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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

Formació de premonitor/a de lleure de la Selva Sud

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

Les nostres entitats

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

Concurs de pessebres 2021 (veure pàgina 17)
Jubilats, Esbart, Les Picasoques, Colla del senglar i ADF

Relat curt

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

Com parlar amb una morsa

Els nostres records

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

Esports

Agutzil de nit_Sr. Josep Negre

Camí ral d'Hostalric a Arbúcies

Vòlei Montsoriu i CB Perxa d'Astor

Medi Ambient

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

Resum meteorològic any 2021

Altres telèfons d'interès

Opino que...

Dislèxia, 1984 i els telèfons mòbils i Can Toia Nou

El Viatge

Ruta per un país entre dos continents

Sortida a...

Ruta al cim de Pla de Pujalts

Salut

Elements essencials de la teva alimentació

Gastronomia
Bunyols de vent

Agenda

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

ADF Guilleries-Montseny: Central: 972 860 989
Can Puig: 972 860 024
Emergències: 112
Sanitat:
CAP Hostalric / Sant Feliu de Buixalleu: 972 864 395
CAP Breda: 972 870 450
CAP Arbúcies: 972 162 210
CAP Santa Coloma de Farners: 972 843 016
Central: 061 (24 hores)
Sanitat Respon: 902 111 444
Mossos d'Esquadra: Santa Coloma: 972 181 675
Ensenyament:
Escola Alzines Balladores: 972 864 881
Escola Mare de Déu dels Socors: 972 864 469
INS Vescomtat de Cabrera: 972 864 987
Llar d'infants El Patufet: 972 864 435
Altres:
Estació de Servei Gaserans: 972 864 101
Recollida d'animals: 972 340 813
Auto-taxi Jaume: 686 647 861 / 691 133 088
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municipi.-

Editorial.-

Els restaurants

Ja hi tornem a ser! El temps va que vola... Nadal, Cap
d’Any, quatre torrons i en un tres i no res ens hem
plantat al 2022. Pràcticament no hem vist passar el
2021, però només ens ho sembla. Sant Feliu Diu és
a les vostres mans per recordar-vos tot el que hem
anat fent últimament al poble, que no és pas poc!

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

Amb l’arribada de l’hivern vam anar escalfant motors amb els tallers de pessebres. Una pila d’activitats
ens va tenir ocupats durant els dies de Nadal, des del
concurs de pessebres fins al sorteig per a La Marató.
No va poder faltar la visita del Patgessa Reial, que
se’ns va instal·lar a la Sala per recollir les cartes dels
més menuts. Els Reis d’Orient també van fer “parada i fonda” a Sant Feliu, visitant les cases per portar
regals i il·lusió a grans i petits. Finalment, fa pocs
dies vam acomiadar la primera part de l’any amb la
Festa d’Hivern. A les properes pàgines hi trobareu
aquestes activitats i moltes més.
Ja respirem aires primaverals i ens ve de nou omplir
els pulmons sense fer servir mascareta. Han tornat
els somriures al carrer, les trobades i les abraçades.
Ho veiem tot amb uns altres ulls! Malgrat els darrers
dos anys de restriccions, no hem perdut ni l’alegria
ni les ganes de fer celebracions. Des de Sant Feliu
Diu, també mantenim el mateix optimisme i il·lusió.
Per això dediquem temps a aquesta revista, posanthi amb cura el que passa al nostre petit tros de món.
Volem seguir explicant-vos moltes coses!
Gràcies per llegir-nos. Salut i somriures!

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

Motxilla ecològica:

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

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

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 30 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.

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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1- Aprovació de les actes anteriors de les sessions núm. 4, de data 30.09.2021, i 5, de data
11.11.2021.
Punt aprovat per unanimitat.

en l’elaboració del pressupost, però vol deixar ben clar
que, malgrat això, no s’ha deixat de fer res pel municipi.

Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
3- Donar compte dels acords adoptats a la Junta
de Govern núm. 3, de data 27.07.2021.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
4- Aprovació inicial del pressupost municipal de
2021.
Amb caràcter previ a la votació, el Sr. Alcalde pren la
paraula i exposa que són conscients que s’ha anat tard

Tot seguit fa un breu resum dels canvis produïts en la
plantilla de personal respecte al pressupost de l’any
passat.
El cap del Grup Municipal d’ERC, Sr. Xavier Santos Rodoreda, pren la paraula i manifesta que, tot i que saben
que la informació hi és i està disponible, han trobat a
faltar més temps per poder estudiar el pressupost, que
no estan d’acord en aprovar-lo a final d’any i que caldria fer un esforç per intentar que s’aprovés quan toca.
El Sr. Alcalde pren la paraula i respon que l’any que ve
procuraran aprovar-lo a principis d’any.
Punt aprovat amb 4 vots a favor dels regidors del
Grup de Junts i 3 en contra dels regidors del Grup
d’ERC-AM.

INGRESSOS (Resum per capítols)

DESPESES (Resum per capítols)

2- Donar compte dels decrets de l’Alcaldia del
núm. 448 al núm. 562 de 2021.

IMPORT (€)
A. Operacions corrents
Capítol I - Impostos directes

907.239,25

Capítol II - Impostos indirectes

95.000,00

Capítol I - Remuneracions del personal

646.908,78

Capítol II - Compra de béns corrents i serveis

907.641,64

Capítol III - Taxes i altres ingressos

297.406,00

Capítol III - Interessos

11.300,00

Capítol IV - Transferències corrents

366.792,14

Capítol IV - Transferències corrents

95.706,45

Capítol V - Ingressos patrimonials

0,00
B. Operacions de capital

B. Operacions de capital

Total

IMPORT (€)
A. Operacions corrents

Capítol VI - Alineació d'inversions reals

0,00

Capítol VI - Inversions reals

0,00

Capítol VII - Transferències de capital

0,00

Capítol VII - Transferències de capital

0,00

Capítol VIII - Variació d'actius financers

0,00

Capítol VIII - Variació d'actius financers

Capítol IX - Variació de passius financers

0,00

Capítol IX - Variació de passius financers

1.666.437,39

Total

0,00
4.880,52
1.666.437,39

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 17 de desembre 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.
1- Aprovació de l’acta anterior, núm. 6, de data
30.11.2021.
Punt aprovat per unanimitat.
2- Donar compte de l’informe de la secretària interventora que regula l’article 213 del Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals en relació amb l’article 37 del Reial decret 424/2017, de
28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local
(RCIL), de l’exercici de 2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
3- Aprovació definitiva del compte general de
l’exercici 2020.

Punt aprovat per unanimitat.
4- Moció en contra del tancament del parc de
Bombers de Sant Feliu de Buixalleu a partir del
dia 1 de gener de 2022.
Amb caràcter previ a la votació, el Sr. Alcalde pren la
paraula i, després d’una àmplia explicació dels antecedents, manifesta que el que realment es persegueix
amb el tancament de diversos parcs de les comarques
gironines, entre els quals el parc de Bombers de Sant
Feliu de Buixalleu, és intentar posar fi a un model (el
gironí) basat en l’existència de parcs petits i de proximitat, i que aquest tancament suposarà un evident perjudici per al nostre municipi, per molt que a l’edifici ocupat actualment pel parc s’hi instal·li (suposadament)
una escola de formació.

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.
1- Aprovació de l’acta anterior, núm. 7, de data
17.12.2021.
Punt aprovat per unanimitat.
2- Donar compte dels decrets de l’Alcaldia del
núm. 563 al núm. 626 de 2021.
Els membres del Ple es donen per assabentats per
unanimitat.
3- Aprovació inicial del Projecte d’urbanització:
adequació i millora dels serveis mínims del sector
del carrer Montseny.
Punt aprovat per unanimitat.
4- Estudi i aprovació del Conveni marc de

col·laboració per al desenvolupament del projecte Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies, corresponents a l’exercici 2022, i dels annexos 1 i 2.
Punt aprovat per unanimitat.
5- Estudi i aprovació de l’adjudicació a la Fundació
Fauna del contracte menor de prestació de serveis
consistent en la gestió de colònies de gats en zones urbanes.
Punt aprovat per unanimitat.
6- Moció de suport al model d’escola i a la llengua
catalana.
Punt aprovat per unanimitat.

Vols participar
a Sant Feliu
Diu?

Envia’ns ho a
santfeliudiu@gmail.com

Anima’t
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Informació municipal

El Sr. Alcalde pren la paraula i respon que en principi
s’ha de construir una torre, així com un túnel de foc, i
adequar l’actual espai per poder-hi instal·lar aules per
als bombers que vinguin a fer la formació, però que a

dia d’avui això tan sols és una idea, i ni tan sols s’ha
adjudicat la redacció del projecte.
El regidor del Grup Municipal d’ERC Sr. Pau Celma Isanda pren la paraula i pregunta si està previst fer mobilitzacions en contra del tancament del parc de bombers.
El Sr. Alcalde respon que de moment no, però reitera
que el que és important és mostrar unitat i posicionarse tots a una.
Podeu llegir la Moció sencera en el següent enllaç:
https://ja.cat/X0CGk
Punt aprovat per unanimitat.

Resum dels plens municipals.

Per aquests motius, el Sr. Alcalde insisteix en la importància de mostrar unitat entre les diferents formacions
polítiques a l’hora de mostrar la nostra disconformitat
en aquest tema.
La regidora del Grup Municipal d’ERC Sra. Anna Santos
Rodoreda pren la paraula i pregunta si les instal·lacions
que està previst que s’ubiquin al parc de bombers són
molt diferents de les que hi ha construïdes actualment.

Gràcies Carmen!

Breus municipals.

Informació municipal
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El 22 de desembre la Carmen Comas va tancar
la seva etapa com a bidell de la Sala Polivalent.
Han estat més de 17 anys treballant-hi i dedicats
al poble, motiu pel qual, no queda altra que
donar-te les gràcies i desitjar-te el millor. Així,
aprofitem aquestes línies per fer extensible
aquest agraïment de part de tot l’Ajuntament i
del poble de Sant Feliu de Buixalleu: No és un
adéu, sinó un gràcies per tot!

Obres de millora a la
urbanització de Can
Cadell
Durant el mes de febrer es va pavimentar el
rec que passa per darrera el carrer del Pi i que
ocasionava problemes d’escorrentia i inundabilitat.

Tancament de la línia del terme municipal
Amb la firma de l’acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de
Sant Feliu de Buixalleu i de Fogars de la Selva,
en data 25.11.2021, aprovada i ratificada per
acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Buixalleu de 13.04.2022, es dona per tancada
i completada la línia del terme municipal, dins
del procediment de Delimitació municipal iniciat l’any 2009 amb el municipi d’Arbúcies, i
que en els darrers anys s’ha anat fent amb tots
els altres pobles colindants (Sant Celoni, Riudarenes, Santa Coloma de Farners, Breda, Riells i
Viabrea, Sant Celoni, Massanes, Hostalric, i Fogars de la Selva).

RESTITUCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DANYADES PEL
TEMPORAL GLORIA ALS CAMINS MUNICIPALS DE PRIMER
ORDRE I ALTRES
Executades les obres per restituir les infraestructures de subministrament d’aigua potable,
acabades al final de l’any 2021, s’ha procedit a
l’adjudicació de les obres necessàries per restituir l’afectació del temporal Gloria sobre la xarxa viària del municipi de Sant Feliu de Buixalleu, amb especial atenció en l’encreuament
dels camins municipals de primer ordre amb els
diversos torrents que els creuen.

Aquestes
obres
van ser objecte
del “Text refós
Restitució de les
infraestructures
danyades pel temporal
“Gloria”
a Sant Feliu de
Buixalleu - Camins
municipals de pri-

Les actuacions previstes tenen l’objectiu de restituir els drenatges i estabilitzar els talussos laterals de tots els camins municipals, incloses cunetes i vorals. En camins no asfaltats també es
procedirà a reparar el ferm. També es preveuen
diverses actuacions puntuals per restituir esllavissades que afecten la plataforma de camins
municipals de primer ordre en l’encreuament
amb diversos torrents:

- Camí 1r. ordre núm. 10, en l’encreuament
amb el torrent de Can Ranell.
- Camí 1r. ordre núm. 8, en l’encreuament
amb el torrent proper a Can Pons, amb el
torrent del Sot del Bac, amb el torrent proper a Cal Sidret i en l’encreuament amb el
torrent proper a Can Pagès.
Altres actuacions puntuals del projecte preveuen la restitució del pas a desnivell d’accés al
polígon industrial Gaserans, i de diverses afectacions dels carrers del polígon industrial Gaserans, del Polígon industrial Skol i de la urbanització Ducat del Montseny. Finalment, també es
preveu la restitució de tanques i talussos a la
urbanització Can Noguera.

- Camí 1r ordre núm. 20, en l’encreuament
amb el torrent procedent de Can Cadell.
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mer ordre i altres”, elaborat per l’enginyer de
camins, canals i ports Josep Aleix Comas i Herrera, de SERPA - ENGINYERIA I CONSULTORIA
AMBIENTAL, SL, aprovat en data 25.03.2021
i adjudicades a l’empresa Excavacions Rosell, SL en data 02.02.2022, per un import de
124.982,81 € (IVA exclòs), amb una baixa del
10% respecte al preu de licitació. Les obres van
començar el dia 04.02.2022 i s’estan executant
a bon ritme.

El passat mes de desembre van finalitzar les
obres en el cementiri de Grions que han tingut
com a objectiu principal condicionar el recinte

a la normativa vigent, i millorar les condicions
sanitàries i d’accessibilitat.

Breus municipals.

Finalització de les obres d’adequació i millor del
cementiri de Grions

Informació municipal

- Camí 1r ordre núm. 3, en l’encreuament
amb el Barranc de Can Nualart.

Inici del Projecte Gat
Els gats de carrer colonitzen espais urbans on
troben aliments i aixopluc. Això, unit al fet de
no tenir depredadors, permet que els col·lectius
de gats es reprodueixin ràpid i fàcilment arribant a assolir poblacions desmesurades i generant possibles conflictes amb els veïns.

Breus municipals.

