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Consell de redaCCió i Col·laboradors:

Toni Cantero, Joan Catafal, Sara Deulofeu, Gurnam Diao, Rosa Maria Doce, 
Ferran Ferré, Albert Fugarolas, David Gamarra, Anna i Esther Gubert, 
Mònica Martínez, Restaurant Masferrer, Sixte Morera, Sophie Nogues, 
Paula Pla, Cultius Ponç, Clara Ribatallada, Mn. Rossend Roca, Pitu Roig,  
Júlia i Josep Roquet, Núria Vall·llosera, Enriqueta i Dolors Vilà, Neus Vilà, 
Escola Alzines Balladores, AMPA Alzines Balladores, Institut Vescomtat de 
Cabrera, Colla bastonera Els Picasoques, grup juvenil de l'Esbart Dansaire 
Montsoriu, Comissió de Festes Amics de Grions i Club de Bitlles Perxa 
d'Astor. 

 Sumari.-
Informació municipal 
Plens municipals i breus municipals

Joventut
Carta a la joventut

Ensenyament
L'escola i l'AMPA de les Alzines Balladores i l'Institut

Sant Feliu és actiu
Cap de setmana a Lleida (pàgina 20)

Entitats
ADF, Picasoques i Esbart Dansaire Montsoriu

Entrevista
Mossèn Rossend Roca i Massachs

Festes Majors
Grions, Sant Feliu, Gaserans i Sant Segimon

El racó del mossèn
Resar amb els dits

Medi ambient
Projectes de l'economia social i solidària

Esports
I Torneig d'estiu de bitlles catalanes Els Perxes

Relat curt
Despertar

Gastronomia
Sopa de bolets

Les empreses del poble
Garden Ponç i Cultius Ponç

Agenda

EDITA: Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu

FoToS PoRTADA I CoNTRAPoRTADA: 
Fotografies aèries de l'església de Gaserans

CooRDINACIó: Consell de redacció de Sant 
Feliu Diu

IMPRESSIó: AG Cantalozella

DIPòSIT lEGAl: Gi-401-2004

amb la col·laboració de:

L'Ajuntament
Ctra. de Gaserans, 181

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

Pàgina web: www.sfbuixalleu.cat

Oficines municipals
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí

a 2 de la tarda i dimarts també de 5 a 8 de la tarda

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

Serveis socials_Assistenta i educadora social
Horari: segon dilluns i quart dimarts de mes

prèvia citació a l'Ajuntament

Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cada mes, 

prèvia trucada a NORA al telèfon 872 012 018 

Jutjat de pau_Sr. Josep Sanitjas Arcarons
Horari: els dimarts de 5 a 7 de la tarda

prèvia citació a l'Ajuntament

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

a 2/4 d'11 del matí

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

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

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

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

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

Emergències: 112

Sanitat: 
CAP Hostalric / Sant Feliu de Buixalleu: 972 864 395
CAP Breda: 972 870 450
CAP Arbúcies: 972 162 210
CAP Santa Coloma de Farners: 972 843 016
Central: 061 (24 hores)
Sanitat Respon: 902 111 444

Mossos d'Esquadra: Santa Coloma: 972 181 675

Ensenyament:
Escola Alzines Balladores: 972 864 881
Escola Mare de Déu dels Socors: 972 864 469 / 972 874 130
INS Vescomtat de Cabrera: 972 864 987 / 972 865 357
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: 872 012 203 / 609 188 172
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Serveis al   municipi.-

Els nostres records
Joan Corominas i Sant Feliu de Buixalleu

Viatge
Xangai



 Editorial.-
Els restaurants

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

Restaurant El Rieral: 972 871 111
Restaurant Can Puig: 972 860 024 

Restaurant Mas Gelat: 972 871 719
Restaurant Can Masferrer: 972 870 028

Restaurant Kilkenny: 678 209 936
                    "Complex Vila Village"

Restaurant Rústic Gastro-Bar: 972 874 681

Farmàcies de guàrdia
de l'ABS de Breda - Hostalric - Sant Feliu
Horari: de 9 a 21 h de dilluns a diumenge
Farmàcia Joaquim d'Ocon-Encarna Gil 
Santa Fe, 5, RIELLS I VIABREA. Tel. 938 472 294

I les farmàcies d'Hostalric i Sant Feliu de 
Buixalleu obren els diumenges de 10 a 13 h, 
segons el següent calendari:

 

Farmàcia Carme Tusell Massachs 
Major, 59, HOSTALRIC. Tel. 972 864 155
Farmàcia Maria Victòria Sánchez 
Crta. de Grions s/n (La Conna), 
SANT FELIU DE BUIXALLEU. Tel. 972 865 323

Horaris de les misses
Grions
Diumenges a les 10.15 h del matí cada quinze dies

Gaserans
Diumenges a les 10.15 h del matí cada quinze dies

Rector de Gaserans i Grions_Mn. Rossend Roca Massachs
Telèfon mòbil: 666 292 056

Sant Feliu de Buixalleu
Dissabtes i vigílies de festa a les 6 de la tarda

Rector de Sant Feliu de Buixalleu_Mn. Eduard de Ribot Martínez
Telèfon de la Rectoria (Arbúcies): 972 860 080

Serveis al   municipi.-
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generdesembre febrer

març

1) Posar-se en contacte amb l'Ajuntament 
i demanar per la Dolors Vilà, l'Esther 

Gubert o en Sixte Morera. 
2) Enviar un correu electrònic a: 

santfeliudiu@gmail.com

I ja ha arribat un nou número de la revista, i què 
millor que llegir històries, records i activitats del 
nostre poble per passar les tardes d'hivern davant 
la llar de foc? Esperem que gaudiu d'aquest nou 
número.

Aprofitem per desitjar a tots els lectors i lectores 
unes bones festes i un bon any nou de part del con-
sell de redacció i de tots els col·laboradors que fan 
possible Sant Feliu Diu.

Bones Festes i 
Feliç any nou!
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1- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 
núm. 2, de data 04.05.2017.

2- Estudi i ratificació del decret núm. 163, de 
01.06.2017.

Aprovació definitiva del pressupost municipal de 
2017.

3- Aprovació de la memòria de l’actuació previs-
ta en els camins i senders situats a l’entorn del 
castell de Montsoriu (exercici 2017). 

4- Aprovació de l’addenda al conveni de coope-
ració i col·laboració entre la Diputació de Girona 
i l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per al 
manteniment i la millora de la xarxa viària del 
Parc Natural del Montseny. 

5- Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Re-
ferèndum. 

6- Aprovació de la memòria valorada per a la 
construcció de casetes d’instal·lacions i adequa-
ció dels recintes on s’ubiquen quatre depurado-
res.

S’absenta de la sala la regidora Sra. Marta Sanitjas 
Olea. 

7- Aprovació del plec de clàusules administrati-
ves particulars per a l’adjudicació del contracte 
menor, i un únic criteri d’adjudicació de la me-
mòria valorada per a la construcció de casetes 
d’instal·lacions i adequació dels recintes on 
s’ubiquen quatre depuradores, i simultània con-
vocatòria de licitació. 

Es reincorpora a la sala la Sra. Marta Sanitjas Olea. 

1- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 
núm. 3, de data 06.06.2017.

2- Aprovació de la memòria valorada per a 
l’adequació del parc infantil situat a l’àrea 
d’equipaments de l’entorn de l’ajuntament.

3- Aprovació del plec de clàusules administrati-
ves particulars per a l’adjudicació del contracte 
menor i un únic criteri d’adjudicació de la me-
mòria valorada per a l’adequació del parc infan-
til situat a l’àrea d’equipaments de l’entorn de 
l’ajuntament, i convocatòria de licitació.

4- Aprovació de l’esborrany del conveni entre la 
Diputació de Girona i l’Ajuntament relatiu a les 
tasques de vigilància per a la prevenció d’incendis 
forestals en el Parc Natural del Montseny, durant 
l’exercici de 2017.

5- Donar compte de l’informe de la secretària in-
terventora del PMP del primer trimestre de 2017.

Així, el període mitjà de pagament (PMP) del primer 
trimestre és de -3,48 dies (tenint en compte els 30 dies 
d'aprovació i els 30 de pagament de les factures).

6- Donar compte de l’informe d’intervenció de 
l’estat d’execució del pressupost en el primer tri-
mestre de 2017 tramès al Ministeri d’Hisenda.

7- A l’expedient d’autorització d’entrada a la 
parcel·la F27 de la urbanització Rio Park, per tal 
de procedir a la seva neteja, es va desestimar el 
recurs interposat per l’AAPP de la referida urba-
nització contra el decret núm. 122, de 04.05.2017, 
atès que no es donaven les garanties legalment 
previstes. 

S’absenta de la sala la regidora Sra. Marta Sanitjas 
Olea. 

8- Estudi de la proposta de la mesa de contrac-
tació i adjudicació de la memòria valorada per a 
la construcció de casetes d’instal·lació i adequació 
dels recintes on s’ubiquen quatre depuradores 
del municipi a Excavacions Rosell Sl per un import 
de 13.202,84 € (IVA inclòs).

Es reincorpora a la sala la Sra. Marta Sanitjas Olea. 

9- Estudi i aprovació de les bases per a la conces-
sió de subvencions per l'organització de les festes 
majors de Grions, Gaserans, Sant Feliu de Buixa-
lleu i Sant Segimon, any 2017.

10- Acceptació de la cessió de terreny realitzada 
pel Sr. Jordi Jover per a l’execució de la memòria 
valorada d’actuacions en matèria de gestió fores-
tal sostenible, per a l’execució d’infraestructures 
necessàries en la prevenció d’incendis forestals al 
municipi (any 2016).

11- Estudi i aprovació de l’addenda del conveni 
projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies”, 
any 2017.

12- Estudi i aprovació de les festes locals per a 
l’any 2018.

DIJOUS SANT: 29 de març

FESTA MAJOR DE GASERANS: 10 d’agost 

13- Donar compte al Ple de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona de 26 de gener 
de 2017, d’aprovació definitiva del text refós del 
Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Ca-
ses (PEUCMCR).

SESSIó EXTRAoRDINàRIA de 6 de juny de 2017

SESSIó oRDINàRIA de 29 de juny de 2017

ASSISTENTS: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà, 
Marta Sanitjas olea, Sandra Nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.

SECRETàRIA INTERVENToRA: Pilar Berney Pujol.

S'APRoVEN PER UNANIMITAT ElS SEGüENTS PUNTS: 

ASSISTENTS: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà, 
Marta Sanitjas olea, Sandra Nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.

SECRETàRIA INTERVENToRA: Pilar Berney Pujol.

S'APRoVEN PER UNANIMITAT ElS SEGüENTS PUNTS: 
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al1- Aprovació del decret núm. 224, de convoca-
tòria de la sessió núm. 5 extraordinària i urgent 
del Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixa-
lleu a fi de constituir-se el Ple per tractar els 
punts de l’ordre del dia següents:

1- Aprovació inicial de l’expedient d’habilitació i 
modificació de crèdit núm. 12/2017.

2- Aprovació del plec de clàusules administra-
tives particulars i convocatòria de licitació per 
procedir a l’adjudicació per urgència, procedi-
ment obert, oferta econòmica més avantatjosa 
i un únic criteri d’adjudicació del contracte per a 
l’execució de la memòria valorada d’actuacions 
urgents a l’equipament esportiu de la Sala Poli-
valent de Sant Feliu de Buixalleu (any 2017).

2- Aprovació inicial de l’expedient d’habilitació i 
modificació de crèdit 12/2017.

Així s’habilita un crèdit de 53.320,14 € per a actua-
cions als equipaments municipals de la Sala Polivalent 
i de Cal Mestre. Part d’aquest crèdit està subvencio-
nat per la Diputació de Girona amb 12.000 €.

3- Aprovació del plec de clàusules administra-
tives particulars i convocatòria de licitació per 
procedir a l’adjudicació per urgència, procedi-
ment obert, oferta econòmica més avantatjosa 
i un únic criteri d’adjudicació del contracte per a 
l’execució de la memòria valorada d’actuacions 
urgents a l’equipament esportiu de la Sala Poli-
valent de Sant Feliu de Buixalleu (any 2017).

SESSIó EXTRAoRDINàRIA I URGENT de 6 de juliol de 2017
ASSISTENTS: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà, 

Marta Sanitjas olea i Sandra Nualart González.

EXCUSA lA SEVA ASSISTÈNCIA: Xavier Valls Vall·llosera.

SECRETàRIA INTERVENToRA: Pilar Berney Pujol.

S'APRoVEN PER UNANIMITAT ElS SEGüENTS PUNTS: 

14- Ratificació del requeriment interposat per 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu el dia 18 
d’abril de 2017 contra els apartats de la descripció 
de la proposta de les pàgines 4 i 5 de l’acord de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de 26.01.2017, 
relatiu al PEUCMCR.

