referència pel que fa tant a l’ensenyament
obligatori com als ensenyaments postobligatoris. En la nostra voluntat de créixer, ja fa
temps que volem ampliar l’oferta educativa

Vols participar
a Sant Feliu
Diu?

amb un batxillerat artístic, modalitat que
ja fa un temps demanem al Departament
d’Educació.
Vint-i-cinc anys d’institut i amb un futur engrescador per continuar la tasca educativa
dels joves de les nostres contrades.

Envia’ns ho a
santfeliudiu@gmail.com

Anima’t

Aquest any ha estat una festa diferent. No hem
pogut celebrar-la tal com ens agrada, passant
una tarda agradable en companyia dels veïns i
veïnes del poble, saltant en els inflables, mirant
els dibuixos i fotografies que han participat en
el concurs i acabant la tarda menjant coca i xocolata.
Ha estat virtual, i tothom ha pogut participarhi presentant el seu dibuix o fotografia. El dia
13 es van publicar a la web de l'Ajuntament els
resultats del concurs, de manera que tothom,
des de casa, va poder veure i comentar totes les
obres presentades. Uns dies després es va entregar una samarreta, dessuadora, pitet o body
als joves participants amb el lema "Soc de Sant
Feliu de Buixalleu" i a la resta de participants
un lot de productes nadalencs.
Gràcies a tots els qui hi heu participat, tot i
les circumstàncies. En total hi va haver 101 dibuixos i 19 fotografies.
Aquest any ha estat així, però esperem que la
propera edició puguem tornar a recuperar la
festa tal com ens agrada.

Podeu consultar tots els dibuixos
i fotografies participants en el
següent enllaç:
http://bit.ly/348mWVK

sorteig per a la marató_20 de desembre
Marta Gadea de Can Xacó
La Quina de Sant Feliu és un esdeveniment excepcional. Cada any hi participen més persones i es recapta més diners per col·laborar amb
la Marató de TV3.
Aquest any estava clar que amb la Covid-19
era impossible realitzar un acte tan multitudinari com aquest, però havíem de pensar
alguna cosa per gestionar aquest esperit de
col·laboració i de solidaritat que any rere any
Sant Feliu ha demostrat. Després de rumiar-hi
molt i valorar diverses opcions, no ens va quedar altra opció que organitzar-ho a través de
les xarxes i canviar radicalment el format. Es va
decidir fer un sorteig.
Durant un parell de setmanes les persones
que volien comprar la seva butlleta es podien

abril 2021_Sant Feliu Diu 48
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Sant Feliu és actiu

A conseqüència 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 s'han vist obligades a anul·lar
o adaptar les activitats.

adreçar a l'Ajuntament, a la Sala Polivalent,
a alguns comerços d'Hostalric o Arbúcies o
aprofitar que la Maria Gabarrón arriba puntualment a totes les llars per poder adquirir
les butlletes.

Sant Feliu és actiu
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Durant aproximadament mitja hora es van
sortejar tots els premis.

var el sorteig)
i justament en
el sorteig que
no havia pogut veure "en
directe"
va
sortir premiada una butlleta nostra. No
sabeu
quins
xiscles i riures
que varen esclatar a casa.

Com a anècdota, us hem d'explicar que nosaltres ho veiem en directe, però la connexió
d'internet (que sovint falla) ens va deixar penjats durant un dels sortejos. I quan va finalitzar
tots vàrem tornar a veure el vídeo (es va gra-

Al final es van recollir 4.512,86 euros
per a la Marató, així que tot i la pandèmia Sant Feliu ha respost un cop més.

El diumenge 20 de desembre era la cita. A través d'un Facebook live es va fer el sorteig de
les quines. Déu-n'hi-do la col·laboració de tots
els comerços i negocis, també part indispensable d'aquest esdeveniment.

I aquí tenim alguns dels premiats:

Sant Feliu és actiu
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Enhorabona a totes i a tots!
I mil gràcies als que vàreu participar!

Sant Feliu és actiu
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bústia reial_del 24 al 27 de desembre
Vàrem rebre una carta de SM els Reis Mags
d'Orient en què ens comunicaven:
"Aquest any el patge reial que venia a Sant
Feliu de Buixalleu no vindrà per recollir les
vostres cartes. S'ha hagut de quedar a l'Orient
fent bondat per evitar contagis i per no posarse malalt."

De totes maneres, ens varen fer arribar la Bústia Reial, que va estar ubicada del 24 al 27 de
desembre davant l'entrada de la Sala Polivalent
i on diverses nenes i nens van dipositar les seves
il·lusions i desitjos en forma de carta.

I, com cada any, SM els Reis Mags d'Orient ens varen fer arribar
les cartes en resposta a les de tots els infants que la van dipositar
a la Bústia Reial.

CONCURS DE PESSEBRES... DIFERENT_26 de desembre
Esther Gubert de Les Casetes de Can Nualart
Un any diferent, un Nadal diferent, un concurs
de pessebres diferent..., molt diferent... Ens ha
tocat viure un any diferent, que, com tot, passarà. La pandèmia ens ha agafat desprevinguts
en tot, però els aprenentatges són el que ens
ha de quedar. Sempre d’un mal moment surten
coses positives i sempre ens en sortirem.
El concurs de pessebres d’aquest any, com molts
d’altres actes, ens ha portat a utilitzar les noves
tecnologies. El jurat no podia passar per les cases, o no era el més recomanable. Com ho hem
trobat a faltar!!!
Amb el grup que organitzem el concurs de pessebres aviat ens vàrem adonar que aquest any
el concurs havia de ser en línia. I finalment ha
estat així.
Ni millor ni pitjor: diferent.
Entre tots hem fet el fet, hi ha hagut concurs i
també ha estat bé. Només ens ha faltat la fes-

ta de cloenda per donar els regals. És el que
s’ha trobat més a faltar, el contacte amb la
gent (això sí que és diferent, com es troba a
faltar!!!), però tots plegats hem fet el que hem
pogut..., que també s’hi val.
Al final, a través de les xarxes socials, hem pogut
veure els naixements, els pessebres i els pessebres especials, que com sempre són impressionants. Sempre sorprèn la imaginació que teniu
alguns, de veritat que és impressionant. I tants
participants en un any tan diferent... MOLTES
GRÀCIES per seguir endavant.
Esperem que l’any
vinent puguem fer
un concurs també
diferent.
Cuideu-vos molt.

Podeu veure les fotografies de tots els participants
a partir de la pàgina 46.

Després de passar un any molt dur evitant les visites, els petons i les abraçades dels que més estimem, va arribar la màgia d'una nit molt especial.
Va sonar el timbre de casa, com feia dies que no
sonava, i allà enmig de la foscor els vam veure. No
es va oblidar en Gaspar de visitar-nos.
Ens va donar consells, caramels i carbó. I ens va
deixar algun regal també. Ens va fer molta il·lusió
tornar-te a veure, Gaspar.
Ester Aymerich, urb. Rio Park

5 de gener, Covid-19 per totes bandes, una cavalcada diferent a
Hostalric, sense caramels, però amb figures molt originals. Tot i
això, el que a mi m'agrada són els caramels, omplir-me’n les butxaques fins que baixen els pantalons i tot, però aquest any tot és
diferent. Maleït coronavirus!!!!
Poc abans de sopar, per això, fent honor al nom de la casa, els Miratges, apareixen com un miratge un dels tres reis mags i la seva
patge!!! Aquest any, la barba llarga no m'espanta, està tapada
per una mascareta... Porten un regal per a mi i per al meu germà Santi i, el millor de tot, porten "xuxes"!!!!! Sí que són mags,
aquests reis, que poden venir tot i el coronavirus!!! Gràcies, gràcies, gràcies!!! I que bones que són les "xuxes"!!!!!
Sara Sitjà, Els Miratges
Molt agraïts per mantenir una tradició nostra, tan important per a la mainada. El Rei, patge i xofer van ser molt correctes i agradables. La neta tindrà un record molt bo en temps molt dolents.
Gràcies. Visca Catalunya lliure!
Família Vinya Albera

Sant Feliu és actiu

els reis a casa_5 de gener

abril 2021_Sant Feliu Diu 48

21

d’en Pitu, les excursions, les caminades, les trobades dels dimarts a la Sala Polivalent i altres
coses...

Però no ens entristim, estem vius i amb ganes
de posar-nos en marxa tan aviat com puguem.
De moment ens comuniquem gràcies a la revista; llegiu-la, va bé per saber el que passa al
nostre poble. També ens comuniquem per
WhatsApp els que fem taller de memòria i els
de les classes de català; és important no perdre
el contacte.