Informació municipal
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Arrel de la petició dels veïns de la urbanització de Can Cadell, des de
l’Ajuntament es van cercar
els protocols a seguir i es va
creure important tenir el recolzament d’una entitat que
ens guiés en l’aprenentatge
tant dels veïns com de
l’administració. Així doncs, es
va trobar l’entitat Fundació
Fauna, que gràcies al Projecte
Gat iniciarà el camí pel control de les colònies de gats en
aquella urbanització.
Per harmonitzar la convivència i evitar conflictes entre els gats de carrer i les persones que se
senten perjudicades, el “Projecte Gat” aplica el
programa CER (Captura-Esterilització-Retorn).
És un sistema per controlar la natalitat dels
gats d'una colònia consistent en capturar-los
mitjançant gàbies-trampa, portar-los a un centre veterinari per esterilitzar-los, i retornar-los
a la colònia d'origen. A fi d'identificar els gats
esterilitzats, el veterinari els marca amb un tall
a l'orella.
La feina de captura i alimentació la realitzen les
mateixes persones que gestionen les colònies

de gats de manera desinteressada, els o les alimentadores. Però a banda d’alimentar aquests
gats, aquestes persones es converteixen en els
gestors de les colònies informant de qualsevol
fet que pugui sorgir a la seva colònia. Aquestes
persones són formades per la Fundació Fauna
per tal que es converteixin en la figura del bon
alimentador/a.
L’esterilització, lluny de perjudicar els gats, soluciona
molts problemes conductuals. Desapareixen els marcatges, les baralles i miols
propis de les èpoques de zel.
Per això cal que els propietaris de gats els identifiquin
amb el corresponen xip, els
censin a l'Ajuntament i els
esterilitzin.
Per aquestes i moltes d'altres raons, des de
l’Ajuntament hem apostat per aquest model
de solució ètica ja implantat àmpliament i utilitzat en altres municipis.
Aquest mètode de treball permet assolir un
equilibri mitjançant l’esterilització dels gats
i la gestió adequada de les colònies, evitant
així la superpoblació felina, sense la necessitat
d’arribar a la captura i posterior trasllat als centres de recollida d’animals.
David Serramitjana
Director i biòleg de la Fundació Fauna

Renovació del parc infantil de la plaça de l’Ajuntament
Durant el mes de març s’han renovat diversos
elements que formaven part del parc infantil,
els quals ja estaven deteriorats.

grup de jxSFB

grup d'erc-am
Portem aproximadament 3 anys de legislatura, i el nostre grup d'ERC continua ben viu i
treballant per Sant Feliu. Hem superat el concepte que hi havia, que els grups que estaven
a l'oposició s'acabaven diluint i desapareixent.
No és el nostre cas.
Cada cop ens sentim més forts i amb ganes de
ser una alternativa creïble i activa. Estem veient
que hi ha molta feina a fer, i cal fer-la com més
aviat millor perquè el nostre municipi necessita
adaptar-se als nous reptes.
Tot municipi ha de prestar com a mínim els següents serveis: enllumenat públic, cementiri,
recollida de residus, neteja viària, abastament
domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés
als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques, control d'aliments i begudes (article 64 de la llei 8/1987 de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya).
Tenint en compte que el nostre municipi no
té nucli (tret de les urbanitzacions), de molts
d'aquests serveis, l'Ajuntament se'n deslliura,
amb el consegüent estalvi en la despesa general; estaria bé que els serveis que està donant
fossin millorables.

Hi ha llocs del nostre poble que no reben aquests
serveis mínims, tot i que els veïns estan pagant
els seus impostos com qualsevol santfeliuenca o
santfeliuenc. La pregunta és: l'Ajuntament ha
fet tot el possible per garantir-los?
Portem més de 40 anys d'ajuntaments democràtics, temps suficient perquè el nostre poble
gaudeixi de millors infraestructures, tot i que
no és una feina fàcil perquè Sant Feliu té les seves limitacions pressupostàries. Caldria buscar
ajudes o/i subvencions a altres administracions,
però sense oblidar l'opinió i la col·laboració
dels veïns, per tal d'aconseguir un poble més
equilibrat i còmode.
Els que creiem que Sant Feliu necessita un nou
impuls, hem de tenir clar que hem de fer-ho entre tots, implicant-nos i pensant en el bé comú.
Podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon 676289860, d'en Xavier Santos.
Ànims, salut i república!
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Això va motivar que el grup
municipal de Junts presentés en el Ple Municipal
que es va celebrar el passat
dia 17.12.2021, una “Moció en contra del tancament del Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu a partir del dia
01.01.2022”, que va ser aprovada per unanimitat de tots els membres del Ple, i que mostrava
de forma contundent la nostra oposició a la decisió adoptada.
Es va donar trasllat de la moció als ajuntaments
dels pobles veïns (que, com Sant Feliu, també
s’han vist directament afectats pel tancament
del parc), per tal que si ho creien oportú s’hi poguessin adherir, i sorprenentment a dia d’avui
no s’ha rebut cap resposta de suport.
Per això, des d’aquestes línies volem reivindicar
una altra manera de fer, en la qual el centre
de les decisions polítiques siguin el territori i les
persones que hi vivim, i es prioritzi més el servei
i l’atenció als ciutadans dels pobles petits com
el nostre, per sobre de les decisions polítiques
preses des de Barcelona per part del govern de
la Generalitat.

Espai Polític

La relació entre Sant Feliu de Buixalleu i el cos
de Bombers es remunta a principis dels anys 80,
i des d’aleshores el grup municipal de Junts ha
fet els possibles per implantar, mantenir i millorar les seves instal·lacions, que es van concretar
en la impulsió de la compra de la finca destinada a ubicar-hi el que fins fa poc ha estat el parc
de Bombers.
Malgrat tots els esforços, i fins i tot en contra
de la voluntat de molts dels bombers que hi estaven destinats, la nova política de la Generalitat (implantada en el moment en què el cos de
Bombers ha passat a estar gestionat per part
d’ERC), consistent en el tancament dels parcs
petits i la concentració en parcs més grans que
donin servei a un major territori, ha provocat
la situació menys desitjada per tothom, com ha
estat el tancament del parc.
Tot i que des del Departament d’Interior ens
asseguren que la instal·lació es destinarà a
altres usos relacionats amb la formació dels
Bombers, el cert és que el servei que es pugui
prestar al territori (i més concretament, al
nostre poble), no serà el mateix si els Bombers
que han d’acudir a qualsevol tipus d’incident
han de desplaçar-se des dels parcs de Sant
Celoni o Maçanet, que si ho fessin, com fins ara,
des del parc de Sant Feliu.

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

ON VA?

ON VA?
Bolígrafs

ENVÀS VIDRE

Planta de triatge:
Vidre

Planta de reciclatge:
Vidre

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Planta de tiratge:
Envasos lleugers

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

Planta de reciclatge:
Plàstic

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

ON VA?

Incineradora Electricitat

Capsa metàl·lica
de galetes i
bombons

Dipòsit
controlat

ON VA?

ENVÀS LLEUGER

PAPER I CARTRÓ

ON VA?
Infusions
(bossetes)
FRACCIÓ ORGÀNICA

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

Planta de tractament:
Fracció Resta

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Plàstics

Vidre reciclat

Paper de regal

FRACCIÓ RESTA

DEIXALLERIA/PUNT
VERD

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

ON VA?
Precinte adhesiu

Compostador
Planta de triatge:
Paper

Planta de reciclatge:
Paper

Planta de triatge:
Envasos lleugers

Planta de reciclatge:
Metall

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Paper i cartró reciclat

Metalls

ON VA?

Piles botó

Aparells mèdics
elèctrics i electrònics

PILES I
ACUMULADORS
QUIN PROCÉS SEGUEIX?

Empresa especialitzada

Compost

RAEE (Residus Aparells

Electrònica

Fibrociment amb
amiant

ESPECIAL

Elèctrics i Electrònics)

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

Empresa especialitzada

Planta de reciclatge

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

ON VA?

ON VA?

Metalls
valuosos

Plàstics
(aparells)

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

Empresa especialitzada

Formació de premonitor/a de
lleure de la Selva Sud
Clara Romaguera tècnica compartida de Joventut

Per primera vegada s’ha realitzat una formació
de premonitor/a de lleure de la Selva Sud, que
s’ha fet el passat dissabte dia 5 de març al Centre Cívic de Fogars de la Selva i on han participat un total de 31 joves, 5 dels quals de Sant
Feliu.
Aquesta formació, que ha durat tot un dia, ha
estat una bona oportunitat per endinsar-se al
món del lleure i aprendre més sobre l’educació
en valors, el joc, la preparació d'activitats, entre d’altres. Aquest dia també s’ha dut a terme
un taller que ha realitzat el Consell Nacional de
Joventut de Catalunya sobre dinàmiques participatives per a la transformació.

Des de la Selva Sud es vol promoure el lleure educatiu a la zona, tant pels valors que es
transmeten, molt vinculats a la participació,
com per l’oportunitat d’ampliar l’oferta formativa i professionalitzadora al territori. Es valora
positivament la promoció de persones joves en
aquest àmbit, ja que després es vinculen als casals d’estiu i activitats de lleure que es realitzen
al llarg de l’any.
La formació serà itinerant en les diferents poblacions, apostant per fer vincle amb la zona i
aprofitant els diferents recursos de cada municipi. En aquesta línia, també s’impulsen altres
activitats, com és el Bus Tornabé, que va a fires
de Girona, que des de la pandèmia s’ha hagut
d’aturar i que esperem que enguany es pugui
reactivar, o una sortida anual de la qual encara
no s’ha concretat el lloc.
Per contactar amb la tècnica: 600 904 176 o
per correu: cromaguera@selva.cat.

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.
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La Selva Sud sorgeix de la col·laboració de les
regidories de Joventut dels municipis de Breda,
Fogars de la Selva, Hostalric, Massanes, Riells i
Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu. A través de les
referents de joventut, es vol treballar en xarxa i
dur a terme activitats d’oci, formatives i de participació dirigides als joves d’aquests municipis.

La participació a aquesta activitat ha estat
gratuïta i l’assistència a tota la jornada implica l’obtenció d’una certificació que reconeix
aquesta formació.

Joventut

Aquest any, l’Àrea de Joventut de Sant Feliu
de Buixalleu, juntament amb els ajuntaments
de la Selva Sud, han ofert una formació de
premonitor/a de lleure destinada als joves
nascuts el 2005, 2006 i 2007.

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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SETMANA CULTURAL A
L'ESCOLA
Considerem que és molt important conscienciar l'alumnat ja des de
ben petits per tal que a poc a poc puguem anar cuidant i canviant
el nostre planeta.

El projecte d'escola d'enguany és el mar i, per tant, vam decidir que durant la setmana treballaríem la contaminació
dels nostres mars, rius i oceans.
Els/les alumnes van descobrir a través d'una gimcana guiada per les petjades d'una granota que el tema de la setmana cultural era la contaminació del mar. Les pistes que van
anar trobant per cada cicle els portaven a descobrir imatges,
trencaclosques, enigmes que els conduïen a un debat sobre
la situació actual dels mars.
A partir d'aquí cada curs es va organitzar fent tallers que
plasmessin com afecta la contaminació al planeta i quines
accions podem dur a terme per tal de millorar i canviar
aquesta problemàtica que ens afecta a tots i totes.
Hem volgut compartir aquestes propostes i per això hem fet
una petita exposició al vestíbul de la Sala Polivalent. Aquí us
deixem un recull de fotografies del que hem elaborat.

EL PLANETA
ÉS DE TOTS!
CUIDEM-LO!

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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Durant aquest segon trimestre de curs, l'AMPA
de les Alzines Balladores ha continuat formant part de la vida escolar del centre en la participació i organització de diferents activitats.
Durant la setmana abans de marxar de vacances
de Nadal, vam organitzar una xocolatada i una
gimcana molt dinàmica i divertida, on van poder participar tots els nens de l'escola. Seguidament, els Reis Mags i el tió van arribar a l'escola
amb molts jocs educatius per a tots els nivells!
Per fomentar la solidaritat entre tota la comunitat educativa es va tornar a participar, com cada
any, a la xocolatada solidària,
on tota la recaptació està destinada als nens de Sant Joan de
Déu.
Amb l'arribada del carnestoltes,
la Reina Carnestoltes va venir a
l'escola fent una bona xerinola
i també vam organitzar un taller per pintar les cares i passar
una tarda ben divertida. Per dir
adéu a la setmana de carnestol-

tes, ens va venir a veure la Vella Quaresma amb
totes les seves cames.
També hem assistit als diferents consells escolars
del centre, sobretot perquè aquest curs hi ha hagut eleccions i s'han incorporat nous membres.
Actualment, estem preparant la festa de Sant
Jordi, en la qual es vendran roses i llibres en una
parada situada a Massanes, i la 4a marxa, que
tindrà lloc el pròxim dia 3 d'abril, on esperem
que vingui molta gent, ja que com més participació hi hagi, més podrem recaptar.

L'institut Vescomtat
de Cabrera
L’Institut Vescomtat de Cabrera i els
ODS. (2)
A l’article anterior de la revista us anunciàvem que enguany el nostre institut ha començat a treballar amb tot l’alumnat d’ESO
els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS). Durant tot el mes de gener, al hall de
l’institut hem exposat uns cartells dels ODS,
exposició promocionada per la Creu Roja de
Girona amb la col·laboració de la Diputació
de Girona. El passat dijous 17 de febrer vam
lliurar l’exposició a l’ajuntament i també vam
presentar alguns dels treballs realitzats per
l’alumnat durant el primer trimestre. De la
presentació del treballs va fer-se’n càrrec una
representació d’alumnes de cada curs.
En concret l’alumnat de 1r d’ESO va treballar i presentar el primer ODS que té com a
objectiu eradicar la pobresa. La
tasca realitzada consistia en reflexionar sobre el concepte de
ser pobre, fer un llistat de les
necessitats de les persones, van
triar quines consideraven les 10
necessitats bàsiques, per acabar
fent uns cartells. L’alumnat de 2n
d’ESO va treballar l’ODS número
11 “Ciutats i comunitats sostenibles” dissenyant dues activitats:
una maqueta de la ciutat ideal i

l’elaboració i el disseny d’un carril bici en el
municipi d’Hostalric per potenciar l’ús de la
bicicleta i el patinet.
A 3r d’ESO l’alumnat va reflexionar sobre
la Igualtat de gènere, ODS número 5, mitjançant enquestes i tractament de dades.
A 4t d’ESO l’alumnat va treballar els 17 ODS
a nivell global, comarcal i local. Es van analitzar els programa de govern dels municipis
de la zona fent-ne una anàlisi del treball que
desenvolupen els ajuntaments en relació als
ODS. Finalment, vam realitzar entrevistes
amb els alcaldes amb les observacions recollides.
Ens omple d’orgull el treball realitzat pel
nostre alumnat i us convidem a que visiteu
l’exposició. Ha estat en la Domus Sent Soví
fins a principis del mes de març.