15- Estudi i aprovació de la interposició del re-
curs contenciós administratiu contra la resolució 
del conseller de Territori i Sostenibilitat de data 
26.05.2017, amb comunicació que els apartats 
de la descripció de la proposta inclosos a les pà-
gines 4 i 5 de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de 26.01.2017, relatiu al PEUCMCR, 
han quedat suspesos per silenci administratiu po-
sitiu.

16- Estudi i ratificació del decret núm. 176, de 
09.06.2017.

Contractar l’auxiliar administrativa Berta Bancells Mu-
ñoz a temps complet i per servei determinat a fi de 
donar suport administratiu.

17- Estudi i ratificació del decret núm. 190, de 
16.06.2017.

Contractar Ana Isabel Márquez Soriano com a directo-
ra del casal d’estiu del 19 de juny al 6 d’agost.

18- Estudi i ratificació del decret núm. 193, de 
21.06.2017.

Contractar Pere Torné Daniel del dia 22 al 28 de juny 
de 2017, per tal que aprengui les funcions i tasques 
dels llocs de treballs de l’agutzil de dia i de nit.

SESSIó oRDINàRIA de 17 d'octubre de 2017
ASSISTENTS: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà, 

Marta Sanitjas olea, Sandra Nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.

SECRETàRIA INTERVENToRA: Pilar Berney Pujol.

S'APRoVEN PER UNANIMITAT ElS SEGüENTS PUNTS: 

Declarar la urgència de la moció presentada per 
l’alcalde.

Introduir en el vint-i-tresè punt de l’ordre del dia 
del Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixa-
lleu de data 17.10.2017:

23- Moció per sol·licitar la llibertat dels presi-
dents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Sanchez, i d’Omnium Cultural, Jordi Cuixart.

1- Aprovació de les actes de la sessió ordinària 
núm. 4, de data 29.06.2017, i de la sessió extraor-
dinària i urgent núm. 5, de data 06.07.2017

2- Estudi i aprovació del Conveni de col·laboració 
dels ajuntaments d’Arbúcies, Massanes, Sant Hilari 
Sacalm i Sant Feliu de Buixalleu per a la implemen-
tació i execució de la memòria “Dinamització dels 
polígons d’activitat econòmica del nord-oest de la 
comarca de la selva”.

3- Estudi i ratificació del decret núm. 261, de data 
28.07.2017.

PRIMER. Aprovar la memòria “Dinamització dels po-
lígons d’activitat econòmica del nord-oest de la co-
marca de la selva”, d’àmbit supralocal, que té per 
objecte central “crear i consolidar un important eix 
industrial amb nous perfils professionals del sector de 
les noves tecnologies que aporti treball de qualitat”, 
amb un pressupost total de 37.045,55 €.

SEGON. Sol·licitar un ajut al Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya per import de 27.045,55 €.

4- Estudi i ratificació del decret núm. 287 de data 
07.08.2017 i aprovació definitiva del "Projecte de 
restauració medi ambiental, lúdica i cultural del 
Gorg d’en Perxistor". 

El decret resolia dur a terme l’aprovació inicial del 
projecte i sotmetre’l a exposició pública. 
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1. Aprovació del decret núm. 360, de convoca-
tòria d’una sessió número 7 extraordinària i ur-
gent del Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu a fi de constituir-se el Ple per tractar el 
punt de l’ordre del dia següent:

“1. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia 
de Catalunya.”

2. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia 
de Catalunya.

SESSIó EXTRAoRDINàRIA I URGENT de 24 d'octubre de 2017
ASSISTENTS: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà, 

Marta Sanitjas olea, Sandra Nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.

SECRETàRIA INTERVENToRA: Pilar Berney Pujol.

S'APRoVEN PER UNANIMITAT ElS SEGüENTS PUNTS: 

5- Estudi i ratificació del decret núm. 279, de data 
03.08.2017.

Sol·licitar al Ministeri de Foment una subvenció de 
127.711,83 € per a l’execució del Projecte de restau-
ració medi ambiental, lúdica i cultural del Gorg d’en 
Perxistor, equivalent al 75% del pressupost total.

6- Estudi i ratificació del decret núm. 318, de data 
07.09.2017.

Convocatòria de les operacions de delimitació amb 
l’Ajuntament de Massanes el dia 13.09.2017 a la seu 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.

7- Estudi i ratificació de l’acta de les operacions 
de delimitació entre els termes municipals de Sant 
Feliu de Buixalleu i Massanes, de data 13.09.2017.

8- Aprovació inicial de l’expedient de modificació 
de crèdit 16/2017 (habilitació per inversió i suple-
ment per altres despeses).

Així s’habilita un crèdit de 7.965,08 € per a la 
col·locació de comptadors per a subministrament 
elèctric, la compra d’una bomba d’aireació i una 
d’evacuació per a les depuradores. També s’habilita 
un import de 3.718,68 € per complementar 
l’increment previst en els salaris per a l’any 2017.

9- Conveni de col·laboració entre Hermes Comuni-
cacions, SA, i l’Ajuntament per al projecte de co-
municació multimèdia “Les ciutats són capitals”, 
2017-2018.

10- Aprovació de les línies fonamentals del pres-
supost de 2018 requerit pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

11- Donar compte de l’informe d’intervenció de 
l’estat d’execució del pressupost en el segon tri-
mestre de 2017 tramès al Ministeri d’Hisenda.

12- Donar compte de l’informe de la secretària in-
terventora del PMP del segon trimestre de 2017.

Així, el període mitjà de pagament (PMP) del primer 
trimestre és de 1,92 dies (tenint en compte els 30 dies 
d'aprovació i els 30 de pagament de les factures).

13- Estudi i ratificació del decret núm. 225, de data 
6.07.2017.

Aprovar la “Memòria per a la pavimentació del camí 
de primer ordre núm. 16: Gaserans - Pla d’en Tusell. 
Tram: Can Baldiri”, amb un pressupost per contracte 
de 49.995,12 € (IVA inclòs).

Sol·licitar a la consellera de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitatge per a l’exercici 2018 una 
subvenció equivalent al 100% de l’import total del 
pressupost.

14- Estudi i aprovació de l’aprovació inicial del Pro-
jecte de pavimentació del camí de 1r. ordre núm. 
16: Gaserans – Pla d’en Tusell. Tram: Can Baldiri.  

15- Estudi i ratificació del decret núm. 202, de data 
23.06.2017.

Contractar Anna Iglesias Campeny, Jorge Cobas 
Márquez i Paula Pla Massagué com a monitors per 
al casal d’estiu del 26 de juny al 31 de juliol de 2017.

16- Estudi i ratificació del decret núm. 204, de data 
27.06.2017.

Contractar Pere Torné Daniel per cobrir les vacances 
dels agutzils de dia i de nit del 29 de juny al 4 de 
setembre. 

17- Estudi i ratificació del decret núm. 205, de data 
27.06.2017.

Contractar per fer les tasques de vigilància per a la 
prevenció d’incendis forestals en el Parc Natural del 
Montseny durant l’exercici 2017 Joaquim Iglesias 
Puigdevall i Joaquim Iglesias González, de l’1 de juliol 
al 12 de setembre de 2017.

18- Estudi i ratificació del decret núm. 238, de data 
17.07.2017.

Contractar Berta Bancells Muñoz per cobrir les vacan-
ces del personal administratiu del 17 de juliol al 31 
d’octubre.  

19- Estudi i ratificació del decret núm. 240, de data 
17.07.2017.

Demanar l’aixecament de la suspensió i l’ampliació 
del recurs contenciós administratiu núm. 2/2016, que 
es tramita a la Secció Tercera de la Sala Contencio-
sa Administrativa del TSJC, contra la desestimació 
per silenci administratiu del requeriment previ inter-
posat per l’alcalde de Sant Feliu de Buixalleu el dia 
18.4.2017 davant del Consell de Territori i Sostenibi-
litat, en contra dels apartats de la “Descripció de la 
proposta” de les pàgines 4 i 5 de l’acord de la CTU de 
Girona de data 26.1.20107.

20- Estudi i ratificació del decret núm. 262, de data 
28.07.2017.

Contractar Sílvia Pla Mercader, Berta Bancells Muñoz 
i Paula Carrión Borràs com a monitores per a les co-
lònies d’estiu de l’Esbart Dansaire Montsoriu de l’1 al 
3 d’agost de 2017.

21- Estudi i ratificació del decret núm. 345, de data 
5.10.2017.

Contractar Sílvia Pla Mercader com a monitora de 
l’Esbart Dansaire Montsoriu del 6 d’octubre al 15 de 
desembre de 2017.

22- Moció de rebuig als fets violents produïts el 
dia 1.10.2017.

23- Moció per sol·licitar la llibertat dels presidents 
de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sanchez, i 
d’omnium Cultural, Jordi Cuixart.
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Durant aquest trimestre s’han finalitzat les obres o actuacions puntuals següents:

1.- ampliació de la zona de parc infantil a la plaça de l’ajuntament

2.- obres de manteniment a la sala Polivalent 

3.- Millores a la carretera de coll de n’orri al 

castell de Montsoriu

RESUM DE LES OBRES FINALITZADES

4.- Construcció de casetes 
d’instal·lacions a les depuradores
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la fracció resta o rebuig és aquella que aboquem 
en el contenidor gris i on va tot allò que no és 
reciclable. Actualment, a Sant Feliu, segons les 
dades d’entrada a l’abocador i les inspeccions 
en els contenidors, podem comprovar que el 
reciclatge és molt baix (l'any 2020 s'ha d'assolir 
un 60 % de reciclatge, actualment estem 

per sota del 
30%). Aquest 
fet es veu 
agreujat per 
l ’ i n c r e m e n t 
d e s m e s u r a t 
que es preveu 
de les taxes 
per les tones 
que es porten 
en els aboca-
dors. És per 

aquest motiu que cada vegada és més impor-
tant reciclar i reduir el rebuig. És una feina que 
s’ha de fer entre tots.

Aquest any, per intentar reduir una mica el re-
buig, donar sortida a una sèrie de residus i a 
petició dels veïns, l’ajuntament ha ofert el ser-
vei de deixalleria mòbil (quadrimestral). l’ús 
d’aquesta instal·lació ha estat mínim, el nom-
bre d’usuaris que l’han fet servir representen 
menys de l’1% del total del padró de deixalles. 

Tenint en compte això, entre tots hem 
d’aconseguir augmentar el reciclatge i reduir la 
fracció resta; en cas contrari la taxa municipal 
de deixalles es veurà incrementada per poder 
fer front a l’increment de la taxa de l’abocador. 
Tot i així, s’estan estudiant nous sistemes o mil-
lores en el sistema.

El Departament de Governació de la Generali-
tat de Catalunya ha concedit per a l’any 2018 
una subvenció de 47.495,36 € per a la pavimen-

tació del camí de Gaserans en el tram de Can 
Baldiri.

A principis de l’any 2016 l’Ajuntament va oferir 
un nou servei d’informació per mitjà de mòbil, 
utilitzant l’aplicació mòbil Warnapp. Però des 
de fa un parell de mesos l’aplicació ha deixat 
de funcionar. Per tant, en aquests moments 

s’estan valorant diferents opcions per tal de 
poder tornar a oferir aquest servei.

l’Ajuntament de Sant Feliu té delegada la com-
petència de la potestat sancionadora en matè-
ria de residus al Consell Comarcal de la Selva.

Així, durant el primer semestre de 2017, s’han 
realitzat les tasques següents:

- S’han realitzat inspeccions en 2 conteni-
dors (44 bosses), amb el resultat de 2 adver-
timents enviats a l’usuari per mal ús.

- S’han tramitat 6 incidències o denúncies, 

de les quals 3 han estat infractors activitats 
(1 sancionat, 1 advertiment i 1 desestimat 
per falta de proves concloents) i 3 més in-
fractors particulars (2 sancionats i 1 adver-
timent).

- S’ha realitzat 1 inspecció de la FoRM co-
mercial amb el resultat d’1 advertiment.

- Abocaments incontrolats: els 5 han estat 
desestimats per dades insuficients. 

RECICLEM, MéS I MILLOR

ARRENJAMENT DE CAMINS PúBLICS

APLICACIó MòBIL WARNAPP JA NO éS OPERATIvA

RESUM DE L’INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE L’ACTIvITAT 
INSPECTORA I SANCIONADORA EN MATèRIA DE RESIDUS
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El Centre d’Atenció 
i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112 
(CAT112) és el centre 
d’atenció integral de 
totes les emergències 
de Catalunya, un servei 
que està al costat de 
tots els ciutadans, em-
preses, col·lectius i ins-
titucions, les 24 hores al 
dia, els 365 dies a l’any. 

El CAT112 és l’entrada 
de totes les emergèn-
cies ciutadanes, a través d’un model de gestió in-
tegrador, eficient i redundant, on qualsevol per-
sona pot sol·licitar els serveis públics d’urgències 
sanitàries, extinció d’incendis i salvament, segu-
retat ciutadana i protecció civil quan es trobi en 
una situació d’emergència: accidents, incendis, 
robatoris, agressions, violència masclista, rescats 
o catàstrofes. 

El Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya té la seu 
administrativa al Depar-
tament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, 
a l’Eixample de Barcelo-
na, però opera des de dos 
centres, situats l’un a Bar-
celona i l’altre a Reus, que 
centralitzen les trucades 
al telèfon d’emergències 
realitzades des de tot Ca-
talunya. 

l’existència de dos centres 
de treball interconnectats 
garanteix la continuïtat 
del servei en les circums-
tàncies més adverses, fins i 
tot de grans catàstrofes, ja 
que en cas de contingèn-
cia tecnològica, operati-
va o de recursos humans 
qualsevol dels dos centres 
pot assumir el 100% de la 
gestió de les trucades dels 
ciutadans.

Quan el CAT112 rep una 
trucada d’un ciutadà, es 
posa en marxa tot un pro-
cés per poder atendre-la 
amb la major eficàcia i 
velocitat possibles. Es lo-
calitza la incidència en un 
mapa gràcies a una apli-
cació informàtica, es clas-
sifica la trucada segons el 

tipus d’incident i s’avisa el servei més adequat: 
ambulància per a emergències mèdiques, mos-
sos d’esquadra per a seguretat, bombers per a 
extinció d’incendis i altres incidències de salva-
ment.

Aquest servei d’atenció d’emergència rep una 
mitjana de 3 milions de trucades a l’any, que 
s’atenen en menys de 10 segons de mitjana. 

Els mesos de més activi-
tat operativa són els que 
corresponen al període 
estival, juliol i agost. la 
nit de Cap d’Any (31 de 
desembre) i la revetlla de 
Sant Joan (nit del 23 al 24 
de juny) són els dies de 
més activitat del servei, en 
què el 2016 es van arribar 
a atendre més d’11.600 
trucades.

El servei del CAT112 és un 
servei que vol ser accessi-
ble a tothom que el neces-
siti, per això els seus ope-
radors atenen les trucades 
en català, castellà, anglès, 
francès i alemany.  A ban-
da, el 112 pot atendre 
trucades en 45 idiomes 
més a través d’un servei 
d’intèrprets amb disponi-
bilitat les 24 hores del dia 
els 365 dies de l’any. 

A més, el CAT112 disposa 
d’un servei especial per 
a persones sordes: una 
aplicació per a dispositius 
mòbils i un servei per SMS 
i per fax. Aquests mitjans 
alternatius també  estan 
pensats per als turistes 
estrangers que neces-
sitin fer ús d’un servei 
d’emergències durant la 
seva estada a Catalunya.

QUè hI hA DARRERA DEL TELèFON D’EMERGèNCIES 112 
DE CATALUNyA
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A la tardor, la terra ens ofereix molts productes 
per omplir el rebost: és temps de castanyes, car-
basses, moniatos, bolets, codonys i altres fruits.

Als carrers de molts pobles i ciutats podem veu-
re les castanyeres torrant castanyes i moniatos 
al foc.

És costum celebrar la castanyada amb la família 
i els amics. 

A les postres es mengen tots aquests productes 
i s'acompanyen d'algun licor dolç, com el mos-
catell. 

És tradició també explicar històries al voltant 
del foc.

la tardor és una estació de traspàs, en teoria, 
hihihi!!!, de la calor i l'abundància de l'estiu al 
fred de l'hivern.

Hi ha una dita popular que diu: "Castanya tor-
rada i calenta escalfa les mans... i el ventre."

No és potser la més adequada per a aquesta 
castanyada que hem viscut a l'escola perquè 
l'hem celebrat amb molta il·lusió però amb 
molta i molta calor. Tot i així, hem torrat les 
castanyes i ens ha vingut a veure la castanye-
ra, molt trempada i simpàtica com sempre, que 
ens ha explicat algunes històries i ens ha acom-
panyat al pati a tots els nens i nenes i mestres 
de l'escola per celebrar la festa.

Esperem celebrar-la l'any que ve, i tant que sí, i 
amb fred o no ho passarem igual de bé!!!

LA TARDOR I LA CASTANyADA - 27 D'OCTUBRE 
Mònica Martínez, AMPA Escola Alzines Balladores

Des de la junta de l'AMPA fem una crida 
a totes les mares i pares que tinguin al-
guna estoneta per col·laborar. No cal un 
compromís fix però sí que ens cal ajuda en 
moments puntuals. Sempre hi ha coses a 
fer, qualsevol ajuda és bona, AMPA SoM 
ToTS!

Us recordem el mail per qualsevol suggeri-
ment, dubte, idea, ...  

ampaballadores@gmail.com

També podeu visitar el facebook de 
l'ampa alzines balladores.
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la ii edició de la Transelva passarà pel municipi
de sant Feliu de buixalleu

Els dies 26 i 27 d’octubre un centenar d’alumnes ha participat en la segona edició de la 

Transelva, en un recorregut de dos dies a peu des d’Arbúcies fins a Hostalric, passant pels 

municipis de Breda, Riells i Viabrea, Sant Celoni i Sant Feliu de Buixalleu. la Transelva és una 

iniciativa de tots els instituts amb el distintiu d’Escola Verda de la Selva, que pretén fomen-

tar en l’alumnat el descobriment de l’entorn i conscienciar de la necessitat de tenir cura del 

nostre entorn més proper. El primer dia han sortit d’Arbúcies per visitar el castell de Monts-

oriu i arribar a Breda per fer-hi nit. El segon dia el grup han visitat el Gorg d’en Perxistor i 

han arribat fins als aiguamolls de les llobateres, per finalitzar el seu recorregut a Hostalric.

setmana de la ciència i de la tecnologia a l’institut

Del 13 al 17 de novembre vàrem celebrar la 12a edi-

ció de la setmana de la ciència i de la tecnologia a 

l’Institut Vescomtat de Cabrera.

Enguany és l’Any Internacional del Turisme Sosteni-

ble per al Desenvolupament. 

Participació en l’esdeveniment innY show Up 

En el marc del treball del pla d’acció tutorial participarem el proper 12 de desembre en 

l’Inny Show Up. Un acte que pretén que els alumnes de 3r i 4t d’ESo reflexionin sobre te-

màtiques com la gestió de les emocions, la diversitat, l’assetjament i la violència de gènere, 

entre d’altres temàtiques. 

acte de reconeixement als alumnes que excel·leixen en el domini de 
les llengües estrangeres 

El passat 2 d’octubre es va realitzar un acte de reconeixement i lliurament de diplomes a 

l’institut. Un total de 26 alumnes han obtingut el curs 16-17 les titulacions als exàmens de 

Cambridge realitzats el passat 10 de juny al nostre Institut, per a l’obtenció de la titulació 

KET, PET o FIRST.   

Felicitem tot l’alumnat que ha obtingut el nivell de KET, PET o FIRST, i volem agrair la tasca 

de les seves professores pels èxits obtinguts. 

El passat mes d’abril també 9 alumnes del nos-

tre Institut de 4t d’ESo i 1r de batxillerat de 

l’optativa de 2n idioma de francès es van pre-

sentar a les proves DElF-Scolaire de francès per 

assolir el nivell A2 o B1. 4 alumnes de 4t d’ESo 

van assolir el nivell A2 i 5 de 1r de batxillerat, 

el nivell B1. Recolliran els seus certificats en un 

acte de reconeixement que es realitzarà a Girona durant el mes de desembre amb la resta 

d’instituts de la província de Girona que també s’han presentat a la convocatòria. 

 

L'institut Vescomtat de 
Cabrera notícies breus...
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Carta a la joventut
Clara Ribatallada, tècnica compartida de joventut

Després de donar-hi voltes he decidit dirigir-me a 
vosaltres, sí, als joves de Sant Feliu amb qui enca-
ra no ens coneixem, i que per tant no sabeu qui 
sóc ni què faig al vostre poble, i als que ja hem 
coincidit en alguna trobada i ara fa temps que 
no ens veiem. Sóc la Clara, la tècnica de joventut.

Probablement et deus preguntar què fa una tèc-
nica de joventut a Sant Feliu? Com que coneixes 
bé la realitat d’aquest municipi, saps que es fa 
difícil arribar a tots els joves i contactar-hi, i és 
per això que estem treballant en dues línies amb 
l’objectiu de respondre a les vostres necessitats i 
inquietuds.

Per una banda, donar suport a 
l’Associació Joves de Sanfa a organit-
zar les seves activitats, ja que creiem 
que són els mateixos joves els que 
han de ser els protagonistes, i és en el 
procés de “participar” on s’aprenen 
habilitats socials i personals que ens 
seran vàlides per a la resta de la vida. 
Aquesta és una bona oportunitat per 
fer pinya amb la resta de joves del 
poble!

Per altra banda, estem molt pre-
sents a l’institut, en aquest cas, al 
d’Hostalric. Fem activitats dinamit-
zades durant les hores del pati, com 
el passat 18 d’octubre, que vam estar 
desmuntant mites sobre l’alimentació 
pel Dia Mundial de l’Alimentació. 

També fem tallers a les aules; tenim una cartellera 
informativa actualitzada al vestíbul de l’institut i 
atenem consultes individuals. Si ens trobem un 
dia en aquestes activitats fes-me saber que ets de 
Sant Feliu, m’agradarà molt conèixer-te.

Sumar esforços i coordinar les activitats amb la 
resta de municipis veïns és clau per poder oferir 
activitats i formacions de qualitat. A través de les 
xarxes socials dels pobles i de l’oficina Jove de la 
Selva en fem difusió; si ens segueixes podràs estar 
al dia del que fem i estarem en contacte.

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

Vols participar 
a Sant Feliu 

Diu?

Envia’ns ho a 
santfeliudiu@gmail.com 

Anima’t
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Aquest estiu passat, 
com cada any, du-
rant el més de juliol 
es va realitzar el casal 
d'estiu per a tots els 
nens i nenes del poble. 
Enguany aquest anava 
enfocat a la ciència i a 
l'univers, ja que vam 
creure molt oportú 
aquest àmbit perquè 
els nens es divertissin, 
investiguessin, se sen-
tissin científics i alhora 
aprenguessin coses noves interessants i apassio-
nants. Per això, cada dilluns teníem un monitor 
que ens explicava i ensenyava experiments. Als 
nens els encantava veure com les coses canvia-
ven de color, veure coets fets amb bicarbonat 

i vinagre, l'efecte de la densitat... Quedaven 
ben bocabadats. Per tal de saber més coses de 
l'univers vam realitzar una excursió al planeta-
ri de Barcelona. Ens va semblar impressionant; 
tots teníem grans preguntes a fer i unes ganes 
boges d'investigar i saber més coses. Com cada 
any, els dimarts i dijous anàvem a la piscina, 
on vam aprendre a fer natació sincronitzada 
i exercicis dins l'aigua, mentre ens divertíem i 
jugàvem entre tots. 

Per tal de fer una mica d'aventurers, exploradors 
i investigadors, vam fer una acampada de tres 

dies i dues nits a Sant 
Martí de Tous. Allà 
vam aprendre a cuinar 
com a bons xefs, vam 
fer excursions a llocs 
màgics amb bicicleta, 
vam visitar la piscina 
del poble, vam jugar, 
ballar, i sobretot vam 
aprendre a conviure 
tres dies junts, a com-
partir, a respectar-nos 
i sobretot a divertir-
nos. Segur que tots els 

nostres petits científics recordaran sempre el 
Tetris que vam haver de fer per col·locar totes 
les maletes, tendes i sacs a l'autobús, com eren 
de bons els macarrons que vam cuinar tots ple-
gats i les dificultats que vam tenir per pujar les 
bicicletes per les escales.

Per finalitzar el casal d'estiu vam convidar els 
pares a passar el dia amb nosaltres. Primer de tot 
els vam ensenyar tots els nostres experiments 
i que bons científics investigadors que érem, i 
seguidament vam dinar tots junts mentre par-
làvem i ens divertíem plegats. Després de dinar 
vam poder visualitzar totes les fotos i vídeos 
del casal mentre fèiem un petit Trivial conjun-
tament amb els pares. Per acabar vam poder 
gaudir de l'actuació d'una maga que ens va 
fer figures 
amb glo-
bus i ens 
va maqui-
llar. 

Ha estat 
un casal 
d'estiu ge-
nial; ara ja 
podem dir 
que som 
c ient í f i c s 
investiga-
dors ex-
perts!

CASAL D'ESTIU_del 26 de juny al 31 de juliol
Paula Pla de Can Sidru Pla
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L'ASTORROCk_28 de juliol
Júlia Roquet de Can Roquet

Una nit de juliol, els membres del grup de Joves de 
Sanfa vàrem organitzar una petita festa a la qual 
va venir un cantautor satíric, que es diu El Sobrino 
del Diablo.

la festa es va fer a davant de la Sala Polivalent. 