Quedar-nos tant de temps a casa aïllats és avorrit per a tothom i més per a nosaltres, ja que
tenir un entorn social per comunicar-nos i conviure és molt important per a la nostra salut i
benestar. Hem de tenir una visió positiva de la
vellesa. És un èxit arribar-hi amb la ment oberta a tot; per tant s’han d’aprofitar les oportunitats que tenim a l’abast.

Trobem a faltar el Dijous Gras, les classes dolces

Rosa Rodoreda de Can Santos

Arribem a primers de 2021 i seguim amb la
pandèmia; semblava que seria una cosa passatgera, però no, onada rere onada, i no ens
podem trobar ni fer cap festa, tan bonic que va
ser l’any passat amb la botifarra i el carnestoltes... Ara tot és enyor!

Sí, ens va
agradar el
detall,
ja
que no vam
tenir ocasió
de fer cap
activitat ni
teatre ni caminades ni
les trobades
que
fèiem
alguns
dimarts al hall de la Sala Polivalent. A tots ens
van fer molta il·lusió els torrons i el cava.

Les nostres entitats
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La nostra associació s’ha quedat sense poder
organitzar activitats, com altres associacions,
per culpa de la Covid-19.
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Associació de
Jubilats

Bé, siguem positius i pensem que, tot i aquest
ambient tan espès, nosaltres seguim amb les
classes de memòria amb la Farners, que amb
paciència ens dedica cada dilluns, per WhatsApp, de 5 a 6 de la tarda. Ens posa exercicis que
hem de fer durant la setmana i així exercitem
la nostra ment.
També a primers d’any vam començar amb el
català per WhatsApp; els dimecres a les 5 estem
connectats i la Maria Gubert ens analitza les frases que anem presentant. No oblidem la nostra
llengua, que, encara que difícil d’escriure, és la
més bonica.
El passat Nadal vam tenir una idea: la junta dels
jubilats vam acordar de fer un petit obsequi als
socis.
El 6 de febrer passat va ser el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació
Genital Femenina.
Ens vam sumar a la iniciativa de la comissió
d’Uroginecologia i Obstetrícia del Col·legi de
Fisioterapeutes de Canàries, per potenciar
l'abolició a través de l'educació, però també
per mostrar les seqüeles que deixa en la salut
de la dona i l'ajuda que podem aportar des de
la Fisioteràpia Pelviperineal.
Els llavis simbolitzen la infibulació, el silenci,
l'opressió. Els dits petit, anul·lar i cor representen el vaginisme que pateixen aquestes dones.
#fisiostopmutilacionfemenina

Ara esperem que de cara al bon temps tot canviï i ens puguem retrobar de manera presencial.
Us recordem el número de compte de CaixaBank, és el ES67 2100 0045 8201 0210 2093, per
fer l’ingrés de la quota de 2021, que és de 10 €.
Maria Saurí de Can Cerdanya

Gemma Formiga de Can Rata. Fisioterapeuta pelviperineal i acupuntora

Colla senglanera
Sant Feliu de Buixalleu i Grions
Andrea Conesa gossera de la colla

fa empentes. I com pot ser això? I es veu que esgarrapava per pujar. Feia una mica de cantonada
sot amunt i jo no el vaig veure. I no em quadrava
perquè a mi al que em semblava que havia tirat
era més gros i el que em va venir a petar allà als
peus era més petit. Però bé, vaig pensar, deus haver errat el gros i has tocat el petit. Tot i això, vaig
anar rumiant i no em quadrava res de res.

Les nostres entitats

"Mira. En principi venia a fer la
parada al Sot del Bac, i arribo allà
a una parada que era el lloc que
jo havia de fer. Encara no havien
deixat anar gossos ni res. Vaig tirar una mica més avall per mirar
el lloc i deixar la cadira.
I al cap de poc sento una mica de
fressa a dalt, un tros per amunt. I
veig dos senglars, i com que feia
una mica de rasant ja no els vaig
veure més.
Bé, al cap d'una estona, en veig
un de gros i un de petit al darrere, i penso: ”Ara sí que has de tirar”, i en el moment que allargo
l'escopeta, cony!, em van veure.
Foten arriada i els foto tret, i, bé,
un va caure per darrere i ja sento
que xerrica, i dic: ”Aquest ja el
tinc!, va baixant fent capbussons
cap al sot.” Vaig pujar allà al sot i
el vaig acabar de rematar, no podia pas marxar. I vaig tornar a la parada.
Poder al cap d'un quart o dos que havia tirat..., ai
l'hòstia!, encara hi ha un senglar allà a dalt que
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En l'article d'avui tenim el plaer de compartir la
història viscuda pel caçador Josep Costa, quan va
caçar dos porcs d'un sol tret. Veí d'Arbúcies i de
Sant Feliu de Buixalleu, en Pitu de Can Pons, que
cada cap de setmana i des de fa cinquanta-quatre
anys comparteix la seva afició amb la colla de caçadors de Sant Feliu de Buixalleu, té el goig de ser el
més veterà. Des dels catorze anys que trepitja la
muntanya, cosa que el fa coneixedor de tots els racons.

Així que em vaig veure lleuger, i vaig fer-m'hi sot
amunt, que no és de bon passar, en Josep ja ho sap.
Pujo sot amunt i veig allà en una mica de pla una
truja de 70 kg que anava esgarrapant i no es podia pas moure, i és clar, aquest és ferit. I jo com que
tiro tan bé... i no el tenia pas gaire lluny, eh!, faig
un tret de cara i el vaig errar, i es posa de cantó,
torno a tirar i devia sentir les bales per les orelles
perquè llavors sí que es va posar de través i el vaig
acabar de tocar.
Resulta que els havia trencat l'esquena a tots dos.
Sort que anaven amunt, si haguessin anat sot avall,
no els haguera pas trobat, però com que anaven
amunt..."
Agraïm el temps que ens ha dedicat en Pitu i sobretot el gran consell que hauríem d'aplicar tots
els caçadors i caçadores. Tenir seny amb tirar, i només fer-ho si veiem realment a què tirem. Prenguem consciència de la gran responsabilitat de dur
una arma.

ADF
Guilleries-Montseny

Les nostres entitats
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Un any diferent
Quants racons i coses petites del nostre entorn
hem valorat? A vegades no cal córrer tant.
S’està treballant en diferents fronts per tenir a
punt el municipi per a l’estiu:
- Arranjament de camins.
- Neteja i arranjament de dipòsits d’aigua.
- Nous carnets i renovació dels que ja tenim.
- Material, inventari i ubicació de: mànegues, llances, dipòsits, cisterna i roba de
protecció.
- Possibilitat de tenir un pick-up.
- Pràctiques i formació de voluntariat.
- Assegurances.
- Coordinació.
I una cosa molt important. Fer memòria i, amb
imatges que hem vist pels mitjans de comunicació, veure què podem fer cadascun de nosaltres
a casa nostra i en el nostre dia a dia:

- Mantenir el voltant de la casa neta, amb
els arbres aclarits i podats.
- Precaució en llençar la cendra que després
d’uns dies sembla apagada i no ho està.
- Precaució en tallar aquell ferro amb la radial. Ens pot saltar una guspira.
- No llencem burilles ni deixalles.
I un munt de coses més…
Seguim fent poble.

Amics de les abelles
de La Selva
Arribada la primavera tornen a aparèixer en la
nostra vida les Vespes Velutines (vespa asiàtica), les veiem en les flors, a prop de les abelles,
i aviat en els fruiters. Ara les reines que han
sobreviscut a l'hivern comencen a fer els seus
nius, anomenats primaris, semblen una bola de
paper de la mida d'una taronja, per aquest motiu busquen cel·lulosa, aigua i sucres.
Per a aquest motiu ara és quan comença la campanya de trampeig amb líquids atraients autoritzats, des de l’associació «Amics de les abelles
de la Selva» i gràcies al suport de l’ajuntament i
col·laboradors estem repartint pel poble ampolles-trampa amb la finalitat de capturar reines
i així evitar la proliferació de nius secundaris,
grans boles a dalt d’arbres o en mig dels bardissars.
Els nius només serveixen una vegada i cal assegurar que estan actius, s'han de veure sense
forats.
En cas de trobar algun niu d’aquests prima-

ris, solen fer-los en porxos o espais oberts
però protegits de les pluges, cal que aviseu a
l’ajuntament que ja ens ho farà saber, sobretot
no els toqueu ni us hi acosteu sense protecció.
L’any passat tot i el treball de trampeig van
haver-hi força nius secundaris que vam eliminar quan ens van avisar, per això aquest any seguim trampejant amb l’esperança de disminuir
la seva activitat.
Agraïm la col·laboració tant en els avisos com
en respectar les ampolles-trampa, són líquids
autoritzats i no perjudiquen el medi.
Agraïts per endavant, estem a l’espera de nous
avisos.