Marta Gadea de Can Xacó
Aquest Nadal hem pogut tornar a repetir el taller del pessebre col·lectiu del poble.
Vàrem creuar mooolt els dits per tal de poder
fer aquesta activitat, que ja és gairebé una
tradició. Això també fa que cada any hàgim
d’empescar-nos-les per pensar com fer un pessebre diferent. Durant el matí, unes quantes
persones vàrem estar muntant un grapat de
capses de cartró, altres col·locant taules i cadires, disposant el material, dibuixant els perso-

Unes 50
persones van
gaudir d'una
tarda de
manualitats
nadalenques!

natges... preparant-ho tot per a la tarda. Sempre amb una mica de nervis per si vindrà gent,
si sortirà bé, si aconseguirem realitzar-lo en una
sola tarda, si hi haurà prou berenar... No calia
patir, perquè sempre respon, la gent. Aquest
any a prop d'una cinquantena de persones, de
totes les edats, van venir a fer el pessebre.
Gràcies un cop més a tothom per col·laborar-hi
i contribuir a fer entre totes i tots aquest senzill
però bonic pessebre.

Sant Feliu és actiu

taller: fem el pessebre!_6 de desembre
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visita de la patgessa!_26 de desembre
La patgessa Lebasí i les ajudants Aial i Retsé
Aquest any, sí!
Després d’uns quants anys al servei de Ses Majestats a diferents pobles del voltant aquest
cop, per fi, hem pogut visitar el municipi de
Sant Feliu de Buixalleu.
La veritat és que en teníem moltes ganes, ja que
havíem sentit a parlar molt dels nens i nenes de
Sant Feliu. Us he de dir que els patges que us
han vingut a visitar altres anys ens havien dit
que sou molt bons i que us porteu molt bé.
Així doncs, diumenge 26 al matí vàrem muntar
el nostre campament a la Sala Polivalent i a la
tarda vam rebre un munt de nois i noies, alguns nerviosos i d’altres amb una mica de por,
però la veritat és que tots, grans i petits, molt
il·lusionats amb l’arribada dels Tres Reis.
El sac reial es va omplir ràpidament amb les

vostres cartes, totes plenes de desitjos, dibuixos
i obsequis per a Ses Majestats. Un cop recollit el
campament vam revisar les cartes una per una
i vàrem fer llistes de tots els regals que havíeu
demanat abans de passar-les als reis perquè no
se n’oblidessin de cap ni un.
Heu de saber que en Melcior, en Gaspar i en
Baltasar van llegir molt atentament totes les
cartes i van voler contestar-vos a cada un de
vosaltres personalment.
Us puc dir que va ser un diumenge fantàstic i
les meves ajudants i jo mateixa volem agrairvos la bona rebuda que ens vau donar i esperem que puguem trobar-nos ben aviat. Això sí,
recordeu que heu de seguir sent molt bons i
portar-vos encara millor perquè ja sabeu que
estarem a l’aguait durant tot l’any...

Concurs de pessebres	2022_26 de desembre
Xavier Sitjà de Els Miratges
Un Nadal més, es va organitzar el concurs de pessebres. Enguany, degut a que no acaba de passar
la pandèmia, es va decidir que la gent triés entre
presentar-se mitjançant fotos i un petit vídeo o
amb la tradicional visita de Sant Esteve per part
del jurat.
Val a dir que aquest any la participació vas ser
bona, amb una cinquantena de representacions.
Així doncs, vam quedar a Grions i d’aquí cap a
Sant Feliu a veure pessebres, després a Gaserans i
finalment de retorn a Grions. La veritat és que un
any més el jurat va poder veure l’esforç, la imaginació i l’ofici de molta gent per fer cada cop
un pessebre o un naixement diferent. Aquest
any vam veure naixements de pa, de càpsules
de cafè, pessebres amb 5 caganers per tal que es
poguessin repartir en la grandesa del pessebre,
pessebres petits, grans i gegants.
Finalment, el dia 9 de gener es va fer l’entrega
de premis i records. Igual que en la visita, la
gent que va voler va venir i la que no, se li va
enviar l’obsequi a casa seva. Va ser una festa amb la missa i, després d’aquesta, es va fer
l’entrega a l’exterior, aprofitant el bon sol que
feia.
Des de l’organització, animem a tothom del
poble a seguir aquesta tradició i a participar
en el concurs (i en el jurat) per tal de conèixer
més altres cases del poble i altra gent.
Finalment, el dia 9 de gener es va fer
l’entrega de premis i records. Igual
que en la visita, la gent que va voler
va venir i la que no, se li va enviar
l’obsequi a casa seva. Va ser una festa
amb la missa i, després d’aquesta, es
va fer l’entrega a l’exterior, aprofitant
el bon sol que feia.

Cal Trempat

Can Juandó
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Can Blázquez

Sant Feliu és actiu

Cal Rumbo
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els reis a casa_5 de gener
Idroj, patge reial de SM el Rei Melcior
Nens i nenes de Sant Feliu de Buixalleu,

aquella mirada tan bonica, alegre i innocent.

Com cada any, he visitat les vostres cases, tot i
que en algunes encara hi havia gent desperta
esperant l'arribada dels reis i patges.

Tan sols amb la vostra mirada, ja sabíem que us
havíeu portat bé i us mereixíeu els regals que
portàvem.

Els nens, pares i avis... corre!!! corre!!! He sentit
soroll! Han arribat!!!

En la petita conversa que vam tenir, vam saber
que de grans voleu ser mestres, metges, mecànics, informàtics, comercials, etc.

Quina sorpresa! Ja són aquí!
Porten caramels, regals, il·lusions i consells.
Vam poder parlar uns minuts, pocs, perquè teníem molta feina, però van ser uns minuts màgics!
Les vostres mirades, amb uns ulls que
il·luminaven la nit, mirant al rei i els patges,

Així doncs, ja ho sabeu, nens i nenes, a part de
jugar, heu d'estudiar, estimar molt, ajudar amb
les feines de casa i, clar, endreçar les joguines!
Porteu-vos bé i tornarem!
Una abraçada molt forta i salut per tots!

Sant Feliu és actiu
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sorteig per a la marató_7 de gener
Vicenç Bosch del Niuet de Can Matauet
Hola, gent!
Com cada any, hem tornat a celebrar la Quina per La Marató de TV3, dedicada aquest any
a les malalties mentals. Malauradament, altra
vegada telemàticament i no tots junts com havíem fet fins ara a la Sala Polivalent. Espero que
per a la pròxima, ja sí, puguem estar tots reunits i gaudint de la “festa i xerinola” que fem
sempre en aquesta data tan meravellosa! Tot
i així, vull agrair-vos a tots i totes, empreses i
particulars, entitats i voluntaris, haver-hi participat.

Què us haig d’explicar de les malalties mentals?
El cervell... Aquest òrgan tan poderós que tenim,
que té la capacitat de ser tan bàsic com qualsevol altre, que durant tota la seva vida sempre
fa la “mateixa” funció, i, en canvi, ell evoluciona adquirint coneixement, saviesa, fortalesa,
etc., però alhora fragilitat; capaç d’enfosquirse, tornar-se negatiu i caure en una depressió,
parlant clar, posar-se malalt, simplement això,
posar-se malalt. I per això tenim els metges especialistes, els psicòlegs. Metges com els traumatòlegs, oftalmòlegs o d’altres, però que ens
fan un respecte. Però no tingueu por, trenqueu
barreres. Tots tenim algun amic, familiar, conegut o un mateix, que no hi vol anar, per simplement, PERJUDICIS! Però, gent, no passa res! I
us ho dic per experiència: soc un malalt mental
mig recuperat (hehehe). Si no arriba a ser per
la ràpida actuació de la família i del meravellós equip de psicòlegs infantils que vaig tenir
al meu costat durant dos anys i mig, jo hagués
sigut una víctima més d’un suïcidi infantil amb
tan sols 11 ANYS. Penseu que els meus pares
em trobaven a l’habitació i, quan em parlaven,
la meva única resposta era: “Em vull morir”.
Per això potser em torno repetitiu, però us demano que trenqueu barreres i, si ho necessiteu,
acudiu al metge especialista, el psicòleg!! Que
no us faci por. Ajudeu amics, familiars i coneguts, però sobretot ajudeuvos a vosaltres
mateixos!
Moltes gràcies
a tots i totes,
i espero que
aquest 2022
pugui trobarvos a la Sala
Polivalent
a
celebrar
la
Quina!
Una
abraçada molt
gran, AMICS
MEUS TOTS!

Greta López i Cristina Molins de Can Molins
Hola a tothom!
El mes de novembre em van portar un paper a
casa perquè fes un dibuix i presentar-lo per la
festa d'hivern! M'hi vaig mirar molt! La festa
havia de ser a finals de desembre, però per restriccions la vam haver de posposar dues vegades, però fer fi, el sis de març la vam poder celebrar! Quan vaig arribar a la Sala Polivalent em
vaig posar molt contenta! Hi havien molts nens
i nenes q també havien fet els seus dibuixos!
Hi havien uns "caballitos" molt originals: els
feia girar un senyor que pedalava amb una bicicleta! Hi havia un circuit amb una espècie de
bicis! A dins hi havien uns inflables molt grans.
Un feies un circuit que havies de passar molts
obstacles i acabaves saltant d'un lloc molt alt,
i l'altre era per saltar, que bé que ens ho vam
passar! Després, al cap d'una bona estona, ens
cridaven per edats i ens van donar premis i uns
regals molt xulos! I quan va acabar tot això,
van fer un gran piscolabis per a petits i per a
grans! Ens ho vam passar molt bé tots! Estic esperant repetir!

I aquest any, el concurs fotogràfic ha estat per escollir les 6 fotografies que s'han utilitzat per
al calendari que edita l'Ajuntament. Es van escollir les següents 6 mitjançant votació popular:

Sant Feliu és actiu

festa d'hivern_6 de març
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dia de la dona_17 d'octubre
Gemma Pla de Can Juandó
estat artística. Sí, sí, ens han fet dibuixar tal com
ens veiem, primer físicament i després emocionalment, de fora cap a dins. Cadascú ha expressat
com es sentia i, amb total llibertat i respecte, hem
anat compartint les nostres visions i inquietuds i,
fins i tot, hem fet una mica de reivindicació de la
posició que les dones tenim a la nostra societat i
del que hem de millorar.

Aprofitant aquesta iniciativa ens hem trobat unes
quantes noies i dones al Sala Polivalent del nostre poble per fer una petita activitat: ESTIMAR EL
NOSTRE COS. Una acció que hauríem de fer cada
dia i no només pels voltants del Dia Internacional
de la Dona; som dones els 365 dies de l'any.
El taller ha estat molt ben conduït per la Gemma
Formiga, veïna del nostre municipi, i per la Glòria
Grau.

I així, amb una bona conversa distesa, hem arribat al final del taller i la relaxació que ens havien
programat a l'inici s'ha hagut de deixar per un
altre dia.

Després d’una breu introducció, de seguida hem
entrat en matèria.
Han començat exposant-nos l'estereotip que impera a la nostra societat: cos normatiu versus cos
real. La primera impressió ha estat que els nostres
cossos no són normatius. Cada una de nosaltres
el té diferent i, sense voler, en aquest moment és
quan han començat les comparacions odioses i el
“si jo tingués”.

Ha estat un matí de dissabte molt gratificant.
Gràcies, Gemma i Glòria, pel vostre acompanyament. Fins a la propera trobada, que esperem
que sigui aviat.

La primera conclusió a la qual hem arribat és que
hi ha tants cossos com dones al món i tots s’han
d’ESTIMAR. Però no només existeix un cos, no, en
tenim quatre: el cos físic, el cos emocional, el cos
mental i el cos espiritual.
A partir d'aquí ens hem anat relaxant i deslliurant de les nostres obligacions i hem anat prenent consciència del nostre cos, de totes les parts,
des del cap fins als peus. No ens hem quedat
només amb el nostre cos físic, ens hem endinsat
al nostre cos emocional. La següent activitat ha

Solucions entreteniments SFDiu 50. Primera part.
7
3
4
6
1
9
2
8
5

5
9
8
4
7
2
3
1
6

1
2
6
8
5
3
7
9
4

4
6
1
9
3
8
5
7
2

8
5
2
7
4
6
9
3
1

3
7
9
1
2
5
6
4
8

2
8
7
5
9
4
1
6
3

9
4
3
2
6
1
8
5
7

6
1
5
3
8
7
4
2
9

1
3
9
7
6
2
4
5
8

4
6
7
8
5
1
2
9
3

5
2
8
4
9
3
7
6
1

2
8
6
5
1
9
3
7
4

7
4
5
3
8
6
9
1
2

3
9
1
2
7
4
6
8
5

6
1
2
9
4
8
5
3
7

8
5
3
6
2
7
1
4
9

9
7
4
1
3
5
8
2
6

4
7
6
2
1
9
5
8
3

1
5
8
3
4
7
6
2
9

2
9
3
6
8
5
7
1
4

3
2
7
1
6
8
4
9
5

6
4
1
5
9
2
3
7
8

5
8
9
7
3
4
1
6
2

8
3
2
4
7
1
9
5
6

9
1
4
8
5
6
2
3
7

7
6
5
9
2
3
8
4
1

20 21

naixements

Total naixements: 4

Lia Pérez Juárez

La Torre de Mas Xirau de

Grions - 2 de gener

poble, Sant Feliu
ions i m'encanta el meu
Hola, em dic Lia. Visc a Gr
da molt expeririosa i simpàtica. M'agra
cu
lt
mo
c
So
.
lleu
ixa
Bu
de
ixer el món que m'envolta.
mentar, manipular i conè
a noves aventures!
Sempre estic a punt per

Carles Celma Planas

Urb. Buixalleu - 18 de febrer
Hola, soc en Carles. Vaig néixer a les 5 de la tarda. Soc el germà de l'Alba, fill
de la Marta i en Pau. Soc rialler i juganer. Visc a la urbanització Buixalleu a
Sant Feliu de Buixalleu.

Ivet Tarrades Planas

Urb. Can Noguera - 20 de febrer
Soc la Ivet. M'encanten els animals,
passejar pel bosc i menjar plàtans! Soc
xerrameca com el meu pare, i un cul
inquiet com la meva mare.
Desitjo seguir creixent en aquest poble
tan bonic!

Oriol Fuentes Bosch
Can Matauet Nou 25 d’octubre

Hola! Em dic Oriol i soc un nen molt
rialler i mogut, i faig anar de bòlit els
meus pares i la meva germana. Aquí
estic amb ella, que em cuida i m’estima
moltíssim.
Defuncions 2021: 2 dones i 5 homes

se n’han celebrat 3

ts
a
t
i
ic
Fel tots!
a
Josep Torrent i Cristina Romero de
la Casanova de Gaserans

El 24 de juliol del 2021 va ser un dia de 3
celebracions:
- El dinar amb la família per celebrar el
casament
- L’aniversari d’en Luis (10 anys)
- I el dia de Santa Cristina
Ens vam casar formalment el 18 de maig a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu. Però
amb l’època de la covid-19, vam voler deixar
la celebració per a més endavant.
Va ser un gran dia per a tota la família, d’amor,
felicitat i diversió. Ho vam celebrar al
Restaurant Masferrer.