Allà vàrem muntar una barra per prendre be-
gudes; fèiem mojitos i altres combinats que pre-
paràvem nosaltres mateixos. 

A l’esplanada vam muntar una espècie de chill out 
amb uns seients fets de palets i amb banderetes 
penjades. Tot plegat va resultar un autèntic mun-
tatge que oferia un am-
bient molt acollidor.

Un cop tot va estar llest i 
ja hi havia suficient gent, 
va començar la festa amb 
l’espectacle d’El Sobrino del 
Diablo, que va ser molt di-
vertit i va fer riure molt la 
gent amb els seus acudits, 
les seves anècdotes... Es veia 
un ambient tranquil que 
gaudia del moment.

Tot plegat va ser una bona 
experiència!!

"Joves i no tan joves vam gaudir 
d'una tranquil·la, divertida i estiuen-
ca nit d'estiu. I, per fer passar la set 

teníem bons còctels i begudes vàries."
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Ja hem arribat a l’11 de setembre. Com cada 
any tots els veïns de Sant Feliu de Buixalleu es-
tem convidats a berenar al Gorg d’en Perxistor 
per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. 
A les sis de la tarda, vam escoltar un concert 
de música a càrrec del grup Boogie Woogie, 
seguidament vam tenir ball per a tothom fins 
que els peus van aguantar, ja que la pista de 
ball no era gaire fina.

DIADA NACIONAL DE CATALUNyA_11 de setembre
Neus Vilà de Quatre Vents

"Vam poder gaudir d'un bon berenar 
en companyia i en un entorn amb 

molta història. Es van servir més de 
350 berenars."
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TROBADA  AMB ST. FELIU D'AMUNT_ 8 d'octubre
Sophie Nogues de Sant Feliu d'Amunt

Va ser un bon dia compartit amb els nostres 
amics de Sant Feliu de Buixalleu.

Després d'un breu descans a Sant Feliu d'Amunt, 
el grup de joves i menys joves (per el nostre mi-
llor plaer) va anar descobrir el patrimoni de Ca-
talunya Nord.

Hi va haver una primera parada a Illa de Tet per 
admirar la feina secular de Mare Natura que 
són les Xemeneies de les Fades. El temps asso-
lellat va aportar una altra brillantor, posant de 
manifest totes les paletes de colors.

A continuació, direcció a un poble fortificat per 
Vauban: Villefranca de Conflent amb els seus tí-
pics carrers estrets i muralles, visitates pel grup 
després d’un àpat al restaurant. Era important 
no sortir sense veure el guardià que domina la 
ciutat: el Fort libèria. El retorn per l'escala sub-
terrània única al món ha afectat els panxells i 
les natges.

Més enllà del plaer compartit de trobar-nos, 
espero (amb tots els participants de Sant Feliu 
d'Amunt) que aquest dia ha portat molta co-

moditat als nostres amics de Catalunya Sud que 
estan passant per moments històrics.

De totes maneres, desitgem afirmar, per 
aquestes línies, el nostre suport i que els llaços 
d’amistat que enfortim amb els anys, continua-
ran passi el que passi. A l'any que ve ... a Sant 
Feliu de Buixalleu!
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El passat 1 d'octubre, estàvem tots cridats a participar en el 
referèndum sobre la independència de Catalunya organitzat 
per la Generalitat. Tot i els impediments que va tenir aquest 
procés participatiu finalment es va poder dur a terme.  

A Sant Feliu vam tenir més d'un 75 % de participació, tenint 
en compte que era cens universal, pel que qualsevol votant 
podia anar a qualsevol col·legi electoral.
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"En Jaume, que coneix bé el nostre 
poble, ens va explicar amb tot detall 

la història i com s’elaboren els torrons 
i la xocolata d’Agramunt.

A la botiga vam aprofitar per comprar  
torrons de tota mena pensant ja en 

les festes de Nadal"

CAP DE SETMANA A LLEIDA_21 i 22 d'octubre
Anna Gubert i Rosa Maria Doce de Els Miratges

Un any més el nostre Ajuntament ha organitzat 
una sortida per a la gent del poble. A la festa 
dels avis es van sortejar tres viatges i els altres 
ens hi vam anar apuntant.

Anys anteriors ja havíem es-
tat a Tarragona, al Delta i a 
l’Empordà. Aquest any, en 
Sixte va preparar una varia-
da i amena excursió a les Te-
rres de lleida.

El dissabte 21 d’octubre a les 
7.30 h ja estàvem a punt de 
marxa. Vam fer una petita 
parada per fer un mos i vam 
continuar cap a Agramunt. 
Primer vam visitar la fàbrica 
de torrons Vicens.

Agramunt és un poble de la 
comarca de l’Urgell, i en el 
seu barri vell hi ha l’església 
d’estil romànic lleidatà, molt 
bonica. Però el que més ens 
va impactar va ser el refugi antiaeri de la guerra 
civil que hi ha a l’interior. la guia ens va expli-
car que va restar tapat fins fa pocs anys, quan 
l’Associació per a la Recuperació de la Memòria 
Històrica va decidir obrir-lo perquè fos visitat. 
Va ser un moment emotiu, també pensant ens 
els esdeveniments polítics en què ens trobem 
ara. 

Vam fer un bon dinar al restaurant Crich, amb 
bones amanides, fideus i pollastre de l’era o peix 
a la marinera.

Havent dinat ens vam encaminar cap al Palau 
d’Anglesola per visitar els formatges Camps, 
formatges de cabra i ovella elaborats artesanal-
ment per la família.

Explicació, visita, tastets i compra de formatges.

Cap al tard vam arribar a lleida. A l’Hotel Real ja 
ens esperaven; vam repartir les habitacions, vam 
descansar una mica i cap a sopar. Vam fer petar 
la xerrada i a dormir, que l’endemà havíem de 
matinar.

Diumenge, després d’esmorzar i guardar les ma-
letes a l’autocar, vam fer la visita guiada per la 
ciutat.

Primera parada a la Paeria (l’Ajuntament), una 
bonica construcció, d’art romànic civil per la 
façana que dona a la plaça de la Paeria i estil 
neoclàssic per l’altra façana que dona al riu. 

I amb l’autobús vam pujar fins al turó de Gar-
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deny per veure el castell templer i també el 
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, que 
havien estat casernes militars. Avui dia, grà-
cies al consorci entre la Universitat de lleida i 
l’Ajuntament, aquest espai està ocupat per em-
preses que promocionen activitats de millora i 
coneixement empresarial. En Martí Saula, que 
va fer la mili aquí, ens va explicar què hi havia a 
cada edifici.

Següent parada, la Seu Vella, una catedral mag-
nífica. D’estils romànic i gòtic. El que més sor-
prèn és el claustre, considerat un dels més grans 
de l’Europa gòtica i obert a la ciutat com un 
gran mirador.

El campanar és molt alt i emblema de la ciutat. 
Uns quants vam pujar a dalt i vam poder gaudir 
d’unes vistes immillorables de la plana i la ciutat 
de lleida.

la Seu Vella està en procés de reconstrucció, ja 
que durant molts anys va ser utilitzada com a 
caserna militar.

Després de la passejada ens va tocar un bon di-
nar al restaurant la Masia amb uns entrants ela-
borats on no hi van faltar els cargols a la llauna. 
Vam dinar amb tranquil·litat i bona harmonia, 
mentre parlàvem de tot una mica.

I encara no es van acabar les sorpreses. Ja de 
camí de tornada vam fer una nova parada als 
estanys d’Ivars i Vila-Sana. 

Aquest estany és el de més gran superfície de 
Catalunya. Va ser dessecat a l’any 1951 i recupe-
rat i reomplert a partir de 2005.

Avui dia és un lloc de parada important per a les 
aus migratòries. 

Mentre uns quants passejàvem i contemplàvem 
la natura, d’altres van aprofitar per recollir al-
guns codonys dels camps del costat de l’estany.

I ja quan el sol es retirava nosaltres vam conti-
nuar el camí a casa i arribàvem a Sant Feliu cap 
a les 9 de la nit.

Valoro molt positivament la sortida, pel bon 
ambient, per les visites tan interessants i per-
què hem après moltes coses de les comarques 
de lleida.

Anècdotes: podrien posar una barana a la pu-
jada del campanar de la Seu, amb 238 escalons, 
per ajudar i per seguretat.

Quan vam tornar a casa pesàvem un o dos quilos 
més pel bon i abundant menjar.

Els codonys que vam agafar estaven al punt i 
hem fet un bon codonyat.
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Grions
29 i 30 de juliol_Comissió de Festes Amics de Grions

Enguany la Festa Major de Grions va celebrar-
se l’últim cap de setmana de mes, els dies 29 
i 30 de juliol. 

El temps va ser, com tot l’estiu, sec i calorós. 
A les nits venia molt de gust sortir a la fres-
ca. Potser per aquest motiu hi va haver gran 
afluència de visitants.

El dissabte 29: a les 23 hores, ball de nit amb 
Cafè Trio.

Però a partir de les 20 hores ja estava obert al 
públic el servei de bar i menjador. Moltes per-
sones previsores arribaren aviat, per agafar 
taula, ja que a última hora a vegades costa 
trobar lloc i llavors s’ha d’esperar que les tau-
les quedin lliures per poder asseure’s.

El diumenge 30: a les 11.30 hores, ofici Solem-
ne en honor de santa Anna, la nostra patro-
na, a la parròquia de Sant Gabriel de Grions.

El nostre rector, Mossèn Rossend Roca i Mas-
sachs, va fer l’ofici Solemne. En acabar l’acte, 
tots els allí presents li varen dedicar una feli-
citació sincera, ja que el dia 27 de juliol havia 
complert 90 anys. 

Tot seguit hi va haver aperitiu per a tothom, 
amb un boníssim assortiment d’embotits 
casolans gentilesa de Carnisseria Rabionet.          

I com cada any va haver-hi una ballada de 
sardanes. Després cadascú a casa seva a dinar, 
que fins al tard no tornaven les activitats pro-
gramades.

Al vespre, a les 20 hores, concert de música 
catalana amb el conjunt Què Tal, una brillant 
actuació closa amb el “Cant de la Senyera”, 
amb el públic dempeus corejant tan nostrada 
cançó.

A la nit, a les 23 hores, Ball de Nit, amenitzat 
pel mateix conjunt. 

Aquestes activitats han estat organitzades 
voluntàriament i sense ànim de lucre per una 
entitat del poble, la Comissió de Festes Amics 
de Grions.

Nota: segons el Diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC):

Entitat: comunitat considerada com una 
unitat.

Comissió: reunió de persones delegades 
temporalment per fer una cosa.

Amic: persona amb qui algú està unit 
per l’amistat.
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El cap de setmana del 5 i 6 d’agost vam tornar 
a celebrar, com cada any, la festa major del 
poble de Sant Feliu de Buixalleu. 

Ja el dissabte vàrem començar amb un sopa-
ret a la fresca al Restaurant Masferrer, on una 
bona colla de gent va agafar força per con-
tinuar amb el ball de festa major amenitzat 
pel conjunt Maracaibo. A continuació, aquest 
any, vam tenir la col·laboració del Pep lópez, 
el qual ens va allargar la festa fins ben entra-
da la matinada, on ToTS, joves, petits i grans, 
van agrair una mica de música de “llauna” 
amb molt gust i que va ser del grat de molts.

l’endemà ens vam despertar per poder assis-
tir a la missa, i després al “vermutillo” genti-
lesa del restaurant. Tot això per agafar força 
per a la tarda, quan, pensant en els petits, ja 
fa uns quants anys que venen uns inflables 
que entusiasmen cada vegada més els més 
grans (si poden veure “especímens” de totes 
les edats, molt divertit).

Tot això conclou amb una festa de l’escuma, 
on, ara sí, grans i petits vam gaudir molt.

Sant Feliu de Buixalleu
5 i 6 d'agost_Sara Deulofeu de Cal Verneda
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Gaserans
del 10 al 14 d'agost_Gurnam Diao de urbanització Can Noguera

Aquest 2017 no podia ser menys. 
De nou la segona setmana d’agost 
vam gaudir de la festa major. Tot 
i que el temps no jugava a favor 
nostre, res va aturar la festa a Ga-
serans. Dijous, dia que va donar 
inici a la festa major, tot just en 
començar a sopar queien les pri-
meres gotes. Tots pensàvem que la 
primera jornada conclouria d’hora. 
Quina va ser la reacció dels comen-
sals i tota la gent que hi va acudir? 
Seguir com si res. Va ser increïble 
no tan sols veure com la gent sopa-
va en una mà el cobert i en l’altra 
el paraigua, sinó també com balla-
ven i cantaven amb el paraigua en 
mà. 

