Agustí Estapé, Agustí Fontrodona, Aina Pla, Aina Rosell, Alba Pino, Alba Rodriguez, Alba Sala, Albert Estapé, Albert Fugarolas, Alb
A Alzines Balladores, Ana Marquez, Andrea Conesa, Angel Sureda, Àngel Teixidor, Àngel Torrent, Àngela Torné, Angelina Canale
Platero, Anna Rigola, Anna Sanitjas, Anna Santos, Anna Valls, Ansel Diao, Antoni Creus, Antoni el Churrero, Antoni Ramon, Antòn
ació Ducat del Montseny, Associació Joves de Sanfa, Associació TALP, Associació de veïns de Sant Feliu de Buixalleu, Associació d
erta Palaus, Berta Pla, Berta Ramon, Biel Pla, Blanca Planiol, Bruna Baronat, Carla Fugarolas, Carla Gázquez, Carles Amargant, Car
onzález, Càrniques Reixach SL, Carolina Poch, Cascai Teatre, Cèlia Vives, Centre de la Propietat Forestal de Catalunya, Clara Antún
es, Colla senglanera de Sant Feliu de Buixalleu i Grions, Colla senglanera de Gaserans, Comissió de festes Amics de Gaserans, Co
ó Puigdevall, Construccions Metàl·liques Ferrer SA, Cristina Callís, Cristina Codina, Cristina Gallego, Cristina Molins, Cristina Rome
e la Generalitat, Desiderio Tejero, Devi Londner, Dolors Taberner, Dolors Vilà, Dolors Xamaní, Ecosol, Eduard Ferrer, Elisenda Terra
aire Montsoriu, Escola Alzines Balladores, Estampats Gaserans SL, Estel·la Ruiz, Ester Aymerich, Ester Batlle, Ester Fernández, Este
Guiu, Família Bonjoch, Família Bosch-Romaní, Família Vinya Albera, Farners Gesti, Farners Mora, Félix Patrón, Fèlix Pozo, Ferran Fe
sco Torres, Fusteria Gurdó SL, Gabriel Gómez, Gemma Anfrons, Gemma Font, Gemma Formiga, Gemma Pascual, Gemma Torrent
JuntsxSFB, Guifré Carbonell, Gurnam Diao, Helena Carles, Helena Pla, ILS Servicios Logisticos, Institut Vescomtat de Cabrera, Iria
rcia, Jana Barnils, Jaume Colomer, Jaume Dordal, Jaume Fugarolas, Jaume Vila, Jean-Michel Llacer, Jesús Rodríguez, Jesús Ruiz, J
ferrer, Joaquim Mateu, Joaquim Mora, Joaquim Nualart, Joaquim Pla, Jocelyne Albert, Joel Oliver, Jordi Aparicio, Jordi Baronat, J
maní, Jordina Armengol, Josep Avellaneda, Josep Baronat, Josep Bernabeu, Josep Blanché, Josep Carrasquer, Josep Costa, Josep
ep Pla, Josep Riera, Josep Roquet, Josep Sabadell, Josep Salvanyà, Josep Sanitjas, Josep Torrent, Josep Trallero, Josep Tussell, Jua
et, Junta de l'AVV Les Mallorquines, Kim Arredondo, Klöckner Pentaplast SAU, Laia Gallego, Laia Rosell, Lali Rodríguez, Lamitor S
Luis Sanchez, M Antonia Pastells, M Carmen Aris, M Mercè Sabadell, M Victòria Sánchez, Manel Coll, Mar Fortuny, Marc Argemí, M
ero, Maria Gubert, Maria Masferrer, Maria Rizza, Maria Sauri, Maria Taberner, Mariano Pagès, Maribel Almagro, Marina Castro, Ma
arta Masferrer, Marta Mosoll, Marta Roura, Marta Sanitjas, Martí Pibernat, Martí Saula, Martina Barnola, Martina Ramon, Mateu V
ula, Miquel Colon, Miquel Parés, Mireia Gomez, Mireia Illa, Mireia Molas, Mireia Montolio, Míriam Benítez, Mn. Rossend Roca, Mò
Montse Sendra, Montserrat Casellas, Montserrat Costa, Montserrat Pedro, Museu Etnològic del Montseny, Narcís Valldosera, Natàl
a Sabadell, Núria Vall·llosera, Odda Cardona, Olga Monsó, Oriol Catafal, Oriol Xamaní, Oscar Farrerons, Oscar Gomez, Oscar Trullà
nts concursos fotogràfics, Pau del Carmen, Pau Sala, Paula Pla, Peixos Co-Mar, Pep Collelldemunt, Pep Sanchez, Pep Solsona, Per
resen Biniés, Puri Biniés, Quim Mas, Quim Masferrer, Quim Nualart, Quim Pla, Quima Verjuan, Radiadores Cerezo SA, Raja El Yako
estaurant La Conna, Restaurant Mas Gelat, Restaurant Masferrer, Restaurant Rústic GastroBar, Retal Iberia SLU, Rita Ramon, Robe
Rosa Sitjà, Roser Mundet, Roser Rubió, Rubén Sola, Salvador Esteve, Salvador Molas, Salvador Riera, Sandra Brugada, Sandra Mol
Sílvia Anfrons, Silvia Marti, Sílvia Pla, Silvia Xamani, Sixte Morera, Sonia Pararol, Sophie Nogues, Susana Puig, Susanna Cruz, Sylv
mont, Vicenç Bosch, Vicenç Buhils, Vicenç Domènech, Victor Ramírez, Vòlei Montsoriu, Xavi Casellas, Xavi Faixedas, Xavier Bes, Xa
ini, Afra Morera, Agar Assessorament Alimentari, Agustí Estapé, Agustí Fontrodona, Aina Pla, Aina Rosell, Alba Pino, Alba Rodrig
ons del Río, Alina Sabaté, Amalia Casadevall, AMPA Alzines Balladores, Ana Marquez, Andrea Conesa, Angel Sureda, Àngel Teixid
rrer, Anna Masmiquel, Anna Massagué, Anna Platero, Anna Rigola, Anna Sanitjas, Anna Santos, Anna Valls, Ansel Diao, Antoni Cr
elles, Associació Country Gaserans, Associació Ducat del Montseny, Associació Joves de Sanfa, Associació TALP, Associació de ve
mí Vila, Bernat Gimeno, Berta Bancells, Berta Palaus, Berta Pla, Berta Ramon, Biel Pla, Blanca Planiol, Bruna Baronat, Carla Fugaro
men Comas, Carmen Fradera, Carmen González, Càrniques Reixach SL, Carolina Poch, Cascai Teatre, Cèlia Vives, Centre de la Prop
a l'Arbucienca, Colla Bastonera Les Picasoques, Colla senglanera de Sant Feliu de Buixalleu i Grions, Colla senglanera de Gaseran
stes Amics de Sant Feliu de Buixalleu, Concepció Puigdevall, Construccions Metàl·liques Ferrer SA, Cristina Callís, Cristina Codina
Oliver, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Desiderio Tejero, Devi Londner, Dolors Taberner, Dolors Vilà, Do
bregas, Enric Roquet, Enriqueta Vilà, Esbart Dansaire Montsoriu, Escola Alzines Balladores, Estampats Gaserans SL, Estel·la Ruiz, E
eche, Eva Pla, Família Armengol, Família Baronat-Guiu, Família Bonjoch, Família Bosch-Romaní, Família Vinya Albera, Farners Ges
c Pintu, Francesca Cabra, Francina Masferrer, Francisco Torres, Fusteria Gurdó SL, Gabriel Gómez, Gemma Anfrons, Gemma Font,
nc, Grup CiU, Grup ERC-AM, Grup Genion’s, Grup JuntsxSFB, Guifré Carbonell, Gurnam Diao, Helena Carles, Helena Pla, ILS Servic
el Pelegrín, Isidre Oliver, Isona Bosch, Jan Garcia, Jana Barnils, Jaume Colomer, Jaume Dordal, Jaume Fugarolas, Jaume Vila, Jean
Joana Domingues, Joana Riera, Joaquim Masferrer, Joaquim Mateu, Joaquim Mora, Joaquim Nualart, Joaquim Pla, Jocelyne Alb
di Rosado, Jordi Tura, Jordi Vall·llosera, Jordi Xamaní, Jordina Armengol, Josep Avellaneda, Josep Baronat, Josep Bernabeu, Josep
osep Morera, Josep Negre, Josep Pararol, Josep Pla, Josep Riera, Josep Roquet, Josep Sabadell, Josep Salvanyà, Josep Sanitjas, Jo
s, Júlia Gonzalez, Júlia Magan, Júlia Roquet, Junta de l'AVV Les Mallorquines, Kim Arredondo, Klöckner Pentaplast SAU, Laia Galle
alldosera, Lluís Figueras, Lourdes Codina, Luis Sanchez, M Antonia Pastells, M Carmen Aris, M Mercè Sabadell, M Victòria Sánche
Marcela Ramírez, Maria Gabarrón, Maria Guerrero, Maria Gubert, Maria Masferrer, Maria Rizza, Maria Sauri, Maria Taberner, Maria
Marta Casellas, Marta Estapé, Marta Gadea, Marta Masferrer, Marta Mosoll, Marta Roura, Marta Sanitjas, Martí Pibernat, Martí Sa
Meritxell López, Meritxell Planas, Meritxell Saula, Miquel Colon, Miquel Parés, Mireia Gomez, Mireia Illa, Mireia Molas, Mireia Mo
se Mataró, Montse Rubiño, Montse Rueda, Montse Sendra, Montserrat Casellas, Montserrat Costa, Montserrat Pedro, Museu Etn
Núria Castanyer, Nuria Rico, Núria Rosell, Núria Sabadell, Núria Vall·llosera, Odda Cardona, Olga Monsó, Oriol Catafal, Oriol Xaman
s del 2004 al 2020, Participants dels diferents concursos fotogràfics, Pau del Carmen, Pau Sala, Paula Pla, Peixos Co-Mar, Pep Col
u Roig, Plusfelt SL, Pol Anglisano, Pol Güell, Presen Biniés, Puri Biniés, Quim Mas, Quim Masferrer, Quim Nualart, Quim Pla, Quim
n Puig, Restaurant El Rieral, Restaurant Grions, Restaurant La Conna, Restaurant Mas Gelat, Restaurant Masferrer, Restaurant Rús
ñoz, Rosa Pidemunt, Rosa Pla, Rosa Rodoreda, Rosa Sitjà, Roser Mundet, Roser Rubió, Rubén Sola, Salvador Esteve, Salvador Mo
Sitjà, Sergi Perez, Sergi Vilarrasa, Sidru Mosoll, Sílvia Anfrons, Silvia Marti, Sílvia Pla, Silvia Xamani, Sixte Morera, Sonia Pararol, Sop
otAntic, Vanesa Sala, Veïns de Saint-Féliu-d’Amont, Vicenç Bosch, Vicenç Buhils, Vicenç Domènech, Victor Ramírez, Vòlei Montsor
Moltes gràcies a tots! Perquè sou vosaltres qui, amb les col.laboracions, heu fet possible 50 números del Sant Feliu Diu!
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Informació municipal
Plens i Breus municipals

Joventut

Serveis al
L'Ajuntament
Ctra. de Gaserans, 181
Tel: 972 864 018 - 638 861 051 / Fax: 972 864 616
Correu electrònic: ajuntament@sfbuixalleu.cat
Pàgina web: www.sfbuixalleu.cat

I després de l'ESO, què? i Experiències de la Brigada Jove

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 i l'AMPA Alzines Balladores i l'INS 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

Reportatge

Recollida a domicili de trastos vells
Primer dimecres de cada mes,
prèvia trucada a l'Ajuntament

Festa de La Benvinguda! (veure pàgina 24)
Sant Feliu Diu 50 - Efemèrides de Sant Feliu de Buixalleu 2004-21

Esports

Vòlei Montsoriu i CB Perxa d'Astor

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

Les nostres entitats

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

Relat curt

Agutzil de nit_Sr. Josep Negre

Jubilats, Les Picasoques i Esbart Dansaire Montsoriu

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

Ulls de color mel

El racó del mossèn

Recórrer al patrocini de sant Josep

Els nostres records

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

Medi Ambient

Tempestes, ventades,..., cactus O. aurantiaca i tritó del Montseny

Opino que...

Por las sendas de la fragilidad

Salut

La grip i el refredat

Les empreses del poble
Gastronomia

Pica-pica de pasta de full

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

La taverna de Cal Llop

Escorxador Frigorífic Reixach, SL

Sala Polivalent: 972 865 116
Horari: de dilluns a divendres als vespres

Emergències: 112
Sanitat:
CAP Hostalric / Sant Feliu de Buixalleu: 972 864 395
CAP Breda: 972 870 450
CAP Arbúcies: 972 162 210
CAP Santa Coloma de Farners: 972 843 016
Central: 061 (24 hores)
Sanitat Respon: 902 111 444
Mossos d'Esquadra: Santa Coloma: 972 181 675
Ensenyament:
Escola Alzines Balladores: 972 864 881
Escola Mare de Déu dels Socors: 972 864 469 / 972 874 130
INS Vescomtat de Cabrera: 972 864 987
Llar d'infants El Patufet: 972 864 435
Altres:
Estació de Servei Gaserans: 972 864 101
Recollida d'animals: 972 340 813
Auto-taxi Jaume: 686 647 861 / 691 133 088

Edita: Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu

Consell de redacció i col·laboradors:

Foto Portada i Contraportada:

Marc Argemí, Pepo Bernabeu, Puri Biniés, família Bosch-Romaní, Sandra Brugada, Carme
Carreras, Pilar Casellas, Joan Catafal, Ansel Diao, Enric Fàbregas, Ester Fernández, Lluís
Figueras, Albert Fugarolas, Jaume Fugarolas, Escorxador Frigorífic Reixach SL, Maria
Gabarrón, Grup Genion's, Esther Gubert, Maria Masferrer, Cristina Molins, Sixte Morera,
Sara Negre, Gemma Pascual, Aina Pla, Josep Riera, Alfons del Río, Mn. Rossend Roca,
Rosa Rodoreda, Clara Romaguera, Josep Roquet, Jesús Ruiz, Martí Saula, Mercè Serra,
Rosa Sitjà, Lluc i Narcís Valldosera, Dolors Vilà, AMPA i Escola Alzines Balladores, Institut
Vescomtat de Cabrera, Associació de Jubilats, Esbart Dansaire Montsoriu, Comissió de
festes Amics de Gaserans, Colla bastonera Les Picasoques, Vòlei Montsoriu, CB Perxa
d'Astor, Grup JxSFB, Grup ERC-AM i participants del concurs del millor hort de tots.

noms dels i les col·laboradores dels 50 números
de la revista Sant Feliu Diu.

Coordinació: Consell de redacció de Sant
Feliu Diu

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

municipi.-

Editorial.-

Els restaurants

Felicitats, amics! La revista que teniu a les mans ja és la
número 50! Així que per molts anys a tots els qui la llegiu
i a tots els qui d’una manera o altra participeu en la seva
edició. És gràcies a tots vosaltres que Sant Feliu Diu és una
realitat. Tenim corda per temps!

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.

Com que estem d’aniversari, hem volgut fer un número especial per celebrar-ho. Coincidint amb l’edició número 50
arriben les festes de Nadal i el recull d’activitats de tardor
que hem anat fent al poble. Fa quatre dies us desitjàvem
un bon estiu i ara ja tenim l’hivern a tocar. El temps passa
i se’ns acumula la feina, veïns i veïnes! Sant Feliu de Buixalleu torna a estar en plena activitat, així que preneu-vos
el vostre temps i fullegeu la revista amb calma perquè hi
trobareu coses molt interessants.
Celebrem també que pràcticament s’han reduït al mínim
les restriccions per la pandèmia. La mascareta continua
sent part de la nostra vestimenta, però tot sigui això! Aviat
farà dos anys que el virus ens va prendre el nostre dia a dia.
Hem estat molt temps dins un parèntesi i ens ha passat de
tot. Malgrat això, per fi sembla que les coses han canviat.
Ja estem respirant una nova realitat que arrossega coses
bones, i també dolentes, d’aquests temps durs que ens ha
tocat viure. Tot i així, des de Sant Feliu Diu ens ho mirem
amb optimisme! Esperem amb il·lusió les properes festes
nadalenques i ja s’oloren les
ganes d’encetar el 2022. Tornen les abraçades, els petons i
els somriures!
Veïns i veïnes, hem publicat
aquest número 50 amb molta
il·lusió. Ja veieu que acabem
l’any amb festa grossa i us
animem perquè comenceu el
proper amb la mateixa alegria
i empenta. Des de la revista
continuarem amb ànims i força per acompanyar-vos i explicar-vos les mil i una novetats.
Volem desitjar-vos un Bon Nadal a tots i un Feliç Any Nou
ple de salut i amor.

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

Motxilla ecològica:

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

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

SESSIÓ ORDINÀRIA de 3 d'agost de 2021
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.

Resum dels plens municipals.

Informació municipal

desembre 2021_Sant Feliu Diu 50
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1- Aprovació de l’acta anterior núm. 2, de data
25.03.2021.
Punt aprovat per unanimitat.
2- Donar compte dels decrets de l’Alcaldia del
núm. 113 al núm. 380 de 2021.
Demana la paraula el cap del Grup Municipal d’ERC,
Xavier Santos, que prèvia referència als decrets núms.
137 i 138 pregunta com està la relació amb NORA, en
especial respecte a la subrogació del personal.
Li respon l’alcalde, que en primer lloc recorda àmpliament als regidors del Grup Municipal d’ERC els fets
que van comportar que NORA deixés de prestar el servei de recollida de deixalles a Sant Feliu de Buixalleu.
Pel que fa a la subrogació de personal, l’alcalde concreta que l’Ajuntament va encarregar un dictamen jurídic
extern que conclou que, al no haver-se produït la subrogació del personal en el moment en què NORA va
començar a realitzar el servei al nostre municipi, tampoc procedeix que ara la nova empresa adjudicatària
del servei hagi de subrogar els treballadors de NORA,
que a més a més no estaven adscrits en exclusiva a la
ruta de recollida de deixalles de Sant Feliu de Buixalleu.
El cap del Grup Municipal d’ERC agraeix les explicacions rebudes i sol·licita, en relació amb els decrets
núms. 143 i 145, si se li pot aclarir com ha anat el
procediment de neteja de parcel·les de la urbanització
Rio Park.
L’alcalde cedeix la paraula a la secretària interventora
i al TAG de la corporació, que passen a exposar breument quina ha estat la tramitació administrativa en
aquests casos:
1- Davant la inacció de l’AP de Rio Park al requeriment de neteja de les parcel·les D8 i F10 de la
seva propietat formulat per l’Ajuntament, i prèvia
sol·licitud d’autorització judicial d’entrada a dites
parcel·les, va ser aquesta corporació la que va
executar subsidiàriament la neteja, com va quedar acreditat mitjançant: (i) les actes aixecades per
l’agutzil municipal i conformades per l’arquitecte
municipal, i (ii) les factures expedides per l’empresa
adjudicatària de la neteja, MANEL COLL TABERNER, pagades per l’ASFB en dates 28.02.2017 i
31.03.2017.
2- En el moment en què se’ls repercuteix l’import
de les neteges realitzades, l’AP interposa recursos
de reposició al·legant que dita AP ja havia efectuat
les neteges requerides, i aportant dues factures
d’una empresa que suposadament havia realitzat
les neteges de les parcel·les D8 i F10.
Amb posterioritat a la interposició dels recursos
de reposició per part de l’AP, la mateixa empresa
que suposadament havia realitzat la neteja de les
parcel·les F10 i D8 va presentar un escrit en què manifestava que no havia estat així, i l’acompanyava
amb factures rectificades amb l’abonament a l’AP
dels treballs de neteja que no havia dut a terme.
3- Per mitjà dels decrets 143 i 145 es va resoldre
desestimar els recursos de reposició interposats

per l’AP de Rio Park, advertint expressament en la
seva part dispositiva que contra dita desestimació
només cabia la via contenciosa administrativa.
Paradoxalment, l’AP va tornar a interposar recurs
de reposició contra la desestimació dels anteriors
recursos de reposició, motiu pel qual van ser inadmesos a tràmit per mitjà dels decrets núms. 239 i
238, de 24.05.2021, atès que contra la desestimació d’un recurs de reposició no es pot interposar
un segon recurs de reposició.
El cap del Grup Municipal d’ERC agraeix les explicacions rebudes.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
3- Donar compte dels acords adoptats a la Junta
de Govern núm. 2, de data 11.05.2021.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
4- Posada a disposició del Departament d’Educació
d’un solar a fi que procedeixi a construir l’escola
CEIP Alzines Balladores.
Pren la paraula l’alcalde i exposa que, malgrat que no
està d’acord amb tornar a iniciar el procediment des
de zero, s’ha de complir el requeriment que realitza el
Departament d’Educació, amb l’única voluntat de no
perdre l’escola.
Explica quina és la posició del Grup Municipal de Junts
x Sant Feliu de Buixalleu respecte a l’escola, seguir lluitant per aconseguir-la tot i els esculls que posen des
del Departament d’Educació, que han comportat per
exemple que del projecte plantejat inicialment s’hagi
passat a un nou projecte que preveu que l’escola sigui
d’una línia reduïda, decisió justificada en una fórmula
matemàtica lligada a l’evolució demogràfica dels darrers anys del municipi, que ni tan sols té en compte
l’increment de població derivada de la pandèmia, o
que l’escola aglutina alumnes no només de Sant Feliu
de Buixalleu i Massanes, sinó també d’altres municipis
veïns.
Tot seguit, l’alcalde demana al Grup Municipal d’ERC
que es pronunciïn i expressin la seva opinió respecte
de l’escola.
El cap del Grup Municipal d’ERC, Xavier Santos, pren
la paraula i en primer lloc expressa que potser sí que
cal adequar el projecte a les necessitats actuals del municipi, i que en qualsevol cas s’està a les mans del que
pugui decidir el Departament d’Educació.
L’alcalde replica que si aquesta és la seva postura, els
alumnes haurien de tornar a l’escola mancomunda,
que també és la nostra, i fer així una demostració de
força.
El cap del Grup Municipal d’ERC replica que totes
les contradiccions que hi ha en política saben greu, i
que potser si s’adopta una posició de força ens acabem quedant sense escola, i els que ho pagaran seran els alumnes del municipi, i que potser el millor és
ser pràctic i acceptar el que proposa el Departament
d’Educació.