Vòlei Montsoriu

En Pepo, el nostre entrenador,
ens va obrir
les portes de
casa seva, on
té una petita
pista en la qual
es trobaven els
joves i les joves
de Can Cadell
per
disputar
partits i aprendre. Va ser tanta l’emoció i
l’energia que
es va moure en
aquell camp,
que vam passar d’aquell petit espai de reunió a
despertar l’esperit de pertànyer a un club amb
l’objectiu de millorar i competir en un futur.
Després d’aquesta passió i de començar a entrenar en un espai esportiu, ens vam adonar
que érem poques persones en els entrenaments, però aquest fet no va fer que perdéssim
les ganes d’arribar al nostre objectiu.
Gràcies a en Pepo, que engrescava la gent a jugar i compartia els seus coneixements, l’equip
va anar creixent fins avui dia. Actualment, som
un club format per 33 jugadors i jugadores de
diverses edats.
D’altra banda, l’Isidoro, que havia sigut entrenador del Club Vòlei Breda va animar més
jugadores a unir-se al Club Vòlei Montsoriu.

Actualment, els jugadors ens trobem els dimarts i els dimecres a
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El nostre equip va néixer sent un grup petit
de persones que teníem ganes d’entrenar per
passar una bona estona i compartir la nostra
passió.

D’aquesta manera,
el que va començar
sent un petit grup de
persones, ara és una
gran família.

Esports

Avui us volem parlar del Vòlei Montsoriu, un
equip format per persones molt diverses amb
un nexe comú: L’AMOR PEL VÒLEI.

les 18 h a la Sala Polivalent de Sant Feliu de
Buixalleu. En aquestes estones, es viuen uns entrenaments molt divertits, amb molts aprenentatges i treball en equip. Volem destacar que
és un espai en el qual tothom té cabuda i ens
permet oblidar-nos per uns instants de totes les
motxilles que portem.
Finalment, les portes del Club Vòlei Montsoriu
estan obertes per a tothom, de la mateixa manera que en Pepo ens va obrir les portes de
casa seva. Gràcies, Pepo, per donar-nos aquesta
oportunitat.

Seguim creixent plegats, seguim fent
vòlei. Amunt el Vòlei Montsoriu!

n és aquest

Esports
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Racó?

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

En el número anterior número el Racó era:
L’ALZINA DE LES ABSOLTES
L’Alzina de les Absoltes és el nom
d’un indret tradicional en el qual
antigament s’hi cantaven les absoltes, uns rituals de l’església antiquíssims, en els enterraments provinents
de les serres veïnes. Aquí hi feien
parada els acompanyaments dels
enterraments que venien de les
serres de Les Brugueres i de Bosc
d’Amunt. La comitiva arrancava a la
casa de la persona finada, encapçalada pel sacerdot i dos escolans, per
davant del bagul amb el difunt,
portat per quatre veïns amb una
barra al muscle. El menador de dol
presidia el seguici juntament amb els
homes de la família, tots amb senyals
de dol en el vestit, seguit del grup
d’homes amics i veïns. A continuació
continuava el grup de les dones,
encapçalat per la menadora de dol,
amb les dones familiars totes
vestides de dol, completament de
negre, acabant amb les amigues i
veïnes. Arribant aquí, els primers de
la comitiva fúnebre, que solien ser
els més joves, paraven i esperaven
l’arribada de tothom, fins els més
vells que no podien caminar gaire.
Quan hi eren tots, el sacerdot cantava un responsori en forma de versets

i oracions, pregant Déu que absolgués els pecats de l’ànima del difunt.
L’Alzina de les Absoltes era una
alzina gran situada en un petit pla
per damunt de Can Ramió, en què hi
confluïen diversos camins, pels quals
hi passava gent de Bosc d’Amunt que
anava al mercat d’Hostalric o a
l’Ajuntament de La Conna i, per altra
banda, gent de les serres de Cal
Ferrer i de Regadiu que el diumenge
anaven al mercat de Breda, sempre a
peu. D’aquesta manera l’indret
s’havia convertit per molta gent en
un lloc característic i de referència. A
partir d’aleshores el nom s’havia
anat conservant entre els veïns. Així,
la propietat, en col·laboració amb
l’Ajuntament, ha fet créixer un tany
de la soca d’aquella alzina i ha volgut
assenyalar l’indret per mantenir el
record i, de fet, ha aconseguit que
continuï sent un punt de referència
en el poble. Altres parades pel cant
de les absoltes eren l’era de Cal
Capità si venien d’aquella serra,
darrere de Cal Ferrer quan venien
d’aquell veïnat i l’era de Ca l’Alomar,
els procedents de la serra de Can
Mateu. L’última absolta sempre es
cantava darrere Can Pells, abans

d’arribar a l’església. Aquests
últims indrets sembla que la
tradició els va oblidant.
Jaume Fugarolas

Montsoriu vist des del nord, a primer terme el veïnat
de Fogueres de Montsoriu (foto Adrià Corella)

El castell de Montsoriu, un dels més bells i
nobles del món
Oscar Farrerons Dr. arquitecte, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Estudiós del
Montseny. Membre del grup de recerca GIIP

Gemma Font Historiadora i arqueòloga. Documentalista al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella i
responsable del Centre de Documentació del Parc Natural del Montseny - Secció Humanitats

El castell de Montsoriu es troba situat coronant el cim homònim (632 m), límit entre els
municipis d’Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu,
dominant la vall de la riera d’Arbúcies. La primera documentació que parla del castell apareix en una acta de donació de l’any 10021, tot
i que el topònim Montsoriu és més antic, ja
que apareix escrit en l’acta de consagració de
l’església d’Arbúcies l’any 923. La importància
defensiva del castell és fàcil d’imaginar, tant
quan el veiem des de la llunyania al passar per
la vall de la Tordera, com des dels cimals més
importants del Montseny. Impressiona també
quan hi circulem pel seu peu ran de la carretera
d’Arbúcies a Hostalric.
Del primitiu castell roquer del segle X, adaptat al terreny, destaca la torre de l’homenatge.
Els treballs arqueològics portats a terme en
els darrers vint anys pel Museu Etnològic del
Montseny La Gabella han permès excavar el
recinte sobirà i habilitar l'accés al terrat defensiu. La recerca i la reconstrucció física del castell

ens ajuden a comprendre la vàlua històrica de
Montsoriu, de manera que quan el visitem podem assaborir la seva bellesa, les llegendes que
atresora i el mèrit de la seva restauració.
Al castell s’hi pot arribar en cotxe per la carretera del coll de n’Orri al veïnat de Fogueres de
Montsoriu, fins al coll de Castellar. Aquí hi ha
habilitat un espaiós aparcament des d’on pujarem a peu per una àmplia pista. L’accés en
vehicle és prohibit per trobar-nos en zona de
protecció del Parc Natural del Montseny, de
manera que podrem ascendir a peu tranquils.
També teniu la possibilitat de venir trescant de
Gaserans seguint l’itinerari senyalitzat SL-C 88,
que s’origina a la parròquia de Sant Llorenç
de Gaserans i en 5,1 km us porta fins al coll
de n’Orri, i d’aquí empalmar amb el PR-C 201,
que ve de Breda i que ascendeix fins al castell
(i després us porta fins a Arbúcies, si voleu). Si
us agrada caminar, i no us pesen les cames, és
la millor manera d’arribar-hi per gaudir de la
bellesa del paisatge i per entendre la singula-

Font, G.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Tura, J. (2008): Síntesi històrica del castell de Montsoriu. a: Monografies del
Montseny, 23, p. 112.

1

Reportatge

abril 2021_Sant Feliu Diu 48

27

Reportatge

abril 2021_Sant Feliu Diu 48

28

ritat del lloc, tant si us aproximeu des del sud
per Sant Feliu de Buixalleu, com des del nord
per Arbúcies o Riells. Des de Gaserans trepitjarem l’antic paisatge agrícola d’aquest àmbit
passant propers a can Lladó, cal Banyut, el turó
de la Mora, cal Notari i cal Reveixí. Al turó de
la Mora encara es poden apreciar les restes de
la torre de la Mora, antiga fortificació romana
al damunt de la qual s’hi construí una torre de
guaita al segle IX.

com a punt de control de comunicacions,3
davant les amenaces procedents del nord i
exemplificades a la perfecció en la croada
contra Pere II, per exemple. Per als qui penseu
que la definició “el millor castell” és una mica
exagerada, donat que a Catalunya hi ha grans i
boniques mostres d’arquitectura militar, podeu
llegir el que va escriure el cronista medieval
Bernat Desclot el 1285: “lo castell de Montsoriu,
qui és un dels bells e dels nobles del món”.