Com cada any, quan te’n adones 
ja som diumenge a la nit recollint 
i tota la pesca. Mires enrere i aca-
ben de passar quatre dies com si 
en fos un. Gaserans és un ambient 
càlid, sense discrepàncies entre jo-
ves i adults, infants i avis, una fes-
ta major esperada i que sempre es 
queda curta. 

Desitgem que ja arribi la del 2018 
per fer gresca i enrenou, uns bons 
sopars a la fresca, ballar fins ben 
entrada la nit..., i tot això a l’aire 
lliure sota les estrelles!
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Sant Segimon
2 i 3 de setembre_Núria Vall·llosera de Mas Sant Segimon

Un any més hem tornat a celebrar l’aplec de 
la capella. Com ja és tradició, el dissabte a la 
tarda hi ha la caminada popular fins a San-
ta Bàrbara, on tothom pot admirar l’horitzó 
fins al mar; de tornada ens espera la coca 
amb xocolata, una delícia per 
a xics i grans. Al vespre, des-
prés de sopar, a ballar i a gau-
dir de la festa que amenitza 
el Duet Aria. Ah!, i a comprar 
números, a veure si ens toca 
la toia. Al matí del diumen-
ge missa solemne a l’ermita 
i tot seguit concert de violí i 
guitarra ofert pel Duet Amal-
gama, que toquen un reper-
tori variat. En acabar, i tot 
fent una petita passejada, 
ens acostem fins a la pineda 
a fer el vermut, i tot parlant 

agafem gana per dinar.  A la tarda, per aca-
bar la festa, el grup la Taverna ens ofereixen 
unes bones havaneres; tothom canta la seva 
preferida i sense faltar-hi el rom cremat ens 
acomiadem fins l’any vinent.

Aniversari de casament noces d’or

Felicitats!

El passat 2 d’octubre de 2017 en 
Joaquim Pla i la Maria Bancells de 
Villa Pla de Grions van celebrar les 

noces d’or.
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El dissabte 28 d’octubre vàrem celebrar 
l’homenatge el nostre mossèn Rossend Roca Ma-
sachs.

les parròquies de què es cuida vàrem pensar a 
fer-li una festa, ja que fa 26 anys que el tenim 
entre nosaltres, i al mes de juliol va ser el seu 
aniversari: NoRANTA ANYS. Aviat s’ha dit!!!

li van preparar una missa solemne amb cinc mos-
sens de l’arxiprestat de Santa Coloma de Farners.

Tot seguit unes paraules d’agraïment, versos, 

poemes i obsequis, entre els quals un rellotge de 
polsera amb la inscripció de “GRàCIES 2017”.

Després del dinar de germanor, el pastís 
d’aniversari i el brindis “Per molts anys, mossèn 
Rossendo!!!” 

Durant tota l’estona va haver-hi a disposició de 
la gent un llibre de dedicatòries.

Va ser un dia molt entranyable. Gràcies a tots per 
la vostra col·laboració, ajuda i presència. Gràcies.  

hOMENATGE A MOSSèN ROSSEND_28 d'octubre

Yolanda Campeny de Cal Ferrer de la Serra

Regal de l'ajuntament de Massanes

A l'homenatge hi van assistir els mossèns: Mn. Salvador Juanola de Tordera; Mn. Esteve Sureda de 
Vilobí d'onyar, Brunyola, Salitja i Sant Dalmai; Mn. Jordi Pascual de Maçanet, Sils i Vidreres, Mn. 
Joan Triadu d'Hostalric, Breda i Fogars de la Selva; i Mn. Eduard de Ribot d'Arbúcies, Riells i Sant 
Feliu. I també el diaca Josep Ferrarons de 8 pobles de l'arxiprestat d'Anglès.

Regal de l'ajuntament de Sant Feliu

Regal de les parròquies de Gaserans, Grions 
i Massanes

Fotografia amb la família
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Mossèn
Rossend
Roca i 
Massachs

Després de l’homenatge organitzat per 
celebrar els 90 anys del mossèn i 26 de 
tenir-lo a les parròquies de Gaserans, 
Grions i Massanes, vàrem decidir anar a 
fer-li una visita a la Residència de Santa 
Coloma i aprofitar per parlar amb ell i 
treure’n una petita entrevista.

Havíem de combinar els horaris nos-
tres amb els seus i els de la Residència, 
perquè treballant ho teníem una mica 
complicat per anar-hi, però ell molt 
amablement es va oferir per fer-ho a 
les 8 del vespre, ja que a aquesta hora 
ja els han servit el sopar.

Com sempre nosaltres anàvem una 
mica tard i durant el trajecte ja comen-

tàvem que segurament ens devia estar 
esperant..., i així va ser. Vàrem quedar 
sorpresos de la Residència geriàtrica 
St. Salvador d'Horta, un edifici que 
està ben situat, molt ben condicionat 
i que és acollidor. Ell ja era a la porta 
esperant-nos i ens va fer passar. Dins 
ja ens tenia preparats la taula, cadires, 
uns documents i fotografies per expli-
car-nos tot el que nosaltres volgués-
sim. Doncs com que no teníem gaire 
temps vam anar ràpid per feina.

Com no podia ser d’una altra manera, 
hem de començar amb una breu bio-
grafia.

el mossèn de les 
parròquies de 
Gaserans i Grions

Escrit per Esther Gubert i Pitu Roig 
de les Casetes de Can Nualart i 
Dolors Vilà de Can Palet
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- Neix el 27 de juliol de 1927 a Can Font de Sant 
Martí Sapresa.

- Els seus pares eren Miquel Roca i Torras i Enri-
queta Masachs i Fàbregas. Era el setè germà dels 
nou fills que varen tenir.

- la primera formació cristiana la rep dels seus 
pares.

- Quan tenia 12 anys, el 1939, és quan s’adona de 
la veritable vocació i comença a estudiar llatí amb 
mossèn Miquel Gou, rector de Brunyola.

- El 1941 entra al Seminari i al tercer curs cau molt 
malalt de l’estómac, per la qual cosa va haver 
d’estudiar tercer, quart i cinquè curs a casa dels 
seus pares. Quan es va recuperar va tornar al Se-
minari.

- Després de 12 anys d’estudis, el 1952 acabà la 
seva carrera de sacerdoci. Aquesta carrera consta-
va de 3 anys de llatí, 2 de retòrica, 3 de filosofia i 
4 de teologia.

- El 31 de maig de 1952 va ser ordenat sacerdot a 
l’Estadi Municipal d’Esports de Montjuïc de Bar-
celona, dins els actes del XXXV Congrés Eucarístic 
Internacional.

- El 22 de juny de 1952 va celebrar la primera mis-
sa al seu poble natal de Sant Martí Sapresa.

- De juny a setembre del 1952 va ser vicari a Tossa 
de Mar.

- A finals de 1952 i fins al setembre de 1967 va fer 

de professor en el Col·legi Diocesà del Santuari de 
Santa Maria del Collell.

- El 1967 va ser nomenat rector de les par-ròquies 
de Sant Miquel de Campmajor i Falgons. En 
aquest últim poble també va exercir de professor 
de l’escola parroquial. Va ser-hi fins a l’agost de 
1972.

- la carrera de magisteri la va fer per lliure a 
l’Escola Normal de mestres de Girona. El títol de 
mestre de primera ensenyança el va obtenir a 
l’agost de 1969.

- Del 1972 al 1979 el varen destinar a la Canya; 
juntament amb un altre mossèn portaven 7 pa-
rròquies més de la Vall de Bianya.

- Entre el 1974 i 1978 també compaginava el cà-
rrec d’arxiprest de l’arxiprestat de la perifèria 
d’olot.

- El 1979 va tenir el càrrec de notari secretari del 
Tribunal Eclesiàstic de la Cúria Diocesana. 

- Del 1979 al 1981 va decidir anar a Pamplona per 
estudiar Dret Canònic a la Universitat de Navarra.

- El tornar al 1981 va ser nomenat rector de Sant 
Joan de les Fonts.

- Allà, 2 anys més tard li varen afegir Santa Mar-
garida de Bianya (1983-1991).

- A l’octubre de 1991 trasllada la seva residència a 
la rectoria de Massanes en ser nomenat rector de 
Gaserans, Grions i Massanes. 

Biografia

Entrevista
Ara li preguntarem una mica sobre la seva vida: de qui-
na època o de quins moments de la seva vida guarda 
els millors records?

Dels records i trobades familiars, les co-
munions, els casaments, les festes d’avis. 
Bé, en general de molts moments viscuts.

Canviaria alguna cosa de la seva llarga trajectòria?

No, tot ha estat bé. Crec que he fet la vo-
luntat de Déu.

Sempre ha tingut aquest caràcter tan tranquil? No s’ha 
enfadat mai amb ningú?

La veritat es que el caràcter ja es va for-
mant de petit. Cada un té una persona-
litat i qualitat  diferent, però jo recordo 
sempre ser així. No ho recordo, però su-
poso que en algun moment potser sí que 
alguna cosa m'ha agradat menys.

Es veu que vostè és un home que està molt al dia de 
tot. Suposem que amb tants anys de cursar estudis i 
carreres, li agrada molt llegir. 

Sí, sempre que tinc alguna estona lliure 

llegeixo el diari o algun llibre, encara 
que no tinc cap escriptor preferit. També 
m’agrada molt escriure. 

Com veu el futur de l’Església?

No ho sé, però, bé!, encara que al llarg de 
la història sempre hi ha hagut moments 
difícils, tot se supera.  

Quins consells donaria a la gent per ser millors per-
sones?

Sempre s’ha de tenir confiança que les 
coses es poden millorar i s’ha de tenir 
esperança. I m’agradaria que els nens 
d’avui fessin més la primera comunió.

Quins valors son els més importants per a vostè?

La fe i l'humanitat.

Com es troba aquí, a Santa Coloma?

Molt ben atès i molt ben acompanyat.  

Com és un dia normal a la Residència per a vostè?

Ens aixequem aviat i esmorzem. Cada 



29

d
es

em
b

re
 2

01
7_

Sa
nt

 F
el

iu
 D

iu
 3

8
En

tr
ev

is
ta

dia, a quarts de dotze faig el Rosari i, tot 
seguit, la Missa. Procuro sortir  a caminar 
una mitja hora diària. Moltes vegades 
dono un cop de mà al mossèn de Santa 
Coloma. També visito als malalts de la Re-
sidència, llegeixo i escric. No tinc temps 
d’avorrir-me. 

Li va millor fer els horaris de missa ara?

Doncs jo voldria seguir com feia fins ara, 
ser a Massanes i fer missa cada diumenge 
a totes les parròquies, però reconec que 
ara vaig més descansat. El Sr. Bisbe em va 
posar per ajudar-me al Sr.  Josep Negre, 
que em ve a buscar i tornar, doncs és mi-
llor.

Per acabar: mossèn, que li va semblar la festa 
d’homenatge?

Bé, molt ben organitzada i amb molta 
gent. Em varen comentar que més de 230 
persones ens van acompanyar en el di-
nar. També va estar molt bé compartir-ho 
amb els mossens de pobles veïns. El Cor 
Parroquial també es va preparar molt per 
a la festa i acompanyats amb el mossèn 
de Tordera, que va tocar l’orgue, van fer-
ho molt bé. La presentació, el que es va 
llegir, les dedicatòries i els regals, va ser 
tot molt emotiu. Una de les coses que 
més em van agradar va ser el llibret de 
dedicatòries, tot i que no reconeixia al-
guna de les signatures. Gràcies! Moltes 
gràcies a tots!

Ja són les 9 i hem d’acabar l’entrevista, ja que tothom 
ja és a les habitacions i sols queda el personal de nete-
ja. Per acabar ens acompanya a veure el local o sala on 
es fan diverses activitats i també ens porta a la capella 
de la Residencia on ens quedem novament sorpresos. 
És molt maca i moderna; ens comenta que es va fer 
l’any 1989.  

En acompanyar-nos fins a la porta per acomiadar-nos, 
en Pitu li pregunta:

Ha viatjat molt mossèn?

A fora de Catalunya, no gaire. Sols quan 
vaig estudiar a Pamplona, també un cop 
quan vaig anar a Roma, però fa molt de 
temps, encara hi havia el Papa Pau VI. A 
Lourdes també hi he anat, però enlloc 
més.

No ha anat mai a Fàtima?

No. Ja m’hauria agradat, però no he tin-
gut l’oportunitat de anar-hi. És una cosa 
que m’ha quedat pendent per fer.

Moltes gràcies, mossèn, per dedicar-nos una es-
tona i poder gaudir de la seva companyia!

També aprofitem per agrair-li les seves 
col·laboracions i escrits a la revista Sant Feliu Diu 
des del seu inici. Ara només ens queda felicitar-
lo per tots aquests anys de dedicació i ajuda al 
proïsme amb aquesta manera tan humil de dir i 
fer les coses. Un exemple a seguir per a tots!

Mossèn vol afegir alguna cosa a l’entrevista?