L’alcalde replica que com a regidor de Sant Feliu de
Buixalleu té tota la legitimitat per trucar a les portes
que vulgui.

Punt aprovat per unanimitat.
5- Nomenament dels representants de l’Ajuntament per a la comissió encarregada de reformar els estatuts de la Mancomunitat Verge dels
Socors.
Es designa com a representant l’alcalde, Josep Roquet Avellaneda, que podrà ser substituït pels regidors
d’aquest Ajuntament Albert Fugarolas Bagot, Sixte
Morera Vilà i Ester Fernández Busquets, els quals podran estar assitits pels assesors que en cada moment
designi l’alcalde.
Punt aprovat per unanimitat.
6- Estudi i aprovació de les festes locals de l’any
2022.

- Festa major de Grions: 26 de juliol
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Punt aprovat per unanimitat.
7- Estudi i ratificació del decret núm. 340, de data
7.07.2021.
Es proposa adherir-se al nou acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, per a l’any 2021, en relació amb els contractes d’energia eléctrica que té subscrits l’ens.
Punt aprovat per unanimitat.
8- Estudi i ratificació del decret núm. 379, de data
19.07.2021.
Es proposa rebutjar el requeriment rebut del Consell
Comarcal de la Selva relatiu al Decret d’alcaldia núm.
191/2021, de 19 d’abril, que es confirma i manté en la
seva totalitat.
Per mitja del Decret d’alcaldia núm. 191/2021, de
19 d’abril, es va donar resposta a allò interessat per
l’empresa Juan y Juan en relació amb el requeriment rebut de l’empresa pública, relatiu a l’obligació de subrogar el personal que, suposadament i segons l’empresa
NORA, es trobava adscrit al servei del municipi de Sant
Feliu de Buixalleu.
Demana la paraula el cap del Grup Municipal d’ERC,
Xavier Santos, i pregunta si els treballadors de NORA
tenen dret a subrogar-se en la nova empresa adjudicatària del servei.
Li respon l’alcalde, que després d’una àmplia explicació
dels antecedents de fet indica que no hi ha cap treballador de NORA que hagi perdut el lloc de treball, ja
que no estaven adscrits en exclusiva al servei de recollida de deixalles de Sant Feliu de Buixalleu, motiu pel
qual no es pot produir la subrogació per part de la nova
adjudicatària, i posa a la seva disposició els informes
jurídics que avalen el decret núm. 379.
Punt aprovat amb 4 vots a favor dels regidors del
Grup de Junts i 3 abstencions dels regidors del
Grup d’ERC-AM.
9- Estudi i ratificació del requeriment previ interposat per l’Ajuntament contra l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) de Girona
de 26.04.2021, en relació amb el text refós presentat per l’AP de la urbanització de Rio Park, en
que se sol·licita que en declari la nul·litat de ple
dret.
Punt aprovat per unanimitat.
10- Precs i preguntes.
El cap del Grup Municipal d’ERC, Xavier Santos, pregunta si Sant Feliu de Buixalleu disposa de plans
d’emergència.
Li respon L’alcalde que efectivament en disposa, però
que actualment es troben pendents de revisar.
Seguidament el cap del Grup Municipal d’ERC, Xavier
Santos, demana quina és la previsió en relació amb el
pressupost de l’any 2021.
Li respon l’alcalde que s’està treballant amb pressupost
prorrogat i amb la modificació que es va fer a l’últim
trimestre de l’any 2020. Properament es sotmetrà a la
consideració del Ple. No obstant, no s’ha deixat de fer
res del que estava previst i és necessari per al funcionament correcte del municipi.

Informació municipal

L’alcalde afirma que si tots els grups del consistori van
plegats, des del Grup Municipal d’ERC es podria fer
arribar al Departament d’Educació (en mans d’ERC)
que si al setembre no hi ha un compromís ferm en fer
l’escola, no començarà el curs en els barracons.
El cap del Grup Municipal d’ERC replica que no té un
pes específic dins d’ERC, però que farà el que pugui.

- Dijous sant: 14 d’abril

Resum dels plens municipals.

Indica que el que ell li han dit és que en un termini de
3 anys l’escola pot estar en marxa.
L’alcalde replica que ni tan sols acceptant el darrer projecte proposat pel Departament d’Educació no hi ha
cap garantia que al final l’escola s’acabi construint.
Explica que a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
li costa moltíssims diners el manteniment del CEIP, format per uns barracons obsolets i que es troben en condicions pèssimes, i que mentrestant el Departament
d’Educació té el problema solucionat ja que, a part
dels alumnes de Sant Feliu i Massanes, el CEIP Alzines
Balladores escolaritza alumnes d’altres municipis, com
ara Hostalric, que no disposen de places suficients per
a tots els seus infants.
Malgrat tot l’anterior, afirma que es pot tornar a
sol·licitar al Departament d’Educació quin és el calendari previst.
El cap del Grup municipal d’ERC replica que entén que
qui decideix no coneix la realitat de Sant Feliu de Buixalleu.
L’alcalde manifesta que som pocs, i si no pressionem
tots a una i ens adaptem d’entrada als plantejament
del Departament d’Educació no tindrem mai escola, i
si al final l’acabem tenint serà molt diferent de la que
es mereixen els nostres infants.
El cap del Grup Municipal d’ERC i la regidora Anna
Santos reconeixen que és difícil decidir si pressionar o adaptar-se al plantejament del Departament
d’Educació.
L’alcalde afirma que quan s’està al lloc on estan, arriba
un moment en què has de decidir.
La regidora del Grup Municipal d’ERC Anna Santos afirma que el primer és el respecte pels nostres infants, i
que estan d’acord amb la posició de l’equip de govern
de pressionar el Departament d’Educació i demanar simultàniament una actualització del calendari.
El regidor del Grup Municipal d’ERC Pau Celma pren la
paraula i afirma que tots volem l’escola i que com més
aviat millor.

SESSIÓ ORDINÀRIA de 30 de setembre de 2021
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.

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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1- Aprovació de l’acta anterior núm. 3, de data
03.08.2021.
Punt aprovat per unanimitat.
2- Donar compte dels decrets de l’Alcaldia del
núm. 381 al núm. 447 de 2021.
Els membres del ple es donen per assabentats per
unanimitat.
3- Estudi i aprovació del conveni de delegació de
competències entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Selva per a la prestació dels serveis
socials bàsics i especialitzats.
Punt aprovat per unanimitat.
4- Estudi i aprovació de l’addenda al conveni
marc per a la prestació de serveis socials bàsics i
especialitzats al municipi per a l’any 2021.
Punt aprovat per unanimitat.
5- Estudi i aprovació del conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament per a l’execució del programa comarcal per al desenvolupament de projectes amb
fons europeus.
Punt aprovat per unanimitat.
6- Estudi i aprovació del conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva
xarxa a favor de l’Ajuntament.
Punt aprovat per unanimitat.
7- Estudi i aprovació del conveni marc de
col·laboració per al desenvolupament del projecte Ruta de la Tordera i Riera d’Arbúcies.
Punt aprovat per unanimitat.
8- Estudi i aprovació de l’addenda d’adhesió al
conveni de col·laboració entre el Bisbat i la Diputació de Girona en matèria de béns immobles

d’interès patrimonial.
Punt aprovat per unanimitat.
9- Precs i preguntes.
Demana la paraula el cap del grup municipal d’ERC,
Xavier Santos, que manifesta que pregunta, perquè
així ho ha de fer, si hi ha alguna novetat amb el tema
de l’escola.
El Sr. Alcalde pren la paraula i respon que precisament
el proper dilluns està prevista una reunió amb les diferents administracions implicades a la seu del Departament d’Educació a Barcelona, i que els informarà puntualment del seu resultat.
Seguidament, el cap del grup municipal d’ERC pregunta com es troba la tramitació del nou contracte per a la
gestió de les deixalles.
El Sr. Alcalde respon que el tècnic contractat per elaborar el plec de prescripcions tècniques finalment ja
l’ha presentat a l’Ajunament, i que ara queda pendent
l’elaboració del corresponent informe sobre el mateix.
Per tot això, confia que en un termini de temps raonablement breu ja ho podrem tenir a punt.
Pren la paraula la regidora del grup municipal d’ERC
Anna Santos, i en relació amb el nou contracte de recollida de deixalles pregunta com serà el funcionament
de la deixalleria mòbil, si estarà disponible més sovint,
o està previst construir-ne una de pròpia.
El Sr. Alcalde respon que actualment es presta el servei de deixallaria mòbil perquè no en tenim de pròpia,
però que quan entri en funcionament el nou servei
està previst signar un conveni amb els ajuntaments
d’Arbúcies, Breda i Hostalric, que permeti els veïns i
veïnes de Sant Feliu de Buixalleu utilizar les deixalleries
d’aquests municipis, ja que aquesta és una opció molt
més econòmica que no haver de construir una deixalleria municipal pròpia.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT d'11 de novembre de 2021
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.
Reunits tots els membres del ple i presidint l’acte
Josep Roquet, que es dirigeix als membres del
Ple per explicar-los que l’equip de Govern de
l’Ajuntament té la voluntat, per al proper exercici 2022, de modificar l’article 5 de l’ordenança
fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns
immobles, amb l’objectiu d’introduir-hi una bonificació. Pels motius exposats es proposa: Convocar una sessió extraordinària i urgent del Ple
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per
avui, dia 11 de novembre de 2021, amb un únic
punt de l’ordre del dia:
“1. Estudi i aprovació, si s’escau, de l’aprovació
provisional de la modificació de l’article 5 de

l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost
sobre béns immobles.”
Hi assisteixen tots els membres de ple dret que
conformen el ple, per la qual cosa el Ple es constitueix i es pasa a tractar el punt de l’ordre del dia:
1- Estudi i aprovació de l’aprovació provisional
de la modificació de l’article 5 de l’ordenança
fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns
immobles.
Així, un cop modificat l’encapçalament i introduïts els
apartats 3 i 4, quedarà redactat en els termes següents:
“3. Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost durant un termini de cinc

4.1. La llicència municipal d’obres.
4.2. Certificat de final d’obres.
4.3. Document o documents que acreditin que
la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.”

Punt aprovat per unanimitat.

RESTITUCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AFECTADES PEL TEMPORAL GLoRIA
S’estan executant les obres per restituir les infraestructures de subministrament d’aigua potable del municipi que van ser afectades pel
temporal Gloria. S’actua en quatre punts:
- Recalçarà una canonada de la zona dels
pous de captació.
- Es fixarà la canonada que creua la Riera
d’Arbúcies.
- Es restaurarà una zona d’encreuament
amb un torrent del veïnat de Bosc de Munt.
- Es restituirà un tram de la canonada de
subministrament a la part baixa de Sant Feliu, paral·lel a la Riera d’Arbúcies, proper a
la urbanització Rio Park.
Durant l’episodi de fortes pluges i ventades
provocades pel temporal Gloria, el gener de
2020, es van fer els treballs d’urgència necessaris per a restablir el subministrament d’aigua
potable. Posteriorment es van estudiar les actuacions necessàries per restituir
tota la infraestructura i garantir
el servei, objecte d’un projecte
que va definir les quatre zones
on calia intervenir.
Per acord de Junta de Govern de
data 11.05.2021 es va aprovar
definitivament el projecte amb
un pressupost d’execució per
contracte de 125.229,88 € (IVA
inclòs).
Finalment,
després
d’haver
obtingut finançament per a
l’execució de l’obra a través
d’una subvenció atorgada per

l’Agència Catalana de l’Aigua, per import de
109.705,52 €, l’obra es va adjudicar a l’empresa
Aglomerats Girona, SA en data 19.09.2021,
pel preu de 111.454,60 € (IVA inclòs), amb una
baixa de l’11 % respecte al preu de licitació.
Les obres van començar el dia 21 de setembre
de 2021 i tenen un termini d’execució de tres
mesos.
Les obres han avançat a bon ritme i ja estan gairebé acabades. Cal destacar-ne l’actuació que
s’ha fet a la part baixa de Sant Feliu, propera
a la urbanització Rio Park i a tocar de la Riera
d’Arbúcies, on ha sigut necessari refer un tram
de la canonada principal, de gairebé 500m de
longitud. Les actuacions per fixar la canonada
principal que travessa la riera d’Arbúcies, pel
passallís del Molí, i recalçar la canonada de
subministrament al veïnat de Bosc de Munt i la
canonada d’impulsió des dels pous de captació
també són importants per a garantir el subministrament.
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L’imprès normalitzat inclourà les dades personals
de la persona titular de l’impost sobre béns immobles, les dades de l’immoble, la potència elèctrica
de la instal·lació, i la potència elèctrica contractada
de l’immoble, adjuntant la documentació següent:

Informació municipal

L’aplicació de la bonificació estarà condicionada al
fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors homologats per l’Administració
de la Generalitat, i que, amb un informe favorable
previ dels serveis tècnics municipals, es tramiti i obtingui la corresponent llicència d’obres, i el certificat final d’obra.
Resten excloses d’aquesta bonificació els habitatges
en què s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum,
quan aquestes instal·lacions vinguin imposades pel
Codi Tècnic de l’Edificació.

4. Per accedir a la bonificació a què fa referència
aquest article, caldrà presentar a l’Ajuntament la
corresponent sol·licitud, que consistirà en un model normalitzat que es presentarà signat pel titular
de l’impost sobre béns immobles, o si s’escau pel
seu representant legal, davant de l’Ajuntament.

Resum dels plens municipals.

anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud,
els habitatges en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia solar per a l’autoconsum, d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la
potència elèctrica contractada de l’habitatge que
sigui alimentat amb aquesta instal·lació.

Bonificació de l’IBI per a domicilis que instal·lin
plaques fotovoltaiques

Breus municipals.

Informació municipal
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Amb l’horitzó que l’any 2030 s’ha de reduir un
45 % les emissions de CO2, des de les administracions, una de les línies que es poden aplicar
per tal d’afavorir-ne la reducció, és la d’establir
bonificacions per a la instal·lació d’energies renovables en els domicilis. Així, a Sant Feliu, en
el Ple de 7 de novembre de 2019, es va aprovar
una primera bonificació del 95 % de l’impost
de construccions i instal·lacions i obres per als
sol·licitants d’instal·lacions fotovoltaiques.
Aquest any, en el Ple celebrat l’11 de novembre, s’ha aprovat una bonificació del 30 % de
la quota íntegra de l’IBI durant un termini de
cinc anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la

sol·licitud, per als habitatges en els quals s’hagin
instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum,
d’una potència elèctrica instal·lada major o
igual al 30 % de la potència elèctrica contractada de l’habitatge que sigui alimentat amb
aquesta instal·lació.

segueixen les OBRES D’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL
CEMENTIRI DE GRIONS
Les obres de reparació i millora del cementiri
de Grions tenen l’objectiu de condicionar el recinte a la normativa vigent i millorar les condicions sanitàries i d’accessibilitat. En primer
lloc s’ha pavimentat la zona d’entrada i s’han
ampliat les voreres dels blocs de nínxols per
adaptar-les a les necessitats dels serveis funeraris i perquè tot el recinte sigui accessible per a
persones amb mobilitat reduïda.
La resta d'obres consisteix en resoldre el drenatge interior, amb la construcció d’una bonera-emborna a la zona més baixa que desguassa
cap a l’exterior, i garantir l’estanqueïtat dels

blocs de nínxols amb la construcció d’una coberta inclinada de teula àrab. També es preveu
adequar el local-dipòsit amb la renovació dels
tancaments existents, i reconstruir la llosa de la
fossa utilitzada com a ossera, amb un acabat de
pedra natural. Finalment, s’ha previst reparar i
pintar els murs de tancament de tot el recinte,
inclòs el portal metàl·lic.
Les obres van ser adjudicades a l’empresa Excavacions transport i obra pública Tarres, SL per
un import de 38.746,69 € (IVA inclòs). Les obres
van començar el setembre.

més il·luminació nadalenca
Aquest any, i seguint amb la línia iniciada l’any passat, s’han
ampliat els punts il·luminats del
municipi amb il·luminació nadalenca, i s’arribarà a més de 70
punts diferents. Així, i de manera
progressiva, s’anirà ampliant, de
manera que totes aquelles zones
del municipi en les quals sigui
viable, puguin tenir-ne un punt.

OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA CANONADA PER A
GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DELS
QUATRE SECTORS DEL POLÍOGON INDUSTRIAL GASERANS

Les obres es van adjudicar per acord de Junta
de Govern d’11.05.2021 a l’empresa Obras y
pavimentos Brossa, SA pel preu de 112.230,80€
(IVA inclòs), dels quals 92.752,73 € corresponen
al preu del contracte i la resta a l’IVA , amb una
baixa del 23,55 %, respecte del preu de licitació. Les obres es van iniciar el 20 de setembre
de 2021.

Renovació de les escales d’accés a la plaça de
l’Ajuntament
A principis de novembre es van finalitzar les
obres d’arranjament de les escales d’accés a la
zona de la Sala Polivalent des de la plaça de

l’Ajuntament. Van ser adjudicades a l’empresa
Sergi Ballús per import de 9.985,46 € (IVA inclòs).

Taula de Benestar i Comunitat
El passat 29 de setembre es va dur a terme una
nova Taula de Benestar i Comunitat. Aquesta
està formada per diferents agents socials i professionals de les àrees de serveis socials, joventut, gent gran, sanitat, etc. L’objectiu d’aquesta
taula és fer un estudi de la situació actual del
municipi en aquests àmbits, per tal d’obtenir
una radiografia actual i real de les fortaleses
i mancances, i així projectar accions efectives i
ajustades a la realitat.
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Aquestes obres es van definir a través del Text
refós del projecte constructiu per a l’execució
de les obres d’instal·lació d’una nova canonada d’abastament d’aigua potable del sector I
de connexió als sectors industrials II, III i IV de
Sant Feliu de Buixalleu, elaborat per l’enginyer
tècnic industrial Narcís Pi Dalfó, amb un pressupost per contracte de 146.802,89 € (IVA inclòs),
aprovat en data 14.07.2020.
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Informació municipal

Es tracta d’una canonada que assegura la connexió de cada sector industrial amb el dipòsit
regulador d’aigua potable i d’aigua per a la
xarxa d’hidrants i de les instal·lacions contra

incendis. Aquest dipòsit i el pou de captació
d’aigua es van construir l’any 1998, a la zona
d’equipaments del I Sector industrial, i són una
infraestructura comuna per a tot el polígon industrial.

Breus municipals.