La visita al castell és espectacular, sobretot si la
feu amb un dels guies que expliquen la història
i tota la feina portada a terme en la restauració. En el recinte sobirà destaca, a més a més
de la torre de l’homenatge, l’antiga cisterna i
el mur defensiu de doble línia d’espitlleres. Des
dels adarbs del castell les vistes són àmplies,
amb el mantell verd que envolta els seus peus;
destaquen el bosc de suredes al sud i els sots
que s’obren pas en totes direccions per acabar
abocant les aigües a la riera d’Arbúcies i la de
Repiaix.

A mitjans del segle XIV s’esdevé el màxim domini dels Cabrera. Segons l’historiador Antoni
Pladevall i Font, els vescomtes de Cabrera eren
uns dels senyors feudals més importants de Catalunya, i per això els calia el millor castell, i és
aleshores quan arriba la gran etapa gòtica de
Montsoriu. Bernat II de Cabrera dominarà un
vescomtat de més de 14.000 km2, i convertirà
Montsoriu en un gran palau, amb sales àmplies, grans cuines, estances públiques i privades, sense descuidar la fortalesa militar. Però
les intrigues a la cort per aquest poder que els
Cabrera acaparen s’anaven succeint, i Bernat II
serà apressat i finalment decapitat a Saragossa el 1364, després d’un judici injust acusat de
deslleialtat per la reina4. El seu fill, Bernat III
de Cabrera, que havia estat armat cavaller pel
papa Innocenci VI a Avinyó el 1355, participarà
en campanyes militars a Sardenya i Castella, es
revoltarà contra el rei Pere III i serà fet captiu a
Sevilla, però després del seu alliberament tornarà al castell de Montsoriu.

Gausfred de Cabrera (980?-1017) fou el fundador d’un llinatge de castlans centrat a l’entorn
de la fortalesa militar del Collsacabra, sota el
títol de senyor del castell de Cabrera. El seu fill
Guerau I de Cabrera es casà amb Ermessenda
de Montsoriu, filla d’Amat de Montsoriu, vescomtessa de Girona i fundadora del castell de
Montsoriu i de la seva senyoria2. Ermessenda
heretà el patrimoni a la vessant oriental del
Montseny i hi establí la seu del seu llinatge.
A inicis de segle XIII els vescomtes de Cabrera
inicien unes importants obres de remodelació,
amb la construcció del segon recinte del castell, el pati d’armes. Les obres de fortificació de
Montsoriu evidencien les tenses relacions que
mantenien els Cabrera amb la monarquia catalana, com queda palès en el conflicte entre
Ponç III de Cabrera i el rei Alfons I de Catalunya.
Al castell de Montsoriu es conserven les restes
de tres capelles. La preromànica es troba situada en el recinte sobirà i només en són visibles
les restes de l'absis en perfil de ferradura i part
de la porta d'entrada, també amb arc ultrapassat. Aquesta capella va estar en ús fins al segle XII, per això conservava restes de pintures
murals romàniques. La nova capella romànica
d’inicis del XIII es troba situada en el segon
recinte o pati d'armes. En època gòtica es va
construir una nova capella adjacent arran de la
gran transformació arquitectònica de mitjans
del segle XIV.
Montsoriu és el millor castell gòtic de Catalunya
i gaudeix d’una magnífica situació estratègica,

2

Bernat IV de Cabrera, al segle XV, participa amb
èxit en la conquesta de Sicília. Serà nomenat capità general i almirall de l’illa. Els Cabrera aniran concentrant la seva atenció a Sicília, mentre
el castell de Montsoriu deixa de rebre millores
arquitectòniques i manteniment. L’establiment
de la residència vescomtal a Blanes, vila amb
port mediterrani i mirada cap a Sicília, i les noves tècniques militars, amb l’aparició progressiva de l’artilleria, aniran limitant la importància
del castell de Montsoriu, tot i que continuarà
present en tots els conflictes militars catalans
que s’aniran produint durant els propers segles. El pas del castell per diferents cases nobiliàries, fruit dels enllaços matrimonials dels Cabrera, cada cop més llunyanes, i l’enrunament
progressiu, farà que Montsoriu vagi perdent
presència, i acabi en la total ruïna, tot i que
encara serà protagonista d’alguna escaramussa
en la guerra del Francès i en la primera guerra
carlina.
Les ruïnes de Montsoriu despertaran l’interès
de literats i excursionistes des del darrer terç
del segle XIX, en especial d’escriptors com Eu-

Pladevall, A . (1991): El Montseny a l’època medieval. a: Monografies del Montseny, 6, p. 92.

Farrerons, O. (2019): Esglésies romàniques i paisatge al Montseny selvatà, unes reflexions. a: Quaderns de la
Selva, 31, p. 199.

3

Font, G.; Mateu, J.; Pujadas, S. (2009): Interpretació poliorcètica de les reformes del segle XIV al castell de
Montsoriu. a: Monografies del Montseny, 24, p. 127.

4

El 1914 s’iniciaren treballs científics d’estudi i
recerca del castell de Montsoriu. L’arquitecte
Jeroni Martorell, cap del Servei de Catalogació
i Conservació de Monuments de la Diputació

Font, G.; Llorens, J.M.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Tura, J. (2015): 100 anys de recuperació del castell de Montsoriu.
a: Monografies del Montseny, 30, p. 51.

5
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de Barcelona, efectuà una sèrie de fotografies, plànols i dibuixos del castell, que es poden
considerar les primeres tasques de recuperació
de la fortalesa de Montsoriu. Però el convuls
segle XX no serà propici per a la restauració,
i la degradació física del castell continuà fins
a finals del segle, quan, gràcies a la implicació
de la societat civil organitzada en l'Associació
d'Amics del Castell de Montsoriu, s'inicia una
nova etapa que, sota la direcció científica del
Museu Etnològic del Montseny, que dirigeix
les recerques arqueològiques i històriques del
monument, permet la consolidació i restauració arquitectònica, l'estudi de les fonts documentals, la cessió al Consell Comarcal de la
Selva, i finalment la creació del patronat que
actualment gestiona el castell de Montsoriu.
Avui el castell de Montsoriu és propietat pública gràcies a la donació de la família Ribot,
darrers propietaris del castell, signada a l’estiu
de 1998. Els membres del Patronat del Castell
de Montsoriu són: la Diputació de Girona, els
ajuntaments d’Arbúcies, Riells i Viabrea, Breda
i Sant Feliu de Buixalleu, l’Associació d’Amics
del Castell de Montsoriu, la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva. Des
del 2011 el castell de Montsoriu es troba obert
al públic per a visites lliures i guiades.

Reportatge

geni Estassén, Pau Piferrer, Víctor Balaguer i el
dramaturg i poeta Josep Abril i Virgili5. El noucentisme suposarà el retrobament amb la història de Montsoriu i els Cabrera. La imatge evocadora de misteris que despertava la silueta del
castell fou motiu de gravats com el d'Eudald
Canivell el 1880 i de dibuixos com el de Santiago Rusiñol l'any 1892. Els autors d'inicis de
segle XX, seguint la línia de la centúria precedent, crearen obres poètiques i descripcions
romàntiques sobre el castell de Montsoriu,
com els poemes d’Anton Busquets Punset, i
les sentimentals imatges del pintor i ceramista
bredenc Josep Aragay. En Joan Amades recollí
les llegendes que sorgien a l’entorn del castell,
com la bruixa Guilleuma i la Dama Roja. Conta
que a la nit de Sant Joan, a les campanades de
mitjanit, una dama nua apareix dalt de la torre
del castell de Montsoriu, amb una llàntia encesa a la mà esquerra i a l'altra un corn de caça.
El fa sonar i se sent la contesta des del coll de
Castellar, d’on apareix un cavaller amb un cavall de foc, que pren la Dama Roja i desapareix
en la foscor de la nit.

Viatge en el temps,
pessebres Mas La Caseta
Esteve i Ester Fernández Mas La Caseta
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Any 1998

Any 1999

Any 2000

Any 2004

Any 2009

Any 2008

Any 2020

Any 2011

Ens fa il·lusió compartir amb vosaltres la gran passió que sempre hem viscut a casa per Nadal de fer
el pessebre any rere any.
Us convidem a un petit viatge a través dels anys, en què els pessebres han buscat cada raconet de
Mas La Caseta. Els primers anys es van situar en llocs diferents, i els darrers anys s’ha anat ampliant el
lloc actual. Veureu diferents formes, incorporació de nous paisatges, construcció de casetes, castells,
ponts, font d’aigua natural, naixement dins una carbassa, pessebre flotant dins la piscina... Ahh, i els
llums que no faltin! De nit el pessebre es converteix en un “poblet gran” molt il·luminat.
Us deixem les imatges més representatives.
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Any 2001
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Any 2002

Any 2006

Any 2012

Any 2014

“Un viatge en el temps”, “ Una imatge val
més que mil paraules!”