@aj_santfeliubuixalleu
Ajuntament Sant Feliu
de Buixalleu
@AjSFBuixalleu

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:
CREU EN RECORD DE LA SANTA MISSIÓ DE GASERANS DE 1960
Organitzada per mossèn Lluís Vendrell i
Turón, el dia 30 de desembre de 1959
començà una missió religiosa popular a la
parròquia de Gaserans, amb el títol de
Santa Missió, que serà predicada pels
pares missioners Martí Amagat i Salvador
Font. Acabà el 10 de gener de 1960.
Tingué el tractament de gran esdeveniment i se celebrà un programa d’actes de
matí i tarda, tant els dies feiners com els
dies festius, a l’església, o en casos
puntuals al local de l’escola. Les funcions
cada jornada eren diferents, incloïen el
Rosari de l’Aurora, prèdiques, misses,
confessions, sermons, actes generals,
conferències especialitzades per a homes i
per a dones i diàlegs doctrinals. L’assistència de feligresos fou massiva en tots els
actes i cerimònies. Per idea del mateix
rector de la parròquia, mossèn Lluís
Vendrell i Turon, fou instal·lada una
emissora de ràdio en el temple, per la
qual eren retransmeses per ona normal
totes les funcions, menys les conferències

especialitzades. Se’n deia Ràdio Missionera de Gaserans i anava dirigida al seguiment dels actes per a les persones grans i
impossibilitades des de casa. De radi molt
extens, arribava també als pobles veïns.
En els espais populars de la programació
destacaven la Sobretaula i Consultori i
Acte per Joventuts, en els quals hi va
intervenir la gent del poble, amb una
participació majoritària dels joves. Els
actes de l’última tarda foren presidits pel
Sr. Bisbe de Girona. Mossèn Lluís, colpit
per la resposta de la gent, econòmica i
participativa, volgué erigir un monument
en homenatge i record de l’efemèride.
Determinà un monument simple, senzill
com era el seu tarannà, ideà una esvelta
creu metàl·lica edificada damunt una
base d’obra que ja existia a la plaça de
l’església, característic monument que
presideix des d’aleshores el centre de la
plaça.
Jaume Fugarolas
antic estadant de Can Lleganya

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.

Associació de
Jubilats

Les nostres entitats

abril 2022_Sant Feliu Diu 51

26

Benvolguts,
Com passa el temps! Sembla que era ahir que
llegíem la revista Sant Feliu Diu número 50, de
desembre de 2021, i ja estem tocant la primavera de l’any 2022. També sembla que la pandèmia està força controlada i les mesures sanitàries que tant hem patit durant les festes de
Nadal s’estan relaxant.
Festes de Nadal
- Parlant de les festes de Nadal, la nostra
associació va fer arribar a tots els jubilats
una felicitació nadalenca amb paraules de
“bons desitjos”.

- Els dimarts continuem gaudint d’una tarda de jocs, xerrameca i un petit berenar.
- Els dimecres és el dia d’estudiar a les classes de català. També hem fet pràctiques de
respiració i saber estar per fer un bon discurs oral.
Agraïment a l'Ajuntament
Ja tenim les reparacions fetes al local de Grions:
els llums interiors i exteriors ja funcionen i ens
han posat un suro per penjar programes, fotos
o informacions. També tenim un calefactor per
als dies de molt fred.

- També, com hem fet altres anys, vam
col·laborar amb una gran panera per a la
Quina que l’Ajuntament va organitzar per
recollir diners per La Marató de TV3. Aquest
any els diners recollits van ser per investigar
les malalties mentals.
Activitats
Al casal de Grions continuem fent les nostres
activitats:
- Els dilluns refresquem les neurones del
nostre cervell en el Taller de memòria,
subvencionat per l’Ajuntament.

Agraïm que també ja tenim la barana a l'escala
que ens ajuda a pujar.
Moltes gràcies al consistori.
Anna Gubert de Els Miratges

Hola, amics,

Resulta que ha aconseguit unes 600.000 firmes.

Vull comentar-vos una notícia que m’ha semblat
interessant de compartir. Ha sortit pels mitjans
informatius, ràdio, televisió, diaris...

L’entrevisten per tot arreu, el va rebre el ministre d’Economia, la vicepresidenta del Govern i
patronals bancàries.

El jubilat valencià Carlos San Juan, de 77 anys,
cansat dels mals tractes que reben les persones
grans en els bancs, ha llançat una campanya
per recollir firmes amb el lema Soc gran, no
idiota.

No sabem si li faran cas, però és digne
d’admiració. Tots ens queixem, però ens falta
empenta per lluitar pels nostres drets.

Visita a la ciutat de Tarragona - 2 de desembre

Hem de reconèixer
que a tot el grup
ens ha encantat la
visita, encara que
més d’un ja havia visitat l’indret,
però sense guia i
creiem que no vam
caminar els 5 km
com els que hem
fet avui.

Avui ha estat un dia esplèndid, assolellat i amb
bona temperatura.
A l’entrada de la ciutat ens esperava el nostre
guia, en Marc, una persona professional, amable, respectuosa i molt simpàtica.
Al principi, part del trajecte l’hem fet en autocar fins a arribar a un punt pròxim al nucli on
es troben la gran part de petjades del passat
“TARRACO”, la Tarragona romana imperial i la
Tarragona medieval. Acabem la visita a la ciutat al “balcó del Mediterrani”.

És un bon exemple per a tots!
Rosa Rodoreda de Can Santos, urb. Buixalleu

També cal aplaudir
la valentia de les

Diversos metres després de passar
un petit bosc... SORPRESA! Davant
tenim L’AQÜEDUCTE! Impressionant veure’l de tan a prop.
Dijous gras - 24 de febrer
L’Associació hem tornat a gaudir del Dijous
Gras. Tots plegats a la Sala Polivalent, unes 50
persones, ens hem ajuntat per fer la festa.
Tots amb la samarreta d’uniforme i, per començar, corbata per als homes i per a les dones
una diadema molt elegant.
Per berenar, un bon pa amb tomàquet, variació
de truites: de carxofa, patata i carbassó;

Calçotada - 2 de març
Primer ens vam dirigir cap al monestir de Santes Creus i allà vam trobar en Marc, el guia que
vam contractar, i ens va explicar que el monestir de Santes Creus va ser el centre d’una de les
seus monàstiques més extenses de la corona
d’Aragó. Amb una estructura sòlida, greu i austera, l’abadia reflecteix el model canònic dels
monestirs del Cister (juntament amb Vallbona
de les Monges i Poblet). Visitar Santes Creus és
reviure un temps en què la puresa i allunyament del món es concretaven en un punt ben
ancorat de la Terra. Fundat el 1160, el moment
àlgid de Santes Creus va ser entre els segles XII
i XIV, per
la seva estreta relació amb la
noblesa i
el llinatge
reial. Els
reis Pere
el
Gran,
Jaume II
el Just i la

Fa uns quinze dies, s’ha descobert que mai es va utilitzar per a proveir d’aigua la
població... es creu que l’obra
va ser merament una mostra
del seu imperi i poder.
Jesús Ruiz, de la urb. Ducat del
Montseny

botifarres d’ou i negra, begudes de tota classe.
No va faltar la típica coca de llardons, que, per
cert, era molt bona.
Després ha vingut la part d’animació. Amb els
que han volgut participar, ha sortit una rua de
disfresses donant voltes per tota la Sala.
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Finalment, pugem a l’autocar camí
cap al restaurant, el nostre guia ens
diu que li ha agradat molt el nostre
interès en aquesta visita i, per tant,
ens ha dit que ens faria un regal!

El guia ha acabat la seva feina, però, abans de
marxar, afegeix una sorprenent notícia sobre
l’aqüeducte, diu:

Una tarda divertida!
Francesca Cabra de Can Rocà

seva muller Blanca d’Anjou van ser mecenes del
monestir i van escollir ser enterrats aquí, en dos
mausoleus gòtics al costat de l’altar major.
El guia ens va explicar l’origen del nom de Santes Creus: aquell lloc era de transhumància i,
com que els pastors de tant en tant mataven
una bèstia i deixaven els ossos (que contenen
fòsfor), a la nit brillaven i la gent deia que eren
ànimes del purgatori. La gent del poble va decidir enterrar els ossos i posar-hi creus de fusta.
Després de la visita vam anar cap a Valls a fer
la calçotada, que va ser molt bona, i cap a casa.
Fina Torné de Can Plademunt

Les nostres entitats

persones amb una certa molèstia al caminar,
per exemple la nostra Rosi, la “presi”, que recentment ha patit una intervenció.

Esbart dansaire
Montsoriu

Les nostres entitats
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Una nova temporada d’actuacions s’acosta per
a les balladores de l’Esbart Dansaire Montsoriu.
Encara que actualment no tenim cap actuació
per presentar a la revista, hem demanat a les
nostres balladores que posin els seu granet de
sorra en l’escrit d’aquesta secció. Els hem demanat, doncs, que ens escrivissin els motius pels
quals s’han apuntat un any més a ballar amb
nosaltres, o què és el que els agrada d’aquesta
activitat.
M’agrada l’esbart perquè m’encanta ballar i
estar amb les meves amigues. És molt divertit
ballar i actuar amb les amigues. I fer la prova
de vestuari. Muguet

Esbart Dansaire
Montsoriu

A mi m’agrada venir a l’esbart perquè m’agrada
molt ballar i perquè sé que el divendres és el
dia que veig les meves amigues de Sant Feliu
de Buixalleu. Aina
També volem dir que estem molt contentes
que ara comenci la temporada per la qual hem
estat treballant tant des d’inicis del curs passat.
Tenim moltes ganes d’ensenyar la feina feta i
gaudir de les futures actuacions que ens esperen tant al poble com a fora.
Moltes gràcies,
Esbart Dansaire Montsoriu, balladores i
monitores.

A mi m’agrada fer actuacions amb les amigues
i les llaminadures del final, i les proves de vestuari. Eva
A nosaltres ens agrada l’esbart perquè practiquem balls i anem millorant dia a dia. Aina,
Joana i Bruna

Colla bastonera
Les Picasoques
Som la colla bastonera de Sant Feliu de
Buixalleu. Cada divendres al capvespre ens reunim a la Sala Polivalent del poble, practiquem
alguns balls, riem molt i, sobretot, ens ho passem molt bé. Nosaltres, des de el punt de vista
jove, pensem que és important per conservar
les tradicions catalanes, però a la vegada renovar-les en alguns aspectes. Fem molts tipus de
balls, com per exemple el Joan del Riu, El picasoques, que és el que fan les més petitones de
la colla. També estem recuperant alguns balls
més antics que fèiem abans com la Patum, el
Maulets i la Fira, ja que amb la pandèmia és
necessari recordar-los, ja que hem estat molt
temps sense poder ballar.
Aquesta temporada hi ha gent de totes les
edats i de municipis molt variats.
Estem ansioses de poder reprendre les actuacions que hem fet durant tant de temps, i que
per culpa de la Covid vam haver de deixar de
fer.

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.

Colla del senglar
Sant Feliu de Buixalleu i Grions
Josep Sabadell de Can Jan

Aprofitem l'oportunitat
que ens ofereix la revista per demanar a
tothom el màxim respecte a l'entorn, ja que
per desgràcia és habitual
trobar-nos amb deixalles,
abocament de residus
i de runes pels camins
que fora de temporada
procurem netejar i arreglar, complementant les
tasques de prevenció
d'incendis que fa l'ADF.

ADF
Guilleries-Montseny
Després d’un hivern molt sec i preocupant,
aquest mes de març ha canviat la tendència, a
veure si continua així.
Estem treballant preparant l’estiu: un curset pel
carnet verd i revisant i omplint punts d’aigua i
arranjant camins.
Penseu en el granet de sorra de cada un,
deixant el voltant de la casa i camí net.
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Aquest any la cinquantena de membres de la
colla hem caçat convivint amb la Covid-19 i respectant per tant totes les mesures de confinament i control establertes per la Generalitat.
Hem pogut caçar durant 48 dies dins la temporada habitual i 8 batudes fora de temporada a
requeriment dels pagesos afectats per les destrosses provocades pels senglars. En total hem
abatut 236 porcs, que han estat introduïts al
circuit comercial de carn de caça seguint la normativa establerta pels
serveis corresponents de
la Generalitat.

Amb l' xcés de població de senglars que hi ha a
Catalunya, com veiem en els telenotícies i mitjans d'informació, que provoquen accidents
i destrosses en els conreus, la nostra tasca és
un dels elements clau en el seu control per evitar una major proliferació. Penseu que a Girona aquesta temporada s'hauran eliminat uns
14.000 porcs (sí, amb lletres catorze mil), pareuvos a pensar com estaríem sense caçadors. També som conscients dels riscos que comporta,
per això ens esforcem a senyalitzar les batudes
i tancar camins amb les autoritzacions corresponents, i demanem a tothom que en faci cas
per tal d'evitar situacions compromeses.

Les nostres entitats

Coincidint la publicació de la revista amb el final de temporada de cacera del senglar, la colla
de Sant Feliu volem donar les gràcies als veïns
per la seva comprensió i fins i tot col·laboració
en les nostres activitats.