Les obres que
s’estan fent al Polígon industrial Gaserans consisteixen
en la instal·lació
d’una nova canonada d’aigua potable, d’una longitud de 574,58
metres, amb les
corresponents vàlvules de control,
com a actuació
que resol la connexió i garanteix el
subministrament
d’aigua
potable
dels quatre sectors
que configuren el Polígon industrial Gaserans.

grup de jxSFB

Espai Polític
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En el nostre poble, actualment un 20% de la
població és més gran de 65 anys.
Hi ha un canvi demogràfic que mostra
l’envelliment progressiu de la població: “vivim
més anys i amb millor qualitat de vida”, un fet
positiu que optimitza les oportunitats de gaudir
d’un benestar físic, social i mental durant tota
la vida, amb l’objectiu d’ampliar l’esperança de
vida, saludable, la productivitat i la qualitat de
vida en la vellesa.
Hem d’aconseguir una societat en la qual envellir no signifiqui dependre dels altres.
Des del grup de Junts continuem treballant i
caminem per moure polítiques per a un envelliment actiu.
Treballem conjuntament i donem suport a
l’associació de jubilats.
Treballem per ser capaços de donar resposta a
les necessitats i als interessos de les persones de
60 anys i més, a través de recursos i serveis municipals i activitats que s’organitzen al llarg de
l’any.
Apostem i donem suport a la cessió de l’espai públic de l’escola de Grions a l’associació de jubilats.
Creiem que aquest col·lectiu necessita aquest espai per poder-hi fer activitats i trobades.
La vellesa és un període de canvis constants i,
sobretot, en el temps d’ocupació: amb la ju-

bilació apareix un espai de
temps que fins avui moltes
generacions no han sabut
omplir.
Aquests espais buits, sense
activitat, són precursors de mals hàbits, com el
sedentarisme, i també de l’aparició de depressió en la gent gran i altres malalties que afecten
la capacitat funcional i cognitiva de la persona
gran.
Per això, des del nostre grup de JxSFB busquem
solucions amb uns objectius molt clars per estimular i mantenir l’estat físic de les persones
grans. Una de les activitats que hem proposat és
el “Taller de memòria”. Creiem que aquest taller els ajudarà a fomentar nous aprenentatges
per estimular al màxim la cognició i sobretot la
memòria, i per mantenir i establir relacions socials amb l’entorn per afavorir l’autoestima i el
rol social.
Apostem perquè des dels serveis socials acompanyin aquest col·lectiu de gent gran i dependent del nostre poble amb l’assignació de recursos i serveis o prestacions en cada cas a les
persones amb dependència, segons la situació
personal, l’entorn familiar i la disponibilitat de
serveis, com la teleassistència i l’atenció a les
persones a domicili, entre d’altres.

grup d'erc-am
Portem dos anys i mig a l'oposició, i ens estem
adonant que cal fer un gir en la manera de fer
política, perquè el distanciament entre la societat i els polítics, en general, cada vegada és més
gran.
Els que fem política hem de fer un canvi
d’actitud, recordant que estem al servei de la
gent, empatitzant amb ells, buscant i concretant les solucions més correctes als seus problemes. Hem de facilitar i agilitzar l’excés de
burocràcia, massa present al nostre ajuntament
(permisos d’obres, urbanitzacions que no es recepcionen, polígons amb mancances, llicències
d’obertura...), i tampoc hem d’oblidar els problemes d’infraestuctures (carreteres en mal estat, servei de recollida d’escombraries deficient,
mancances de manteniment...) que sovint hi ha
en un poble disseminat com el nostre i que demanen una solució immediata.
Un ajuntament té l’obligació ètica i moral de
resoldre els problemes dels seus ciutadans;
aquests s’han de sentir en tot moment emparats i escoltats per l’Administració. Només així
aconseguirem que tinguin un sentiment de
pertinença a la comunitat i se sentin integrats
al poble.

S’ha de trobar l’encaix entre la societat i
l’Administració amb la finalitat d’agilitzar el
bon funcionament del nostre poble, evitant
que els problemes s’eternitzin massa en el
temps, tot i que és important la col·laboració
de tots, també dels mateixos veïns, els quals
han d’entendre que hi ha una legislació a complir. Tot i així, cal no perdre de vista que tota legislació pot tenir diferents interpretacions. Caldria saber interpretar aquestes escletxes amb la
finalitat de beneficiar sempre el ciutadà.
Els ajuntaments són l’òrgan administratiu més
pròxim als ciutadans; per tant, és on s’hauria de
començar a portar terme aquest canvi d’actitud,
i en un ajuntament petit com el nostre creiem
que pot ser possible. Per nosaltres seria una
bona base per fer un bon govern de futur.
Celebraríem que en el moment de llegir aquesta revista es complissin els requisits següents:
Pressupostos de 2021 fets.
Porta a porta en marxa.
I sobretot tenir el convenciment que hem
vençut la pandèmia!!!
Ànims, salut i república.

I després de l’ESO, què?
Clara Romaguera tècnica compartida de Joventut

Des del Servei d’Atenció Juvenil de Sant
Feliu de Buixalleu rebem consultes de joves
del municipi que estan buscant feina, ja sigui
temporal o estable, o d’altres que no tenen
clar què estudiar i cap a on enfocar el seu futur immediat. És per això que, des d’aquesta
finestra informativa que tenim, volem fer-nos
ressò del projecte Trajectòries, que presenta
10 joves de la comarca amb experiències formatives i professional ben diverses que poden
servir d’inspiració; són testimonis i referents de
proximitat de municipis de la Selva.
El novembre de 2020 l’Oficina Jove de la Selva
va impulsar aquest projecte amb l’objectiu de
donar visibilitat i posar en valor les diverses trajectòries formatives de joves de la comarca que
trenquen amb el circuit estandarditzat. El projecte va sorgir a partir de la necessitat detectada en les atencions a les persones joves del Servei de Treball i Formació tant de l’Oficina com
de les seves extensions als municipis a l’hora
d’escollir què fer més enllà de l’ESO.
Per aquest motiu, Trajectòries ha contactat
amb diversos joves que expliquen en primera

Instagram
A @Joventut_
sfbuixalleu
podràs estar al
dia de les activitats que fem
per als joves
del poble i de
la informació
d'interès juvenil.

Aquesta exposició es compon de 10 pòsters
que presenten experiències diverses, i cada un
d’aquests pòsters conté un codi QR que al ser
escanejat permet accedir al vídeo on els i les joves protagonistes expliquen la seva trajectòria
professional. Aquests vídeos curts es poden
veure des del mòbil o la tauleta en qualsevol
moment i també a través del canal de Youtube
de l’Oficina Jove (https://www.youtube.com/pl
aylist?list=PL8jGptp47pNzv0xdlGb83RCUGQ_
Bbb2we).
Si tens entre 16 i 35 anys i tens dubtes sobre
la teva trajectòria formativa o laboral, el Servei d’Orientació Laboral de l’Oficina Jove
fa acompanyaments en el procés d’inserció laboral, des de la definició de l’objectiu professional fins a la inscripció a les ofertes de feina.
Per això ofereix una atenció individualitzada,
propera i de qualitat, adaptant el servei a les
necessitats de cada jove. També proporciona
informació actualitzada del mercat laboral i de
la borsa de treball del Consell Comarcal de la
Selva, on es publiquen ofertes laborals del territori. Pots demanar assessorament al 972 843
608. I si ho prefereixes, també et pots posar
en contacte amb la seva extensió a Sant Feliu
de Buixalleu al 600 904 176 o per correu:
cromaguera@selva.cat.
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Quan l’educació deixa de ser obligatòria, és a
dir, quan finalitza l’ESO, és el punt en què et
preguntes: i ara què?, cap a on vaig? És un
moment complicat i pot comportar situacions
d’angoixa. No és una decisió fàcil i ajuda molt
tenir informació sobre les múltiples opcions
formatives disponibles. Moltes persones joves
quan viuen aquesta etapa reconeixen haver
sentit la pressió per decidir el seu futur laboral.

persona quin itinerari formatiu han fet i com
han aconseguit treballar en allò que desitgen
més enllà del que han estudiat en un inici. Sovint la primera decisió no és la definitiva. Són
històries de joves que decideixen fer un viratge professional un cop finalitzats els estudis o
d’altres que arriben a la universitat passant per
diversos camins, tots ells valuosos.

Joventut

Hi ha un moment clau en què tots i totes
ens hem hagut de plantejar: què estudiaré?, de què m’agradaria treballar?, on em
veig?

La Brigada Jove és un projecte
promogut per l’Ajuntament
que té com a objectiu oferir i
acompanyar les persones joves de
16 a 20 anys en la seva primera
experiència laboral.
A continuació les joves
seleccionades que van treballar
durant el mes de juliol us
explicaran la seva experiència:

Joventut
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Soc l'Aina i aquest any he tingut la sort i
l'honor de formar part de la primera edició del projecte Brigada Jove. Ha sigut una
gran experiència, ja que era la primera vegada que formava part del món laboral i
m'ha encantat fer-ho d'aquesta manera.
La Brigada Jove oferia dues places per al
món laboral, una per ser premonitora del
casal del poble i l'altra per ser ajudant de
l’agutzil de dia del municipi. Tot i que va
ser una decisió difícil, finalment vaig optar
per ser ajudant de l'agutzil de dia. Vaig treballar durant el mes de juliol al costat de la
Maria, que em va ensenyar la seva professió de la millor manera possible i va fer que
la meva estima i curiositat pel poble encara
fos més gran.

tres aptituds.
Poder participar en el projecte de la Brigada Jove ha sigut una gran experiència i espero que els altres joves del poble s'animin
a participar-hi, ja que les dues places que
s'ofereixen són una gran oportunitat per
obrir-se al món laboral i aprendre molt de
l'entorn del poble.
Moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat per aprendre del meu poble i de la
gent que hi viu.

A més de la gran oportunitat de feina que
va suposar la Brigada Jove per a mi i una
altra noia del poble, també ens van formar
amb un petit curs per estar més preparades
en el món laboral i conèixer millor les nos-

El meu nom és Ansel i soc una de les dues
noies que vam participar en el projecte de
Brigada Jove.
Ha estat una experiència innovadora, és
una gran oportunitat per endinsar-se en el
món laboral amb un suport al darrere.
En el meu cas, vaig estar fent de suport en
el casal d’estiu de Sant Feliu de Buixalleu,
concretament en el grup dels petits, de
3 a 7 anys. En tot moment em vaig sentir
molt acollida per tot l’equip de monitors i

pels infants. Vam fer un munt d’activitats
a l’aire lliure i, entre d’altres coses, vam
treballar aspectes importants com són els
valors, sempre des de la perspectiva de la
diversió i l’esbarjo.
És una experiència molt enriquidora ja que
per a molts és un primer contacte amb el
món laboral i és un privilegi que es potenciïn aquests projectes per donar suport als
més joves.
A tots els joves que estan estudiant o que
encara no han treballat, els aconsello que
aprofitin aquesta ocasió ja que, entre moltes altres coses, t’ajuda a treure’t la por i a
guanyar confiança.
A més, vam fer una formació de curta durada en què ens van donar alguns consells
per estar segurs en una entrevista, realitzar
de forma correcta un currículum…
Com a valoració general, ha estat una experiència divertida i molt recomanable.

Té l'objectiu de millorar el benestar emocional dels
infants amb la necessària coŀlaboració de les famílies.
- Activitat inicial i cloenda amb les famílies*
-Treball a les aules
- Formació del professorat
*Sempre que la situació sanitària ho permeti

Apostem per continuar i potenciar :
Els tallers internivells*
- Padrins lectors*
- La plàstica en anglès a partir de 1r
- El treball per projectes de medi
- Science a 6è
- El treball per racons
- La macedònia*
- La setmana cultural
- Les festes d'escola*
-

Castanyada
- Festival de Nadal
- Dia de la pau
- Carnestoltes
- Dia de la dona
- Sant Jordi
- Final de curs
-

*Sempre que la situació sanitària ho permeti
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Punts clau del nou projecte de direcció:
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L'escola Alzines Balladores.

Escola
Alzines Balladores
2021-2025

Novetats
Iniciació a la robòtica educativa

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament

desembre 2021_Sant Feliu Diu 50

14

Programació amb Scratch, Code
iBeebots
Teatre musical (5è)
Amb l'objectiu de potenciar la
creativitat i l'expressivitat de
l'alumnat.
El nostre principal objectiu és el benestar dels vostres fills i filles,
que construeixin el seu aprenentatge en un ambient amistós i
acollidor i que desenvolupin al màxim les seves potencialitats sense
deixar de banda els valors que ens fan ésser millors persones.

Comptem amb la vostra coŀlaboració i participació
per a fer-ho possible!
Mayte, Joan i Marta

El passat 30 de juny s’acomiadava de la direcció
del centre la Irene Robles i el seu equip per haver
finalitzat el seu període de direcció, i ara és el
nostre torn.
Des d’aquí volem agrair-los la tasca desenvolupada durant aquests darrers anys i també el suport ofert en el traspàs de les tasques directives.
Som la Mayte Matamoros, directora, en Joan
Serrat com a cap d’estudis i la Marta Ribera amb
la funció de secretària.
Comencem aquesta etapa amb molta il·lusió
agafant el llegat de l’equip anterior de continuar
treballant conjuntament per un ensenyament de
qualitat, amb l’objectiu de perfeccionar i consolidar les actuacions ja començades i iniciar-ne
d’altres, amb el convenciment de créixer junts
com a escola i millorar-ne la qualitat educativa.
Com equip directiu, entenem el lideratge com
la capacitat d’influir sobre altres persones no
basada en el poder o en l’autoritat, sinó en la
col·laboració i el treball en equip i dirigida a la
millora dels aprenentatges. Pensem que aquest
lideratge ha de funcionar com a eix vertebrador
i ha de possibilitar l’establiment dels objectius

educatius, plantejar les accions amb tot el professorat, harmonitzar la relació, el paper i la participació de les famílies, incorporar a la pràctica
educativa les eines tecnològiques adequades i
organitzar els recursos en funció de les necessitats del nostre alumnat.
Aquesta és la idea d’escola que pretenem tirar
endavant, reiterant el nostre compromís d’unir
voluntats i diferències de criteris de tota la comunitat educativa per aconseguir objectius comuns. Volem articular un projecte de consens,
engrescador, amb el qual tothom es pugui identificar. Creiem en una escola participativa i en un
equip directiu en el qual es dipositi la confiança
perquè pugui gestionar i dirigir l’escola, anticipant i resolent tots aquells temes que es plantegen per tal de poder fer una feina ben feta.
Volem donar les gràcies als companys i companyes del claustre i comptar amb la seva confiança
i amb la col·laboració de la comunitat educativa
per a mantenir l’esperit d’escola i millorar en tot
el que sigui possible per a fer d’aquesta escola
un referent compromès amb tot l’alumnat.

Renovació de la junta directiva de l’AMPA de l’Escola
Alzines Nalladores

L’Institut Vescomtat de Cabrera i
els ODS
El nostre Projecte Educatiu de Centre té com
a missió la d’educar i formar nois i noies a
partir dels 12 anys, de manera que esdevinguin ciutadans i ciutadanes responsables, solidaris i respectuosos amb els altres, amb els
valors democràtics i amb l’entorn.
Coneixements i actituds que no només
s’emmarquen en l’avui, sinó també al llarg
de tota la seva vida. Són els nostres alumnes
els que més endavant seran els principals actors dels canvis en la societat i definiran el
futur d’aquest món.
És per aquesta raó que un dels grans objectius de la nostra programació de centre
del curs 21-22 se centra en treballar i donar
a conèixer a tot l’alumnat de l’institut què
són els ODS i fins on ha avançat la societat
respecte a les metes que s’havien plantejat
per a l’any 2030. El 25 de setembre de 2015
va ser aprovada per l’Assemblea General de
Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvo-

lupament Sostenible (ODS), amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la
desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi
climàtic, entre altres.
Durant tot el primer trimestre es treballaran
tots aquests objectius en diferents matèries
del currículum. Especialment a la matèria de
Cultura i valors ètics, socials, música i visual i
plàstica. A 4t d’ESO es treballa mitjançant un
estudi de com les ODS són presents en el seu
municipi a través d’entrevistes, i fent-ne difusió amb la creació de vídeos promocionals.
A 3r d’ESO es treballa la diferència i equitat
de gènere. A 2n d’ESO es realitza una maqueta d’una ciutat ideal tenint en compte els
criteris de sostenibilitat i es dissenya un carril
bici pels voltants de l’institut. A 1r d’ESO es
realitza el projecte intergeneracional «Parlem amb els avis».
Us explicarem en el proper número de la revista com ha anat l’experiència. Us mantindrem informats!
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L'institut Vescomtat
de Cabrera
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anirem preparant activitats, entre les quals hi
ha la Marxa popular Les Alzines, prevista per al
dia 3 d’abril de 2022.
Per acabar, volem agrair la col·laboració i el suport dels ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu i Massanes, que faciliten la tasca i el dia a
dia de la nostra associació. Així mateix, animem
totes les famílies de l’escola a participar amb
nosaltres i a fer-nos arribar les seves propostes,
suggeriments o informacions a l’adreça de correu electrònic:
ampaballadores@gmail.com

L'escola Alzines Balladores.

Hem encetat el nou curs escolar 2021-22 amb la
junta directiva renovada, que queda constituïda de la manera següent:
- Presidenta: Ester Massaguer
- Secretària: Sofia Massachs
- Tresorera: Maria Miralpeix
Com sabeu, l’objectiu de l’AMPA és treballar i
col·laborar amb el pares i mares, mestres, equip
directiu i alumnes per contribuir, en la mesura
del possible, a la millora de la nostra escola.
I, amb la finalitat de recaptar diners per poder
dur a terme aquestes millores, al llarg del curs

Sant Feliu és actiu
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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.

casal d'estiu_del 28 de juny al 30 de juliol
Sara Negre de la urbanització Can Noguera
Aquest estiu passat, durant el mes de juliol, com cada any, es va dur a terme el
casal d’estiu destinat a tots els infants i
joves del municipi. Aquest any el fil conductor va ser Un passat amb futur.
Cada setmana tenia una temàtica diferent.
Durant la primera, el tema va ser el
telèfon: com ha anat evolucionant el
telèfon amb el pas del temps. Vam fer
diferents activitats que hi estaven relacionades, com la creació d’un telègraf i
un telèfon, una gimcana amb “walkietalkies” per l’entorn, també va venir un dia
en Pepo des del Vòlei Montsoriu a fer-nos
una classe de vòlei, com cada dimarts i dijous
vam anar a la piscina i cada dimecres anàvem
d’excursió pels voltants amb bici. La segona setmana el tema va anar sobre l’evolució de les
cases fins a l’actualitat. Vam fer un mural amb
l’evolució i vam fer una sortida a veure cabanes
a Argelaguer. Aquesta setmana també ens va
venir una noia des de Viu el Parc i ens va preparar una activitat de fer avions. La tercera setmana, cada nen i nena es va fer una samarreta
sobre l’eix del casal. Vam continuar la temàtica
de les cases, i per grups van construir diferents
cabanes. I al final de setmana vam canviar de
temàtica i vam fer l’evolució dels cotxes. Una
activitat que va fer el grup dels més petits va
ser la creació de diferents cotxes i després van
fer carreres. També una excursió que van fer
amb bicis els més grans va ser anar al circuit de

seguretat vial d’Hostalric, mentre que els més
petits van fer una sessió de psicomotricitat a la
Sala Polivalent. Un altre dia els més grans van
anar a fer un Scape Room a Granollers. S’ho van
passar genial. Els més petits van anar al Museu
de les Ciències Naturals de Granollers. La part
que els va sorprendre més va ser on viuen els
ratpenats i com eren. Per acabar aquesta setmana vam realitzar la mítica gimcana marrana
de tots els anys. Tant els més petits com els més
grans es van embrutar: s’ho van passar d’allò
més bé entre riures i esquitxades.
Arriba la quarta setmana, la més esperada i ansiosa per als més grans del casal; l’acampada.
Aquest any com a novetat vam voler provar
que l’acampada fos de tres nits. Va arribar el
gran dia per donar inici a aquesta gran aventura. Vam agafar les motxilles ben carregades, les bicicletes, les tendes i cap a l’autocar
posant rumb cap al Poble Nou del Delta. Tant

hi en dos grups, i vam fer un joc molt divertit.
Quan van acabar les activitats vam tornar cap
al campament, on vam dinar i descansar. A la
tarda vam fer una gimcana pel poble i, després
de sopar, joc de nit. El següent dia, ens vam aixecar, vam esmorzar per agafar forces i vam fer
diferents jocs pel campament. Cap al migdia,
vam fer una festa temàtica: vam fer les disfresses, vam ballar molt i vam fer un pica-pica. Vam
dinar i descansar. Cap al vespre, vam fer una altra excursió per veure els flamencs i banyar-nos
a la platja. Com a anècdota, a la tornada quasi
era fosc, ens vam equivocar
de camí i ens vam posar per
on hi havia arrossers. Estava ple de mosquits, i molts
ens van picar. Quan vam
arribar, una bona dutxa i a
sopar, que aquest dia vam
menjar pizzes! No fetes al
forn, no! Amb els fogons
com vam poder! Realment,
una gran aventura! Per
cert, eren bones. Més tard,
vam fer un joc de nit i a

dormir. Últim dia, vam fer un joc i seguidament
vam recollir-ho tot per tornar cap a Sant Feliu.
Els nens i nenes van passar-s’ho genial durant
aquests dies. Una experiència molt maca, però
molt cansats.
L’última setmana de casal la temàtica anava sobre la medicina. Vam fer activitats i jocs relacionats amb els virus. També vam anar a Water
World i finalment, per acabar, l’últim dia del casal, com a cloenda,
vam fer un pica-pica, els nens i nenes
van recrear anuncis
representant-los i
també van recrear
una escena d’una
sèrie
fent
una
mena de videoclip
per ensenyar a les
famílies, ja que pel
tema Covid no van
poder venir a celebrar l’últim dia,
com en anys anteriors.
Per finalitzar, vull donar les gràcies per oferirme per primera vegada ser monitora del casal,
va ser una molt bona experiència. També he
pogut veure des de les dues perspectives com
funciona el casal: com a nena, ja que he anat
molts anys al casal, i com a monitora, per la feina que es du a terme juntament amb l’equip
de monitors i directora. Hi he estat molt a gust
i hem treballat formant un molt bon equip!
Vull engrescar tots els nens i nenes a venir al
casal tan actiu del poble!
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nens i nenes com els monitors
i directora en teníem moltes
ganes i estàvem nerviosos per
arribar-hi. Finalment, després
de les dues hores amb autocar, vam arribar-hi. Un cop
allà, vam descarregar-ho tot
i, amb la calor que feia, vam
anar fins al lloc del campament. Vam instal·lar-nos i
vam fer diferents jocs pel poble. Seguidament, estàvem
tan cansats que vam sopar,
vam fer una mica de xerinola i cap a dormir. El
segon dia, vam fer una excursió amb bici fins a
arribar a la platja. Allà els vam fer una sorpresa
de dues activitats. Als nens i nenes els hi va encantar quan ho van veure. Una de les activitats
va ser anar amb caiac. Els monitors de l’activitat
ens van ensenyar les muscleres i l’altre va ser fer
pàdel surf, però no del normal, sinó l’XXL, amb
dos taules de pàdel surf enormes. Vam pujar-