20 20

naixements

Total naixements: 9

Àngela Torrent Romerobrer

Casanova de Gaserans -

17 de fe

rer del
gela. Va néixer el 17 de feb
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Hola, soc en Luis i us pres
seu primer any!
2020! Ja hem celebrat el

Greta López Molins
Can Molins - 28 de juliol

Hola a tothom! Em dic Greta i soc de Can
Molins de Grions! Els meus pares diuen
que soc l'alegria de la casa! Soc molt
simpàtica i riallera i em porto molt bé!

Guifré Bosch Romaní

mbre
l’hereu del “Niuet de Can Matauet” - 10 de sete

Guifré,
El 10 de setembre va néixer el nostre “ninhu”, en
fent créixer la nostra família. Hem tornat a viure
donar la
l’experiència tan màgica i especial que ens pot
vida amb el naixement del nostre segon fill.
ència i la
Sempre ens regala un somriure. La seva innoc
.
seva tendresa fan que els nostres cors bateguin
garem i
Nosaltres et cuidarem, t’ensenyarem, t’amanya
t’estimarem sempre. Gràcies per escollir-nos.

Narcís Valldosera
Sitjà
Can Bruguera 22 d’octubre

Hola, em dic Narcís! Tot i
que els meus pares us
diran que no, em porto
molt bé i no dic mai res
#narcísnoploris.

Gabriel

Urb. Ducat del Montseny

t del Montseny! Estic molt content de
Hola a tothom! Soc en Gabriel, el nou veí del Duca
set). Aviat faré un anyet i ja em podreu
viure aquí, amb els meus papes i en Dardo (gos
me.
veure caminant pels carrers, jugant i divertint-

Defuncions
2020:
4 dones i
2 homes

se n’han celebrat 3
ats
t
i
c
i
Fel tots!
a

Eva Montplet i Guillermo Martin
Mauro de Can Marc
Hola a tots! Som la família Mauro Montplet i vivim a
Grions. Tot i que l’any 2020 ha estat un any molt
estrany, també han passat coses bones. El papa i la
mama es van casar a l’agost i jo, la Carlota, la reina
de casa, he començat al col·legi Alzines Balladores i
m'ho passo superrrrr bé!
Durant la setmana el papa i la mama estan
treballant, però el cap de setmana fem jocs i ens ho
passem súper bé!
Esperem que tots estigueu bé i que us cuideu moltttt!!

In memoriam
Papa
Malgrat ser estiu, la nit és freda.
Només sé que ja no hi ets.
Pot semblar un absurd,
una absència persistent
...com un silenci
nou i vell alhora.
I, al mateix temps,
és un càlid alè,
la roca segura on surar
quan nedes contra corrent
i els peus no abasten a tocar fons.
És la veu que s’esmuny
amb consells no sempre escoltats.
Només sé –perquè és una certesaque del boirós núvol dels records
on s’amaga el passat i es bressola el futur
emergeix, ara forta i viva,
una mà gastada, oberta i estesa,
i una veu sàvia i coneguda.
Diu:
Estaré al vostre costat.
Juliol 2014

"La lluna i el Sol" de l’ISONA
BOSCH, de "El Niuet de Can
Matauet"

"Cheesecake" de la SUSANA
PUIG, de Can Montalt

"Pastís de xocolata" de la M.
ANTÒNIA PASTELLS, de Can Puig

“Potser no és el pastís més bonic, però si
un dels més saludables. És un cheesecake, fet amb ametlla, anacards, oli de
coco i melmelada de fruits del bosc.
És un pastís vegà i sense gluten per a
llepar-se’n els dits.”

"Tartaleta rústica de
llimona" de la JÚLIA
ROQUET, de Can Roquet

"Pastís de llimona amb merenga" de l’ESTER BLAZQUEZ, de
Villa Blazquez

"Pastís de xocolata amb
xuxes" de la LAIA
TURCIOS, de Can Xacó

"Pastís de maltesers" de
la NÚRIA SABADELL, de
Can Jan

"

opino que..."

canviar d'opinió

Martina Ramon de Can Verneda

S’ha instal·lat en la gent una certa reticència als
canvis d'opinió i es fa servir el fet que abans es
pensés una cosa i ara una altra de diferent com
a atac, com a eina per devaluar el punt de vista
del contrari acusant-lo d’incoherent o de poc
constant.
No se n’adona la gent que utilitza aquesta classe
d’arguments que canviar d'opinió no pot ser
considerat en cap cas com una feblesa sinó tot
el contrari?
Quan una persona canvia d'opinió significa que
ha pensat, que s’ha parat a avaluar si allò que
pensava al principi encara es correspon amb
les experiències noves que li ha aportat la vida,
significa que ha evolucionat. La tan preuada,
per alguns, virtut de la coherència és sinònim,
en realitat, d’estancament, de no haver parat a
pensar, de conformar-se amb la primera versió
d’allò que es va pensar un dia o, encara pitjor,
deixar que aquestes opinions que un dia vas
adoptar com a teves et constitueixin i guiïn la
teva vida.
Quin sentit tindria, doncs, conversar si es veu
com una feblesa canviar d’opinió? L’objectiu de
tota conversa hauria de ser sortir d’aquesta amb
variacions i canvis en la teva manera de veure el
món. Això significaria que has deixat que l’altre
t’interpel·li, que has sigut capaç de pensar i
construir, modificar i millorar allò que pensaves.

Per què ens marquem com a objectiu d’una
conversa, o discussió fins i tot, convèncer l’altre
i intentar-lo portar cap al nostre punt de vista?
Si ens ho mirem amb objectivitat, no seria millor
que el nostre objectiu fos canviar nosaltres? Així,
se suposa, hauríem après, hauríem evolucionat,
seríem una mica millors i més savis. Per què
necessitem convèncer, doncs? Què passaria si al
mig d’un debat electoral un polític digués que
els arguments de l’altre l’han convençut i que
ha canviat d’opinió? Quina seria l'opinió de la
gent? Es veuria aquest gest com un acte de valor
o, tot al contrari, com una derrota?
La societat actual censura i condemna
contínuament les incoherències d'opinió que
es tenen al llarg del temps i aquestes actituds
estanquen la mateixa societat. Actituds de burla
o retret cap al que és capaç de canviar d'opinió
són constants en el nostre dia a dia i hauríem de
ser tots plegats més conscients i tractar d’aturarles. Us imagineu que tot el que estic dient jo,
ara amb 16 anys, o el que digui amb 18, 20 o
25, ho hagués de mantenir per sempre? Que
hagués de seguir defensant el que ara estic
escrivint per sempre, i fer-ho de la mateixa
manera? No seria trist? No seria trist deixar que
els valors i les opinions que guien la teva vida
els hagi triat el teu jo adolescent enfadat, deixar
la teva vida en mans de les opinions i els valors
que tenies d’adolescent i no haver sigut capaç
de reflexionar-hi i canviar-les, i millorar-les? No
seria trist?
Coneixeu aquella sensació: quan pensaves
alguna cosa, te la creies, la defensaves, formava
part del teu tu. De sobte hi ha alguna cosa que
et remou i fa que allò que pensaves s’enfonsi,
les teves idees cauen i el teu món, en cert sentit,
es trenca. Tu et quedes buit i t’enfonses i et veus
obligat a construir de nou l’univers d'allò que es
pensava. I pares, i mires i veus que el que penses
ho has construït tu, de nou, i que segurament
ho hauràs de reconstruir moltes més vegades.
No és trist això?
Jo la tinc constantment aquesta sensació i no
vull deixar de tenir-la.

abril 2021_Sant Feliu Diu 48

35

Opino que...

Aquests dies, en la campanya electoral, Esquerra
sovint ha dit que ells eren els independentistes
reals, els de veritat, els autèntics, i s’ha
qualificat partits que des d’un inici no eren
independentistes com a conversos, entenent
això com un desavantatge, com una feblesa
(sorprèn que precisament els més partidaris
d’eixamplar la base i sumar nous membres a les
files independentistes utilitzin com a argument
contra els seus adversaris polítics el mantra de la
persistència i la continuïtat). El fet de posar de
manifest la persistència d’unes opinions durant
molt temps com a virtut i criticar l’adversari
quan aquest canvia el seu discurs polític és
una tendència absolutament estesa a la classe
política i a la societat en general. Personalment
em sembla molt equivocada i perillosa. Cal
dir que he agafat l’exemple d’Esquerra com a
pretext per parlar d’una actitud infinitament
generalitzada i en cap cas exclusiva del partit
que en molts casos jo mateixa tinc i que costa
molts esforços de canviar.