COM PARLAR AMB UNA MORSA
Mercè Serra de Banyoles

Relat curt
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Va ser la primera d’arribar a la piscina municipal. La Lorda va complir com cada dijous amb
el ritual de capbussar-se una estona a l’aigua.
Era una tarda freda i plujosa d’hivern, les gotes
repicaven a la coberta i el soroll ressonava per
tot arreu, també sobre la làmina d’aigua quieta. Hi va posar els peus i el mantell perfecte es
va trencar en petites onades concèntriques que
naixien de les seves cames. No era pas tan freda
com s’havia imaginat, per algun motiu la caldera havia sigut generosa i aquella tarda la climatització de la piscina estava al seu gust.
Es va capbussar gaudint dels primers minuts de
solitud en aquella immensa massa blavíssima.
Quan va treure el cap just a l’altra banda, tots
els carrils de natació ja s’havien ocupat. Començava una hora de xivarri, xipolleig i onades
que convertia la piscina en espai de joc per a
alguns i de rehabilitació, desconnexió i entrenament per a altres. Tothom hi anava a buscar
alguna cosa; la Lorda volia cansar-se, rebaixar
tensió i aclarir les idees per a la presentació del
pla de negoci al banc. La cita era l’endemà al
matí i feia tres nits que no dormia només de
pensar-hi. Hi havia treballat molt. Estava convençuda que el pla definia molt bé el seu projecte i demostrava que era viable, però era
conscient que amb allò no n’hi havia prou perquè li donessin el crèdit, calia més. La trobada
era molt important, havia de ser capaç de crear
confiança i de defensar bé la proposta. Això és
el que li havia deixat clar el seu gestor personal, un bon amic que feia anys que treballava
en aquella oficina. Ell no hi seria, de fet no hi
podria ser. Els finançaments d’aquell nivell es
tractaven només amb el director, el senyor Valentí.
Estava cagada de por. Trobar-se amb aquell
home de vestit negre, corbata discreta i sabates enllustrades li feia venir tremolors. Sempre
l’havia vist tancat al seu despatx de parets de
vidre, com en una peixera. Era baixet i rodanxó
i tenia una cara difícil, poc amigable, com de
persona grisa i eixuta. Així que, amb aquesta
perspectiva, la Lorda matava els seus fantasmes nedant. Enfilava una piscina rere l’altra
amb el seu cos senzill que amb els nervis dels
últims dies havia perdut volum. Notava com els
músculs se li estiraven a cada braçada i forçava
l’exercici per sentir com tot el cos es mobilitzava. Ara d’esquena, ara de braça i quan volia
cansar-se de veritat, portava la respiració al límit fent crol. Només de tant en tant mirava el
rellotge; el pas del temps era relatiu segons el
cansament acumulat i l’objectiu. L’aigua tèbia
no deixava que el cos es tensés excessivament,
l’embolcallava amb una sensació molt agrada-

ble d’ingravidesa. La reunió havia d’anar bé, el
pla de negoci estava brodat i ella estava acostumada a tractar amb directius i gent influent.
La trobada no tenia per què ser un fracàs. Pensava i nedava.
Estava en aquell punt en què el cansament
comença a desactivar el cervell i les preocupacions es suavitzen. Va deixar de mirar endavant
i es va distreure mirant per sota l’aigua la resta
de cossos que es movien al seu aire, amb un
xivarri que ressonava per tot arreu. Al carril del
costat hi nedava un senyor amb peus d’ànec
que havia deixat tot de coses a la vora de la
piscina; suros, un tub per respirar i una garrafa
d’aigua. Ella no utilitzava res de tot allò, anava per lliure, “al natural”, com li agradava dir.
Estava encuriosida i la següent piscina la va fer
de braça i a menys velocitat, per fixar-se millor
en aquell home. Nedava d’esquena amb una
parsimònia envejable, es movia lentament flotant com els lleons marins i transmetia molta
tranquil·litat. L’envoltava com una aurèola de
pau quasi mística. La seva complexió no era
gens atlètica i tenia tot el cos cobert de pèl.
Ample d’espatlles, camacurt i amb una panxa
important, tenia aires de teixonet, de bestioleta peluda i assilvestrada. Mentre continuava
nedant, la Lorda va ofegar un somriure tendre
al fixar-se en els eslips vermells, ben ajustats,
que li marcaven l’entrecuix i la panxa. El personatge li havia provocat sentiments contradictoris i alguna cosa li havia remogut per dins. Amb
tant de pèl i moviment pausat, semblava una
boia amb abric de pell. La Lorda va descansar
uns segons a la vora i al girar-se va veure com
el nadador havia canviat completament d’estil.
Aprofitant la poca profunditat de la piscina
avançava fent saltironets amb els braços fora
de l’aigua, com una ballarina. L’esquena ampla
i peluda pujava i baixava mentre l’aigua pentinava aquella massa de pèl prominent. L’home,
que portava casquet gris i ulleres fosques, estava completament concentrat en els moviments
que executava amb disciplina militar. Duia la
cama dreta embolicada amb una cinta kinesiològica vermella, a joc amb el banyador que
li embotia les vergonyes; potser es recuperava
d’alguna lesió, va pensar ella.
Va decidir que ja n’hi havia prou per aquell dia
i va fer l’última piscina amb un crol vigorós,
dels que s’aconsegueixen quan saps que tens la
feina feta i que només queda l’esprint final. Al
sortir de la piscina, el ballarí aquàtic continuava amb la seva coreografia particular i ella se’n
va anar cap als vestuaris amb la ment en blanc,
el cos cansat i les idees tranquil·les.
L’endemà al matí va arribar puntual a la cita.

El Papa Francesc dedica un any a
Mossèn Rossend Roca

En els diumenges de l’any 2021-22, en el
seu habitual missatge dominical, el Papa
el dedica a invitar les famílies a recordar i
a viure l’esperit de la Família de Natzaret.
Va començar el 19 de març, diada de Sant
Josep, en què es varen complir cinc anys de
la publicació de l’encíclica papal titulada
“Amoris Laetia”, o sigui, l’alegria de l’amor.

Comiat a Mossèn Joan Auladell
Mossèn Joan Auladell i Rovira va néixer a Calella el 20 d’agost de 1937. Va fer els estudis
eclesiàstics al Seminari de Girona. Com a primer
destí fou vicari de Breda fins al 1967 quan se’l
nomenà capellà de l’hospital d’Arbúcies i regent de Sant Feliu de Buixalleu. El 1968, també
ecònom de Gaserans i Grions i del 1974 al 1978,
arxipreste de l’arxiprestat de Montsoriu. El 1979
va ser nomenat regent de Borrassà i ecònom
d’Ordils, pel que va canviar la seva residència.
Durant els anys següents va anar passant per
diferents destinacions fins que a partir de l’any
2018 va prendre la residència sacerdotal Bisbe

Sivilla de Girona
com a residència i
on va coincidir amb
Mn. Rossend Roca
i Mn. Emili Guerrero. Va morir el 28
de febrer de 2022.

Il·luminació és quan et deixes omplir per la llum de bons
pensaments.
Serenitat, la sensació que et queda en la contemplació de la
bellesa.
27 de febrer de 2015

la família

31
abril 2022_Sant Feliu Diu 51

perquè s’aguantava amb una crossa. Tentinejant li va assenyalar la cadira mentre ell també
s’asseia al seu davant, recolzant la crossa amb
cura. La Lorda es va fixar en els seus moviments
lents de lleó marí, de morsa peluda i rodoneta
i, altra vegada, un somriure entendridor li va
il·luminar la cara i el mal de panxa es va esfumar. El director la va mirar fixament als ulls, li
va tornar el somriure i van començar a parlar.

Relat curt

La natació havia fet el seu efecte, estava calmada i segura de que el director li faria confiança. Necessitava el crèdit, així que ho faria
bé i se’l posaria a la butxaca. Tot i així, un nus a
l’estómac li recordava que els vestits amb corbata la posaven en alerta. Finalment, el senyor
Valentí la va rebre al seu despatx. Havia arribat l’hora de posar tota la carn a la graella,
així que va respirar profundament i va entrar.
L’home es va excusar per no encaixar-li la mà

Camí ral d'Hostalric a Arbúcies
Josep Pla de Villa Massaguer

Els nostres records
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Antigament la carretera que unia Hostalric,
Arbúcies i Sant Hilari es deia el camí Ral, i
alguns dels seus trams no coincidien amb
els actuals.
El camí Ral era on passaven les diligències
arrossegades per cavalls. Aquestes anaven
des de Sant Hilari fins a Girona. En el seu
recorregut feien diverses parades per fer
canvi dels cavalls. Hi havia una parada a
l’hostal La Conna de Grions.
Entre 1862 i 1865, Damià València va
construir un edifici en uns terrenys de
Grions, una peça de terra coneguda com
“La Mina“. Aquest edifici va ser destinat
a hostal. Estava ubicat al terme de Grions,
municipi de Sant Feliu de Buixalleu, quasi a
la partió amb Hostalric. Amb el temps es va
construir davant de l’hostal un altre edifici
que era el lloc on hi havia el corral dels
cavalls de les diligències, lloc on actualment
hi ha la farmàcia.
El recorregut de les diligències per l’antic
camí Ral des de la Conna direcció a Arbúcies,
passava per la serra de Grions fins sota Can
Rieró, llavors seguia el rieral de la riera
d’Arbúcies a prop de l’hostal del Garduix,
per davant el restaurant El Rieral, la cruïlla
de Can Serrat, on hi havia un edifici que
era La Farga (lloc on es treballa el ferro per
fer eines per al camp, per als bosquerols i
més complements com ferradures per als
cavalls). D’aquest lloc no se’n troba cap
mostra de l’edifici però està documentat.
Més amunt es passava pel molí d’Horta, els
esqueis d’Horta fins a Arbúcies i continua
fins a Sant Hilari Sacalm.
Segons l’explicació de les meves germanes
més grans, quan la nostra àvia Maria
Auladell i Oller, que vivia a Can Negre de
Grions, una casa molt a prop del camí Ral,
els comentava que quan tenia uns sis o set
anys, un dia quan passava la diligència per
un camí que quedava més fondo, l’àvia,
amb els seus germans des d’un lloc més alt
varen tirar pedres als cavalls, i el conductor
de la diligència que portava un fuet (bastó
llarg amb una cinta de cuiro lligada a una
punta del bastó que feia servir per conduir
els cavalls), li va donar una “fuetada” que la
cinta de cuiro se li va enrotllar a una cama
i la va arrossegar pendent avall i va caure
darrere de l’última roda de la diligència. Si
cau al davant de la primera roda, segur que
queda aixafada. Des d’aquell dia miraven
de lluny com passava la diligència.
Aquests fets van passar als anys 1866 i 1867
a la carretera actual d’Hostalric per anar a
Arbúcies i Sant Hilari passant per l’antic pas

a nivell de la via del tren fins a sota Can
Rieró, que encara no existia. Les diligències
i altres vehicles havien de transitar pel camí
Ral de la serra de Grions, que quan plovia
era molt enfangós. L’àvia també explicava
que, amb els germans, quan havia passat
una diligència, els feien anar a recollir els
excrements que deixaven els cavalls per
abonar l’hort.
Altres documents fan referència l’any 1867,
a les terres de la propietat de Can Vendrell i
Narcís Tusell, on s’estava construint un nou
tram de la carretera d’Hostalric fins a sota
Can Rieró, enllaçant el camí Ral que passava
per la serra de Grions a Arbúcies. Un cop
construït aquest tram seria el nou camí Ral.
En altres documents es constata que
l’any 1875 es van fer moltes millores en
el camí Ral des de Sant Hilari a Hostalric,
com el nou tram de Can Rieró a la Conna.
Segons comentaris verbals de generació
en generació, coincidint amb la plantada
dels plàtans a cada costat de la carretera
d’Hostalric a Arbúcies, es fa referència que
un tal Pere Domènech, que vivia a Cal Sec de
Gaserans, junt amb uns quants treballadors
més, els van plantar. Aquests plàtans al
fer-se grans feien ombra als animals que
arrossegaven les diligències o altres carros.
L’any 1888-1889 va ser quan es va començar
a engravar la carretera d’“Hostalrich a los
baños de Sant Hilario”.
Es començà d’engravar des del quilòmetre
0 situat a la plaça dels Bous d’Hostalric,
passant per Arbúcies fins a Sant Hilari.
Un cop engravada amb un gruix de 50
centímetres amb una màquina anomenada
la “la màquina d’engravar”, que portava
un corró enorme que pesava unes quantes
tones anava trepitjant la grava fins que el
pis de la carretera fos ben plana, i la grava
ben aplacada perquè quan hi passés un
camió i un carro no s’hi fessin sots, però,
quan plovia, al mullar-se la grava, aquesta
es movia i es formaven petits sots que
dificultaven el trànsit.

El peó era un treballador que anava amb
un pic, una pala, una aixada i un carretó,
per portar la grava per tapar els sots que
es feien quan plovia. Al peó se li deia “peó
camiller”.
Es té constància dels tres últims peons, el
primer peó va ser en Josep Roig i Avellaneda,
conegut per en “Josepet”, que vivia en una
de les tres cases de Can Bruguera de Grions.
Aquesta casa l’anomenaven Cal Peó. En
Josepet mor solter el dia 25 de novembre de
1936 a l'edat de 70 anys. Va ser trobat mort
al camp Tomàs, un camp que ell treballava
a prop del quilòmetre 4 de la carretera
d’“Hostalrich a los baños de Sant Hilario”,
mentre tallava un roure, d’un atac de cor,
segons informació
d’en Lluís Prats
i Campeny, que
amb els seus 91
anys encara ho
recorda. En Lluís
és fill de Can
Bruguera, i també
comenta que en
Josepet era un
home solter amb
idees rares però
no era capaç de fer
mal a ningú, molt
servicial amb els
veïns, que menjava
serp, llangardaixos,
toixons i altres animals. La meva germana
Pilar Pla i Massaguer de Can Castelló, amb
els seus 92 anys, encara el recorda quan, de
petita, passava per Can Bruguera i el veia.
Al faltar en Josepet hi entrà de peó en
Ramon Bonjoch i Garrós de Cal Tegalo
d’Hostalric. Era conegut com en ”Ramonet
de Can Tegalo“ i va treballar fins a l’any
1950. Després de 14 anys fent de peó es va
jubilar.
Després, el Ministeri d’Obres Públicas
(MOP) va contractar en Salvador Serra i
Pujol, (conegut com en Vador Comatei
d’Hostalric). Actualment en Vador es
troba en bones facultats, amb una bona
memòria, pot explicar quan i qui va plantar
els plàtans, així com l’edat que tenien quan
els van tallar, qui els va comprar, i moltes
altres coses més. En Vador va ser l’últim
peó.
En aquella època tots els viatges de peó
per anar a treballar i tornar a casa s’havien
de fer a peu, tant si plovia, feia sol o fred.
Encara no tothom podia tenir una bicicleta

Amb el pas del temps els plàtans van créixer
molt, els més grossos eren uns quants que
hi havia a prop del bar Parrufu, altres on hi
ha la gasolinera d’Hostalric fins al Garduix,
situats al costat de la carretera. Eren
enormes, d’una alçada immensa, i la base
feia més d’un metre i mig de diàmetre. Des
de la Conna fins passat el pas a nivell no hi
havien plàtans. Al començament de la recta
de Can Negre, al costat esquerra hi havia el
roure de Can Sau, grandiós amb una altura
impressionant i la seva base més d’un metre
de diàmetre. Més amunt tot eren plàtans
enormes.
Amb la millora de l’economia, la circulació
es va fer més intensa i les vies d’accés
necessitaven adaptar-se a les noves
necessitats, per això, el MOP va decidir
ampliar 1 metre per cada costat de la
carretera d’Hostalric fins a Arbúcies. Aquest
fet va implicar que es tallessin tots els
enormes plàtans de cada costat, també es
va tallar el roure
de Can Sau. L’any
1958 començaren
a
tallar-se
els
primes
plàtans
que hi havia a
prop
del
bar
Parrufu d’Hostalric
fins a Arbúcies “els
plàtans tenien uns
83 o 85 anys“.
Aquest
fet
coincideix
amb
l’aparició
de
les
primeres
motoserres. Tenien
una espasa de més d’un metre de llarg, i
això era una novetat per als bosquerols,
que quedaven meravellats veient com un
home sense esforç feia caure els enormes
plàtans. Alguns d’ells van arribar a pesar
20 tones. Els van comprar els negociants
de fustes Llofrin de la Bisbal. La fusta quasi
tota va anar a Anglès, a l’empresa Industrias
Tarrés, que fabricava escuradents, pinces
per estendre la roba i llapis de color Alpino.
Aquesta fàbrica ja no tracta amb fusta,
però Industrias Tarrés encara existeix. El
transport es feia en camions que carregaven
els trossos més grossos amb uns ternals, uns
quants homes tiraven de la cadena i feien
pujar els trossos. El camió es posava a sota
i n’hi havia de tan grossos que un sol tros
pesava unes 5 tones o més. Durant el temps
que va durar la tallada dels plàtans va
coincidir que Josep Pla treballava d’ajudant
d’un camió que feia el transport de la fusta
d’aquests plàtans. A Anglès, a l’hivern feia
un fred que pelava, però quan tiraves de la
cadena dels ternals per aixecar els trossos
per carregar-los et passava tot el fred de
cop. Abans tot es feia manualment, i encara
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Al produir-se aquests sots va ser quan
el Ministeri de Obres Públicas (MOP) va
contractar uns treballadors per tapar-los.
L’anomenaven ”el peó“.

per moure’s d’un lloc a un altre.