Festa Major de Sant Feliu_31 de juliol
Carme Carreras de Can Roquet
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Enguany a Sant Feliu vam poder gaudir d’un tast
de Festa Major. El dissabte 31 de juliol amb el
tradicional sopar a la fresca als jardins del Restaurant Masferrer.
Vam arribar-hi d’hora i quin goig que feia el
pati amb totes les taules parades i les garlandes de llum a punt pel capvespre. Hi havia una
novetat, música d’ambient. Un discjòquei va ser
l’encarregat d’amenitzar la vetllada.
La gent anava arribant amb cares il·lusionades i
la frase “quines ganes en teníem” de ben segur
que va ser la trending topic de la nit. Ganes de
retrobar-nos, veure'ns, parlar, compartir i gaudir
d’un bon sopar en aquest magnífic entorn.

Llavors hi va haver un correcuita general, però
els que encara no havien acabat de sopar van
poder fer-ho dins del restaurant.
Per tant, la vetllada va tenir un final remullat i
precipitat.
El diumenge 1 d’agost hi va haver la missa en
honor a Sant Feliu.
Tant de bo la Festa Major de l’any vinent es pogui fer ja amb tota normalitat.

Però tota l’estona vam estar pendents del cel
perquè cap al costat de Barcelona lluïa de tant
en tant una llampegada espectacular, que es va
anar acostant fins que va començar a ploure. Alguns vam poder acabar de sopar sota l’aixopluc
dels paraigües fins que va arribar la tempesta.

tarda de circ_29 d'agost
Sandra Brugada de Can Mateu
Quan vàrem veure la propaganda sobre aquella
tarda de circ, “Una llavor a Sant Feliu de Buixalleu”, la tarda del 29 d’agost, un agost encara
amb pandèmia, ens va semblar que era un bon
dia per retrobar-nos amb amics, i tenir una bona
experiència.
Ens va semblar una bona idea i una bona oportunitat per començar a fer coses que feia temps
que no podíem fer, com era reunir-nos amb gent
i amics que potser feia temps que no vèiem i a més
a més poder fer un taller d’iniciació d’Acroioga.
No m’hauria pensat mai les coses que es poden

arribar a fer amb unes quantes tècniques de relaxació i de ioga acrobàtic i una màrfega! Va ser
molt interessant i alhora enriquidor tant per al
cos com per a la ment. Una bona experiència
familiar, amb gent professional del món del circ
molt agradable i bona gent. No sé qui va gaudir
més de l’experiència, si les meves filles o el seu
pare i jo... va ser com una tarda d’evasió total.
Després d’escalfar motors amb l’acroioga, era
l’hora de posar-nos davant de l’escenari per
gaudir amb grans i petits de la corda, amb Rebekka Spiegel i Les Remeieres, circ multidisciplinari. Un espectacle emocionant,
ple d’equilibris carregats de natura,
i espectacular dins del context del
paisatge, impressionant les coses
que varen fer, semblava impossible...
acrobàcies, postures impossibles, música, històries de natura, respecte,
compartir... Viure el circ una mica des
de dins i al mateix temps compartit
amb gent de totes les edats del poble i retrobar-nos amb gent que feia
dies que no vèiem... En definitiva,
començar ja una mica la normalitat,
d’una manera molt especial. Va ser
una bona tarda!

Sant Feliu és actiu
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APLEC DE SANT
SEGIMON_4 de setembre
Josep Riera de Can Puig
Després de tant temps sense trobar-nos vàrem
creure oportú fer un concert amb petit format i
el sorteig de la toia.
Així, a l'aire lliure vàrem poder passar una estona agradable.
Esperem que l'any vinent ja sigui tot normal.
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diada de catalunya_11 de setembre
Grup Genion's
Benvolguts amics de Sant Feliu de Buixalleu,
Enguany, el grup Genion´s hem tingut el gran
honor de poder actuar en un paratge increïble,
amb un ambient molt festiu i molt emotiu en el
Gorg d´en Perxistor amb motiu de la celebració
de la Diada Nacional de Catalunya.
Un any molt complicat pel sector de la cultura
a causa de la Covid, que ha marcat tant les nostres vides.
Tot i les dificultats, ha estat una festa molt ben
organitzada, amb seguretat, molt alegre i divertida.

"Enguany, tot
i les mesures,
vam poder
celebrar una
Diada en petit
format i que
va acollir a
més de 80
persones"

Ens van comentar que cada any, és feia una botifarrada on la gent podia degustar uns entrepans boníssims, aquest no ha pogut ser però
esperem poder tornar en una altra ocasió.
Els components del Grup Genion´s volem donar
les gràcies a tothom que es va acostar a escoltar
el nostre concert i en especial als organitzadors
(l'Ajuntament) per confiar en nosaltres.
Salutacions cordials,

18 de setembre
Martí Saula de Can Masferrer
Aquest mes de setembre vam poder gaudir
de diferents actes a la Sala Polivalent després
de molts mesos confinats, a no poder assistir
amb tristesa i resignació la trobada amb amics,
els sopars i el ball de Festa Major. És com si el
temps s’hagués aturat i segons sembla al final
anem cap a la normalitat.
Gràcies que la pandèmia ha anat minvant hem
pogut assistir a concerts, teatre, etc. per iniciativa de l’ajuntament, i almenys gaudir de bons
moments.

de músics procedents de les millors orquestres
del moment.
Ha mantingut sempre una trajectòria brillant,
en la qual destaquen diverses actuacions a
l’estranger que culminen amb la que es va celebrar en l’acte d’homenatge al pintor Joan Aliró
a París. Pel que fa a casa nostra, podríem indicar com a actuacions més rellevants les que
l’Orquestra Costa Brava ha realitzat al Palau de
la Música Catalana i a programes de TV3 com
l’Envelat i Festa Major.

Un dels actes que va agradar a molta gent va
ser el concert que ens va oferir l’Orquestra Costa Brava. Un concert de música de casa nostra,
molt ben interpretada i dirigida. Els músics i
els cantants varen estar molt motivats veient
l’atenció i els aplaudiments del públic de Sant
Feliu de Buixalleu.
Recordem que l’Orquestra Costa Brava va ser
fundada l’any 1956 a Palafrugell per un grup

Vols participar
a Sant Feliu
Diu?

Envia’ns ho a
santfeliudiu@gmail.com

Anima’t
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teatre montcabrera_26 de setembre
Rosa Rodoreda de la urbanització Buixalleu
El diumenge a la tarda vam gaudir amb l’obra
de teatre Històries de la ràdio dels anys 50
i 60, que van interpretar el grup Montcabrera
de Riells i Viabrea, que ja han vingut altres vegades.
Ens vam divertir recordant temps passats, quan
encara no hi havia televisió i la ràdio era la nostra font d’informació, a més feien concursos,
radionovel·les i estàvem al dia de la música del
moment, podíem dedicar-nos cançons i també
escoltàvem molta publicitat.
Tothom va seguir amb molt silenci, ja que a les
files de darrere no ho sentien prou bé, tot i que
ens ho vam passar bé.
Agraïm a l’Ajuntament que ens ajudi a organitzar vetllades com aquesta, el teatre és cultura.
Per nosaltres és millor que quedar-se a casa.

Envia’ns la
teva foto

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

Mireu la forma d’un préssec collit a casa.
Dolors Vilà de Can Palet

Alfons del Río
Estimat Marcel,
Ho has tornat a fer. Has tornat a deixar bocabadat el teu incondicional públic amb aquest espectacle cada cop més gran i ambiciós. Aquest
cop jugaves a casa, amb la teva gent, la gent de
Sant Feliu de Buixalleu que t’ha vist néixer i créixer com el que ets, un gran ARTISTA.
Fa anys que t’hi dediques professionalment,
amb projectes cada cop de més envergadura
i difícils de gestionar, implicant cada cop més
gent, gent molt bona que t’acompanya en
aquesta aventura: en
Toni, aquest grapat
de músics genials de
la Girona Jazz Project, els tècnics i, no
cal dir, la teva inseparable col·laboradora,
mànager, gestora, supervisora, companya,
mare de la teva filla
i amiga, la Su. Fes-li
un abraçada de part
meva.
No només t’has passat la vida creant multitud
d’espectacles
teatrals amb varietat
de formats i per a tots els públics, sempre amb
l’estil que et caracteritza, i també dirigint i formant, sinó que, a més, t’has atrevit amb noves
disciplines com el cant i el ball, per cert amb molta “soltura” i ritme, en aquest espectacle musicoteatral que heu titulat Els colors de Duke
Ellington, de capacitat visual, dificultat tècnica
i de qualitat artística. Si ja va ser gran el projecte
de Nou-cents, el pianista de l’oceà, també molt
recomanable, us heu superat.
Ho he de confessar, m’has tocat la fibra. Rodejat d’aquests grans músics, no expliqueu una
història, expliqueu la història dels inicis del jazz,
però no de qualsevol jazz, del bo, del de New
Orleans, del de carrer, que només sentir-lo ja et
donen ganes d’aixecar-te a ballar a ritme de la
primera meitat del segle XX.

Un dels cops que també em va impactar veure
un espectacle teu, però, ha estat amb Pere i el
Capità, aquí mateix, a Sant Feliu de Buixalleu.
Espectacle de petit format, tan petit que tot va
passar dalt de l’escenari, fins i tot hi érem el públic assegut i vosaltres dos actuant en un racó.
Gairebé us podíem tocar. Em va emocionar com
ho vau defensar.
Recordes quan en Paco ens va enredar per començar a fer teatre a Hostalric amb el Grup
d’Esplai? Tres nits de nuvis de tres, Torna-la a tocar, Sam, l’any 1991...
Érem molt joves. O
quan 10 anys més
tard, el 2001, vam
preparar un muntatge teatral per a
commemorar els 25
anys del CEIP Mare
de Déu dels Socors,
d’Hostalric, on hi vam
compartir tota la infància, espectacle encarregat per l’escola
com a exalumnes,
amb l’ajut de la Mireia i en Xavi... Quins
temps, aquells.
Sant Feliu de Buixalleu ha estat bressol de professionals destacats, com tu, en les arts escèniques. MARCEL
TOMÀS, QUIM MASFERRER, JORDI MIQUEL...,
entre d’altres, companys amb qui he tingut
l’oportunitat i el plaer de compartir escenari
i una part de la meva vida. Un dia vau decidir
fer el pas, i mira on heu arribat i tot el que heu
creat.
Marcel, no deixis mai de fer el que fas. Sempre arrencant un somriure a la gent, somriures
tan necessaris en aquests temps tan complicats,
temps de restriccions, difícils per al sector teatral, que malgrat tot no han pogut derrotar-vos
ni a tu ni a la vostra companyia. Us auguro molts
més anys d’èxit. Que no s’aturi l’espectacle!
Sempre teu, admirador,
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la benvinguda!_24 d'octubre
Un diumenge assolellat
al Gorg d’en Perxistor hem anat.
Narcís, posa’t ben arreglat,
que avui la teva generació
coneixeràs en aquest racó.
Alcaldes i regidors hauràs vist ballar.
Cargol treu banya junts vàrem cantar.
I el sol solet tampoc va faltar!
I és que una cosa no es pot negar,
com cal la festa el joglar va animar.
Ara la festa ja s’ha acabat.
Els petits una alzina han plantat.
A Sant Feliu han ben arrelat,
i qualsevol dia hi podran tornar,
potser fins i tot per festejar.
Narcís, Rosa i Lluc, de Can Bruguera

Hola a tothom! Em dic Greta i
soc de Can Molins de Grions!
A principis d'octubre vaig rebre
una carta on em convidaven
a mi i a la meva família a una
festa que es diu Benvinguda, on
em trobaria amb tots els nens
que van néixer l'any 2020, com
jo. Ens vam presentar tots i vam
plantar un arbre junts, i després
un senyor que anava amb una
guitarra i cantava ens va fer ballar tant als petits com als grans!
De tant en tant, els meus pares
em porten al Gorg d'en Perxistor, que és on vam fer la festa,
i mirem l'arbre i el reguem!
Ens ho vam passar molt bé!

Família Bosch-Romaní,
del Niuet de Can
Mateuet

25
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Però a part d’ells, els pares i acompanyants no
vam deixar que els polítics en quedessin al marge, i també ells van participar de les cançons.
La nostra família us vol donar les gràcies per
aquest acte, per la seva tendresa. I vol animar
les famílies que l’any vinent seran partícips
d’aquest dia i tota la
resta del poble a participar-hi. Nosaltres ens
ho vàrem passar molt
i molt bé.

Sant Feliu és actiu

Un dia a l’obrir la bústia... vam trobar una invitació. “Que deu ser?”(Quelcom que va resultar
ser molt especial.)
Després de quadrar agendes, vam assistir al dia
assenyalat amb la desconeixença, la curiositat
i la il·lusió de celebrar aquest dia la “BENVINGUDA”, la festa dels nounats de l’any 2020, en
què el nostre fill era un dels protagonistes.
El dia es va llevar un xic fresquet, degut a
l’època de l’any en què ens trobàvem, però
molt assolellat.
Tot i la logística vàrem ser puntuals: a les 10.30h
ja érem al Gorg. A l’arribar molts dels altres
protagonistes ja hi eren. Abans, doncs, vàrem
tenir temps de saludar els qui ja coneixíem i
presentar-nos als qui no. L’ambient era molt
acollidor. Tots una mica neguitosos per saber
què era...
Ens van cridar un a un a sobre l’escenari i ens
van obsequiar amb un regal: una pala gravada
amb el nom dels nostres fills. Innocents de nosaltres!!! No sabíem que el regal acabaria tenint un doble sentit, he he. Quan vàrem rebre
la trucada per a la festa, van al·ludir al fet que
havíem d’assistir-hi ben esmorzats. I per què?,
deveu pensar... Doncs perquè ens varen fer treballar. El detall cal dir que va ser preciós: van
homenatjar els nostres fills amb un arbre, una
alzina, amb una placa commemorativa en nom
de cada un d’ells (d’aquí que en el programa
figuri l’escrit: “Tal com els arbres arrelen a la
terra, esperem que vosaltres arreleu amb força
al poble que us ha vist néixer”). I així doncs, la
feina que ens tenien preparada: un cop l’arbre
col·locat, calia plantar-lo. Primer va ser el torn
dels nostres fills amb el regal que ens havien obsequiat. No fa falta que us digui que per a ells
va ser tot un joc, una descoberta, el tacte amb
la terra, la llibertat... Per als pares va ser un moment de treball, de suor, de lumbàlgia..., però
sempre amb les paraules d’ànims i els somriures
mutus. Però
voldria
fer
una proposta
per al proper
any: prepareu
un piscolabis
(Aquí queda
dit...).
Amb els motors escalfats,
ja
estàvem
a punt per
moure el cos.
I així va ser.
L’animació va
ser espectacular (per part
d’en Jaume
Barri), i molt
adient per als
amfitrions i
germans, cosins, amics...

Sant Feliu és actiu

desembre 2021_Sant Feliu Diu 50

26

la matança del porc_7 de novembre
Comissió de festes Amics de Gaserans
De porc a porc i tiro perquè em toca.
I així hem tornat a l’activitat, organitzant
aquesta tardor la Matança del Porc, que va ser
l'última de les activitats que vam fer. Pel mig
festes del Roser i majors s’han perdut, però esperem que no torni a ser així.
Aquest any ens hem trobat més tard amb els
veïns i veïnes de l’habitual, quan el sol ja està
ben despert i escalfa. Dona goig tornar a veure
la plaça de Gaserans plena de gent, embolcallada per les converses i les rialles dels qui s’hi
congreguen.

Com cada any, a la una es forma una llarga cua
per a recollir el típic dinar de la festa, unes bones mongetes acompanyades de costella rostida, llom, botifarra i cansalada; i aquest any, els
qui volíeu la poma de postre, vau tenir-ne un
de ben diferent i dolç, un deliciós xuixo.
Gràcies a tots els qui vau venir a celebrar la trobada de nou, el dia ens va acompanyar i va ser
un plaer tornar a fer vibrar la plaça.

Servei d'Atenció Integral a la Diversitat afectiu-sexual
i de gènere de La Selva (SAI La Selva)
Adreça electrònica: sai@selva.cat
Horari d'atenció: hores convingudes, de dilluns a divendres, de 9h. a
14h. Cal demanar cita prèvia trucant, enviant un correu electrònic, o bé,
presencialment.

Servei que s'ofereix:
- Atenció, informació i assistència psicològica.
- Atenció, informació afers socials i assistència social.
- Atenció i informació jurídica.
- Actuacions preventives de sensibilització, de formació i d'identificació
de situacions de risc LGBTIfòbiques.

n és aquest

Racó?

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

En el número anterior número el Racó era:
UN CONGOST A LA RIERA DE MOLLET
A la riera de Mollet (zona alta de Sant Feliu
de Buixalleu), hi ha un petit congost,
anomenat Les penyes de la ciutat.
Un congost és una clotada o pas estret i no
gaire llarg entre dues parets rocalloses. Sovint
prové d'un llarg procés d'excavació i erosió
produït per la davallada del riu o riera.
La riera de Mollet amaga petits racons
sorprenents i bonics. Us animem a conèixer
aquest indret del poble!
Josep Roquet
Can Roquet

@aj_santfeliubuixalleu
Ajuntament Sant Feliu
de Buixalleu
@AjSFBuixalleu

Sant Feliu Diu
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un repàs de les principals seccions de la revista: portada, activitats, entrevistes, les festes majors, els nostres records, el racó del
mossèn, meteorologia, salut, gastronomia,
viatges, sortides, entreteniments, opinió,
envia'ns la teva foto, espai polític, relat curt,
medi ambient, cinema a la fresca,...
I sobretot donar les gràcies als 476
col·laboradors, sense vosaltres això no hagués estat possible.
MOLTES GRÀCIES A TOTS!!!