AMOR SENSE RESERVES
de Mercè Serra de Banyoles

Relat curt
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La Neus i en Pau compartien una tarda de
confinament a la cuina de casa. La Neus havia
aconseguit que el seu fill quedés hipnotitzat
per un llibre il·lustrat ple d’animalons de totes
mides i colors. La criatura estava tan concentrada que feia por de dir. Ella se’n feia creus,
feia cinc minuts que el nen havia plantat el cul
a la cadira sense dir ni piu. Hora de fer unes
galetones al forn. Per acabar d’amansar la fera
va activar l’Alexa amb una llista del seu programa de ràdio preferit, música ballable non-stop
presentada per un DJ conegut. A veure si ho
aconseguia, tot un repte. En Pau continuava
a la seva i ella ja havia escampat tot l’arsenal
d’estris i ingredients sobre el marbre. Vinga,
Neus, que tu pots, valenta!
La música va començar a sonar, no massa forta, tot era harmonia. Amb un ull sobre el nen
i l’altre sobre els ous de gallines felices la Neus
continuava la seva marató particular. De moment tot okey. Vinga, som-hi que això va bé.
En Pau va aixecar un moment el cap per veure què feia la seva mare, la Neus es va aturar
de cop, només es va sentir el “xof” de l’ou que
acabava de trencar dins el bol. Falsa alarma, la
criatura només mirava. En Pau va baixar el cap,
va passar de pàgina i va continuar contemplant
el llibre; estava a la pàgina de les morses, gran
descobriment.
I de sobte...
- Mama, qui és aquest que parla?- En Pau
seguia a la cadira amb el llibre obert sobre
la taula. Les dues mans badaven les pàgines amb força. Continuava amb les morses,
semblava que s’interessava pels mamífers
marins.
- Qui vols dir Pau? El de la ràdio?- La Neus ja
tenia tots els ingredients dins el bol. Primera etapa superada.
- Aquest senyor que parla, el de la músicaHavia passat de pàgina, ara la cosa anava
de flamencs.
- És el presentador del programa.
- Quin programa? Mira mama són roses!-els
flamencs, volia dir. Li ensenyava el llibre a la
seva mare. Ella acabava d’encendre el forn.
- Aquest senyor que sents ens explica quina cançó sonarà, saps? Cada vegada que
s’acaba una cançó, ens explica la que
punxarà després.- Mentre passava un drap
humit sobre el marbre, va mirar el flamenc.
Hi va posar cara de sorpresa. Els ulls ben
grossos, Neus, que vegi que és important!
- Que és infermer?

- Qui?- Va començar a amassar amb les
mans la barreja per les galetes.
- El senyor! El senyor de la música, mama!
És infermer?- El llibre ja no l’hipnotitzava,
podríem dir que el desenamorament va
arribar a la pàgina dels porquets.
- Infermer? No, i ara! Per què?- No volia perdre el ritme amb la massa, era important no
deixar-ho estar fins que estigués ben lligada. Un floc de cabell li va caure del front
tapant-li l’ull dret, se li enganxava amb el
rímel. El millor era tancar-lo, amb un ja s’hi
veia. No tenia mans per recollir-se el cabell,
les dues estaven a la massa.
- Punxa vacunes?
- Com? No Pau, punxa discos, música,
cançons. Que no t’agrada el llibre, rei?
- Així aquest senyor no cura? Mama, no
cura?- El llibre d’animalons havia quedat
definitivament desterrat a un costat de la
taula. En Pau continuava assegut amb el
cap recolzat sobre els dos colzes, observant
la seva mare, que inexplicablement el mirava fent una ganyota amb un ull tancat,
mig esperrucada i amb les mans plenes de
pasta. Un núvol de farina l’envoltava com
una aurèola. La música no parava.
- Que si cura? L’ànima, cura, l’ànima! -Va
mirar el sostre, per un moment buscava ajuda divina. -Déu meu, un parèntesi, deixa’m
acabar de fer les galetes! -Va abocar la pasta sobre el marbre enfarinat i va agafar el
corró.
- Què és l’ànima, mama?
- Pau, fill, i el llibre maco? – La Neus va començar a fer anar el corró com una pastissera professional. Energia- Neus! Olé tu!Sents la música- Pau? Que t’agrada? Vols
ballar? A veure- ensenya a la mama com
balles?- Pràcticament havia agafat velocitat de creuer, amb el corró l’exercici cardiovascular estava assegurat. Va, Neus, que
tu pots amb tot. El nen no es movia de la
cadira.
- I a on és aquest senyor, mama?- Ara la
mare havia canviat de posició, li sonava haver vist moviments semblants a la pizzeria
de la cantonada.
- A la ràdio..., és a la ràdio, fill -La massa
tenia bona pinta, semblava que si més no
berenarien cosa bona.
- A dins d’una ràdio, mama?
- Sí, fill, a dins a dins i no surt d’allà! -Quins
nervis, renoi! Ni llibre ni animalons ni bès-

L’amic dels nens
Mossèn Rossend Roca
En l’Evangeli hi trobem passatges en els quals
hi apareix com Jesús estimava i estima i valora
l’edat infantil.
Un és el capítol 9 de l’Evangeli de Sant Mateu,
que diu: “Li presentaren uns infants perquè els
imposés les mans i pregués. Però els deixebles
els renyaren.- Jesús digué: Deixeu estar els infants i no els prohibiu de venir a mi;
Que el regne del cel és dels qui són
com ells”.
Una escena semblant la trobem ja en
el capítol 18 del mateix Evangeli de
Sant Mateu, que diu: “Els deixebles
preguntaren a Jesús: - Qui és el més
gran en el Regne del cel? Jesús cridà
un infant, el posà al mig d’ells i els digué: “Us asseguro que si no canvieu i
no us feu com els infants, no entrareu
pas al Regne del cel”.
Aquell, doncs, que es farà petit com
aquest infant, és el més gran del Regne del Cel. Jesús volia inculcar als apòstols la virtut de la humilitat. I ho feu
fent ressaltar el valor i l’estima pels
infants, pels petits. I aquestes qualitats continua demostrant-les sempre.
A vosaltres, nens i nenes dels vostres
pobles, de les nostres parròquies us
ho ensenyaran i ja us ho ensenyen els
vostres pares. Ells us estimen molt. Per
això tenen cura que aneu creixent amb
bona salut, en edat i en gràcia davant
de Déu i davant dels homes. Per això
heu d’esforçar-vos per correspondrehi complint el Quart Manament de la
Llei de Déu. També us ajudarà a complir els 10 Manaments el mossèn de la
parròquia des que comenceu a anar a
catequesi per fer la Primera Comunió.Us recordarà la invitació de Jesús de

viure l’amistat amb ell. I que el poeta i sacerdot
mossèn Jacint Verdaguer ho expressava així:
Veniu a ma presència
noiets i noietes a mi
que les flors de la innocència
són les flors del meu jardí.
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sospirar un moment i se’l va mirar com si
fos la primera vegada. Donant l’esquena a
les galetes a punt d’enfornar, es va recolzar
al marbre. Sense fixar-se en les seves mans
es va recollir el floc de cabells però no se
sentia còmoda, així que es va desfer la cua
i se la va tornar a fer, a consciència. El nen
reia i continuava ballant. Se la va mirar un
moment i va parar en sec.
- Estàs molt guapa, mama! -I es va tornar a
posar a ballar.
- Gràcies, fill, la mama també t’estima.

El racó del mossèn

ties, la criatura volia saber i saber.
- Així està com nosaltres! Eh, mama! Com
nosaltres! -Va saltar de la cadira aplaudint
de mans.
- Què vols dir Pau? -Es va girar per mirarlo mentre tallava la massa amb un motlle
estrellat.
- Nosaltres tampoc podem sortir! -Ara sí
que en Pau es va posar a ballar, mig posseït
per la música tecno que l’Alexa emetia sense parar.
- Exacte, fill, nosaltres tampoc. -La Neus va

El pont de les desgràcies
Vicenç Bohils
Jaume Fugarolas antic estadant de Can Lleganya

Els nostres records
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En Jacint Buhils i Aymerich, de cal Mestre,
en el seu llibre de notes escrit a la segona
meitat del s. XIX, hi deixà anotats els fets
meteorològics més destacats, pluges,
pedregades, nevades, eixuts, ventades,
etc. La tempesta més violenta explicada
per en Jacint fou responsable de la més
gran desgràcia ocorreguda mai en el nostre
terme municipal, nota que, aprofitant
aquestes planes de Sant Feliu Diu,
reproduïm més endavant tant per posar-la
en coneixement del nostre poble, com per
fer-la més accessible al mon de la recerca.
Es tracta d’una tempesta sobrevinguda
el dia 7 d’octubre de 1863, que ocasionà
l’accident ferroviari d’un tren de viatgers,
esdevingut en el pont del ferrocarril sobre
el torrent de n’Abert, situat entre el pont
d’en Rata i el pas de la Sureda, el qual,
d’aleshores ençà, el poble l’ha anomenat
el pont de les Desgràcies. El tren, de deu
vagons, transportava 84 persones en total,
de les quals en van morir 21 a causa de
l’accident. En Jacint escriu com a Gaserans
el temporal de llamps i trons i pluja
començà a la matinada i es perllongà tot
el dia 7, amb un període d’unes 8 hores
de pluja torrencial. L’accident passà a dos
quarts de set de la tarda.