Doncs si; estant ja en les festes de Nadal us 
vull felicitar amb el vers amb què ho faran 
els nens i nenes de la Catequesi al final de 
les Misses:

        Que passeu tots un Bon Nadal
amb la joia dins del cor.
I que l’Infant del portal

us ompli de pau i d’amor.

Plau-me també transcriure-us la felicitació 
en castellà que m’ha compost el professor 
i pianista, el Sr. Rosendo Sorano de Barce-
lona, i que els diumenges més solemnes ve 
a participar de la Missa d’un quart d’onze 
que celebrem a Gaserans tocant l’orgue i 
que en els cants l’acompanya la seva esposa 
Josefa Gómez.
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Sempre hem sigut conscients del gran perill que 
suposa un incendi i sobretot en un any tan sec 
com aquest. la prevenció és molt important.

És d’agrair la iniciativa de l’ADF de fer noves 
incorporacions, voluntaris que estem disposats 
a vetllar pels nostres boscos, pel municipi i els 
entorns.

Amb tota aquesta nova gent, juntament amb 
coordinadors i professionals, es va crear un 
grup de Whatsapp que ha funcionat perfec-
tament. Diria que en formen part persones de 
gairebé tots els punts del municipi; per tant, en 
cada moment que hi havia un avís de columna 
de foc, algú ho verificava immediatament cri-
dant alerta o no. Ha estat un mitjà molt útil, 
s’ha fet molt bona feina, des de la central fins a 
l’últim voluntari. 

Crec, també, que ens faria falta una mica de 
formació sobre com actuar davant d’un foc. Sa-
bem que no tothom pot anar a primera línia, 
aquí ja hi tenim els professionals, que felicito 
per la seva bona feina. Venint de l’experiència 
malauradament del 94, podem ajudar sense fer 
“nosa” ni “el tafaner”; la coneixença del te-
rreny és bàsica per indicar als mitjans que venen 
de fora una entrada/sortida o un camí diferent 
cap a la zona de foc. També cal observar, vigilar 
des d’una certa distància per detectar qualsevol 
espurna que es pugui escapar i crear un focus 
nou. Cal avisar ràpid, però a qui, com?... Si tots 
estan enfeinats!! 

Hem passat un estiu amb una certa tranquil·litat; 
si més no, hem estat informats en tot moment 
perquè hi havia una bona vigilància.

Moltes gràcies a tots.

ADF
Guilleries-Montseny 
Enriqueta Vilà de Can Palet
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sPodeu contactar amb nosaltres a través 
del correu electrònic:

elspicasoques@gmail.com

o pel Facebook:

https://www.facebook.com/collabasto-
nera.elspicasoques

Colla bastonera 

els Picasoques

Els Picasoques es va fundar en el 2008, quan un 
grup de mares i pares que portaven els seus fills 
a l’escola van decidir fer un grup de bastoners.

Des de llavors han estat inventant balls per pas-
sar-s’ho bé els divendres al vespre i actuant els 
dies festius de Sant Feliu de Buixalleu.

Enguany volem fer la gran festa de celebra-
ció per aquests anys de bastoners; per això 
fem una crida a tots aquells balladors que en 
aquests moments no ballen però havien ballat 
en el seu moment, perquè s’uneixin a nosaltres 
i per convidar-los a ballar o tocar la gralla.

Per una altra banda, els Picasoques junt amb 
els grallers aquesta temporada 2017-18 hem 
començat picant i tocant fort!!

El passat 22 de setembre la colla bastonera de 
Sils Esbart Dansaire El Cabirol ens van convidar 
junt amb altres colles bastoneres i geganteres a 
participar a la seva festa major. I el 7 d’octubre 

vàrem actuar a la Marató de Donants de Sang 
de Sant Hilari, on bastoners i grallers van dis-
treure la gent que en aquells moments estaven 
fent la seva donació.

Aprofitem la difusió de la revista per fer una 
crida a tothom que ho vulgui perquè s’animi a 
venir a provar el ball de bastons, de la mateixa 
manera que si toqueu la gralla, el flabiol o el 
tambor i ens voleu acompanyar en els nostres 
assajos i actuacions estarem escantats! Recor-
deu: els assajos són divendres de 21 a 22.30 h a 
la Sala Polivalent.

Aquesta temporada els Picasoques farem 10 anys!! 
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Esbart dansaire 
Montsoriu
Grup Juvenil Esbart Dansaire 

Montsoriu

Els passats dies 1, 2 i 3 d’agost van ser les primeres 
colònies de l’Esbart. Vam anar a una casa de 
colònies a Hostalets de Balenyà anomenada El 
Puig de Balenyà. El primer dia, hi vam anar les 
noies del juvenil per preparar les activitats per 
als grups infantil i mitjà. 

A les 9.00 h, vam sortir de l’Ajuntament amb 
els cotxes dels pares i les monitores. Quan vam 
arribar, ens tenien preparada una sorpresa: 
aniríem a muntar a cavall! Ens vam dividir en 
dos grups i mentre que unes muntaven a cavall, 
les altres rentàvem i pentinàvem els cavalls. 
Després vam dinar amb el menjar que portàvem 
de casa. 

A la tarda, vam preparar les activitats de 
decoració i la història que els petits veurien el 
dia següent. Seguidament, ens vam banyar a la 
piscina que hi havia a l’establiment. 

l’endemà, ens vam despertar i vam esmorzar. 
Quan van arribar els petits, els vam donar la 
benvinguda amb un espectacle sobre l’eix 
d’animació de les colònies: l’edat medieval. 

Resulta que unes princeses i unes fades van ser 
conjurades per la bruixa Ramona, que es volia 
apoderar del territori. 

Seguidament, els nens es van separar en dos 
grups. Al matí, uns van anar a la piscina i els 
altres van fer treballs manuals. A la tarda, ho 
vam fer al revés. 

A la nit, vam fer un joc en el qual s’havia de 
trobar unes pedres i fer unes proves per tal 
d’alliberar la població de la bruixa Ramona. Per 
als més grans, també els vam fer un joc de por. 

Com que entre tots vam vèncer la bruixa, vam 
fer una festa per a celebrar-ho. Després, vam 
anar a dormir. 

El dia següent, vam fer una gimcana amb 
diferents proves molt divertides. Quan van 
arribar els pares, tots ens vam banyar a la 
piscina. Per dinar vam fer una arrossada amb els 
pares boníssima! 

Després, tothom se’n va anar cap a casa seva 
amb el record d’unes colònies fantàstiques. 

l’Esbart marxa de colònies!
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Joan Coromines i Sant Feliu de Buixalleu
Joan Catafal de Can Bres

En Joan Coromines Vigneaux nasqué a 
Barcelona l'any 1905 i va morir a Pineda de 
Mar el 2 de gener de 1997.

És un dels nostres grans savis del segle XX. 
l'exili el va portar a Chicago, on hi tenia 
una càtedra i hi era conegut com a John 
Corominas.

la seva gran dèria eren les llengües, les vives 
i les mortes. El seu domini entre les que 
parlava, les que entenia, les que era capaç 
de llegir... era extraordinari.

la seva capacitat de treball i la seva tenacitat 
han possibilitat que ens deixi una obra que 
només pot estar a l'abast d'una persona 
excepcional. Com a exemple, els vuit volums 
de l'Onomasticon Cataloniae, fruit de més 
de seixanta anys de feina, on recull més de 
400.000 topònims, noms de lloc vius, recollits 
recorrent tot el país i conversant amb 
pagesos, bosquerols, pastors, caçadors... 

Cal afegir que aquest coneixement del 
territori podia ser útil en uns moments tan 
complicats com era la dictadura de Primo 
de Rivera, extraordinàriament bel·ligerant i 
cruel amb el catalanisme polític.

les excursions les inicià l'any 1923, aprofitant 
normalment els cap de setmana, i sortint 
amb tren o cotxe de línia, generalment, des 
de Barcelona. Sol o en companyia. 

Amb l'equip de l’època: unes espardenyes, 
una motxilla per encabir-hi el fato i, si calia 
passar la nit a fora, una pesada tenda de 
campanya.

Naturalment amb les seves eines de treball, 
un llapis i una llibreta on anotar els mots i les 
paraules vives sorgides de les converses amb 
la gent del país. 

Coromines va fer diferents itineraris 
trepitjant el municipi de Sant Feliu de 
Buixalleu i els de l'entorn:

- Montsoriu, des de Breda i pel coll de 
n'orri. Desembre de 1924.

- Hostalric , des de Sant Pol de Mar. Agost 
de 1925.

- Sant Miquel de Solterra, de l'Empalme 
a Massanes, Sant Feliu de Buixalleu, Sant 
Segimon del Bosc... fins a Anglès. Agost 
de 1929.

- Argimon, d'Hostalric a Grions, Mollet, 
Can Gairús, Argimon i Santa Coloma. 
Març de 1931.

- Morou, des de Breda. Agost de 1931.

- Coll de Te, des de Breda. Maig de 1932.

- De Farners a Breda, passant per Sant 
Segimon del Bosc. Desembre de 1932.

- ...

Vegem un fragment de la prosa directa i 
precisa de Coromines: 

"...retrobo per fi el bon camí de carros de 
Sant Feliu, que no acabo d'entendre per on 
deu passar. D'aquest cim estant (460 m alt.?) 
es distingeix ja dret al nord, a mig aire d'una 
muntanya boscosa, l’església de Sant Feliu de 
Buixalleu... Són les 6.52, porto un fort retard 
(a les 6.40 haguera hagut d'arribar a Sant 
Feliu) i em convindria guanyar temps, però 
estic cansat i tinc els peus plens d'espines... 
Després de reanimar-me amb un glop de vi, 
fent un esforç, em poso en marxa a les 7.05 
i allà a un quart de vuit passo per les cases 
Ramones, punt de junció amb el camí que 
puja d'Hostalric i Grions. El camí reprèn la 
pujada pel vessant oest del serrat, pel bosc 
clar de suros, i sense anar gaire de pressa 
arribo a les vuit a Sant Feliu..."

(Sant Miquel de Solterra, itinerari 107, pàgina 
194 del llibre: Itineraris Joan Coromines. 
Excursions a la recerca del mot, de la paraula 
viva. Fundació Pere Coromines, Ara llibres. 
Barcelona, 2014)

Penso que es podrien refer els itineraris d'en 
Coromines per Sant Feliu, identificar-los, 
marcar-los, veure'n els canvis...

Una feinada, segur, però uns itineraris 
Joan Coromines serien un estímul més per 
recórrer el territori, per homenatjar aquest 
personatge i per intentar preservar un 
patrimoni com són la gran quantitat de 
noms de lloc i que sembla que en el temps 
del GPS estan condemnats a perdre's de 
forma inexorable!
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Caminar, per aquells indrets al costat dels arbres 
de gran alçada... m’acomiadava d’aquells gegants 
amics altius que imposen la seva superioritat. 

Éssers vius... supervivents centenaris... la remor 
del vent dins el fullam de profunda obscuritat es 
crea la màgia i l’encanteri del poder ocult de la 
nit, superen tota comprensió humana.

Per què... per què aquesta nit s’aixequen els 
meus records?

Vull vèncer els meus pensaments, però m’és 
impossible. 

Són ombres de la foscor que a poc a poc agafen 
cos, que es converteixen en éssers que ballen 
al meu voltant d’acord amb un ritme que sona 
simultàniament.

Recordar és tornar a viure...

Recordar és guaitar el camí que hem caminat... 
i... el poc que ens falta per caminar.

Reviuré aquesta nit trista encara que sigui un 
instant les hores viscudes?

Camino a la deriva, s’aixequen al davant meu 
paisatges coneguts.... inoblidables!

Un esperit entremaliat que viu, aquest lloc fora 
qui promogué fer tornar a la sensatesa -un fullet, 
és de l’imaginari i de la superstició dels humils- 
jo, el considero.... un trapella del bosc.

Decidit, me’n torno a casa meva... la Mola 
Grossa... imatge emotiva... formosa!... que 
després de 19 anys transcorreguts manquen 

unes breus hores per deixar de considerar-la casa 
meva.

Sóc viatger del tren de la vida amb equipatge, ple 
de memòries seguint el meu destí ocàs reservat 
als escollits. 

- Regió superior, que acull als benaventurats! -

i des d’allà, contemplar les parets blanques de 
la masia plenes de flors dels entorns boscosos i 
pinedes, camps de conreu i d’oliveres farcides de 
fruits...

Forn lluminós

pel sol de la tardor 

amalgama visual 

retaule de la vall 

natura esplendorosa 

coronada per l’edifici del mas

casa de llinatge

- dignitat, mèrit i distinció...

és la consecució d’un somni...! la felicitat!

Ferran Ferré antic estadant a la Mola Grossa

la seva viuda, la Rosa lite, ens va demanar si li podiem publicar aquest escrit. Va ser fet per en 
Ferran poc temps abans de deixar la Mola Grossa, casa en la que havien viscut durant molts anys. 
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Resar amb els dits
Mossèn Rossend Roca

L’oració que va ensenyar el papa Francesc
En una de les audiències setmanals que el papa fa 
cada dimecres proposà fer aquest estil d’oració.