50 números de la revista Sant Feliu Diu....
aviat és dit...
El juny de 2004 surt a la llum el primer número de la revista Sant Feliu Diu. S’havia començat a gestar 9 mesos abans i finalment
el Sant Feliu Diu número 1 sortia a la llum
amb la col·laboració de molts joves i veïns
del poble.
Vol ser una revista oberta a tothom i on
tothom pugui explicar la seva.
En aquest número es vol, mitjançant les
imatges d’alguna part dels 50 números, fer

any 2004
g Neix la revista després de mesos de treball amb un grup de joves amb il·lusió i
amb l’objectiu que ens vàrem proposar a
l’inici de la legislatura del 2003.
g Resum d’activitats i 1a entrevista al santfeliuenc de més edat del municipi, Ramon
Palomer, nascut el 15 de novembre de 1909.
g També veiem l’evolució del projecte del
nou institut de secundària a Hostalric.

1
juny

g El pas del TAV: edificacions que es varen enderrocar.
g Entrevista a Quim Masferrer.
g 9a Trobada de Sant Felius a Sant Feliu de Pallerols.

setembre

any 2005

febrer

3

2

g El nou pont de Grions.
g El 1r resum dels nens nascuts al municipi el 2004.
g Entrevista als nostres esportistes Jesús Rodríguez (medalla de plata dels
jocs Special Olmpics Badalona 2004) i
Alina Sabater (patinadora amb un campionat d’Europa i dos subcampionats).

Els 50 números de la revista tenen
un total de
2.352 pàgines.

juny
g Elaboració del Pla de Protecció Civil.
g Projecte del nou camí de
vianants per enllaçar el carrer Montseny amb Hostalric.
g 1a Mostra de Teatre del
grup de joves del municipi.

maig

10
g Catàleg de masies.
g Nou traçat de la
carretera de Grions
a Sant Feliu.
g Els nostres records: Forns o pous
de calç i els Segadors.

octubre

any 2007
g Conclusions
de la fossa
comuna
de
Can Barrereta
(Guerra
del
Francès, 18081814).
g
Activitats
de Nadal: Pastorets, Patges
i Reis i concurs
de pessebre.
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7
juny

g
Nova canonada
d’aigua al municipi.
g Antoni Creus i les
receptes del salsafí.
g Noves tecnologies a
la pagesia.

8

Reportatge

g Nou enllumenat de Nadal.
g Troballa de restes humanes de principis de
segle XIX en les obres de
construcció de la línia
d’alta velocitat.
g Matança del Porc a Gaserans, Castanyada, Festa
d’Hivern, La Marató, Pastorets, Cap d’Any a la Sala.

g Portes obertes
del nou institut.
g Festa de Sant
Pere al castell de
Montsoriu,
casal
d’estiu,
colònies,
festes majors i celebració de la Diada
Nacional al Gorg.

gener

6

g Ja tenim escola
pròpia.
g 20è aniversari de
l’Esbart.
g 1a Taula de Joves.
g Finalitzades les
obres de la carretera de Can Cadell a
Breda.

11

octubre

any 2006

octubre

29

febrer

5

9

4

g Nou alcalde i organigrama municipal.
g Entrevista a l’alcalde sortint, Vicenç Domènech.

any 2008
revistes en color

Reportatge

g 1r Dinar Familiar organitzat pels Joves de
Sanfa.
g 1a sortida a veure
una obra de teatre a
Barcelona.
g El CE Grions Orientació fa història! Per
primer cop campió
de Copa Catalana de
Clubs 2009, tant a peu
com en BTT.
g Ramon Palomer fa
100 anys.

12
febrer
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30

g Troballa al castell de Montsoriu.
g Trobada d’exalumnes de l’escola
de Grions.
g Comencen les obres de Cal Mestre a Sant Feliu.
g Nou dipòsit d’aigua a Grions.

18
13
juliol

g Inauguració de
la plaça del Ajuntament.
g Reportatge dels
alcaldes de Sant
Feliu de Buixalleu
1900-2008.
g 1a Fira de descarregada d’antiguitats
als exteriors de la
Sala.
g Edició del llibret
28 anys al servei
del poble.
g Trobada d’exalumnes de Gaserans.
g Estrena de l’obra de teatre FUM, de
Teatre de Guerrilla, i de En Pere i el Capità, de Cascai Teatre.

març

any 2010

Sant Feliu Diu té 17,5 anys.

17
novembre
g Pujada al Canigó.
g Inauguració de centre cívic de Cal
Mestre.
g Entrevista a Marcel Tomás.

14
novembre

16

any 2009

15
febrer

g Nevada important a Sant
Feliu.
g 1a Quina per
La Marató a la
Sala Polivalent.

juliol

g Restauració del
castell de Montsoriu.
g Noms dels carrers
al Sector Industrial.
g Activitats dels Joves: curs de dibuix de
manga, futbol (Copa
del Rei i Champions),
concert Jove i marxa
dels tres tombs.

novembre

21
març

20
31

19

g Inauguració de l'espai jove de Grions.
g Caminada per Sant Feliu amb la gent
de Sant Feliu d’Amunt.
g Subvenció per a millores a les urbanitzacions.

g Posada en funcionament de la nau magatzem ubicada al polígon industrial de
Gaserans.
g Presentació dels llibres Sant Feliu de
Buixalleu en el temps i Grions, escrits per
Jaume Fugarolas i Josep Pla.
g Sortida al Carlit.

g Eliminació de la
consultoria del metge
i la infermera a Sant
Feliu de Buixalleu.
g Edició d’un nou
tríptic turístic.
g El Racó del Mossèn amb la història
del Gorg de Perxistor,
sarcòfag de Ramon
Berenguer II, Cap
d’Estopes, a la catedral de Girona.

any 2012

22
maig

any 2013
g Llibre Personatges il·lustres
del Gironès i la Selva, on surten
diferents veïns del poble.
g Delimitació municipal.
g
Col·locació de dos desfibril·ladors (Sala Polivalent i
Cal Mestre).
g 45 anys de concurs de pessebres al municipi.

març

24

g Trobada a Santa Bàrbara, Ballada del Tirabou
per Sant Isidre a Gaserans.
g II Trobada d’ADF comarcals a la Sala Polivalent.
g Caminada pel cor de les Guilleries amb la
Ruta d’en Serrallonga.
g Els nostres records: Mossèn Rossend, testimoni de bondat.

23
gener

Reportatge

octubre

g Millora de la recollida selectiva.
g
25 anys de
l’Esbart Dansaire
Montsoriu.
g Obertura del castell de Montsoriu.
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any 2011

Reportatge
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32

g 25 números de la revista Sant Feliu
Diu amb l’opinió de diferents veïns del
municipi.
g 40 anys de la Festa d’Avis.
g 1a Edició de Tractomotor Clàssic.
g Curs de sardanes.
g Tallers diversos: fotografia i gintònics.

g
Finalització
de les obres de
l’aparcament de
Coll de Castellar.
g La Diada Nacional a la Sala.
g Sortida amb
Sant
Feliu
d’Amunt a la
Côte Vermeille.

25
agost

26

La revista amb més pàgines ha estat la número 23 amb 72 pàgines.

novembre

any 2014
g 20 anys del
foc. Per recordar i aprendre.
g Consells de
seguretat
a
casa.
g Visita del Patge Reial i Nit de
Reis.

març

30
27

any 2015

març

g Adequació del camí de Can Muntal.
g Graduació de la primera promoció
de l’Escola Alzines Balladores.
g Trobada a Santa Bàrbara.
g Curs de Primers auxilis.

28
agost

g La remodelació de les antigues
escoles de Gaserans.
g Nou portal web de l’Ajuntament.
g 1a Quina “Bitlles Perxa d’Astor”.

novembre

29
g Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor.
g Cap de setmana a Tarragona (sorteig de la Festa d’Avis).
g Vida social: la iaia Maria ha fet
100 anys.

agost

g
Resum
de les festes
majors:
Grions, Sant
Feliu,
Gaserans i l’aplec
de Sant Segimon.
g
Colla
Senglanera
de Sant Feliu i
Grions: resum
del any.
g Estels, ermites i esglesioles del
Montseny, un
llibre de fotografia nocturna.

desembre

33

agost

any 2016

34

març

g Finalització de les obres a les antigues escoles de Gaserans.
g La ruta de la Tourdera.
g 1a Caminada per a la gent gran.
g Reportatge de veïns i veïnes del poble amb més de 90 anys.

32 33

g Nadal solidari a l’escola.
g 1a Quina eròtica a Sant Feliu.
g Nou servei d’informació de l’Ajuntament WARNAPP.

g Publicació del llibre La màquina del
batre de Gaserans: el seu temps.
g Història del Parc de Bombers.
g 30 anys de l'Esbart Dansaire Montsoriu.
g En l’apartat “Opino que”, Contaminando sonrisas, amb el santfeliuenc
Pau Palaus i Durbau.

36

març

any 2017

35

desembre

g Nou servei de deixalleria mòbil.
g Llibre Montsoriu, el castell
gòtic de Catalunya.
g Aprovació definitiva del Pla
especial urbanístic del catàleg
de masies i cases rurals de Sant
Feliu.
g Matrimonis de Sant Feliu amb
més de 50 anys de convivència.
g Pintem el pessebre.
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g Renovació de la canonada de Can Japic.
g Eleccions Municipals 2015.
g Posada en marxa
de la depuradora de
l’Ajuntament.
g Nou apartat a la
revista per donar a
conèixer les empreses del poble.
g
II Tractomotor
Clàssic per Sant Feliu.

Reportatge

31

g Resum de les obres finalitzades a la Sala
Polivalent i a la carretera de Coll de n’Orri
al castell de Montsoriu.
g Construcció de les casetes d’instal·lacions
a les depuradores.
g Homenatge a mossèn Rossend Roca.

g Execució de les
franges de protecció i neteja de
parcel·les a les urbanitzacions.
g Habilitació d’una
zona de pàrquing a
Grions
g
Gastronomia:
arròs caldós de salsafins i gambes.

38
desembre

El nom de col·laborador més comú és Josep o Pep amb 26, seguit per Jordi amb 12,
Anna amb 11 i Montse amb 10!

39

g Jubilació de la
Rosa Maria Molas i
Viñets.
g Casal d’estiu.
gConcert Astrorrock.
g Projecte turístic
cultural del Vescomtat de Cabrera.

La revista de menys pàgines ha estat la número 7
amb 40 pàgines.

42

març

g XI Campionat de Botifarra i Festa de la Matança del Porc a Gaserans.
g Fem un pessebre de
mil colors a la Sala.
g 50 anys del concurs de
pessebres.
gArranjament de les carreteres municipals.

any 2019

41

desembre

g 10 anys de la Colla Bastonera Els Picasoques
g 66 Rally Moritz
Costa Brava.
g Roser de Gaserans.
g Festa country.

any 2018

40

març

agost

Reportatge
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34

agost

37

g Festa d’Hivern.
g Pastorets a Gaserans.
g Campionat de Ball Retro a la Sala.
g Berenar de dijous gras amb l’associació
de jubilats.

desembre

45
març

any 2020

g Millora del sistema de difusió d’informació municipal (grup de WhatsApp).
g Inici del desplegament de la fibra òptica al Sector Industrial i carrer Montseny.
g Temporal Gloria 21 i 22 de gener.
g Cuidem l’entorn.
g Sopar de col·laboradors de la revista Sant Feliu
Diu.

Totes les 50 revistes juntes pesen 8,9 kg!

46
agost

g Històries de la
tornada
a l’escola
postconfinament.
g L’Institut
Vescomtat
de Cabrera celebra
el seu 25è
aniversari.
g Canvi en la delimitació municipal amb Hostalric.
g Residu, on vas?
g Amics de les Abelles de la Selva:
resum d’actuacions gener/octubre
de 2020.
g Vòlei Montsoriu, consells per
iniciar-se als entrenaments.

g Geolocalització de les
masies en cas d’emergència.
g Històries del confinament per la Covid-19.
g Actuacions de l'ADF Guilleries-Montseny.

47
desembre

En els 50 números de la revista heu participat 476 col·laboradors diferents i entre ells
hi ha 18 associacions, colles o grups!

35
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g Subministrament d’aigua en
alta al veïnat de Bosc de Munt.
g Millores a l’espai del Gorg
de Perxistor.
g Reunió veïnal amb el carrer
Montseny.
g El pas d’un cap de fibló també afecta part de Sant Feliu de
Buixalleu.

g Eleccions Municipals.
g 15 anys de la revista Sant
Feliu Diu.
g Revetlla de Sant Joan.
g Resum de la temporada
2018-2019: Esbart Dansaire
Montsoriu i Club de Bitlles
Perxa d'Astor.

Reportatge

44

agost

43

"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

any 2021

48
març

g Jornada Jove.
g Flama del Canigó i en Peyu per Sant Joan.
g Instal·lació d’un cartell informatiu en el
Gorg d’en Perxistor.
g On es aquest racó? Espai per donar a
conèixer indrets i racons del municipi.
g Instal·lació de plaques fotovoltàiques a
l'edifici consistorial.

49
agost

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

Reportatge
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36

g Nova il·luminació nadalenca.
g
Finalització de les obres
d’adequació de l’accessibilitat a
l’edifici de l’Ajuntament.
g Nou servei d’atenció als veïns:
l’agent telemàtica.
g Totes les activitats adaptades a
la pandèmia: carnaval diferent i
excursions a
l’escola, Festa d’Hivern,
sorteig per
a La Marató,
bústia reial,
concurs de
pessebres en
fotografia...
g Pastissos
deliciosos.

Moltes gràcies a tothom! Perquè sou vosaltres qui, amb les col·laboracions, heu fet
possible 50 números del Sant Feliu Diu!

Vòlei Montsoriu

Com a club que ha crescut amb rapidesa, estem
molt orgullosos de poder participar-hi. Independentment dels resultats que obtinguin els
dos equips, poder demostrar tot el que hem
après, les millores que
estem obtenim com a jugadors/es o com a entrenador és molt satisfactori.
El moment del partit és
quan ens podem posar a
prova com a equip, demostrar la nostra cohesió
i aprendre què ens queda
per millorar, sense oblidar
que és un gran moment
d'eufòria en què gaudim
de valent. A més a més,
estem convençuts que co-

Com hem comentat, el dia 14 d'octubre es va disputar el primer partit: Montsoriu GN vs Arbúcies. Tot i
que l'Arbúcies mostrava una gran energia, el
Montsoriu GN va sortir victoriós 3 a 0.
Us animem a seguir-nos a les xarxes socials i us
convidem a gaudir d'una estona de vòlei.
Salut i vòlei!!!

Club de Bitlles
Perxa d'Astor
Nova temporada començada amb moltes
ganes de competir i gaudir jugant a bitlles.

pistes, a veure si així algú/na de nosaltres es pot
classificar per a les finals. De moment no ho estem pas fent malament del tot!

Comentar-vos que, un cop acabada la Lliga Catalana de la temporada passada es van jugar
les finals per províncies i els Negres i els Taronges van quedar en primera i segona posició,
respectivament, de les comarques gironines.

Ja sabeu que si algú està interessat/da en jugar,
entrenem els dimarts i els dijous a la tarda.

Aquest any competim amb 2 equips a la lliga
Catalana, Perxa Taronja a segona divisió i Perxa
Negre a primera. Estem a la meitat de la fase
classificatòria i ens anem trobant amb els equips
de proximitat per poder anar jugant partits i
sumant quants més punts millor. L’objectiu dels
Taronges és promocionar a primera o, si més
no, aguantar a segona. Als Negres ens agradaria poder acabar quant més amunt millor.
10 jugadors participem a la competició individual i jugarem totes les jornades a les nostres
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Des del Vòlei Montsoriu ens plau comunicarvos la nostra participació en el Campionat Supracomarcal de Vòlei de Catalunya Sènior. Per
fer-ho possible hem creat dos equips: el Montsoriu GT i el Montsoriu GN. El dia 14 d'octubre
es va jugar el primer partit de la preselecció.
Aquest és un procés que ens permet determinar en quina categoria jugarem (la Superlliga
mixta o Lliga mixta).

neixerem persones
meravelloses amb les
quals compartirem
la mateixa passió: el
vòlei.

Esports

Benvolguts, benvolgudes,

El nostre contacte és:
bitlles.perxastor@gmail.com

MARC CANTERO de Els Miratges

ANGELINA CARBONELL
de Can Puig

JOSEP SANITJAS de Can Campeny
ENRIQUETA VILÀ
de Can Palet

CARMEN BASSAS
del carrer Ignasi Sagnier
BALDIRI DOMENECH
de Can Goita

ANNA GUBERT de Els Miratges

JORDI SAULA de Can Pinet Nou

ESTHER GUBERT
de Les Casetes de Can Nualart

MARIA ROSA GIBERT, LLUC VALLDOSERA
I ROSA SITJÀ de Can Bruguera

Associació de
Jubilats

Les nostres entitats
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Arribat el setembre
hem
tornat a reprendre les activitats i trobades habituals al
local de Grions.
Agraïm
una
vegada més al
nostre Ajuntament les atencions que ens manifesten, ja que ens han concedit una subvenció i
ara ja disposem de nevera, microones, cafetera
i altaveu.

Les trobades dels dimarts van començar
el 13 de setembre, i que bé que ens ho passem! Els senyors no deixen les seves partides de
cartes i de tant en tant també parlen de com
tenen l’hort i del que toca plantar.

nals i amb pluja autèntica. Val la pena gaudir
d’aquests espectacles!

Les classes de català són cada dimecres,

amb la professora Maria Gubert. Ens va bé repassar l’ortografia i fer dictats, preparar frases
boniques de persones importants (polítics, escriptors...), augmentar el nostre vocabulari i
fer petites redaccions; ara estem treballant les
“anècdotes”.

Les senyores juguem a la mona, al burro, al set i
mig, al memory..., però no falten les estones de
xerrada; parlem dels fills i nets, de les nostres
xacres i dels metges, i fins i tot d’espiritisme i
endevinació, quines coses de fer! Per acabar
mai falta un tall de coca i un refresc.

Alguns exemples de les nostres redaccions sobre anèctodes reals:

Història dels tres porquets
En la meva infància, jo vivia en una casa de pagès. El meu pare era carboner, la meva mare es
cuidava de la casa, de la terra i dels fills. Teníem
animals de tota classe: conills, gallines, ànecs,
oques i també tres porquets, una truja i dos mascles capats.

El taller de memòria. La Farners va venir un
dia per corregir la feina de l’estiu i acomiadarse de nosaltres. La nova monitora és la Janna,
molt decidida, entusiasta i alegre. A partir de
l’octubre, cada dilluns, fem un piló d’exercicis
variats i divertits. Qui ens havia de dir que jugaríem al memory com fèiem amb fills i nets!
Hem anat al teatre!!! El dia 21 d’octubre,
juntament amb l’Associació de Jubilats de
Gualba vam anar al teatre Tívoli a Barcelona a
veure Cantando bajo la lluvia. Un musical divertit, amb un muntatge espectacular, música en
directe, uns artistes i ballarins molt professio-

Un bon dia els porcs no eren al seu lloc, es veu
que havien anat d’excursió i van passar la nit al
bosc, però al matí van aparèixer a l’hora que
acostumaven a menjar. No hi vam donar més
importància.
Però aquella sortida sí que va ser important perquè al cap de tres mesos i mig la truja va parir
nou porquets ratllats maquíssims. Ens van fer
molta il·lusió.
Resulta que la truja va tenir “un afer amorós”
amb un senglar i de tenir tres porquets vam passar a tenir-ne dotze.
Aquesta és la història dels altres tres poquets.
Rosa Rodoreda i Pilar Funayet

Llegint la revista Sant Feliu Diu, l’article “Els negociants de bestiar” em va fer recordar una anècdota que em van explicar quan era joveneta.

Quan els de la Benemèrita senten “churumbeles”, es posen nerviosos i ja treuen les armes reglamentàries.

La història és així: En Xicu Coix, negociat de bestiar d’Hostalric, va comprar un parell de xurmers
a una casa de pagès de Grions, els va carregar a
la seva furgoneta i els va anar a portar fins a una
granja de Massanes. Quan passava per Hostalric
el van parar en un control de la Guàrdia Civil.

Poc s’havia de pensar el pobre Xicu que la traducció al castellà de xurmer (vedell petit) no era
“churumbel” (nen petit).