propietària, l’Empresa de los Caminos de
Hierro de Barcelona a Gerona, el qual
fou publicat a les pàgines del Diario de
Barcelona en data de 16 de novembre
de 1863. L’esmentada informació conclou
que l’actuació de l’Empresa de los Caminos
de Hierro fou la correcta, i va atribuir el
desgraciat accident a l’infortuni provocat
pel mal temps. Així mateix en Jaume Coll
deixà transcrites les notícies publicades pel
mateix diari els dies següents un cop passat
l’accident, dies 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
i 16 d’octubre, arribades a Barcelona amb
moltes dificultats, però que anaven fent
saber nous detalls de la catàstrofe. A la
confusió s’hi afegia la falta de mitjans per
fer arribar les informacions a Barcelona.
El temporal havia afectat molt el servei
telegràfic. Les pàgines dedicades pel
Diario de Barcelona, amb l’informe de la
Companyia del Ferrocarril, més la crònica
d’en Jacint, viscuda a frec, són les úniques
notícies escrites contemporànies als fets
que perduren i que permeten mantenir
viva la magnitud de l’accident del pont
de les Desgràcies. Les afirmacions de la
crònica d’en Jacint contradiuen clarament
l’esmentat informe de la companyia
propietària.

Aquest accident del tren de viatgers n.24 de
la via entre Barcelona i Girona, inaugurada
l’any anterior, 1862, fou la principal notícia
publicada els dies següents per la premsa
de Barcelona. Entre el juliol i l’agost de
1963, any commemoratiu del centenari
de la catàstrofe, l’historiador Jaume Coll
i Castanyer deixà redactada en el seu
valuós arxiu documental de Gaserans una
reproducció textual de l’informe oficial
que del succés en va fer la companyia

Tot i passar el comboi amb molta precaució,
convençuts el maquinista, el fogoner i el
guardafrens del perill imminent, el seu pes
ensorrà el pont de la via, fet que provocà
la caiguda de la locomotora, el tènder i els
vagons, de manera que van quedar només
2 cotxes al carril. La part del comboi
que anà a parar al fons del curs, més els
entrebancs que arrossegava l’aiguat, va
ocasionar una immediata obstrucció del
pas de l’aigua i un gran embassament
de fins a tres metres d’alçada,
que serà la conseqüència de la
mort de 21 de les persones que
viatjaven en el tren, 19 en el
mateix lloc i 2 allunyades del
pont. El maquinista i el fogoner
foren expel·lits i es pogueren
salvar nedant; tampoc morí cap
dels empleats de l’empresa, els
quals eren 14 en total. L’accident
es produí entre grans llampecs,
trons, pluja i vent, en la foscor de
les primeres hores de nit. Presos
pel pànic, alguns dels passatgers
van morir entre gemecs i crits,
ofegats dintre dels vagons,

Nit enllà va parar de ploure. Segons la
tradició els primers auxilis vingueren de
les cases més properes; així com s’anava
sabent, també s’hi traslladava molta més
gent d’Hostalric amb torxes i llums de
teia, molts dels quals s’oferien per acollir
els accidentats i els més espantats, tot
en mig de la confusió. L’endemà, dia 8,
es trobaven en el lloc de l’accident els
governadors civils de Girona i Barcelona,
els comandants generals de Girona
i Barcelona, l’alcalde corregidor de
Barcelona, un grup d’enginyers, tropa de
Girona i soldats del castell d’Hostalric, així
com també eren al pont caigut el Tribunal
de Primera Instància de Santa Coloma
de Farners i les autoritats municipals
dels pobles de Sant Feliu de Buixalleu,
Gaserans i Hostalric.
Seguint la tradició, el primer pont
construït aquí era de fusta i se l’endugué
un aiguat al cap de poc, mentre que el
segon, el pont sinistrat que ara ens ocupa,
era fet d’obra, amb pilars al mig que
foren soscavats i romputs pel corrent. A
partir d’aquest fet serà construït un nou
pont d’estructura metàl·lica robusta, molt
panoràmic i segur, que descansa damunt
bases de carreus per banda, amb pas de
vianants per a la brigada de manteniment
de la via i per als pagesos de Gaserans
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lluitant contra el bram, o l’engolidor
se’ls emportava cap a la Tordera; en
aquest últim cas sembla que foren dos. El
desconcert originà gran dolor i ansietat
entre els viatgers, ja que desconeixien
l’estat d’amics i familiars, on havien anat
a parar i si eren vius. Els 11 ferits greus
eren atesos pel facultatiu castrense
d’Hostalric Francesc Llensa i Rovira, així
com per l’apotecari Joan Brunet, i van ser
traslladats a aquesta vila; van deixar els
quatre més greus a l’Hospital d’Hostalric.
Més tard es retrobarien amb gran alegria
familiars i amics que es creien perduts.

"Por recuerdo se anota la ceguen
i orrorosa desgracia socedida en
el dia 7 de octubre de lo añ 1863
cual dia era un dimecras; Comensá
alli a las tres de la matinada una
gran tronada i llampecs y sempre
y continuament a la part de
Barcelona y anavan aumentan y
acostansa siempre muchas plujas y
durá todo el dia i part de la noche aquella
gran ferocidad; durá asta las 4 o las 5 del
mati del dia 8, ya dich una cosa espantosa
el ploura extraordinario en est pais que
aumenta mol algunas 8 oras que fueron
del mediodia en adelante; Pero la mas
grande y orrorosa descracia a sigut en
birtut del desague o mejor dicho de la
llubia que al pon del carril de alli de can
Toya que ara queda por nom el Pon de
la Desgracia que existe en este pueblo de
Gaserans ba patá; Y al tren de las 6 de la
tarda pasaba a las 6 y media y al momen
de que pasa la maquina, senfonsa el pon
y els 3 o 4 cotches de daban tots cauan alli
dintra y aiague un gran llanto al momen
de grandes i pequeños y al momen ba ser
parat el gran llanto y ba se porque los
cotches se ompliron de agua y rompidos
al momento y la gente aguaball cap a
la Tordera y sen ascaparon muy pocos
entre buenos y eridos 43 y de muertos
en el mismo punto 19 vistos por misa i
todos enterrados en el cementerio de
Gaserans y entre todos estos muertos aya
el butigue de Breda (Cal botiguer); y una
noya y una ceba germana segons ce diu
de un tal Mundet de Figueras y aquexa
noia cegons ce diu el miriñac fue la ceba
mort, un tal Biñals de Llagostera la apartá
par tres bagades por los brazos dienli no
taspantis, ella tot lo asgarrapá par sorti
daquell gran trasbals daigua sempra
fermada pel miriñach y tota la roba y no
pogué sorti y alla ba aber de mori nagada;
en estos muertos i abia 8 donas, 7 omas
y 4 niños o niñas muy pequeños; Y en
esta desgracia ayeron destinados para
que pasando al Ampalme los maquinistas
pararon al tren y diuan no podemos
marchar par las plujas y sino nos bamos
a perder; Y iabia un comisionado de la
Junta y dice: benga los cobardes a sopar
en Barcelona; Dicen ellos: am deu nirem
a sopar, y al comisionado los repite que
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que feien camí cap a Hostalric o
Breda, pont que ha tornat a ser
substituït. En Jacint dedicava a
aquest accident del pont de les
Desgràcies unes notes del seu llibre
que queden per a la història, en
les quals descriu amb consternació
tot el que va poder conèixer, els
drames que es van succeir:
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an de marchar y los maquinistas beben
dos cuartos de aguardiente y se despiden
de todos sus compañeros dien: esta es la
ultima bebida para nosotros y muntan
a la maquina y echan fuego i arriba; En
Hostalrich dicen lo mismo, no podemos
marchar, el comisionado los repite: vamos
cobardes en Barcelona y estaron media
ora en Hostalrich por no
marchar, y este los manda
muntar a la maquina y mas
alante
encuentran
este
puente abajo, este que fue la
causa de todo, no aprendio ni
tampoco los maquinistas para
que saltaron antes de tombar;
A des aqueste pon a fins a
Cardedeu
cencuentraban
11 pons romputs; al tren de
la marina no ce ba perdre

porque no ce ba moura de la Ampalme;
De resultas de aquest gran aigat del dia
7 de octubre de 1863 cual dia era un
dimecras, al carril ba estar sense pasar de
Ganollers a fins al dia 13 de mayo de lo
añ 1866 no torna pasar ninguna maquina,
pero asta el dia 19 de mayo del mismo no
torna a porta gente".