Els nostres records

Quan es va fer aquesta millora els plàtans ja
estaven plantats.

no hi havia camions
amb grua. Era una
feina molt dura.

Els nostres records
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Els anys 1964-66,
quan es va construir
la nova carretera
d’Hostalric
a
la
Batllòria, el pas
de Gaserans es va
anul·lar, un pas de
molts anys per anar
d’un poble a l’altre.
Més amunt s’hi
trobava el pas de
Dalt o del molí d’en Vendrell, on hi havien
palanques perquè la gent pugués travessar
la riera d’Arbúcies, també hi havia un pas
per als carros. Amb el temps s’hi va construir
un passallís amb uns tubs d’obra, pels quals
es podia passar amb cotxes o amb camions,
anul·lant les palanques o passeres.
Recordo que de petit sentia que la gent
gran de la carretera d’Arbúcies encara en
deia el camí Ral i amb el temps ha anat
desapareixent.
També en un altre document es fa referència
d’un altre camí Ral des d’Hostalric a Sant
Hilari passant per la Conna, la serra de
Grions, l’església, la pujada d’en Carlets,
cases Ramones, les Alzines Balladores, Sant
Feliu de Buixalleu, la Ferreria, el turó del Pi
de Puig Ull, Sant Segimon, la Teuleria, petja
de Sant Salvi, pla de Cinc Sous, on hi havia
una cruïlla del camí Ral, un camí direcció a
Arbúcies, Joanet, Sant Hilari i un altre a la
torre del vent.
Durant molts anys, i malgrat les dificultats,
el trajecte des d’Hostalric a Arbúcies, Sant
Hilari es feia amb tres o quatre hores. Les
diligències i les tartanes van ser el mitjà de
transport gairebé únic.
Al començament del segle XX es veia
freqüentment com alguns vehicles de la
burgesia barcelonina arribaven a Sant Hilari
pel camí Ral.
El dia 5 juliol de 1909 arribava a Sant Hilari
el primer dels automòbils que la HispanoSuiza havia de lliurar
per fer el trajecte
Hostalric-ArbúciesSant
Hilari.
La
seva benedicció és
recordada com una
gran festa. Aquest
acte inaugurava de
manera oficial la
línia de transport
públic de Sant Hilari
a l’estació d’Hostalric
per Arbúcies.
Des
d’aquest
moment hi haurà
un servei regular

de passatgers a través
de l’empresa Hispano
Hilarienca. A partir del
5 de juliol de 1909 es
pot dir que la servitud
de les diligències, ja
que arriba el primer
òmnibus de passatgers
procedent de Sant
Hilari i Arbúcies a
l’estació
d’Hostalric.
Així doncs, s'acabarà
amb les dificultats
que durant tants anys
i amb moltes dificultats havien transitat
les diligències per mals camins de dia i
nit, plens de pols a l’estiu, fang a l’hivern
i humitat quan plovia, el cavall suant amb
la calor, els conductors cremats del sol, i a
l’hivern mig morts de fred, mullant-se quan
plovia. Doncs, totes aquestes penúries van
arribar a la seva fi.
Els que conduïen les diligències eren homes
valents, amb el rostre torrat per les hores
de sol, la pluja i el fred, protegits d’un
barret o una capa que els abrigava. Era
una feina dura, feina que la feien amb
orgull conscient de portar al seu destí els
passatgers. Varen ser anys molt durs per a
aquests homes que, amb els seus esforços,
feien possible que la gent de molts pobles
poguessin gaudir dels seus serveis.
L’any 1911, quan l’Ajuntament de Sant
Feliu de Buixalleu tenia per alcalde Antoni
Roquet i Carreras, en un ple del 27 d’agost
es tramiten les diligències per construir un
camí que anirà des del quilòmetre 3 de
la carretera d’“Hostalrich a los Baños de
Sant Hilario” fins a l’església de Gaserans,
conegut com el pas d’en Pladevall o pas de
Gaserans.
Aquest pas és al mig de la recta de Cal
Negre direcció a Arbúcies, al costat esquerra
s’hi trobava el pas de Gaserans, perquè
la gent d’aquells anys no tenia cap més
camí per anar a Hostalric o a un altre lloc
i per sortir del poble, i havien de travessar
la riera d’Arbúcies passant per sobre
d’unes palanques o passeres o en carro.
Al
començament
d’aquest pas hi
havia un plàtan
molt gros. Tots els
pagesos de Gaserans
que tenien corral de
vaques de llet amb
pots la portaven
en un carro o
carreta al camió
de recollida de la
llet i la portaven
fins a la fàbrica La
Silà de Sant Celoni
o la Guingueta
d’Arbúcies.

Vòlei Montsoriu

L’equip local va disputar a domicili un partit
contra l’AVAP UdG per decidir quin dels dos
equips estaria a la lliga A, partit del qual van
sortir victoriosos els de casa. Actualment ocupen la setena posició, tot i que
només s’han jugat tres partits. L’equip
va perdre a casa del Guíxols A amb un
resultat de 3-1; la majoria de sets van
estar igualats, però els de casa no van
poder sortir vencedors. També va ser
derrotat al rebre l’equip de Lloret per
0-3. L’últim partit disputat va mostrar la
millor versió dels jugadors i jugadores
amb un resultat de 0-3 al camp del Vilobí d’Onyar: els jugadors i jugadores van
estar concentrats durant tot el partit i
no van deixar escapar cap dels sets.
La lliga B està composada pels següents
equips: Sant Pere Pescador, Caldes de
Malavella, Fúcsia B, Cellera, AVAP UdG,
Aloges (Porqueres), Arbúcies, Guíxols B
i el Vòlei Montsoriu B.
El primer partit que va disputar l’equip
local va tenir bons moments per part
dels membres de l’equip, però no van
aconseguir poder endur-se la victòria
contra un Sant Pere Pescador que actualment està líder a la classificació. El
segon partit va ser totalment diferent
i van ser capaços de sortir victoriosos
al camp de l’Aloges (1-3). Pel que fa a
l’últim partit jugat pel grup tarda, tenim un marcador ajustadíssim, ja que va
acabar amb un 3-2 contra l’AVAP UdG;
tot es va decidir a l’últim set a 15 punts.
Per últim, però no menys important,
cal dir que tenim un equip juvenil que
ja està en dinàmica d’entrenaments.
L’equip no està competint a cap lliga,

Ara toca seguir treballant i entrenar per tal de
millorar com a equip i poder afrontar els partits
que venen en el millor estat de forma possible.
Són importants els entrenaments perquè els
entrenadors ens ensenyen setmana rere setmana aspectes del joc que són importants (tècnica,
però sobretot tàctica). En el vòlei la comunicació i la col·locació al camp són clau.
Si voleu veure els partits dels equips de casa,
podeu seguir el calendari a les xarxes socials,
l’Instagram és @voleimontsoriu. Ens veiem a
les pistes!
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Els equips que conformen la lliga A són: l’AVAP
(Girona), el Valepartit (Sarrià), el 4 Rius (Girona), l’Empordanet, el Lloret, el Cassà, el Sant
Feliu de Guíxols i el Fúcsia (Vilobí d’Onyar); i
per últim el Vòlei Montsoriu A (Sant Feliu de
Buixalleu).

però el primer cap
de setmana de març
va disputar el seu primer partit contra el
Llinars amb un resultat de 3-1. Els nostres
juvenils no van poder assolir la victòria però
van lluitar cadascun dels sets jugats.

Esports

El Vòlei Montsoriu ja porta mesos de competició al Campionat Supracomarcal Mixte
de Vòlei de Catalunya. Ambdós grups porten
bona dinàmica d’entrenaments i de mica en
mica això es va reflectint en el joc col·lectiu. El
grup que entrena el torn de tardes va acabar
classificant-se a la lliga B i el de nits a la lliga A.
Això és així ja que abans d’assignar als equips el
grup en el qual competirien, es va fer una mini
lliga prèvia a la competició, per decidir quins
equips estarien a cada lliga.

Club de Bitlles
Perxa d'Astor

Esports
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Estem a la meitat de les competicions, més o
menys.
A la lliga Catalana, els negres ens estem jugant quedar de la novena a la dotzena posició
de primera divisió. L’equip taronja continua jugant amb equips de proximitat per configurar
la classificació final de segona divisió.

A la Copa Generalitat estem a setzens de final i haurem de jugar contra el club de bitlles
de Llofriu 2 partides eliminatòries. Sort, Perxes!
El nostre contacte és:
bitlles.perxastor@gmail.com

A la competició individual ja hem jugat la quarta jornada, de sis que són.
Hi ha diversos jugadors i diverses jugadores amb un bon lloc a la classificació
per poder arribar a les finals. Després de
la tercera jornada es van mirar les classificacions i es van agafar els millors 4
homes i 4 dones de cada província per
formar la selecció provincial. La nostra
jugadora Enriqueta Vilà va ser cridada a formar part de la selecció gironina i el dia 27 de febrer, a la RàpitaSanta Margarida i els Monjos, van jugar
el campionat de seleccions territorials.
L’Enri va fer molt bones tirades. Felicitats, Enri! La província de Barcelona va
quedar campiona de províncies.

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

Us volem ensenyar el
llimoner carregat de
llimones que tenim a casa.
N’hi ha alguna amb una
forma especial i que l’hem
batejat com a "llimona
dimoniet" o "llimona
pebrot".
La Marta, l'Ariadna i la
Carlota de Can Palet

Resum meteorològic any 2021
Estació meteorològica de Can Nualart de Grions
Pitu Roig de Les Casetes de Can Nualart

Aquest any, tampoc hem patit fortes glaçades, fins
i tot durant el febrer no vam registrar cap dia per
sota els 0°C (el 3r cop que succeeix en el nostre
registre), però va donar pas a un març força fred
i sí que s’ha notat una baixada a les estacions intermèdies.
En general ha estat un any que ha registrat molt
poca pluja i, per sort, pel que fa a les temperatures,
no ha estat un any molt per sobre de les mitjanes,
cosa que ens ha permès aguantar aquesta sequera i tenir unes collites bastant bones i generoses.
Com veiem al climograma, les èpoques d’aridesa
o estrès hídric es concentren només a l’estiu, i a la
primavera i tardor no hi ha hagut grans precipitacions però les temperatures s’han temperat molt i
hem tornat a gaudir de 4 estacions ben marcades.

Un dia al febrer va arribar a precipitar neu,
però no va arribar a agafar al terra. En canvi,
a dalt a Sant Feliu, segur que la neu ha arribat durant l’hivern en més d’una ocasió.
Pel que fa a les temperatures, hem vist que
va ser un estiu amb temperatures màximes
molt elevades, 2 dies per sobre dels 40°C durant el juliol, aquest any el mes amb més calor. I també cal destacar que hem patit unes
11 màximes per sobre dels 35°C, llindar que
marca temperatures extremes de màxima
precaució, considerades tropicals, i aquesta quantitat és bastant normal en la nostra
zona mediterrània.
També hem patit alguna nit amb molta calor
(3 nits per sobre dels 20°C), sort que vivim en

Ha sido el año más seco desde que tengo
datos. Además de la falta de lluvias en los
meses más cálidos, se suma el ambiente
extremadamente seco con humedad relativa inferior al 30%, por periodos prolongados que deshidrata la vegetación
secando las hojas reduciendo el beneficio del riego en las zonas lejos de cauces
de agua o de zonas húmedas.

Livio Pegolo de Can Forns
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Aquest any 2021 ha estat amb poca quantitat de
pluja recollida. El total a final d’any ha estat de
417.45 l/m², de les més baixes de què tenim registre. Sort que veníem d’un any molt generós amb
el Gloria i sempre ajuda tenir reserves al subsòl.
Estem veient que es donen massa sovint registres
de menys de 500 ml anuals (8 ocasions en els últims 15 anys), quan al s. XX es donava un cop per
decenni. Sort que aquestes minves de precipitació
van alternades amb anys molts plujosos, que sempre ajuden a pal·liar i fer recuperar les reserves. Tal
com veiem al climograma, només veiem un mes
amb una clara abundància de pluja, el mes de novembre, que ens va assegurar una certa quantitat
d’aigua. La resta de períodes de pluja van donar
poca quantitat efectiva de pluja, tant l’estació de
pluges de la primavera com la de la tardor. Hem
comptabilitzat fins a 100 dies d’algun tipus de precipitació (1 de cada 3 dies plovia durant el 2021),
per la qual cosa veiem molts dies de precipitació
però al final poca aigua recollida.

una zona lliure d’influència urbana: això fa que les
temperatures a la nit baixin de forma sobtada. Els
climes urbans, avui en dia, tenen una exagerada
influència en el comportament del temps. Viure
en un medi menys agressiu com el de Sant Feliu
ens protegeix d’aquestes interferències de les ciutats, més calor a les nits, pluges més tempestives.