Es van saludar i, quan ja semblava que li deixaven continuar el camí, els guàrdies van sentir soroll i moviment al darrere de la furgoneta, i amb
autoritat li pregunten:
- Que lleva usted detrás de la furgoneta?
En Xicu Coix sense mostrar cap nerviosisme diu:

La Castanyada
El passat dia 4 de novembre ens vam trobar
a Cal Mestre per celebrar la festa de la Castanyada.
Òbviament aquesta tradició, la fem a les nostres llars la nit del 31 d’octubre, vigília de l’1 de
novembre, dia de Tots Sants.
La família, torrant castanyes a la llar de foc,
panellets i vi bo a la taula, passem la vetllada
recordant i contant històries, anècdotes, acudits, etc., dels nostres éssers estimats que ens
van deixar.
NOSALTRES, JUBILATS DE SANT FELIU DE
BUIXALLEU, A CAL MESTRE.
Com cada any en aquesta data tan assenyalada, els jubilats fem la castanyada amb el propòsit amb què la vam fer a la nostra llar: recordar,
contar històries, acudits, jocs, etc.
Aquest dia el celebrem molt especialment per
a tots els nostres amics i veïns de Sant Feliu,
Grions i Gaserans que ja no són amb nosaltres.
Una vegada plena la panxa amb el tiberi, acabant amb les castanyes, els panellets i el vi bo,
passem a l’acció.
El primer a participar i animar l’ambient va ser
el carismàtic Quim, amb els seus acudits i usant
una trompeta com aquella que s’utilitzava en
els pregons de l’Ajuntament.
Tot seguit es va fer un exercici mental; es tractava d’una figura composta amb 13 bastons

Sort que la història va acabar bé. Quan els civils
van obrir la furgoneta i van veure dos vedellets
i no dos nens, es van relaxar i tots plegats van
aclarir el malentès i el comerciant de bestiar va
poder tancar el seu negoci.
Anna Gubert
Més endavant volem fer un taller de postres i
des del Consell Comarcal ja es tornen a activar
les caminades i altres activitats.
d’uns 15 cm. La figura estava presentada amb
5 quadrats adossats; l’enigma de l’exercici era
aconseguir amb un parell de moviments una
figura de 4 quadrats adossats. El guanyador va
ser l’Isidre Oliver i el segon, en Jordi Guix.
Ara ve el joc tradicional i divertit “sense cadira”: cada vegada que s’estreny el cercle, més
riures! La guanyadora va ser la Maria Masferrer.
Darrere, un altre joc tradicional: la gallina
cega. Amb una mica de perspicàcia o amb els
ulls tapats cal reconèixer la parella. També va
ser divertit. Aquí la guanyadora va ser la Fina
Valverde; va guanyar amb estratègia, se sabia
quins participants hi havia a la prova. Dels tres
participants que estaven a la roda de reconeixement, un tenia “bigoti”... Bingo! La guanyadora “cega” palpant les cares va descobrir la
seva parella, el bigoti el va delatar.
Després, la parella de la guanyadora següent
en la posterior roda de reconeixement es va
posar la mascareta per despistar a la següent
“cega”.
Finalment, el joc dels súbdits del rei o president: obeir les ordres quan el cap mana una ordre. Sempre cal obeir quan la primera paraula
de l’ordre és “el rei o el president mana”.
Ens en anem satisfets d’haver passat una bona
i divertida tarda.
Jesús Ruiz de la urbanització
Ducat del Montseny
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- Nada, dos “churumbeles” que voy a vender.

Les nostres entitats

Un malantès

Colla bastonera
Les Picasoques

Les nostres entitats
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Després d'un any i mig parades per la Covid,
aquest mes d'octubre Les Picasoques ens hem
tornat a trobar!!! Hem tornat amb més ganes
que mai! De mica en mica, la família creix, tenim alguna balladora nova i n’hem recuperat
alguna que s'havia agafat un temps de descans.
Això ens permet poder recuperar els balls de
vuit que teníem una mica apartats, ja que no
érem prou gent per fer-los. Així doncs, aquest
any de retorn ens proposem recuperar tots
els balls que hem anat fent al llarg d'aquests
anys i que les balladores més petites els puguin
aprendre, i al mateix temps tenim moltes ganes
de poder dedicar-nos a preparar un ball nou
creació una mica de cada picasoques. Volem
aprofitar l'oportunitat que ens dona la revista
per fer una crida a tothom que ho vulgui perquè s'animi a venir a provar el ball de bastons,
i si toqueu la gralla, el flabiol o el tambor i ens
voleu acompanyar en els nostres assajos i actuacions estarem encantats!!
Ens podeu trobar els divendres de
21 a 22:30 h a la Sala Polivalent. I
podeu contactar amb nosaltres a
través del correu electrònic: elspicasoques@gmail.com; per Instagram: picasoques.stfeliubuixalleu,
o Facebook: Colla Bastonera Els Picasoques.

Entreteniments

* Com s’hi juga:

Cal omplir les caselles buides amb els números de l’1 al 9 sense
repetir-ne cap en la mateixa f ila, columna o quadre interior.
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Esbart dansaire
Montsoriu
Esbart Dansaire
Montsoriu
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Després d’haver estat ballant a l’esbart
d’aquí el poble des de ben petites, vam tenir l’oportunitat d’assistir com a balladores a
l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes, esbart que
no només ens ha fet créixer com a balladores,
sinó també madurar personalment oferintnos l’ocasió de viatjar internacionalment
(Shanghai, Xina; Amsterdam, Holanda, etc.) i
de preparar-nos per ara poder tornar al nostre
poble com a noves monitores i poder transmetre tot el que aquests anys ens han ensenyat.
Ara ja podem dir que portem més de 15 anys
ballant entre esbart i esbart.
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els divendres. D’aquesta manera la canalla s’ha
pogut tornar a reunir i poden tornar a gaudir
dels moments de dansa, de les rialles, i preparar-se per a les futures actuacions.
Finalment, volem agrair a tots els balladors i
balladores que hagin triat un any més continuar formant part d’aquesta bonica família
que defensa la cultura i dansa catalanes, i també donem les gràcies a tots els que fan possible
que aquest esbart pugui continuar creixent i
fent anys, al costat de tots els veïns i veïnes del
poble.

Les nostres entitats

Som la Mariona Sabadell, de Can Jan de Grions,
i la Júlia Roquet, de Can Roquet de Sant Feliu de Buixalleu, i aquest any se’ns ha donat
l’oportunitat de formar part de l’Esbart Dansaire Montsoriu com a monitores per a aquesta
propera temporada 2021-2022.

Aquests darrers anys la pandèmia ens ha deixat
a tots confinats i ens ha impedit poder realitzar
les activitats diàries que es duien a terme al poble de Sant Feliu de Buixalleu, però aquest passat 15 d’octubre l’Esbart Dansaire Montsoriu es
va reactivar després de quasi dos anys sense poder realitzar res. Després d’aquesta aturada, el
començament ha sigut difícil. Tot i haver-hi un
nombre baix de balladors i balladores, tots i totes han començat amb moltes ganes d’assajar
Us esperem a dansar els divendres a la tarda a la Sala Polivalent
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ULLS DE COLOR MEL
Mercè Serra de Banyoles

Relat curt

desembre 2021_Sant Feliu Diu 50

44

S’havia “escapat” de casa. Aquell matí de diumenge havia reunit el valor suficient per demanar-li a la Clàudia que es quedés amb les
nenes, que se n’ocupés ella, que tocava el dos
almenys fins l’hora de berenar. No podia més,
estava esgotat d’estar al peu del canó per a
tot i per a tothom. El teletreball l’havia tancat
a casa acompanyat de les seves filles. El virus
de guarderia que les bessones arrossegaven
l’havia convertit en un buda de mil braços, un
fora de sèrie, vaja.
No eren ni les nou del matí, però ja estava entrant a l’autopista. Li encantava conduir sol, se
n’havia ben oblidat. Va mirar pel retrovisor i es
va fixar en les cadiretes de les nenes, buides. Se
li feia estrany sentir només el soroll del motor.
Va prémer un xic més l’accelerador, li semblava que ara podia fer-ho, anava sol. La Claudia
seria a casa tot el dia, estaria per les nenes i segurament aprofitaria per fer-se les carmanyoles de tota la setmana. Bé, de tres dies només,
perquè de dijous a dissabte estaria a un altre
congrés de traumatologia pediàtrica, aquesta
vegada a Bilbao. Va activar la música al navegador, Metallica. Per ell encara quedaven coses
al congelador, a més, dimarts passaria la seva
mare per casa i segur que portaria túpers. Tenia una videoconferència important amb un
client de Brussel·les i no podia tenir les nenes
a dins l’estudi. Estaven acostumades a veure
com el seu pare parlava per la pantalla amb la
seva germana bessona, la tia Lila. Però no pas
tothom qui surt a la pantalla és la tia Lila que
viu a Munic. Això elles encara no ho entenien
i feien la mateixa benvinguda a tothom, amb
crits, riures i algun petarrot innocent. Per això
la Montserrat vindria el dimarts, per cuidar-se
de les petites encara malaltones i deixar-lo tranquil. A més a més, potser es quedaria a dinar.
Continuava conduint més ràpid de l’habitual,
notava com l’adrenalina se li activava amb la
velocitat i el heavy metal. Tenia el peu dret a
baix i agafava amb força el volant.
Va aparcar el cotxe a la muntanya de Montjuïc;
arribar fins al Museu Nacional d’Art de Catalunya seria un passeig. Quan va veure l’hora
se’n va fer creus, com havia pogut arribar tan
ràpid? Amb prou feines recordava el trajecte,
havia conduït sense adonar-se’n. No recordava
ni els peatges oberts de l’autopista, ni els semàfors de Barcelona, res de res. Anava per apagar la música i sortir del cotxe quan va sonar la
cançó del seu casament: Nothing else matters.
Absort en aquell núvol de records i emocions es
va deixar caure al seient mirant al parc infantil
que tenia al davant; al darrere s’hi entreveia la
ciutat. Va respirar profundament i va sentir un

pes a sobre que no el deixava canviar de posició. No li va voler fer cas. Sabia que si cedia
com altres vegades havia fet no sortiria d’allà,
que es quedaria paralitzat només esperant un
“clic” que l’activés per continuar. Volia anar al
museu, passejar-hi amb calma, li agradava l’art
i feia molt de temps que no feia res per ell mateix. Les nenes estaven bé, més tard berenaria
amb elles i amb la Clàudia. S’havia de moure,
així que va prémer els llavis, va agafar la jaqueta i va sortir del cotxe decidit.
Va seguir el circuit habitual de les exposicions
permanents, aturant-se molta estona a les sales
d’art romànic. Sempre l’havien impressionat les
tortures representades a les pintures, retaules i
frescos de l’època. Quins temps més foscos, es
deia. Va continuar per tot l’edifici fins a arribar a les sala d’escultura modernista. La llum
era perfecta, clara i neta. A la sala s’hi respirava pau, el silenci era gairebé absolut. Va anar
deixant a banda i banda figures d’autors catalans com Llimona i Vayreda fins que alguna
cosa se li va remoure per dins. Es va aturar davant d’una escultura que el va commoure. Sense girar-se del tot, es va asseure en un banc que
intuïa darrere seu, l’únic de la sala. Semblava
posat expressament per contemplar aquella
obra mestra de Miquel Blay, Els primers freds.
Sentia la tendresa entre aquell avi i la seva neta
i el patiment dels dos cossos nus davant el fred.
Va creuar les cames i els braços, sense deixar
de mirar fixament l’escultura; aquell marbre
semblava prendre vida. Va deixar de pensar. A
l’altre extrem del banc hi havia una noia asseguda que ell no havia vist, contemplant també
l’obra de Blay.
- Los primeros fríos. Así se llama en Argentina. En el Jardín Botánico de Buenos Aires tenemos una reproducción.- Va dir la
noia sense deixar de mirar el marbre, dins
d’aquella aurèola hipnòtica que els havia
atrapat a tots dos. Ell es va girar i se la va
mirar sorprès.
- Com?- Va dubtar un moment.
- La escultura, impresiona, verdad?-La noia
la va assenyalar amb la mà- Es real... Puedes
sentir el frío?
- Ostres, doncs sí- es va fregar els braços.
- Claro... a mi me pasó lo mismo en Argentina. Por eso me vine acá, quería ver la original.
- Ah...- va dubtar altra vegada. Els ulls de
color mel d’aquella noia tan espontània el
van desconcertar.
- Soy Cruz -li va allargar la mà i es van saludar.

Recórrer al patrocini de sant Josep
Mossèn Rossend Roca

El 8 de desembre de l’any 1870 el sant pare
que aleshores regia l’Església, Pius X, instituí un any papal i va demanar el seu patrocini per a tota l’Església universal.
En complir-se el 150 aniversari d’aquesta efemèride, el papa actual, el papa Francesc, va
senyalar el present any com un Any
Josefí i va exhortar tots els fidels a
acudir sovint al patrocini del Gloriós
Patriarca. Renovem, doncs, el nostre
amor i la confiança envers el gloriós i
humil fuster de Nazaret, espòs virginal de Maria i pare nutrici de Jesús.
Podem tornar a practicar els 7 diumenges a sant Josep i a resar de matí
i vespre aquelles jaculatòries que ens
ensenyaven a resar les nostre bones
mares, ja des de petits, quan ens llevaven i quan ens portaven a dormir,
i que diuen “Jesús, Josep i Maria, us
dono el cor i l'ànima mia: Jesús, Josep i Maria, assistiu-me en vida i en
ma última agonia: Jesús, Josep i Maria, descansi en pau l'ànima mia”.
I els diumenges que participem en
la santa missa, unim-nos al sacerdot
que resa, després del res del Parenostre, la pregària que també pot
llegir un simple fidel en veu alta, i
que diu: “Us preguem que tingueu
pietat de tots nosaltres i feu que

amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Josep,
el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots
els temps que han viscut amb la vostra amistat,
tinguem part en la vida eterna i puguem lloarvos i glorificar-vos per Jesucrist el Vostre Fill”.
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va allargar la mà. En Marc se la va mirar des
del banc sense saber què fer, dubtant- Vamos, Marc!
- A on? -No entenia res, no podia pensar. La
llum del sol el va enlluernar i li va donar la
mà. -A on vols anar?
- A vivir!
Es notava un pes molt fort al pit i les cames
adolorides, no es podia moure. Sentia unes
veus llunyanes i com algú el sacsejava a banda
i banda. Un gust metàl·lic el va fer escopir sang
i va obrir els ulls.
- Hola? Marc? Tranquil, has tingut un accident de cotxe. Estem a l’ambulància, et posaràs bé. -En Marc va agafar la mà d’aquella
noia d’ulls de color mel.
- Tu no eres argentina?-Va dir-li amb una
veu prima.
- Com? No, soc la doctora Molins- Va contestar-li ella amb una rialla. Li va injectar un
calmant i en Marc es va adormir.

El racó del mossèn

- Jo soc en Marc- li va somriure per compromís. Continuava desconcertat i enfredorit.
- En, Marc, me parece que hoy no es tu mejor día, verdad? O me equivoco? Te veo un
poco perdido.
- No vas desencaminada, no.... -es va tornar
a mirar la figura i va fer un esbufec, rascantse el front.
- Ya veo..., pues has venido al lugar ideal.
Sabes? Yo cuando quiero estar sola me refugio aquí, en esta sala. Te lo recomiendo.
- Ja... t’entenc, sí.-A poc a poc en Marc anava entrant a la conversa, assentint amb el
cap- Perdona, eh, però és que no m’havia
fixat que hi havia algú més.
- “Algú més”? Dirás que no te habías fijado
en mi. En yo. Es decir, en yo Cruz.-Li va dir
ella, exagerant.
- Bé sí, doncs això, perdona- Se li va escapar
un riure sincer.
- Ah, no te preocupes! Esto lo arreglamos
rápido! -La noia es va aixecar d’un salt i li

La taverna de Cal Llop
Jaume Fugarolas antic estadant de Can Lleganya

Els nostres records
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El turó del Llop es troba entre els tres més
alts de Gaserans, amb el turó de la Torra de
la Mora i el turó del Mont del Far, a la part
alta de la serra de Bosc d’Amunt. Al bell cim
del turó del Llop, com un humil castell antic,
hi hagué una casa habitada anomenada
Cal Llop, en la qual s’hi establí una taverna,
casa de la qual avui no en trobem cap rastre,
ni tan sols dels fonaments. Diuen que fou
esborrada per algun interès urbanístic.
No es veu cap bassa ni naixement d’aigua
pel voltant. Pel seu consum els punts més
propers eren els pous de Cal Rebaixí i de
Can Casiques, o les fonts de Cal Trempat
Xic i de Can Timborra i la portaven a pes
de braços. No sabem l’antiguitat de Cal
Llop, però la memòria dels vells que ara ens
permet parlar-ne abraça de mitjan s. XIX
fins als dos primers decennis del s. XX, unes
èpoques en què Bosc d’Amunt era poblat
per unes 40 cases habitades per famílies de
pagesos i bosquerols, un veïnat amb sentit
d’identitat. En Vicenç Buhils de Cal Mestre
ens parla d’aquest turó i d’aquesta casa,
dels quals n’havia sentit expressar moltes
vivències al seu avi i a d’altres veïns grans
a qui admirava. En Vicenç, sense perdre el
sentit del present, ha conservat sempre un
gran zel i civisme pel passat de la gent i la
geografia de la serra de Bosc d’Amunt. A
la primera part del s. XIX el llop encara era
molt present i devastava els galliners i els
ramats de les cases de la serra, així el nom
de l’indret en qüestió ve derivat de l’antiga
cacera del llop. Aleshores els caçadors feien
trobada en aquest lloc alt del turó i, quan
ja era de nit, es posaven a l’aguait dels
llops damunt d’un arbre per no ser flairats,
en els punts per on creien que passarien,
combinaven l’arma de foc amb el rastreig
de gossos, el reclam i les trampes parades.
Sentint el crit del reclam baixaven en
llopada de les llobateres de la banda del
turó de Montsoriu. De l’època dels llops en
queden encara moltes reminiscències en
la nostra parla, com ara els noms de molts
indrets, o dites com veure-li les orelles al
llop, fosc com una gola de llop, no vagis
de vespre que se’t menjarà el llop, menjar
com un llop o llop amb pell d’ovella. L’amo
de Cal Llop era caçador, estimat com a
veí, tenia reputació de bon treballador i
a casa seva, no sabem si a mitjan segle ja
era establiment, s’hi feien les trobades per
anar a la caça del llop. Es conta que, un dia,
estant a l’aguait damunt d’un pi, va passar
un llop i li va disparar, però l’escopeta de
pistó va fallar i el soroll va persuadir el
llop, el qual no es va moure de sota l’arbre.
Passades unes hores de gran espant, els
caçadors van matar el llop, però fins que

no li van coure el fetge i se’l va menjar no
es va tornar a sentir valent.
Per als pagesos de l’època les diversions
només ocupaven les tardes dels dies de
festa, eren les tardes dels diumenges i
altres dies de precepte festiu. Habitualment
passaven la tarda a la taverna del seu propi
veïnat o a la més propera. A la taverna
hi anaven molts homes a jugar a cartes,
bevien i berenaven, al pati el jovent hi
feia altres jocs competint entre ells i en el
mateix local, o en un altre d’adjacent, hi
havia la sala de ball, en la qual passada la
mitja tarda s’hi reunia molta gent, homes
i dones, joves i grans. Una de les més
antigues fou l’esmentada taverna de Cal
Llop, a la qual hi assistia la gent de la serra
i dels voltants, així com també n’hi arribava
de Breda. En coneixem l’existència des de
les dues últimes dècades del s. XIX fins
començar el segon decenni del s. XX. En
Vicenç Buhils de Cal Mestre explica que la
Cançó de la Serra, basada en el ball de Cal
Llop, l’havien compost els ollers del carrer
dels Lladres de Breda. El carrer dels Lladres
donava l’entrada a Breda a la gent de Bosc
d’Amunt, molts dels quals eren tinguts per
lladres, no ens oblidéssim pas la banda d’en
Mata-rectors. En Vicenç explica que a Cal
Llop hi anava a ballar el jovent i les parelles
de les cases de pagès de la serra i de la part
alta de Gaserans, remarca que també hi
anaven els de la serra de les Brugueres, els
quals, encara que quedessin lluny, tenien el
camí recte. Hi anaven els del Rieral de Sant
Feliu de Buixalleu, així com els pagesos
de Breda i gent de la mateixa vila. Tots
aprofitaven per traguejar i molts també
per berenar a la taverna. A l’estiu el ball
el feien al pati en un tancat de ramatges,

En Lluís també diu que en Xicu Llop era
un cantaire de taverna del seu temps,
sense lletra i menys encara sense solfeig,
imaginava rodolins i cançons inspirant-se
en els paisatges i llocs emblemàtics de Bosc
d’Amunt, en els personatges de Gaserans i
de Breda i en els fenòmens meteorològics.
En Lluís en recordava la següent recitació:
A Cal Sanador hi ha negror, a Cal Trempat
està ben embolicat, a Can Joanic hi plou
un xic, a Can Sagristia pla hi plovia, mentre
que a Can Xifrè és ben serè. Pogué tenir
incidència en la composició de la cançó de
la Serra de Bosc d’Amunt, cançó popular
centrada en el ball de Cal Llop, basada
en la gent de les cases de Bosc d’Amunt i
tractada amb to satíric, escrita pels ollers
del carrer dels Lladres de Breda. Aquesta
cançó popular en Lluís deia que es ballava
a Cal Llop i que els balladors es movien