Catàstrofe del Pont de les Desgràcies. Gravat contemporani de L. Rovira. Arxiu de la Ciutat de Barcelona

I per si el voleu anar a visitar, està
ubicat a darrera el Complex Vila Village

una nova generació d’etiquetes energètiques de la UE
a partir de l'1 de març de 2021

Resum meteorològic any 2020
Estació meteorològica de Can Nualart de Grions
Pitu Roig de Les Casetes de Can Nualart i Livio Pegolo de Can Forns
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senglars i cabirols, entre molts d’altres exemples.
L’estiu ha estat sense grans temperatures extremes. Només a l’agost hem superat els llindars
de temperatures tropicals (més de 35 ºC) de
manera habitual, tot i que la resta de mesos, ja
des del maig fins al setembre, ens hem pogut
aprofitar de la calor. Hi ha hagut poques nits
en què la calor no ens ha deixat dormir: en tot
el 2020 només una mínima ha superat els 20ºC.
Recordem que a la zona de Can Nualart hem
assolit durant diversos dies d’aquest 2020 la
temperatura màxima d’un dia a Catalunya, sobretot en les situacions en què les màximes es
concentren a Girona.
Els episodis de fred són comptats. Hem tingut
només 26 dies de gelades; estaria dins del grup

Medi Ambient

Aquest 2020 tothom pensa el mateix. Serà
un any que ens ha deixat petja; hem parlat
d’aquest fenomen per tot arreu, a totes hores,
ja que hem tingut una gran afectació. Hem hagut de quedar-nos a casa, sense poder sortir del
municipi, fins i tot amb dificultats per poder
anar a treballar.
Tot i que ja s’havien produït fenòmens com
aquest, i des del punt de vista de la natura sort
en tenim que en vagin succeint, tothom ho recordarà per explicar-ho a les generacions següents.
Evidentment parlem del Glòria, el gran succés
d’aquest 2020, i un cop superades les afectacions hem de veure els grans beneficis ecològics que ha produït.
Queda clar que les afectacions i els greuges
ocasionats a les persones van primer
de tot, però des del punt de vista
mediambiental, per tant, el nostre
benestar futur, aquests fets són necessaris per regular els processos ecològics. És la manera com la natura
posa les bases per a un creixement
futur: Renovació de les espècies,
neteja dels espais, aportació de materials nous, major mobilitat i transport de llavors i sediments, regeneració de vida.
Aquest 2020 ha estat considerat plujós. A Can Nualart gairebé arribem
a la barrera dels 1.000 ml (943 ml
anuals), a prop dels 100 dies de precipitació i amb algun dia de nevada
feble a Sant Feliu.
Les rieres i rierols han omplert cabals
i han baixat durant molts mesos.
Era un luxe anar a caminar aquest
any, sempre acompanyat d’aigua en
qualsevol rierol o torrent. Els camps,
ben verds, amb colors intensos i molt
ufanosos.
Com es veu al climograma, segueixen ben marcades les estacions de
pluja, amb una llarga primavera,
molt acolorida i molta aigua, i una
llarga tardor, amb molts bolets per
a tothom.
També hem notat certs comportaments animals que aprofitaven
aquesta bonança de la natura: hem
comprovat un augment del nombre
de serps, moltes glans als boscos,
que afavoreixen la proliferació dels
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dels anys amb pocs dies (menys d’un mes a
l’any), i la mínima anual és de -4,4, però aquest
any trobem els dies de gelada una mica més repartits durant l’any, i creiem que això provoca
la sensació d’un major nombre de dies de fred,
i segur que s’ha notat en el consum de llenya
o calefacció.
Aquest número de la revista també comptem amb les dades pluviomètriques recollides

Envia’ns la
teva foto

pel nostre amic Livio de Can Forns (zona Bosc
d'Amunt, Gaserans), on veiem els mateixos règims pluviomètrics. Les dinàmiques anuals de
pluja es repeteixen en les dues estacions. El total de la pluviometria anual també és molt similar (956 ml). A Can Forns recullen d’igual manera el pas del Glòria, que també hi va deixar
uns registres dignes de menció, 242 ml en tot
el mes, però quasi la totalitat durant el Glòria.

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
Pocs pins de tres branques es veuen, però si
passeges per Grions un de ben ufanós trobaràs.

Medi Ambient

Marta Casellas de Can Molins

@aj_santfeliubuixalleu
Ajuntament Sant Feliu
de Buixalleu
@AjSFBuixalleu

Des del 1989 es troba situada al c/ Onyar del
Polígon Industrial del 1r Sector de Sant Feliu.
Fins a principis dels anys 2000 es dedicava principalment a fer bastidors industrials per a una
empresa de Fogars de la Selva, que va acabar
deslocalitzant-se.
En aquell moment va optar per diversificar-se i
buscar altres nínxols de mercat.
Va començar a col·laborar amb Bellingham
Marine Spain en la fabricació de pantalans
flotants de formigó i de pantalans flotants
d’alumini per a marines i ports.
El 2012 va acabar absorbint la totalitat de
l'activitat de Bellingham Marine Europe a
l'obtenir la llicència de Bellingham Marine per
al mercat europeu dels seus pantalans flotants
patentats.
El mercat nàutic, però, és un mercat força madur i no es fan ports nous cada dia, per la qual
cosa amb aquesta nova línia no era suficient.
S’inicia paral·lelament una col·laboració amb
l’empresa Kiwi Homes SL, especialista en la
fabricació de cases modulars, aprofitant que
C.M. Ferrer té el certificat de qualitat del marcatge CE d’estructures d’acer i la ISO 9001/2015.
Així, passa a ser-ne el principal proveïdor al
subministrar-los tota l’estructura metàl·lica de
cada casa.
Finalment, al ser partners de dues empreses
referents en el seus sectors, Bellingham Marine i Kiwi Homes, s’està apostant per la unió
d’aquestes dues noves línies de negoci a través
d’un nou producte en el mercat europeu, les
cases flotants.
Als Estats Units ja tenen força recorregut,
aquest tipus de cases, i al sud de França ja hi
comença a haver demanda.
C.M. Ferrer està treballant per assolir aquests
nous projectes i seguir al peu del canó, com fa
des de 1963, adaptant-se als canvis.
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Construccions Metàl·liques Ferrer S.A. és
una empresa que porta més de 50 anys treballant en serveis metal·lúrgics, en la fabricació
d’estructures metàl·liques, manteniment industrial, etc.
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Les empreses del poble

C.M.FERRER DIVERSIFICA LA SEVA ACTIVITAT

Gastronomiadel món
Raja El Yakouty de l'edifici de La Conna

Gastronomia
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Cuscús amb verdures
La recepta té dos passos ben definits: per un costat s’ha de preparar la sèmola de blat i per
l’altre costat les verdures i la carn que acompanyen aquest cuscús.

Ingredients (per a 4 persones)
Per a les verdures i la salsa
de cuscús
- 1 ceba
- Carbassa
- 2 pastanagues
- 1 grapat de cigrons
- 1 carbassó
- 3 tomàquets pelats

-

Cúrcuma
Pebre vermell paprika
Carn (pollastre o xai)
Aigua
Gingebre
Sal
Pebre negre
Oli d’oliva

Com es prepara?
1- Primer hem de coure els cigrons, prèviament remullats la nit anterior.
2- En una cassola daurem la ceba, la pastanaga, la
carn, el carbassó i la carbassa tallada a trossos (s’hi
pot afegir grans trossos picats). Ho salpebrem.
Quan agafin color, hi incorporem l’aigua dels cigrons
i els tomàquets pelats, i ho deixem coure a foc lent
durant uns 15 o 20 minuts.
3- Ara hem de preparar la sèmola de blat. Escalfem
en un recipient la mateixa quantitat d’aigua que de
cuscús i quan comenci a bullir l’aigua hi afegirem el
cuscús; ho anirem removent i apagarem el foc. Ho
taparem i ho deixarem reposar uns dos o tres minuts.
Passats aquests minuts ho destapem, separem els
grans amb una forquilla i ho tornem a tapar per
deixar que continuï agafant color en el foc residual
(apagat) de la cuina.
4- Ens quedarà per un costat la sèmola i per l’altre les
verdures. Posarem en una safata gran el cuscús cuit.
EL CUSCUS ÉS UN PLAT MOLT COMPLET.
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Per a la sèmola de blat
- 300 g de sèmola de blat
- 300 g d’aigua
- Oli d’oliva
- Sal

Categoria especials

Categoria pessebres

Categoria naixements

Concurs de Pessebres
edició 2020
gràcies per participar!