1- Mirant el dit polze. Aquest és el que podem 
considerar el més proper. Així és que comença 
per pregar pels que tens més pròxims. o sigui, 
pregar per tots els nostres éssers estimats. És 
una dolça obligació.

2- El dit següent és l’índex. Prega pels que 
ensenyen, instrueixen i curen. Això inclou els 
senyors mestres, els professors, els metges i els 
sacerdots. Ells necessiten suport i saviesa per 
indicar la direcció als altres. 

3- El següent dit és el més llarg. Aquest ens re-
corda els nostres líders. Prega, doncs, pel pre-
sident, pels congressistes, pels empresaris, pels 
gerents. Aquestes persones dirigeixen els des-
tins de cada país. Necessiten la llum i la guia 
de Déu.

4- El quart és el dit anular; dit així perquè és 
en el qual s’imposa l’anell. És el nostre dit més 
dèbil. T’ho pot dir qualsevol professor de pia-
no. Ell ens recorda el fet de pregar pels més 
dèbils, com són els postrats per la malaltia, 
pels angoixats per problemes, etc. També pot 
recordar-nos el fet de pregar per tots els ma-
trimonis, que en aquest dit s’imposaren l’anell 
el dia de la celebració del seu matrimoni tot 
dient: “Rep aquest anell en senyal d’amor i de 
fidelitat.” 

5- Finalment, trobem el dit petit. El dit meñi-
que en castellà. Petits, humils... devem consi-
derar-nos davant de Déu i dels altres. I també 
ha de recordar-te el fet de pregar per les teves 
necessitats: quan ja hagis pregat pels quatre 

grups anteriors, veuràs les teves pròpies en la 
perspectiva correcta. 

Per tant, cada matí, en mirar la nostra mà, re-
cordem-nos de pregar. Jesús ens parlà de la seva 
necessitat quan digué als deixebles allà a l’hort 
de Getsemaní: “Vetlleu i pregueu perquè no 
caigueu en cap temptació. L’esperit prou està a 
punt, però la carn és dèbil” (Sant Mateu, capítol 
26, verset 41). 

Envia’ns la 
teva foto

Participa en aquesta secció amb fotografies curioses, divertides o anecdòti-
ques. 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

Boniques vistes del Montseny 
i el castell de Montsoriu 

des de Sant Feliu.

Albert Fugarolas de Can Perxistor
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El primer record va ser el de la terra, el vent i 
l’aigua. El món era nou i el vaig anar explorant 
lentament; arribant a les platges verges i fins 
on em cobria la neu de les muntanyes més al-
tes, amb el temps vaig arribar a illes al mig del 
mar i continuava el meu camí cap a noves terres 
on trobar noves meravelles. llavors va ser quan 
vaig rebre la meva primera ferida, una petita 
part de mi va desaparèixer, com la innocència. 
Vaig descobrir que un dia ja no hi seria. Va ser 
un cop molt dur, però on hi va haver la ferida 
tot va tornar a créixer i noves sensacions van 
inundar-me fins que el dolor d’aquell primer 
cop va quedar molt endins meu.

Van passar molts cicles fins que vaig trobar 
nous éssers com jo. El primer de tots el vaig des-
cobrir a l’aigua, era profund i fosc, i molt fred. 
Vaig entendre que buscava la llum perquè on 
ell va néixer no la podia veure. Molts cops ens 
trobàvem i compartíem sensacions; en aquells 
temps estàvem sols, encara que no sabíem què 
era la soledat, però tot hi així ens sentíem dife-
rents junts.

la meva primera aventura de veritat va ocórrer 
llavors. Jo ja era prou fort per viatjar per tot 
el món, però hi havia una part que encara em 
restava per descobrir. Un dia vaig arribar a una 
gran muntanya perduda enmig de les seves 
germanes i allí se’m va obrir un nou camí; cap a 
les profunditats.

Després de restar durant uns dies a la porta ma-
teix de la cova vaig fer el cor fort i vaig entrar-
hi. 

A la sortida del sol em vaig endinsar en les te-
nebres. la cova era molt profunda i el camí, 
recte i segur. No vaig ser conscient de quant 
havia avançat fins que ja era lluny de la porta 
i començava a notar el cansament. Una foscor 
absoluta m’envoltava i a l’ambient es notava 
l’olor de l’aigua fresca. Vaig descansar tot un 
arc del sol, crec, ja que era impossible comptar 
el temps. lluny de la llum m’anava debilitant 
més i quan tornava enrere vaig adonar-me que 
el camí que abans havia estat recte ara era un 
laberint de grutes. Encara que dèbil, vaig inten-
tar seguir un camí que pugés cap a la superfí-
cie, però m’adonava que cada cop m’endinsava 

més cap a l’interior de la muntanya. Finalment, 
després del que crec que va ser un dia de marxa, 
vaig notar un canvi en l’aire que m’envoltava i 
vaig saber que era en una enorme caverna.

Allà vaig seure a esperar desaparèixer. Es sentia 
el so d’un corrent d’aigua gelada que es perdia 
en les profunditats. Després de molta estona 
de silenci vaig començar a sentir una emoció 
freda que no havia descobert encara i l’aigua 
em negà els ulls, no podia oblidar la llum ni 
les formes de la terra que havia explorat tants 
cops. Vaig plorar fins caure rendit a terra.

llavors es va fer la llum. A través de les par-
pelles tancades vaig començar a percebre una 
resplendor; en obrir els ulls vaig veure sortint 
de la meva mà una petita esfera de llum i en 
aixecar la mirada vaig veure com els ossos de 
la terra resplendien i em tornaven la llum que 
els enviava. Enormes pedres brillaven com si 
fossin un nou cel estrellat. Vaig fer unes passes 
fins que, d’alguna manera, vaig caure a l’aigua. 
l’encanteri es va desfer i la llum va desaparèi-
xer.

El meu cos va començar a cremar amb un do-
lor indescriptible, i finalment les forces em van 
abandonar i vaig perdre el coneixement.

Quan vaig despertar va ser com tornar a néixer. 
Com si una part de mi que havia estat tancada 
s’hagués obert de cop, i vaig comprendre que 
encara em quedaven moltes coses per desco-
brir i encara moltes més per crear.

Era ajagut en un llit d’herba prop d’un rierol, 
als contraforts de la muntanya. l’aigua era al 
meu costat. Vaig descriure-li tot el que m’havia 
passat i havia vist; em va explicar que quan ha-
via caigut a l’aigua em va sentir i va salvar-me 
traient-me a l’exterior.

CONTINUARÀ...

Despertar
  David Gamarra de les Casetes de Can Nualart
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Un torneig en què van participar-hi equips amb 
jugadors federats i d’altres amb principiants. Però 
tots plegats vam poder gaudir d’una tarda mag-
nífica, plena de rialles, bitlles i algun “rosco”.

la tarda va començar amb quatre gotes, però de 
seguida va parar. Els 22 equips inscrits ja estaven 
preparats per, quan sonés el xiulet, començar a ti-
rar els bitllots. Jugadors amunt i avall, uns tiraven 
i els altres plantaven les bitlles. De tant en tant 
alguna rialla se sentia. I, de cop i volta, a la terce-
ra ronda, aplaudiments en dues pistes: 2 jugadors 
havien fer un 90!

les tirades van anar passant i, amb la cinquena 
i última, va sonar el doble xiulet del final. Tots a 
córrer a sumar i a veure quins serien els 4 equips 
que es classificarien per a la fase final. les majors 
puntuacions van ser per als equips: Alls secs pi-
quen A, Penya del Bistec A, Somiserem del ges i 
Alls secs piquen B.

Aquests quatre equips es van canviar a les pistes 
que teníem reservades per a la final. Mentre els 
jugadors anaven plantant i s’entrenaven, la resta 
d’equips es van anar col·locant al voltant de les 
pistes per poder gaudir de la final. Es respirava a 
l’ambient els nervis i l’emoció. Vam poder veure 
moltes bitlles. El resultat final va ser:

1. Alls secs piquen B (Mont-ras) amb 382 punts

2. Somiserem (Torelló) amb 342 punts

3. Alls secs piquen A (Mont-ras) amb 341 punts

4. Penya del Bistec A (Tordera) amb 320 punts

Millor jugadora: Maria Cuenca, dels Alls Secs 
Piquen A, amb 138 punts

Millor jugador: Jaime lópez, de la Penya del 
Bistec A, amb 140 punts

Millor jugador infantil: Abel Caballé, de la 
Penya del Bistec júnior, amb 106 punts

Acabat el torneig, ja havíem fet la gana. Així que 
a la taula i al llit al primer crit. Amb un bon ros-
tit vam recuperar les forces. Un cop sopats es va 
fer l’entrega de premis a tots els participants i 
equips.

Esperem que els qui vau participar en el torneig 
us ho passéssiu bé. Fins l’any que ve. 

Club de Bitlles Perxa d'Astor

El Club de Bitlles Perxa d’Astor arranquem una nova temporada amb moltes ganes.  Enguany juguem 
a les categories següents:

- lliga territorial Selva - Alt Maresme: 2 equips (negre i taronja)

- lliga catalana

- Circuits individuals (5 jugadors)

Us recordem que si algú vol venir a jugar amb nosaltres només cal que ho digui a un dels membres.

I Torneig d'estiu de bitlles 
catalanes Els Perxes
8 de juliol
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Vaig començar a ballar als quatre anys amb 
l’Esbart Dansaire Montsoriu. Allà vaig poder 
conèixer altres nens i nenes del municipi per-
què era un punt de trobada, ja que a Sant Feliu 
vivim tots molt dispersats. 

Amb ells vaig compartir moltes ballades i mo-
ments inoblidables: la Festa d’Homenatge a la 
Vellesa, Santa Bàrbara, i també participant a la 
Roda d’Esbarts vam conèixer territori i altres 
esbarts.

Al llarg dels anys hi ha hagut moltes persones 
que han passat per l’esbart, que hi han estat 
durant un temps o que han plegat.

El meu cas és una mica especial ja que als divuit 
anys, donat que al nostre esbart no hi havia 
possibilitat de fer un grup posterior a juvenil, 
em van donar l’oportunitat d’anar a ballar al 
Cos de Dansa de l’Esbart Joaquim Ruyra de 
Blanes. A tots ells els vull agrair aquesta gran 
oportunitat. 

Per mi començava una nova etapa en el món 
de la dansa. Em vaig trobar amb un grup de 
gent de diferents edats i amb una gran passió 
per la dansa. Al principi va ser complicat ja que 
ells tenen un sistema de treball molt diferent 
del que jo estava acostumada, però gràcies a 
això he après molt.

Recordo especialment la meva primera actua-
ció ballant gitanes a Mataró, o el DAD (Dret 
a Decidir) a Tiana, i em va fer molta il·lusió 
l’actuació que vam fer a Sant Feliu per la Festa 

d’Homenatge a la Vellesa el 2016.

En aquests dos anys que fa que sóc al Cos de 
Dansa hem fet moltes actuacions: les ballades 
de la Festa Major de Blanes, el viatge a Menor-
ca ballant a Ciutadella i Mahó pel Jaleo de Sant 

Joan i a Màlaga, entre d’altres.

l’última ha estat participar al Festi-
val Folklòric Internacional de Xangai. 
Aquest viatge és el que us vull explicar.

Vam quedar el dia 6 de setembre al 
migdia per acabar d’enllestir les ma-
letes. Si organitzar un viatge tan lluny 
de casa ja és complicat..., imagineu-vos 
mobilitzar els dansaires del cos de dan-
sa, juntament amb l’equip tècnic i de 
vestuari, més tot el material.

Un cop tot a punt, el bus ens va portar 
fins a l’aeroport. Allà ens vam trobar 
amb els músics de la Cobla dels Sons 
Essencials, que ens acompanyaven en 
aquest viatge. Facturar els instruments 
tampoc va ser cosa fàcil (el contrabaix 

es va quedar a Barcelona).

Vam volar BCN-París-Xangai, dotze hores i mit-
ja de vol.

A l’arribada ens esperava el que seria el nostre 
guia acompanyant durant els 7 dies a Xangai. 

El dia 8 vam anar a visitar la part antiga, la casa 
de l’escrivà de l’emperador i uns jardins. A la 
tarda vam fer un assaig de la cercavila del diu-
menge, en la qual participaríem tots els països 
convidats, en total uns 1.000 balladors.

El dia 9 vam anar a un gran mercat i a una ceri-
mònia del te. Al vespre vam pujar a un gratacel 

Xangai
Júlia Roquet de Can Roquet
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des d’on es veia tot Xangai de nit i on hi 
havia un bar musical.