En Lluís Ferrer i Bayer parlava amb
entusiasme d’en Xicu Llop, deia que
obsessivament configurava cançons i
rodolins de manera espontània, cantats,
recitats i coneguts només en els ambients
dels seus entorns, però això el distingia
dels cantadors de tonades tradicionals
a les tavernes, molt escoltats, però que
no sabien expressar les seves sensacions.
Seguint el parer d’en Lluís, en Xicu el
podríem considerar entre els referents de
la cultura d’arrel pagesa de la comarca: les
seves cançons, versets i rodolins formaven
part del que en diuen folklore, encara que
les tan senzilles creacions no han quedat
escrites ni gravades i per tant s’han perdut
per sempre. No oblidéssim pas que entre
els pagesos hi havia molt el costum de
cantar en colla cançons populars quan
treballaven, al segar, a l’era, a la vinya i fins i
tot el jovent es divertia cantant pels camins
quan es desplaçava al ball del diumenge.
No sabem de cert si era conegut pel Xic
Llop o per en Xicu Llop, o totes dues coses
a la vegada, malauradament, però, d’ell
només en coneixem de tradició el cognom
i els sobrenoms i les petites pinzellades
que he pogut exposar. Els últims cantaires
de Gaserans que fins als anys 50 del s. XX
encara cantaven espontàniament cançons
tradicionals a les tavernes de Breda foren
en Salvador Vinyets, en Nolasco, i l’Anton
Alsina, en Vinyó. Tots dos van deixar
la tonada de la Cançó de la Serra a les
seves filles i nets, alhora que l’Alsina va
transmetre la lletra a en Vicenç de Cal
Mestre, encuriosit perquè parlava de les
cases de la Serra, entre tots l’han salvada
fins ara. La taverna es tancà entrats els anys
20. La tradició diu que fou cap al 1925. L’any
1926, ja tancada, hi va néixer en Miquel de
Cal Notari.
En Vicenç Buhils explica que després de
tancar la taverna de Cal llop, tot seguit se
n’obrí una de nova a Can Grapes, igualment
a la serra de Bosc d’Amunt, amb l’inici d’un
nou ball dirigit al mateix jovent. Can Grapes,
propera a Cal Mestre, era regentada per en
Josep Ferrer i la Pietat Bayer, matrimoni
que abans havia habitat a Cal Trempat Xic
i a Cal Portuguès, pares de molts fills entre
els quals en Lluís Ferrer i Bayer, de qui hem
parlat abans. Una anècdota és que arribava
l’aigua a l’interior de la casa d’una bassa
de més amunt, per mitjà d’una enginyosa
canal de canya. Aquesta taverna es tancà
entrant la dècada dels 30, després de pocs
anys d’activitat. El nom de la casa venia
derivat d’una dona que morí el 17 d’abril
de 1876 anomenada la Grapes, de nom
Rosa Riera.
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D’aquesta taverna també me n’havia parlat
en Lluís Ferrer i Bayer, nascut a Cal Portuguès,
el qual de petit hi havia acudit amb els seus
germans més grans. Quan l’hem conegut
en Lluís ja era molt gran i morí fa pocs anys.
Vivia en una casa de pagès de Sant Antoni
de Vilamajor amb la seva família. Era un
home agradable i guardava un record viu
i apassionat de la seva primera joventut,
passada en tres cases de Bosc d’Amunt: Cal
Portuguès, on va néixer; Cal Trempat Xic
i Can Grapes, entretant també estigué de
mosso de Can Domènec de Grions. Diu que
el propietari de la taverna era conegut per
tothom com en Xicu Llop i ell era el que
organitzava el ball, antigament executat
amb una cornamusa, però modernament
protagonitzat per flabiolaires, els més
assidus en Joanet del Garduix i en Burina,
tots dos de cases del Rieral poc distants de
Cal Llop. La tradició diu que en els últims
temps en Pau Curt, pagès de Breda, hi va
pujar amb la carreta i els bous un piano de
manubri.

donant voltes. Una cançó com tantes
fetes per compositors diletants, musicades
i convertides en ballables pels mateixos
flabiolaires adaptades als compassos del
moment.

Els nostres records

els assistents gaudien les vetlles amb molta
diversió i molta gresca. Per romandre a dins
havien de fer alguna despesa, fos de beure
o de menjar, generalment bevien vi, de
tant en tant també aiguardents o conyac
i menjaven un parell de llesques de pa
amb un taiot de botifarra o de pernil. Eren
temps de broma fàcil, de burla pesada, la
ironia de la serra conserva que el matrimoni
d’una casa propera, el vespre del diumenge
se n’anava a dormir i quan l’home
s’adormia profundament la dona marxava
a ballar a Cal Llop. Algun cop que l’home
es despertava, l’anava a buscar al ball amb
un cinglant i li donava cinglantades als
peus fins tornar a casa per un camí llarg i
de baixada molt pendent. Del propietari en
Vicenç diu que ell havia sentit parlar del Xic
Llop i que es deia Estrany de cognom. Fins
i tot a Breda, degut al seu cognom, quan
criticaven algú deien: És més estrany que el
Xic Llop.

Tempestes, ventades, incendis,...
Joan Catafal de Can Bres

Medi Ambient
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Ara, davant de qualsevol malvestat en el nostre
entorn o a la llunyania, tendim a dir que tot plegat es deu al canvi climàtic; però la veritat és
que hi ha unes situacions catastròfiques que són
pròpies del nostre clima mediterrani. Sembla
que hem perdut la memòria viscuda i la que ens
ha arribat per via oral i aquell «això no s’havia
vist mai» a vegades és propi de llacunes en els
nostres records.
Aquí ens centrarem en la pluja. Tenim prou dades que demostren com els fenòmens meteorològics han aparegut periòdicament de forma
dramàtica. N’hi ha prou amb recordar el que
deia la cançó d’en Raimon dels anys vuitanta i
que tots subscriuríem:
Al meu país la pluja no sap ploure.
O plou poc o plou massa.
Si plou poc és la sequera.
Si plou massa és la catàstrofe.
En el nostre poble en tenim uns quants exemples:
En Vicenç Buhils i en Jaume Fugarolas, en la
transcripció de les notes de Jacint Buhils Aymerich, ens parlen de la pedregada de 1861, de la
sequera de 1876 i de la de 1887. També de la desgràcia més coneguda, quan les pluges d’octubre
de 1863 ocasionaren que les aigües que baixaven pel torrent de ca l’Albert s’emportessin el
pont del ferrocarril, ara conegut com a «pont
de les Desgràcies». El balanç fou terrible: 21 passatgers morts!
Més cap aquí, hem sentit de la Maria Mateu de
Can Bres com el pla de Gaserans havia quedat
inundat en diverses ocasions, cosa que havia forçat els estadants de can Pladevall i de can Plademunt a aixoplugar-se a Can Bres.
Tots recordem el temporal Gloria, gener de 2020.
La distància ens permet, després de gairebé dos
anys, fer unes valoracions més asserenades de
les que fèiem en el moment en què la magnitud del desastre ens havia colpit. És veritat que
fou un fenomen extraordinari, però l’activitat
humana, que no havia tingut en compte aquestes situacions pròpies del nostre clima i no havia
actuat en la direcció de prevenir els danys, acabà
facilitant-los: fos construint a tocar de les vores
dels rius, rieres i torrents, desviant-ne el curs, reduint-lo, modificant els nivells dels terrenys de
l’entorn...
Exposarem un exemple ben clar associat als
danys del Gloria en un lloc concret de Gaserans
i que ens podíem haver estalviat fent les coses
d’una altra manera. A l’entrada de la passera
que travessa la riera d’Arbúcies i que permet el
pas de Gaserans cap a Grions, l’aigua va sortir
de mare i arrossegà la terra de conreu i els sembrats del costat dret de la riera. Les fotos, amb

els pals de la llum, indiquen el nivell originari
del terreny i, per tant, són el testimoni incontestable que ens demostren que la cota d’aquests

camps havia estat molt més alta. L’extracció de
gran quantitat de graves i sorra deixà el terreny
a la mateixa alçada que la riera. L’aigua ho va
tenir ben fàcil. El nivell primitiu dels camps hauria dificultat a l’aigua sortir de la llera. Potser
n’hauria mossegat una part, però no hauria
tingut el camí lliure com fou el cas. En una de
les fotos és pot apreciar el mur de terra que la
maquinària va fer després de la gran riuada per
reconduir l’aigua. Està clar que l’alçada del nou
mur resta per sota del nivell primitiu d’abans de
les extraccions i un marge sobreposat mai tindrà
la consistència de la massa compacta de tot un
camp.

Sovint som nosaltres qui, en lloc d’actuar de
forma previsora, ho fem en sentit contrari. No
si val dir que tot el que passa és degut al canvi
climàtic.
Les terribles riuades de setembre de 1962, que
ocasionaren centenars de morts a la zona del
Vallès, foren el resultat d’una gestió amb interessos sense escrúpols i amb guanys ràpids que
possibilitaren construir allà on es posava en greu
risc la vida de les persones. Si passés ara, ens valdríem del canvi climàtic per exculpar responsabilitats. Que bé va poder fer servir una veritat
científica per amagar els nostres pecats! La «mai
vista» nevada de Nadal del mateix any contribuiria a atribuir la catàstrofe a una situació global, en què les culpes queden difuminades.
No ens confonguem, però: el canvi climàtic és
una realitat indiscutible i que necessita mesures
urgents i enèrgiques. Si no, l’herència per als
que venen al darrere és ben magra!

Control del cactus Opuntia
aurantiaca
Enric Fàbregas de Galanthus Natura

Opuntia aurantiaca és un cactus espinós originari
de l’Amèrica del Sud que pot presentar un comportament invasor fora de la seva regió d’origen,
principalment en països amb climes temperats i
càlids com ara Austràlia i Sud-àfrica, on es considera una espècie molt problemàtica. Aquesta figuera de moro creix molt bé a les regions de clima
mediterrani amb estius eixuts i hiverns temperats,
on puntualment s’ha naturalitzat i establert a
partir d’exemplars ornamentals.
O. aurantiaca, tot i el seu potencial invasor, no
es troba inclosa al catàleg d’espècies invasores
del Reial decret 630/2013, ni tampoc a la llista
d’espècies exòtiques invasores preocupants per a
la UE del Reglament d’execució (UE) n. 1143/2016.
A la base de dades de l’EXOCAT es considera com
una espècie establerta al territori català.
Aquesta petita figuera de moro no produeix fruits
amb llavors fèrtils, i la seva dispersió es realitza
mitjançant l’acció involuntària dels mamífers que
arrosseguen petits fragments de la planta clavats
al cos i els transporten lluny del focus dispersor. Es
tracta d’un cactus molt trencadís que genera una
gran quantitat de propàguls espinescents. Es propaga molt bé en vessants assolellats orientats al
sud i amb poca vegetació, principalment en herbassars i matollars esclarissats. Quan aquest cactus
comença a estar ben instaurat en una determinada localitat, la seva expansió esdevé més ràpida
degut a la gran quantitat de fragments que generen les plantes. En els llocs afectats per O. aurantiaca l’ús públic queda condicionat ja que es
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tracta d’una espècie
molt espinescent que
pot ocasionar ferides
tant a persones com
a animals domèstics,
o que rebenta amb
facilitat les rodes de
les bicicletes. En molts
del casos s’han conegut les localitats on fa
acte de presència per
les queixes que presenten els veïns als
ajuntaments.
Es coneix la presència d’aquest cactus a Catalunya des de fa temps, tot i que només apareix en
llistes i no existeixen pràcticament cites formals
publicades ni detallades. Els darrers anys s’ha pogut constatar la presència d’O. aurantiaca en diferents localitats litorals i també de l’interior de
Catalunya. Les localitats conegudes en general es
troben situades prop de nuclis urbans, des d’on
presumiblement s’han naturalitzat i escampat a
partir d’exemplars ornamentals. Aquest és el cas
de Sant Feliu de Buixalleu, on el cactus s’havia
plantat com a espècie ornamental a les vores del
mas i amb el pas dels anys va anar guanyant terreny, ocupant els marges dels conreus i marges de
camins i penetrant en zones de brolla. Afortunadament dins del municipi, de caire molt forestal,
l’espècie no té gaires zones òptimes on poder
escampar-se.
Les tasques de control d’aquest cactus són laborioses i gairebé sempre passen per arrencar mecànicament tota la vegetació herbàcia i arbustiva
que conviu amb l’espècie per assegurar la neteja
total dels petits fragments que produeix. Un cop
netejades les àrees afectades, s’han d’enterrar
les restes en una rasa prou profunda per evitar
que rebroti i facilitar la seva descomposició. Cal
dir que és molt complicat fer net en el 100% de
les superfícies afectades per O. aurantiaca ja que
molts propàguls passen desapercebuts durant les
tasques de neteja; per això és necessari realitzar
repassos de manteniment en anualitats posteriors
per garantir un bon control de l’espècie i que no
torni a escampar-se.

Medi Ambient

En els darrers 70 anys la problemàtica de les espècies exòtiques invasores ha anat in crescendo.
Aquestes espècies han proliferat en les darreres dècades pel procés de globalització, i moltes
d’elles, com alguns cactus, es poden veure afavorides pel canvi climàtic. Aquestes espècies són
especialment preocupants quan alteren processos
ecològics o quan afecten directament els usos humans.
Durant l’octubre de 2021, per iniciativa de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i gràcies
a l'avís d'unes veïnes i amb el finançament de la
Diputació de Girona, l’empresa Forestal Catalana
SA ha realitzat les tasques de control d’Opuntia
aurantiaca a l’entorn del mas de Can Montal.

Exposició del projecte Life Tritó
Montseny
Gemma Pascual tècnica del Parc Natural del Montseny i Reserva de la Biosfera del Montseny
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El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) és un
amfibi endèmic d’aquest massís, que es troba en
perill crític d’extinció, ja que en estat salvatge
s’estima que el nombre d'individus adults no
supera els 1.500 exemplars en una àrea de distribució molt petita, de menys de 25 km2. Atès
l’elevat risc d’extinció d’aquesta espècie, l’any
2016 es va iniciar el projecte europeu Life Tritó
Montseny amb l’objectiu principal de millorarne l’estat de conservació. Aquest projecte promou gairebé cinquanta accions per millorar la
connectivitat ecològica dels torrents i la seva
qualitat i quantitat d’aigua, aprofundir en el coneixement de l’espècie i ampliar la seva àrea de
distribució a partir d’alliberaments d’individus
criats en captivitat, d’entre d’altres actuacions.
El projecte havia de finalitzar el 2020, però es
va concedir una pròrroga de dos anys més per
a finalitzar aquelles accions que encara estaven
pendents d’execució.
Per donar a conèixer aquesta espècie tan singular i les accions que s’estan duent a terme per
assegurar-ne la seva supervivència, el maig del
2018 es va inaugurar l’exposició "El meu nom
és Calotriton i només visc al Montseny!",
que durant tres anys d'itinerància s’ha exposat
a més de trenta municipis d'arreu del país amb
gairebé 21.000 visitants.
L’exposició dona a conèixer aspectes de la biologia i l'ecologia d’aquest amfibi urodel i difon
els trets més característics d’aquesta espècie.
Així per exemple s’explica que és un organisme
que no supera els 12 cm de longitud i presenta
un cos aplanat totalment adaptat a la vida dels
torrents. Per evitar la flotació, els seus pulmons
estan atrofiats i no són funcionals, d’aquesta
manera pot moure’s pel fons dels torrents. La
respiració s'efectua per la pell del cos i de la
boca i per això requereix aigües fredes, netes i
molt oxigenades.

Autor: Iñaki Relanzón

Una altra particularitat del tritó del Montseny
és que dins de la mateixa espècie es diferencien

dues poblacions, la varietat oriental i la varietat occidental, amb trets morfològics i genètics
que les distingeixen clarament. Aquestes dues
poblacions estan aïllades entre elles des de fa
500.000 - 250.000 anys, és a dir, d’aleshores ençà
no han intercanviat material genètic! Per això,
en el programa de cria en captivitat, es crien separadament tritons de les poblacions orientals
de les occidentals.
Molts més aspectes d’aquest organisme i del
projecte s’expliquen en aquesta exposició que
s’ha pogut visitar a mitjans de novembre a
Sant Feliu de Buixalleu, tancant d’aquesta manera la itinerància pels divuit municipis dins de
l’àmbit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera
del Montseny. A més, aprofitant que enguany
l’alumnat de 3r i 4t de l’escola Alzines Balladores
està treballant la unitat didàctica “El Montseny
i l’aigua” dins del programa “El Montseny a
l’escola”, un guarda del Parc el 17 de novembre
va fer una visita comentada a l’exposició. Així
mateix també van participar en el taller de tritons de guix, en què cada alumne va confeccionar el seu propi tritó del Montseny.

Esperem que l’exposició i les activitats educatives realitzades hagin permès donar a conèixer una mica més aquesta espècie tan extraordinària, i si en voleu saber encara més detalls
podeu consultar la pàgina web del projecte
www.lifetritomontseny.eu o bé visualitzar
les càpsules audiovisuals que del canal YouTube:
lifetritomontseny.

"

opino que..."

Vaig escriure una bona part d’aquest llibre a
Can Cadell, entre el Montnegre i el Montseny.
Un bonic lloc de Sant Feliu que convida a
endinsar-se en un mateix i pensar en tot allò
d’important que has viscut, que vius. I a pensarho, sobretot, des del cor.
Així va néixer Por las sendas de la fragilidad, un
llibre, recentment publicat per l’editorial CCS,
on es narra, en prosa poètica, la vida especial
d’una persona especial. I de tots aquells
que l’estimen. I també dels que l’envolten,
l’acompanyen, o només el miren posant-s’ho
tot de vegades una mica més fàcil, de vegades
una mica més difícil...

deixo, com a petit tast, el seu primer capítol:
“Oscar baila cuando anda. Balancea su
cuerpo acariciando el aire, el espacio,
en un gracioso torbellino acompasado
con el que avanza y avanza... Para los
ojos de otros “camina raro”… y se
giran y lo miran y apartan la mirada... y
no ven la belleza de sus pasos.
Oscar pudo empezar a caminar a los
cinco años. ¡Qué conquista! Y que gran
belleza en esa conquista.
Como la de esos bailarines que, en
silla de ruedas, bailan, ¡cómo bailan!
aunque no andan”
Moltes gràcies als responsables de la revista
Sant Feliu Diu per demanar-me aquest article
i ajudar a difondre el llibre. Espero que pugui
arribar a moltes famílies i, especialment, a
aquelles que tenen amb elles una persona
dependent, amb la qual lluiten, ploren i riuen.
I a la qual abracen cada dia.
Als que pugueu llegir el llibre, espero que us
agradi i que acompanyi amb escalf el vostre
propi camí.
El llibre el podeu trobar a les principals llibreries
o el podeu encarregar directament a l’editorial
CCS (www.editorialccs.com).

Por las sendas de la fragilidad. Entre la luz de
lo pequeño y vulnerable y diferente y menos
capaz és un apropament emocional al món de
la vulnerabilitat i la cura, des de l'experiència,
la interpel·lació i la reflexió. Un apropament
realista, sense edulcorants, acollint tot allò
que la vida d'una persona amb DisCapacitat,
i la vida de les persones que l'acompanyen,
aporta, conté, ensenya, és... Uns i altres omplen
aquestes pàgines. I el seu valor com a persones,
i la força i les enormes dificultats. I els seus
drets, penes i alegries, límits i èxits. I les pors
i la valentia. I com la societat els mira. Aquí us
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Puri Biniés de la urbanització Can Cadell

Opino que...

Por las sendas de la fragilidad. Entre la luz de
lo pequeño y vulnerable y diferente y menos capaz

la grip i el refredat
Pilar Casellas DUI Referent de Comunitària ABS Breda-Hostalric
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L'aparició d'aquestes dues malalties típiques
de l'hivern és motiu de consultes freqüents
a la farmàcia. Tot i que totes dues tenen una
simptomatologia similar no han de ser confoses.
Mentre que en el cas del refredat els símptomes
són benignes i solen desaparèixer per si sols
al cap d'uns dies, la grip és potencialment
greu, ja que pot presentar complicacions i, tot
i que sovint es resol de forma espontània, és
aconsellable una consulta mèdica.
La grip i el refredat són malalties d'origen víric
que donen lloc a quadres clínics diversos, com
ara rinitis, faringitis, laringotraqueobronquitis,
bronquitis, bronquiolitis i pneumònia.