Medi Ambient

Ja portem 73 anys de mesures sense interrupcions... al gener del 2024 celebrarem els 75 anys
de l’estació meteorològica! Esperem celebrarho com cal.

"

opino que..."

Dislèxia

Opino que...
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Carla Fugarolas de Can Perxistor
Quan tenia 10 anys em van detectar dislèxia, que
és un trastorn específic de l'aprenentatge que
normalment es caracteritza per llegir més lent,
girar o confondre números i lletres, problemes
d'atenció en la comprensió, dificultat per
entendre les matemàtiques… Depenent del
teu tipus de dislèxia et costarà més fer unes
coses que les altres. En el meu cas jo faig moltes
faltes d’ortografia i quan llegeixo en veu alta
faig errors. Per exemple, quan era més petita
confonia el 16 i el 17. Encara ara m’hi haig de
fixar, perquè si no els confonc.
Quan em vaig fer les proves i em va sortir que
tenia dislèxia, els meus pares es van posar en
contacte amb l’escola on estudiava en aquell
moment, vaig tenir molta sort els primers anys
perquè les meves tutores em van ajudar, però
quan vaig fer 5è les tutores van canviar i va ser
en aquell moment en el qual vaig començar
a veure que
em
costava
una mica més
comprendre
les coses que
als altres. Això
em
frustrava
i a més aquell
any no em
vaig
sentir
acompanyada
ni per la tutora
ni per l’escola
en general. És
per això que
l’any següent
els meus pares
van
decidir
canviar-me
d’escola.
El canvi em va anar genial, les tutores tenien
en compte el meu PI, i es va veure una millora
en la lectura en veu alta. L’any següent vaig
començar l’ESO, no vaig tenir cap problema,
havia de posar més atenció que els altres en
algunes coses. Això em feia anar més lenta per
fer algunes activitats o exàmens i seguia fent
moltes faltes, però amb el PI, el diagnòstic de les
proves que em van fer per saber si tenia dislèxia
o no, em permetien poder utilitzar 15 minuts
més i algunes faltes no me les compten. A 4t

d’ESO vaig decidir que volia fer el batxillerat de
lletres, perquè per fer la carrera que vull fer és
el que va millor.
Ara estic fent 1r de batxillerat, estic notant
un canvi bastant gran comparat amb l’ESO.
Em costa molt més i l'exigència és molt més
gran que no pas a l’ESO. Els professors no es
preocupen tant per tu.
Al principi estava molt estressada, tot era
diferent, molt més difícil i el ritme era molt
més elevat. Suposo que és com se senten
tots els alumnes al començament de 1r de
batxillerat. Quan vaig anar agafant el ritme,
tot va començar a anar millor, els professors ja
tenen en compte el PI, cosa que al principi no,
i això em va ajudar a millorar les notes, i vaig
començar a tenir una mentalitat més positiva
respecte a com afrontar el batxillerat.

En conclusió, que a ningú li ha de fer vergonya
tenir cap tipus de trastorn en l'aprenentatge
i encara menys demanar ajuda a algú si veus
que et costa moltíssim i hi estàs dedicant
moltes hores o esforç. A mi des de que em van
detectar el PI el que he après és que amb una
mica d’esforç i ajuda, ja sigui d’un familiar o
d’un professional, els resultats que tu esperes
surten segurs i fins i tot millors.

"

opino que..."

1984 i els telèfons mòbils

al forn. El control, en canvi, és el fet d'exercir
una influència ja sigui directiva o restrictiva
sobre algú o alguna cosa. La policia fa controls
de drogues a la carretera, no amb la intenció
de posar moltes multes, sinó amb la intenció
que la seva presència tingui una influència en
els conductors i que aquets no agafin el cotxe
havent begut. S'utilitzen doncs mètodes de
vigilància per aconseguir un afecte sobre els
vigilats, és a dir, controlar-los. No actuem, doncs,
de la mateixa manera quan creiem que podem
ser observats. Això ens porta a concloure que
en molts casos la vigilància implica control.
El món que Orwell presenta a la novel·la és un
món fosc i terrorífic. A 1984 el control fa POR.
Els protagonistes de la novel·la viuen atemorits
sota un estat que no només els controla sinó
que constantment els recorda que estan essent
vigilats. Això, com hem explicat, té un clar
efecte en els ciutadans que, per por, acaben
actuant tal com el govern vol. Són els mateixos
ciutadans, a 1984, els que s'autocontrolen i
s'autocensuren.

El meu treball de recerca anava precisament
sobre aquest tema. El TdR és un treball que han
de fer tots els alumnes de Catalunya durant el
Batxillerat. La temàtica és lliure i, teòricament,
encara que molts cops costi de dur a terme a
la pràctica, el treball és significatiu perquè ha
de constituir una recerca, és a dir, ha d'aportar
coneixement nou. Aquest punt, insisteixo,
és molt teòric i difícil de dur a la pràctica de
manera efectiva.
El meu TdR consisteix en una comparació entre
els mecanismes de control que presenta George
Orwell en la seva distopia 1984 i els mecanismes
de control actuals a través dels telèfons mòbils.
Una distopia és un gènere literari en el qual es
concep un lloc o estat on tot és oposat a una
concepció ideal. Es troba normalment ubicada
al futur i presenta un sistema d'organització
política alternatiu que sol ser d'aspecte
opressiu o totalitari. Comparar la realitat amb
un llibre és interesant perquè tenir un punt de
referència sempre ajuda a comprendre millor
la nostra realitat.
Una de les principals distincions en què es
basava el treball és la diferència entre els termes
vigilància i control. La vigilància s'entén com el
fet de posar atenció en algú o en alguna cosa.
Has de vigilar que les galetes no se’t cremin

Avui en dia aquesta vigilància no és tan
evident. Descobrir com i fins a quin punt
som controlats per les empreses a través dels
telèfons és una tasca difícil d'acomplir que,
de fet, en el meu TdR no vaig saber resoldre
tan bé com m'hauria agradat. La informació
que es troba és poc clara, fins i tot he tingut
la sensació que ni tan sols els experts amb qui
he pogut contactar eren capaços de respondre
tan clarament com m'hauria agradat les meves
preguntes. Aquesta, però, ja és una informació
prou rellevant. Avui en dia, a diferència de
1984, al poder no li interessa que la població
sigui conscient del control que pateix. A la
distopia d'Orwell s'utilitza la por que genera
la vigilància per manipular la població. Avui en
dia no sembla que ningú passi por a l'acceptar
les cookies d'una web o al donar permís a una
aplicació per accedir a la teva galeria. Però,
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Sovint sentim a dir que ens controlen a través
dels telèfons mòbils. A qui no li ha passat estar
parlant d'aquelles sabates que tant t'agraden
al costat del telèfon i que al cap d'unes hores
t'apareguin anuncis precisament d'aquelles
sabates que volies? Sembla que avui en dia
tot i intuir en molts casos que se'ns controla
no acabem d'entendre com funciona aquest
control, però sobretot no som conscients de
què implica estar controlats.

Opino que...

Martina Ramon de Can Verneda

Opino que...
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tota la informació que anem deixant a la xarxa
és recollida per les empreses de publicitat a
través de les cookies. Les cookies són paquets
de dades que les webs descarreguen al nostre
ordinador per poder realitzar un seguiment de
la nostra activitat. Les cookies serveixen per no
haver de registrar-se cada vegada que entres a
una pàgina web, però a través d'aquestes les
empreses també extreuen informació personal
sobre nosaltres: el nostre sexe, la nostra edat,
on vivim, els nostres gustos, etc. Tota aquesta
informació serveix a les empreses per podernos fer anuncis a mida, molts cops no només
d'aspecte comercial, sinó també polític.
Tot i així, avui en dia també ens manipulen,
tot i que d'una manera més subtil. Les formes
de manipulació actuals són moltes i molt
complexes, aquí tractaré d'explicar-ne una que
em sembla que és la que té més continuïtat
amb el que portava explicant i que permetrà
entendre una mica millor com es materialitza
aquest control.
Les notícies falses o fake news són, tot i no
semblar-ho, una forma de manipulació política.
Aquestes s'utilitzen per potenciar sentiments
concrets que t'influeixin a l'hora de prendre
decisions.

Un gran exemple de com som manipulats a
través de l'odi és la història d'en Curro, que
explica Marta Peirano en el programa de TV3
No pot ser. En Curro era el gos encarregat de
vigilar una finca. Un immigrant s'hi va colar
per robar una bicicleta i el gos el va mossegar.
A causa d'això el gos havia de ser sacrificat;
com a resposta, a Twitter es va organitzar una
campanya per salvar el gos.
Doncs bé, aquesta és una història falsa d'un gos
que no existeix i un immigrant inventat que no

va robar cap bicicleta. Aquesta fake new es va
filtrar durant el període de campanya electoral
a Andalusia, on Vox va guanyar per primera
vegada. Aquest és un exemple paradigmàtic
de com funciona la manipulació a través de les
fake news. Es juga amb la veritat per manipular
els sentiments de la gent. Amb aquest tipus
de notícies s’aconsegueix maximitzar l’odi i el
rebuig cap als immigrants d’una població que
no només ja està profundament preocupada
pel tema de la immigració sinó que, a més,
adora els gossos. Aquest tipus de missatges
subliminals es van introduint al cap de la
gent utilitzant aquestes notícies que podem
considerar banals i que no identifiquem
directament com a control.

Aquesta informació, presentada així, pot
alarmar molta gent, de fet hi ha motius de
sobres per alarmar-se i el més preocupant és
que les solucions d'aquest problema no tenen
una repercussió immediata sobre nosaltres.
Des d'aquí animo a tothom a utilitzar serveis
de missatgeria alternatius, com Telegram o
Signal, a llegir bé les cookies abans d'acceptarles i acceptar només aquelles necessàries pel
funcionament de la pàgina i, sobretot, a ser
molt prudents amb el grau d'exposició en què
ens mostrem a les xarxes. De tota manera, cal
saber que aquesta és una qüestió estructural
del funcionament d'internet i de la política avui
en dia i que les modificacions que caldrien per
aturar-ho són profundes i complexes. Cal tenir
en compte que aquesta és una qüestió àmplia
en què hi intervenen molts altres factors que
segurament no he tingut en compte, ja que
les dimensions del conflicte escapen a la meva
capacitat per explicar-lo de forma completa. El
meu objectiu amb aquest escrit és donar una
base perquè es pugui reflexionar sobre el tema
i prendre consciència del problema.

Envia’ns la
teva foto
Tronc amb la senyal
d’interrogació “?”
Meritxell Codina del carrer
Ignasi Sagnier

"

opino que..."

Agustí Estapé de Can Palet

Faig referència a un fet ocorregut el passat 15/16
de desembre, però que ja ve de més lluny. Crec
que, si ja es difícil avui en dia posar en marxa
un negoci, més ho ha estat en aquests últims
2/3 anys amb totes les situacions viscudes.
Quan vàrem veure que es començaven a fer
obres de reforma a una casa del costat de
l’Ajuntament i que comentaven que seria un
restaurant, penses: Doncs molt bé! Un negoci
més al poble, que donarà a conèixer més Sant
Feliu, que el farà més viu... En definitiva, que
endavant!!
Tots sabem que per portar-ho a terme, fer unes
obres així, comporta complir unes normatives
urbanístiques, que tothom, és a dir, tots els
veïns sense excepció, han de seguir i complir.
Crec que fins aquí tots hi estem d’acord, però

Dibuix de Can Toia Nou al llibre de
Gaserans, anys 50: tal com érem.

Can Toia Nou, maig 2021.

OPINO QUE... Això ens hauria de fer reflexionar
a tots. Soc dels que pensa que abans d’arribar
a aquest desenllaç, segur que parlant, revisant
totes les possibilitats, es podien haver buscat
solucions per aturar un conflicte que ha donat
una imatge no gaire agradable per a ningú.

Can Toia Nou, any 2007.

Can Toia Nou, 15 de desembre 2021.
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Parlo des d’una opinió molt personal, però de
ben segur que hi ha més gent que pensa com
jo, però no s’atreveix a escriure-ho.

perdoneu... Des de el meu punt de vista i malgrat
la meva ignorància, per manca d’informació
dels fets de la situació real del problema, i que
quedi clar també, sense tenir cap interès en cap
de les parts implicades, penso: Calia arribar al
punt a què es va arribar? Perquè tant a mi, com
a molta gent, ens va fer mal el cor de veure
com s’enderrocava un projecte en el qual s’hi
havien dipositat moltes il·lusions, a part d’un
gran capital econòmic que de ben segur s’hi
havia invertit. I sabeu què? Crec que tothom
hi ha sortit perdent, totes les parts implicades
directament, gent descontenta per la gestió
com s’ha portat i, en definitiva, Sant Feliu, que
ha acabat perdent una casa a Gaserans: Can
Toia Nou. Ara sí que ja no en queda cap resta,
sols és un record per a la història.

Opino que...

En el nostre municipi, de vegades succeeixen
coses que als veïns no ens agraden.

Ruta per un país
entre dos continents

El viatge

abril 2022_Sant Feliu Diu 51

42

Sandra Nualart de Ca l'Agut

El viatge a Turquia va començar
en una de les ciutats més importants i que sovint es confon
per la capital: la gran metròpoli
euroasiàtica Istanbul. A cavall
de dos continents, estratègicament situada a la península del
Bòsfor, entre els Balcans i Anatòlia, entre dos mars, el mar
de Màrmara i el mar Negre; i
entre dos mons; el tradicional
i el modern. És una ciutat de
més de 15 milions d’habitants;
caòtica, enlluernadora, frenètica, agitada, viva i plena de contrastos; massa oriental per ser
europea i massa occidental per
ser asiàtica.
És una de les ciutats més visitades del món pel seu aclaparador llegat històric i artístic: el
propi d’una capital de tres imperis al llarg de dos mil·lennis
(romà, bizantí i otomà). Hi vam passar gairebé quatre dies repartits entre la part inicial i
final del viatge. Una de les coses que més ens
funciona a l’hora de conèixer una ciutat nova
és realitzar un free tour per conèixer amb profunditat la història de Santa Sofia, la Mesquita
Blava o la Mesquita de Suleyman. Passejar per
la zona asiàtica i veure una posta de sol des de

la torre Galata, entre d’altres. Sense oblidarnos de recórrer el Bòsfor en vaixell des de la
Banya d’Or fins al Mar Negre, regatejar en el
Gran Basar, perdre’s pel Basar de les espècies i
veure la màxima esplendor de l’imperi Otomà
en el palau Topkapi.
Després d’aquest primer contacte vam llogar
un cotxe per fer una ruta circular per tot el
país. La primera parada va ser en un dels principals atractius del turisme a Turquia; la
Capadòcia. Allà vam arribar la nit de
cap d’any i vam poder donar la benvinguda al 2022 des d’un indret molt
especial. El millor lloc per allotjar-se i
el cor de la zona és Göreme.
La Capadòcia és un lloc màgic. Vam
dedicar dos dies sencers a recórrer
un insòlit paisatge que van crear
mil·lennis d'erupció volcànica i fenòmens climàtics com la neu i el vent en
aquesta regió de l'Anatòlia central,
circumscrita per les ciutats de Nevsehir, Urgup i Avanos. A més, aquest encisador escenari natural de xemeneies
de fades i torres cilíndriques conserva
un llegat cultural de primera magnitud: habitatges, llogarets i ciutats
subterrànies troglodites, santuaris rupestres, monestirs eremítics, pintures
bizantines, etc. Existeixen diferents
recorreguts amb cotxe per visitar la

Cultural de la Humanitat de la
UNESCO.
Una de les opcions més comunes per admirar aquest paisatge és sobrevolar en globus
la zona. Tot i que no saps fins
al mateix dia si podràs realitzar l’activitat o no, ja que va
en funció de les condicions
climàtiques, nosaltres vam poder gaudir-ne el primer dia de
l’any. Veure sortir el sol des de
les altures és una experiència
única i irrepetible.
Després d’aquests dies, la nostra ruta pel país continuava i
després de 7 hores en cotxe
vam arribar a la part del sud
per admirar la Costa Turca;
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El viatge

zona i no perdre’s cap vall; des de la vall de la
Imaginació, la vall de l’Amor o Zeremi i la vall
de les Monges
o Pasabag.
En
definitiva, es tracta
d’un
museu
a l'aire lliure
que conserva
restes del pas
per aquest lloc
d'assiris, hitites, romans,
bizantins, cristians i musulmans. El Parc
Nacional
de
Göreme i els
llocs rupestres
de Capadòcia
són Patrimoni

Antalaya. Aquest va ser el punt
de partida dels següents quatre
dies, en què vam fer el tram fins
a Dalaman per admirar platges
d’ensomni, licis i llegendes. Entre
d’altres vam passar per les ruïnes
de Phalesis, per les tombes de Myra
a Finike – Demre, per l’encantador
poblet de Kas, per la mítica platja
de Kaputas, per les restes arqueològiques de Xanthos – Letoon, per
les tombes Fethiye i finalment per
Ölüdeniz.
Tot seguit, vam dedicar els següents dos dies a la província de
Denzil, al sud-oest del país, en
concret a Pamukkale (en turc,
“castell de cotó”) que és, juntament amb la Capadòcia, una de les
imatges més difoses per il·lustrar
els encants escènics del turisme de
Turquia. Aquesta massa de roques
que s'eleva 200 metres d'alçada
sobre la plana que el forma escalonat en una
sèrie de petits boscos minerals i cascades petrificades pels quals flueix aigua de cinc fonts
(35°/36° C) al llarg de gairebé tres quilòmetres.
Els efectes salutífers d'aquestes aigües ja eren
coneguts al s. II aC, quan els reis de Pèrgam van
erigir aquí Hieràpolis, una ciutat balneari. El
conjunt arqueològic, conservat en molt bon estat, inclou les termes, els temples i altres edificacions d'època grecoromana.
Vam aprofitar l’estada en aquesta zona per visitar les restes gregues de la ciutat de Aphrodisias.
Finalment, vam acabar el viatge tornant en
cotxe fins a Istanbul, on vam passar un parell
de dies per acabar de visitar tot allò que ens
havia quedat pendent i acabar de gaudir de
l’experiència gastronòmica i cultural que també ofereix aquest país, com el Kebeb, el te i el
cafè turc.

sortida a...
Anna Masferrer de Cal Matxo

Sortida a...
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Ruta al cim de Pla de Pujalts (Costa
Pubilla)
Abans d'explicar-vos la ruta, m'agradaria compartir amb vosaltres com he arribat fins aquí.
La pandèmia està clar que ens ha deixat moltes
coses dolentes i no ens ha permès viure moltes
situacions amb la normalitat a la qual estàvem
acostumats, però també és cert que ens ha fet
veure la vida des d'una altra perspectiva, i en el
meu cas m'ha portat un canvi d'hàbits del qual
em sento molt orgullosa. A causa dels confinaments municipals vaig començar a sortir a caminar, no per fer exercici, sinó per poder anar
a veure els meus: jo soc filla de Cal Matxo (Gaserans), però visc a Hostalric i l'única manera
permesa que tenia de saltar-me el confinament
municipal i anar a veure els meus pares era sortir
fent exercici i així va començar tot... Des de llavors no entenc la meva vida sense les meves passejades i caminades per la muntanya. En aquest
temps he descobert un munt de llocs meravellosos que tenim molt a prop. A poc més d'una
hora amb cotxe arribem al santuari de Montgrony (el Ripollès) i allà començarem la nostra
ruta. Com sempre que anem a muntanya cal
que primer mirem el temps, per anar preparats.
En el meu cas el vàrem mirar i tot apuntava que
no tindríem pluja i tampoc hi havia neu, però la
nostra sorpresa va ser que quan vam arribar allà
vam veure que el cim estava nevat, just aquella
nit hi havia nevat. En aquest cas, com que la neu
era tova no ens va suposar un problema, tot i no
anar preparades, i ens va resultar un al·licient
per arribar a dalt.

Cim de Pla de Pujalts, conegut com a Costa Pubilla.
Distància: 12 km (circular)
Desnivell: 998 m
Altitud: 2056 m
Dificultat: moderada
Ruta molt xula que iniciem al pàrquing del mateix santuari i, després d'uns metres per la carretera, comencem a pujar pel costat dret del riu
seguint el camí marcat pel mig del bosc. El recorregut està senyalitzat per marques grogues,
tot i que en algun punt costa una mica de veureles. Passem pel costat d'un refugi i seguim per
la pista uns metres fins que trobem a l'esquerra
un corriol que va pujant pel mig de grans arbres
fins a arribar a la part de muntanya verda. A
partir d'aquí continuem pujant per la pista que
ens porta a un últim tram de pedres des d'on ja
veiem el cim. Aquest últim tram per nosaltres
va ser potser el més complicat, per la pujada i
per la neu que hi havia, però quan arribes al cim
t'adones que tot l'esforç té la seva recompensa.
Quina meravella de paisatge i de vistes! Tot un
regal per als amants de la muntanya. Des del cim
arribem a veure el Montseny, la Mola, Montserrat, Rasos de Peguera, Gallina Pelada, Pedraforca, Serra del Cadí, Puigllançada, Tossa d'Alp
i una magnífica vista del Puigmal, Torreneules i
Balandrau i algun altre, IMPRESSIONANT!! Ruta
molt recomanable!! Us animo a fer-la!!

Elements essencials de la teva
alimentació: fruites i verdures.
Petits canvis per menjar millor
Pilar Casellas DUI Referent de Comunitària ABS Breda-Hostalric

Malgrat que hi ha moltes propostes saludables,
una de les més conegudes al nostre entorn
és la dieta mediterrània, que es basa en el
consum majoritari d'aliments d'origen vegetal,
frescos i mínimament processats, com fruites
fresques i verdures del temps, llegums, fruita
seca, cereals integrals, oli d'oliva verge extra
i, en menor quantitat i freqüència, els làctics
preferentment fermentats i el peix, seguit de
les carns (preferentment blanques i magres) i
els ous.
L'aigua és la beguda principal i la més saludable.
La dieta mediterrània també es caracteritza
per procurar els àpats familiars, la utilització
d'aliments locals i estacionals i per potenciar les
activitats culinàries i gastronòmiques.
Les fruites i hortalisses són aliments molt
importants en una alimentació saludable.
Incloure-les diàriament i en les quantitats
recomanades a la dieta redueix el risc de
patir malalties cardiovasculars, restrenyiment,
obesitat i alguns tipus de càncer, entre d’altres.
Són aliments rics en vitamines, minerals, aigua,
fibra i altres substàncies beneficioses, i alhora
contenen molt poques calories i greixos.

Recomanacions de consum
Quan?
Sempre que vulgueu!

Quantes?
Incloeu, com a mínim, 5 racions al dia (3 de
fruites i 2 d’hortalisses) a la vostra dieta.
Les fruites són les millors postres, i també les
podeu prendre entre àpats, a l’esmorzar, a mig
matí o al berenar. Qualsevol moment és bo!
És convenient incloure hortalisses als dos àpats
principals: el dinar i el sopar. Però també es
poden incorporar en entrepans i en altres
àpats com l’esmorzar o el berenar. Heu provat
l’entrepà d’albergínia i pebrot escalivat? I el de

Com?
Cal que la fruita la consumiu habitualment
sencera o a trossos, no en forma de suc (encara
que sigui natural).
També es pot consumir fruita dessecada i
deshidratada: panses, orellanes, figues seques,
prunes seques, etc.
Si es renten bé les fruites, no cal pelar-les. Les
hortalisses, sobretot si s’han de consumir crues,
també cal rentar-les amb cura.
Podeu anar alternant les preparacions
d’hortalisses crues (amanida, gaspatxo, etc.)
amb les de cuites (bullida, al vapor, saltada, al
forn, al microones, en cremes i purés, etc.).

Per a qui?
El consum de fruites i hortalisses és recomanable
en totes les edats. En adults, s’aconsella un
mínim de 3 racions de fruita al dia, però les
mides de les racions varien en funció de l’edat.
En infants, es recomana oferir la fruita de
postres, a l’esmorzar, al berenar i en qualsevol
moment, i les quantitats o mida de les peces cal
que s’adaptin a l’edat i a la sensació de gana
que s’expressa.
Trucs per consumir més fruites i hortalisses:
Tingueu un bol de fruites fresques a la taula, al
marbre de la cuina o a la nevera.
Guardeu fruita tallada a la nevera, en un
recipient tancat, per menjar-ne més tard.
Afegiu fruites a les amanides (poma, taronja,
raïm, síndria, etc.).
Prepareu daus o talls de fruites fresques en un
bol o en una carmanyola petita si us la voleu
emportar a la feina o si heu de ser fora de casa.
Planifiqueu els menús i la compra per tal de
garantir la presència d’hortalisses i fruita en
cada àpat principal.
Incorporeu les hortalisses al primer plat (per
exemple, crema de carbassó o bròquil gratinat
amb pa torrat), com a acompanyament del
primer plat (per exemple, paella d’arròs amb
verdures o llenties guisades amb verdures), o
del segon (per exemple, pollastre guisat amb
porro i pastanaga o filet de lluç al forn amb
ceba) o de guarnició (per exemple, enciam i
tomàquet o escalivada).
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Menjar, a més de ser un procés nutritiu, té
connotacions importants de convivència
-proporció de plaer, relacions afectives,
identificació social i religiosa, etc.- que
configuren el comportament alimentari i
que poden repercutir en l’estat de salut de la
persona.

llesques de tomàquet amb ruca?

Salut

L'alimentació és un procés que ens acompanya
al llarg de la vida.

Prepareu sofregits, samfaines i preparacions
d’hortalisses variades i congeleu-les en
recipients per poder-ne disposar en els
moments amb menys temps.
Compreu fruita i hortalisses fresques
de temporada: són més gustoses i més
econòmiques.

Gastronomia
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Cura de l’entorn
Escolliu les fruites i hortalisses de proximitat
i de productors locals: ajudareu l’economia
local, el desenvolupament rural i del territori,
la vinculació dels àmbits rural i urbà i a reduir la
contaminació derivada del transport.
Compreu als mercats locals i participeu en
cooperatives de productors i de consumidors.

hortalisses processades i/o envasades, un gest
que agrairan la vostra salut i el medi ambient.
Per evitar el malbaratament d’aliments, ajusteu
la quantitat per comprar segons el que hàgiu
calculat que us menjareu i segons la capacitat
de la nevera; escolliu-les en el punt just de
maduració, tenint en compte que algunes
segurament es menjaran al cap d’uns dies. Cal
que es conservin en un lloc fresc (15-20 ºC),
preservat de la llum directa i ben ventilat per
evitar l’excés d’humitat. Les que no s’hagin
de consumir en 3-4 dies és millor conservar-les
al frigorífic i sense rentar. Les peces de fruita
més madures o que s’han malmès es poden
reaprofitar per fer macedònies, sorbets (sense
afegir-hi sucre), cremes, batuts, etc. o afegir-les
a les amanides i altres primers o segons plats.

Minimitzeu la compra i el consum de fruites i

Gastronomia
Bunyols de vent
Maria Sauri de Can Cerdanya

Ingredients
un gotet petit de llet
un gotet petit d’anís
1 cullerada de matafaluga en pols

2 ous
4 cullerades de sucre
ratlladura de llimona

1 sobre de llevat
farina tota la que admeti
1 poma Golden.

Com es preparen?
En un bol gros preparem els ous, el sucre, la llimona, la llet, l’anís, la matafaluga i ho barregem bé.
Anirem afegint-hi la farina amb el llevat (ha de quedar molt espès) i al final hi ratllarem la poma Golden
pelada, tornem a barrejar-ho tot i ja podem fer els bunyols. Amb dues culleres agafem una mica de pasta
i la posem dins d’oli calent. Un cop cuits, els ensucrem o els banyem amb mel.
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Abril
Diumenge 3 - Marxa les Alzines

Maig

Diumenge 24 - Marxa del Roser

Organitza: AMPA Escola Alzines Balladores

Organitza: Amics de Gaserans

Sala Polivalent

Antigues escoles de Gaserans

DIumenge 1 - Tot el dia: Trobada de Santa Bàrbara

dissabte 14 - Trobada d'Esbarts			
Sala Polivalent

Ermita de Santa Bàrbara
DISSABTE 7 - 19 h Teatre: "El contracte"			
Sala Polivalent

Juny

DIumenge 5 - Tot el dia: Festa d'Homenatge a la Vellesa		 DIjous 23 - Revetlla de Sant Joan
Sala Polivalent
Sala Polivalent
DISSABTE 18 - 19 h: Concert de Cobla amb l'Orquestra

Del 27 al 30 - Casal d'Estiu
Sala Polivalent

Montgrins		
Sala Polivalent

Juliol

tot el mes - Casal d'Estiu

DIvendres 8 - 22 h: Autocinema a la fresca		
Exteriors de la Sala Polivalent

Agost
de l'1 al 4 - Acampada d'estiu

Dies 10, 12, 13 i 14 - Festa Major de Gaserans

Sant Carles de la Ràpita

Organitza: Amics de Gaserans

dies 6 i 7 - Festa Major de Sant Feliu de Buixalleu
Organitza: Amics de Sant Feliu de Buixalleu
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