Refredat
El refredat o refredat comú és una infecció viral
aguda del tracte respiratori que sovint cursa
amb inflamació de les vies aèries altes (nas, sins
paranasals, laringe, tràquea i bronquis) i no
produeix febre.
El període d'incubació és d'un a tres dies i,
en absència de complicacions, els símptomes
desapareixen en 4-10 dies.

Grip
La grip és una infecció viral aguda de les vies
respiratòries superiors que apareix bruscament
amb un quadre de febre (entre 38-40 °C) i
s'acompanya de miàlgies (principalment zona
dorsolumbar i cames), cefalea intensa que pot
cursar amb fotofòbia, tos seca, astènia, dolor
en deglutir, cansament i malestar general. Com
que el refredat té una evolució autolimitant,
transcorregudes 48-96 h des de l'inici de la
simptomatologia la febre comença a remetre,
els símptomes es fan més lleus i, si no sorgeixen
complicacions, el quadre desapareix com a
màxim en 7 dies.

Com es contagien la grip i el
refredat?
A través del contacte amb superfícies
contaminades amb les gotetes, si després es
toquen els ulls, el nas o la boca.

Com es pot evitar la malaltia?
En el cas de la grip, la vacunació anual és la
millor prevenció.

Quins són els símptomes
habituals de la grip?

més

Les manifestacions clíniques s'inicien amb un
període d'incubació de durada variable d’entre
18 i 36 h.

La malaltia comença de forma sobtada amb
malestar general, febre alta, mal de cap, dolors
articulars, mal de coll, tos, esternuts...

Com es poden distingir la grip i el
refredat?
La grip en alguns casos pot provocar vòmits i
diarrea (especialment en nens).
Refredat

Grip

Inici brusc

No

Si

Febre alta

No

Si

Mal de cap

De vegades

Si

Dolor muscular

No

Si

Pèrdua de la gana

No

Si

Esgarrifances

No

Si

De vegades

Si

Secreció nasal

Si

No

Dolor de gola

Si

Si

Tos seca

No

Si

Irritació ocular

No

Si

Complicacions

Poc probable

Probable

Fatiga

Com es tracta el refredat?
Els tractaments alleugereixen la sensació de
malestar i la febre: Paracetamol, Ibuprofen.
No n’escurcen la durada, però ajuden a millorar
els símptomes.
Els antibiòtics NO estan indicats.

Com s'ha de tractar la grip?
Els antibiòtics no curen la grip. No hi ha cap
medicament que curi la grip.

Prevenció
La prevenció, en el cas de la grip, es pot
recolzar en l'ús de vacunes antigripals, que en
molts casos i per a determinats grups de risc
són promogudes i sufragades per l'Estat o per
les comunitats autònomes.
Indicacions. La vacuna està indicada per a
majors de 65 anys, individus amb malalties
cardíaques. Contraindicacions i precaucions:
afeccions pulmonars o renals cròniques,
individus amb malalties metabòliques cròniques
(inclosa diabetis mellitus), persones amb anèmia
o immunodeficiència amb hospitalització l'any
anterior i, finalment, pacients amb elevat risc
de contagi.
Administració. La vacuna s'ha d'administrar
un cop l'any durant els mesos de tardor i

Persones que pateixen un major risc de
patir infecció gripal complicada, com ara:
- Persones d’edat avançada.
- Residents en institucions geriàtriques amb
malalties cròniques.
- Adults i nens que presenten alteracions
cròniques relacionades amb l'aparell
cardiocirculatori o pulmonar.
- Adults i nens amb malalties renals o
diabetis.
- Pacients amb defenses baixes.

• No s'ha d'administrar en pacients amb
síndrome de Guillain-Barré.
• S'ha de tenir precaució en persones amb
hipersensibilitat a la polimixina o neomicina
(antígens de superfície).
• Cal endarrerir la vacunació en casos de
febre o malaltia respiratòria aguda.
• Es desaconsella l'administració simultània
d'aquesta vacuna amb la DTP; cal deixar un
lapse de temps de set dies.
Efectes secundaris. Els més freqüents són de
caràcter local (30%): dolor, eritema i induració,
que acostumen a desaparèixer al cap de 24-48h.
Amb menys freqüència apareixen símptomes
gripals (febre, malestar general, cefalea i
miàlgia), que normalment comencen al cap de
6-8 h després de l'administració i persisteixen
durant un o dos dies. En rares ocasions es
produeixen reaccions al·lèrgiques (urticària,
anafilaxi, angioedema o broncospasme).
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• Es recomana vacunar les embarassades que
estiguin en grups de risc, però sempre després
del primer trimestre d'embaràs.

• Es desaconsella en individus al·lèrgics a les
proteïnes de l'ou o les proteïnes virals.
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ha de contenir els serotips recomanats per
l'OMS. Hi ha diverses formulacions: amb virus
inactivats sencers, virus inactivats fraccionats i
les que contenen només antígens de superfície.
La utilització d’una o altra dependrà de les
característiques individuals de les persones a
les quals van destinades.

Bufa el vent entre les teules
de les teulades de les cases.
Cançons antigues d’amors intensos,
aspres i llunyans.
La nit s’escola i avui no miolen els gats,
només s’amaguen.
I el cor batega pressut i inquiet.
Dins el silenci, el silenci mesura
l’hora clara en el fosc temps dels homes.
La veritat et mira els ulls com una amant ingènua i et
demana confort i abraçades.
Farts de mentides diürnes i opinions desmesurades
busquem a la senzillesa d’un gest el regust de la
conversa amiga.
I en l’ombra de l’absència
bufa el vent interior
de la veu de la pròpia consciència.
La mà al pit, els ulls closos
i els llavis una mica eixuts,
a poc a poc arriba la son...
I el vent bufa les seves cançons antigues
per sobre les teulades.
30 de gener 2015

Sempre mirant al futur…
Amb un creixement sostingut del 20 % anual en
els darrers anys, Reixach obre una nova planta.
Ara, a la nova planta situada al carrer del Ter,
7, de Sant Feliu de Buixalleu, disposem de
10.000m2 i una capacitat de processament de
250 tones diàries. Amb els nous equipaments
de darrera generació, ens dediquem a processar, envasar, congelar i subministrar el nostre
producte als nostres clients.

Les empreses del poble
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Nom de l'empresa: Escorxador Frigorífic
Reixach, SL
Ubicació: Polígon industrial de Gaserans,
Sector Industrial III
Carrer Ter, 7
Activitat: Processament, envasatge, conservació i distribució de productes carnis.
Una mirada enrere...
Després de tota la vida dedicada al sector carni, l'any 2006, dos germans, en Cesc i en Xavi,
emprenen un nou projecte que centra la seva
activitat en el sacrifici, especejament i comercialització de carn de porc.

Què fem..., què volem...
Intentem proveir els nostres clients de productes carnis de gran valor nutricional.
Centrem tots els nostres esforços en la innovació, ja que creiem, fermament, que la innovació
en tots els serveis i processos és la pedra angular que guia i reforça el nostre negoci, dia a
dia. Cuidem les persones que treballen amb nosaltres, ja que considerem que el factor humà,
el nostre equip, és el que fa possible tots els
nostres èxits.
La clau per al nostre èxit: l'adaptació, centrant tots els nostres esforços en adaptar-nos
a les necessitats canviants dels nostres clients,
oferint sempre les opcions més innovadores
per a satisfer les seves necessitats.

I una mica més enllà…
El nostre esforç, la nostra constància, la nostra
capacitat d'adaptació, una visió i tendència innovadores… Equips de primera qualitat i punters en el mercat…

Tot això, juntament amb un equip format per
grans professionals i per un capital humà extraordinari…, ens ha portat a exportar un 55%
de la nostra producció i a tenir presència en
més de 20 països, arreu del món.

Amb més de 20 anys d'experiència en el sector,
continuem tirant amb força, ara ja instal·lats
i en marxa a la nova planta a Sant Feliu de
Buixalleu.

Pica-Pica de pasta de full
Maria Gabarrón de Cal Ferrer

Ingredients
Una massa de pasta de full
rectangular.
Un carbassó.
Dues peres grans conferència.

Un tall de rull de formatge de
cabra.
Oli d’oliva verge.
Una mica de sal.

Dues cullerades soperes de
sucre.

Com es prepara?
S’ha de tenir el forn preparat a 200°C. Es posa la massa de
pasta de full en una safata col·locant el paper vegetal que
porta la massa a sota perquè no s’agafi. Untem la massa per
sobre amb una mica d’oli i hi afegim un polsim de sal. Tallem
a quadrats la massa perquè en surtin uns vint talls. Tallem el
carbassó a rodanxes molt fines i col·loquem dues rodanxes
a cada quadrat de massa, amb una gota d’oli sobre les
rodanxes. Posem la safata dins el forn fins que la massa pugi
i quedi una mica daurada. Mentrestant poseu un pot al foc
amb les dues cullerades soperes de sucre i la pera tallada a
quadradets petits per caramel·litzar-la; un cop feta, la reservem. Tallem el tros de rull de formatge de cabra a quadradets
petits aproximadament d’un centímetre i el reservem.
Retirem la safata del forn una vegada daurada la massa, i col·loquem sobre el carbassó una mica de la pera
caramel·litzada i dos quadradets de formatge de cabra a
cada tall de massa, i tornem a posar la safata al forn fins que
el formatge de cabra s’hagi gratinat una mica.
Traiem la safata del forn i posem els talls en una safata plana
per servir a taula.
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És ideal com a pica-pica. Us animo a provar de fer-la, espero que us agradi.
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aham Gómez, ADF Guilleries-Montseny, Adrià Corella, Adrià Garcia, Adua Masini, Afra Morera, Agar Assessorament Alimentari, A
uñoz, Albit Espuña, Alby Márquez, Aleix Fernández, Aleix Pla, Àlex Romaní, Alfons del Río, Alina Sabaté, Amalia Casadevall, AMPA
ngelina Viñets, Aniol Oliver, Anna Gubert, Anna Ibern, Anna M Ferrer, Anna Masferrer, Anna Masmiquel, Anna Massagué, Anna P
lans, Antonio Martínez, Ariadna Carbonell, Ariadna Romà, Associació Amics de les Abelles, Associació Country Gaserans, Associa
bilats de Sant Feliu de Buixalleu, Baldiri Domenech, Beatriu Catalán, Benet Freixas, Benjamí Vila, Bernat Gimeno, Berta Bancells, B
a, Carlos Domingues, Carlota Romà, Carme Carreras, Carme Roquet, Carmen Bassas, Carmen Comas, Carmen Fradera, Carmen G
a Ribatallada, Clara Romaguera, Clàudia Ramirez, Club de Bitlles Perxa d'Astor, Cobla l'Arbucienca, Colla Bastonera Les Picasoque
de festes Amics de Grions, Comissió de festes de Sant Segimon, Comissió de festes Amics de Sant Feliu de Buixalleu, Concepció
tina Serra, Cultius Ponç, Daniel Bueno, David Gamarra, David Miralpeix, David Oliver, Departament de Territori i Sostenibilitat de
oi Quesada, Elsa Hernandez, Elvira Massó, Emili Casellas, Emma Codina, Enric Fàbregas, Enric Roquet, Enriqueta Vilà, Esbart Dans
nández, Esteve Vilarrasa, Esther Coll, Esther Gubert, Esther Guilana, Eugeni Bareche, Eva Pla, Família Armengol, Família Baronat-G
Fina Torné, Fina Valverde, Francesc Avellaneda, Francesc Morfulleda, Francesc Pintu, Francesca Cabra, Francina Masferrer, Francis
Gerardo Montero, Grions Orientació, Grup Cap d'Estopes, Grup de teatre Riellenc, Grup CiU, Grup ERC-AM, Grup Genion’s, Grup
maní, Isaac Peñarroya, Isaac Gómez, Isabel Balado, Isabel López, Isabel Notivoli, Isabel Pelegrín, Isidre Oliver, Isona Bosch, Jan Gar
Joan Catafal, Joan Coll, Joan Ibern, Joan Mosoll, Joan R Fornaguera, Joan Xamaní, Joana Domingues, Joana Riera, Joaquim Mas
ugarolas, Jordi Guix, Jordi Martínez, Jordi Molins, Jordi Peñarroya, Jordi Riera, Jordi Rosado, Jordi Tura, Jordi Vall·llosera, Jordi Xa
ugarolas, Josep Juanhuix, Josep Lluís Òdena, Josep M Iglesias, Josep M Reichardt, Josep Morera, Josep Negre, Josep Pararol, Jose
ntonio González, Juan Ceballos, Judit Fernández, Juli Sánchez, Júlia Boix, Júlia Fugarolas, Júlia Gonzalez, Júlia Magan, Júlia Roqu
dròmina, Laura Hernán, Laura Muniesa, Lídia Baronat, Lídia Bosch, Livio Pegolo, Lluc Valldosera, Lluís Figueras, Lourdes Codina,
tero, Marc Codina, Marc Corominas, Marc Roura, Marcel Magan, Marcel·lino Oller, Marcela Ramírez, Maria Gabarrón, Maria Guerr
yol, Marina Sibina, Mariona Coll, Mariona Sabadell, Maritxu Irizar, Marta Canaleta, Marta Casellas, Marta Estapé, Marta Gadea, Ma
cè Pascual, Mercè Pratginestós, Mercè Serra, Meritxell Busquets, Meritxell Codina, Meritxell López, Meritxell Planas, Meritxell Sau
artínez, Monika Romaní, Montse Daniel, Montse González, Montse Martorell, Montse Mataró, Montse Rubiño, Montse Rueda, M
ull, Natàlia Miralpeix, Neus Olivé, Neus Sastre, Neus Vilà, Nicolau Ferrer, Nil Papiol, Núria Castanyer, Nuria Rico, Núria Rosell, Núri
ablo Blázquez, Paloma Monterroso, Paqui Clemente, Pares i mares dels infants nascuts del 2004 al 2020, Participants dels difere
ga, Pere Argemí, Pere Bosch, Pere Torné, Pilar Casellas, Pinsos Jané Cardadeu SA, Pitu Roig, Plusfelt SL, Pol Anglisano, Pol Güell, P
amon Palomer, Ramon Ponsatí, Raquel Godoy, Raquel Massaguer, Restaurant Can Puig, Restaurant El Rieral, Restaurant Grions, R
vé, Rosa Barquero, Rosa Guiu, Rosa M Doce, Rosa M Sala, Rosa M Molas, Rosa Muñoz, Rosa Pidemunt, Rosa Pla, Rosa Rodoreda, R
andra Nualart, Santi Sitjà, Santi Vila, Sara Cendan, Sara Deulofeu, Sara Negre, Sara Sitjà, Sergi Perez, Sergi Vilarrasa, Sidru Mosoll,
alde, Teresa Bros, Teresa Clopes, Teresina Viladelbosc, Termoclub SA, Toni Cantero, TotAntic, Vanesa Sala, Veïns de Saint-Féliu-d’Am
a, Xavier Sitjà, Xavier Valls i Yolanda Campeny. Abraham Gómez, ADF Guilleries-Montseny, Adrià Corella, Adrià Garcia, Adua Mas
ba Sala, Albert Estapé, Albert Fugarolas, Albert Muñoz, Albit Espuña, Alby Márquez, Aleix Fernández, Aleix Pla, Àlex Romaní, Alfo
gel Torrent, Àngela Torné, Angelina Canaleta, Angelina Viñets, Aniol Oliver, Anna Gubert, Anna Ibern, Anna M Ferrer, Anna Masfe
toni el Churrero, Antoni Ramon, Antònia Plans, Antonio Martínez, Ariadna Carbonell, Ariadna Romà, Associació Amics de les Ab
Sant Feliu de Buixalleu, Associació de jubilats de Sant Feliu de Buixalleu, Baldiri Domenech, Beatriu Catalán, Benet Freixas, Benja
la Gázquez, Carles Amargant, Carles Sala, Carlos Domingues, Carlota Romà, Carme Carreras, Carme Roquet, Carmen Bassas, Carm
at Forestal de Catalunya, Clara Antúnez, Clara Ribatallada, Clara Romaguera, Clàudia Ramirez, Club de Bitlles Perxa d'Astor, Cobla
Comissió de festes Amics de Gaserans, Comissió de festes Amics de Grions, Comissió de festes de Sant Segimon, Comissió de fes
tina Gallego, Cristina Molins, Cristina Romero, Cristina Serra, Cultius Ponç, Daniel Bueno, David Gamarra, David Miralpeix, David
maní, Ecosol, Eduard Ferrer, Elisenda Terradas, Eloi Quesada, Elsa Hernandez, Elvira Massó, Emili Casellas, Emma Codina, Enric Fàb
ymerich, Ester Batlle, Ester Fernández, Esteve Fernández, Esteve Vilarrasa, Esther Coll, Esther Gubert, Esther Guilana, Eugeni Bare
Farners Mora, Félix Patrón, Fèlix Pozo, Ferran Ferré, Fina Torné, Fina Valverde, Francesc Avellaneda, Francesc Morfulleda, Frances
mma Formiga, Gemma Pascual, Gemma Torrent, Gerardo Montero, Grions Orientació, Grup Cap d'Estopes, Grup de teatre Riellen
sticos, Institut Vescomtat de Cabrera, Iria Xamaní, Isaac Peñarroya, Isaac Gómez, Isabel Balado, Isabel López, Isabel Notivoli, Isab
l Llacer, Jesús Rodríguez, Jesús Ruiz, Joan Call, Joan Catafal, Joan Coll, Joan Ibern, Joan Mosoll, Joan R Fornaguera, Joan Xamaní,
oel Oliver, Jordi Aparicio, Jordi Baronat, Jordi Fugarolas, Jordi Guix, Jordi Martínez, Jordi Molins, Jordi Peñarroya, Jordi Riera, Jord
nché, Josep Carrasquer, Josep Costa, Josep Fugarolas, Josep Juanhuix, Josep Lluís Òdena, Josep M Iglesias, Josep M Reichardt, Jo
ent, Josep Trallero, Josep Tussell, Juan Antonio González, Juan Ceballos, Judit Fernández, Juli Sánchez, Júlia Boix, Júlia Fugarolas
aia Rosell, Lali Rodríguez, Lamitor SA, L'Andròmina, Laura Hernán, Laura Muniesa, Lídia Baronat, Lídia Bosch, Livio Pegolo, Lluc V
anel Coll, Mar Fortuny, Marc Argemí, Marc Cantero, Marc Codina, Marc Corominas, Marc Roura, Marcel Magan, Marcel·lino Oller, M
ès, Maribel Almagro, Marina Castro, Marina Mayol, Marina Sibina, Mariona Coll, Mariona Sabadell, Maritxu Irizar, Marta Canaleta,
tina Barnola, Martina Ramon, Mateu Valls, Mercè Pascual, Mercè Pratginestós, Mercè Serra, Meritxell Busquets, Meritxell Codina,
Míriam Benítez, Mn. Rossend Roca, Mònica Martínez, Monika Romaní, Montse Daniel, Montse González, Montse Martorell, Mont
ic del Montseny, Narcís Valldosera, Natàlia Brull, Natàlia Miralpeix, Neus Olivé, Neus Sastre, Neus Vilà, Nicolau Ferrer, Nil Papiol, N
ar Farrerons, Oscar Gomez, Oscar Trullàs, Pablo Blázquez, Paloma Monterroso, Paqui Clemente, Pares i mares dels infants nascut
demunt, Pep Sanchez, Pep Solsona, Pere Aliaga, Pere Argemí, Pere Bosch, Pere Torné, Pilar Casellas, Pinsos Jané Cardadeu SA, Pit
rjuan, Radiadores Cerezo SA, Raja El Yakouty, Ramon Palomer, Ramon Ponsatí, Raquel Godoy, Raquel Massaguer, Restaurant Can
stroBar, Retal Iberia SLU, Rita Ramon, Robert Olivé, Rosa Barquero, Rosa Guiu, Rosa M Doce, Rosa M Sala, Rosa M Molas, Rosa Mu
ador Riera, Sandra Brugada, Sandra Molins, Sandra Nualart, Santi Sitjà, Santi Vila, Sara Cendan, Sara Deulofeu, Sara Negre, Sara S
ogues, Susana Puig, Susanna Cruz, Sylvie Alcalde, Teresa Bros, Teresa Clopes, Teresina Viladelbosc, Termoclub SA, Toni Cantero, To
Xavi Casellas, Xavi Faixedas, Xavier Bes, Xavier Mora, Xavier Sitjà, Xavier Valls i Yolanda Campeny. Sant Feliu Diu 50, desembre 21.