El dia 10 al matí vam actuar al peu d’una 
torre monument a ple sol amb una tem-
peratura de sensació de 41 graus!!! Al 
vespre, la cercavila. Va ser impressionant 
i espectacular, llarga i plena a vessar 
d’espectadors. la van retransmetre en di-
recte per la televisió xinesa.

El dia 11 vam tornar a ballar, però aquesta 
vegada sota la pluja. En acabar l’actuació 
ens vam fer una foto tots junts amb 
l’estelada per celebrar la Diada. Casual-
ment ens vam trobar amb les campiones 
del món de patinatge d’olot. Al vespre 
vam anar a l’altra banda del riu per con-
templar l’espectacular skyline dels grata-
cels de Xangai.

El dia 12 vam fer l’última actuació al matí 
i vam tenir la tarda lliure. 

El dia 13 tocava la tornada. l’arribada a 
Barcelona va ser cap a les vuit del vespre. 
la sorpresa va ser a Blanes, quan tots els 
familiars ens van rebre amb una gran 
pancarta de benvinguda. 

Aquest viatge ha estat una experiència 
ÚNICA.
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Toni Cantero de Els Miratges

Projectes de l’economia social i 
solidària

Recordo el dia en què una amiga em va explicar què 
era Som Energia: una cooperativa sense ànim de 
lucre que actua com a comercialitzadora d’energia 
elèctrica i que lluita per canviar el model energètic 
actual, substituint els combustibles fòssils per ener-
gies renovables. El projecte semblava interessant, 
però necessitava entendre-ho millor: qui són, què 
fan, per què ho fan i com ho fan?

Mirant per Internet em vaig convèncer ràpidament 
(https://www.somenergia.coop): una comercia-
litzadora d’energia elèctrica té la tasca de comprar 
energia a diferents empreses generadores, pagar a 
l’empresa que distribueix l’energia i cobrar als usua-
ris domèstics i industrials un preu per l’electricitat, 
així com oferir servei d’atenció al client. Som Ener-
gia aposta per comprar l’energia a fonts d’origen 
100% renovable (solar, eòlica, biomassa...) per po-
tenciar-ne l’ús. ofereixen la possibilitat d’invertir en 
plantes productores d’energia renovable finançades 
per socis i sòcies, i d’altres iniciatives inspiradores; a 
més, el servei que presenten té el mateix preu que 
una comercialitzadora convencional.

Em va causar tan bona sensació que vaig decidir fer-
me’n soci. Per fer-ho, has d’aportar un capital social 
de 100 €, que et serà retornat en cas que deixis de 
ser soci de la cooperativa. Cada soci pot tenir o apa-
drinar fins a 5 contractes de llum; això vol dir que o 
bé té els contractes al seu nom o simplement facilita 
la contractació a algú a qui li interessi comercialitzar 
l’electricitat amb Som Energia però que no estigui 
interessat a ser-ne soci. D’aquesta manera es po-
tencia el tu a tu; no és una cooperativa que pretén 
acaparar tot el mercat elèctric sense una base que 
creu en el projecte i pren consciència: si vols tenir 
un contracte amb ells, o bé n’ets un soci o bé en 
coneixes algun.

les bones sensacions van anar a més quan vaig par-
ticipar a l’Escola de Setembre que organitza al llarg 
d’un cap de setmana i que consisteix en una trobada 
de socis i altres agents interessats en el projecte. Allà 
vaig descobrir que, molt més enllà de ser una coo-
perativa que ofereix un servei d’electricitat, és una 
comunitat que lluita pel canvi del model energètic. 
El cooperativisme és clau: diferents entitats que es 
lliguen i es reforcen mútuament, com ECooo (ofe-
reixen compra col·lectiva de panells solars per aba-
ratir costos potenciant un model energètic on els 
propietaris de l’electricitat siguin les persones), però 
també individualment (experiències d’usuaris de 
com muntar instal·lacions per tenir autogeneració). 

les reflexions giren molt més enllà de la producció i 
el consum d’electricitat, els debats són més profunds 
i amb un nivell crític propi d’una societat desperta 
i conscient: sobre l’excés de consum energètic, els 
avantatges econòmics dels grans centres de pro-
ducció i els seus desavantatges socials, pros i contres 
de la generació distribuïda, com canviarà el model 
energètic amb la incorporació de la mobilitat elèc-
trica a nivell d’usuari, què estan fent altres països 
europeus per reduir els gasos contaminants, què po-
dem aprendre d’ells, com podem afrontar la llei del 
“peatge al sol” i quins plans de futur s’espera, com 
es pot remunicipalitzar les xarxes de distribució i fer 
front a l’oligopoli energètic a Espanya, on trobem 
molts polítics amassant fortunes dins les direccions 
d’empreses com Endesa, Iberdrola...

Després de dos anys assistint a l’escola he tornat 
amb les piles ben carregades. És increïble les pos-
siblitats que se’t brinden quan s’apodera una base 
social amb coneixement i un esperit crític, que és 
el que fa Som Energia. la força la té la base so-
cial, el fet que, juntament amb una estructura tan 
demòcratica, la paraula d’un soci sigui escoltada i 
respectada; se’t permet treballar i desenvolupar les 
teves pròpies idees. De fet, han nascut altres coo-
peratives, com Som Connexió (dins el camp de les 
telecomunicacions) i Som Mobilitat (dins el camp de 
la mobilitat compartida), que inspirades pel projecte 
de Som Energia han decidit replicar-lo en altres àm-
bits definint-se a ells mateixos i buscant la seva base 
social també.

Al llarg de l’any s’organitzen diferents assemblees 
per als qui vulguin anar participant en els temes més 
decisius de la cooperativa. En l’àmbit local, cada co-
marca amb més o menys participació pot organitzar 
un grup local i fomentar l’apoderament de la ciuta-
dania en el canvi de model energètic amb xerrades, 
formacions, tallers, participació en festivals, etc.

Som Energia va néixer a Girona gràcies a un grup de 
professors, exalumnes i altres col·laboradors. Avui 
ofereix el servei per tot l’Estat espanyol i el nombre 
de socis i contractes no para de créixer. Aprofitant 
aquest escrit introductori, m’ofereixo personalment 
per aclarir-vos qualsevol dubte, així com per expli-
car-vos algunes estratègies per reduir el cost en la 
factura d’electricitat, tant si sou de Som Energia com 
si no. Podeu contactar amb mi a través del meu cor-
reu electrònic: tonicg8@gmail.com.

Fins aviat i bona energia, 

som energia com a eina i re-
curs per a la transformació del 
model energètic
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Nom de l'empresa: Garden Ponç i Cultius Ponç

Ubicació: Carretera C35 km 64. Municips de 
Sant Celoni i Sant Feliu de Buixalleu
Any d'instal·lació: 1999

Activitat: Cultiu i venda de plantes

Apreciats veïns, molt a prop de casa vostra troba-
reu un món d’arbres i plantes on us podreu perdre i 
desconnectar, el més semblant a una escapada ràpi-
da de la vida quotidiana i rutinària. Cultius Ponç és 
un viver especialitzat en el conreu d’oliveres, plan-
tes mediterrànies, palmàcies, arbustives, coníferes, 
fruiters i un ampli assortiment d’arbres d’alineació, 
situat entre Sant Celoni i Sant Feliu de Buixalleu. 
Posem a la vostra disposició 70 hectàrees de terra, 
on podreu gaudir d’un ampli ventall d’oliveres 
centenàries i mil·lenàries, úniques i exemplars, i, 
el més important, un grup de professionals que 
us informaran i assessoraran del que necessiteu en 
tot moment. Especialistes en decoració i disseny de 
jardins, tant per a particulars com per a entitats 
públiques i privades, us oferim un servei integral, 
us ajudem  a escollir la planta o arbre que us agra-

di i us vagi bé, 
amb l’opció del 
servei de trans-
port fins al vos-
tre domicili.

Disposem del 
transport ade-
quat i especial 
per a qualsevol 
tipus de situa-
ció. Molts anys 
d’experiència 
ens avalen; 
treballem dia 
a dia per mi-
llorar i posar a 
disposició dels 
nostres clients 

a q u e s t 
coneixe-
ment i 
compro-
mís, per-
què  no 
us hàgiu 
de preo-
cupar de 
res. No-
més heu 
de venir i 
deixar-vos 
portar; la 

resta ja és cosa nostra. Quedareu satisfets.

Exportem els nostres productes a qualsevol part 
del món, per transport terrestre i marítim, i portem 
l’arbre o la planta on el client necessiti. A la nos-
tra pàgina web www.cultiusponc.com podreu 
veure in situ tot el nostre catàleg de productes en 
temps real, com si fóssiu al viver. 

A 500 metres, i amb la finalitat d’apropar-nos més 
i posar la vida més fàcil als nostres veïns, fa 5 anys 
vàrem iniciar amb molta il·lusió el Garden Ponç,  
botiga especialitzada en la venda de tot tipus de 
complements de jardí, així com tot element de 
decoració que us pugueu imaginar. No trobareu a 
faltar cap detall per deixar el vostre jardí o casa 
com vulgueu. Posem a la vostra disposició tot tipus 
de plantes, ja siguin d’interior o exterior, així com 
tots els productes per a la seva cura i manteniment.  
A escassos metres del vostre domicili, trobareu ei-
nes de  jar-
dí, adobs i 
fertilitzants, 
testos i te-
rres tracta-
des, pedres 
decoratives, 
lloses, roca-
lles, grave-
tes, gravetes 
de marbre, 
gespa, car-
bó vegetal i 
barbacoes, 
i també la secció de menjar i complements per la 
vostra mascota, etc.

El nostre personal especialitzat us assessorarà i us 
guiarà en el procés de compra i us facilitarà el mi-
tjà de transport necessari en el  cas que no dispo-
seu de mitjans per fer-ho. 

oberts tots els dies de la setmana, som exemplars, 
i no només pels nostres arbres i plantes, ho som 
per la nostra flexibilitat, per la capacitat logística i 
el tracte proper i humà, per la nostra excel·lent re-
lació qualitat preu i, el més important, per la con-
fiança i la fidelitat dels nostres clients, que tractem 
i cuidem com part de l’empresa que són. 

Visiteu-nos i gaudiu, tant com ho fem nosaltres.  
Molt a prop de casa vostra, us obrim un món ple de 
possibilitats per als vostres moments d’oci i temps 
lliure. No hi ha res millor que un bon jardí per gau-
dir junt als vostres amics i familiars d’aquells mo-
ments únics.
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Sopa de bolets

Gastronomia 
Restaurant Masferrer 

1 l de brou de verdures, 400-500 g de bolets del país 
(rossinyols, rovellons, fredolics i trompetes), 20-30 g de 
pinyons, 2 grans d’all, 1 o 2 cullerades de farina de 
blat de moro, 1 got de llet, una mica de suc de rostit i 
oli d’oliva.

Per al brou de verdures:  1 tija d’api, 1 grapat de mon-
geta tendra, 1 porro, 1 ceba, 1 pastanaga, 1 carxofa, 
1 nap, 1 fulla de bledes i aigua.

Ingredients

1) Prepareu un brou de verdures amb api, 
mongeta tendra, porro, ceba, pastanaga, 
carxofa, nap, bledes i aigua. Deixeu-lo bu-
llir uns 50 minuts.
2) Mentrestant poseu els bolets en una cas-
sola de fang amb un raig d’oli d’oliva i feu-
los coure.
3) Un cop cuits, passeu-los per una paella 
amb una mica de suc de rostit per donar-los 
més gust i perquè no quedin bullits.
4) Prepareu una picada amb els alls i els 
pinyons i reserveu-la.
5) A part, barregeu una mica de farina 
de blat de moro amb la llet per espessir la 
sopa i reserveu aquesta barreja.
6) Coleu el brou de verdures amb un co-
lador xinès i afegiu-hi els bolets i la farina 
amb llet, també passada pel colador.
7) Finalment, incorporeu-hi la picada, re-
meneu-ho una mica fins que quedin tots els 
ingredients ben integrats, i ja podeu servir 
la sopa.

Temps d’elaboració: 1 hora 10 minuts

Com es prepara?

Bon prof it!



agendadesembre-març
desemBRe GeneR FeBReR maRç

dl dm dc dj dv ds dG

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
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22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

dl dm dc dj dv ds dG

1 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

dl dm dc dj dv ds dG

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

DIMARTS 6 - 16.30 h Taller: Pintem el pessebre! 
         Sala Polivalent

DIUMENGE 10 - A partir de les 16.30 h Festa d'hivern
                        Sala Polivalent

DIUMENGE 17 - 17.30 h Quina per La Marató  
                         Sala Polivalent 
DIUMENGE 25, NADAL - 11 h Pastorets de Gaserans
                           Església de Gaserans

DILLUNS 26, SANT ESTEvE  
          Matí: Concurs de pessebres 
         Grions i Gaserans

         18 h visita del Patge Reial
         Sala Polivalent 

DISSABTE 30 - 23 h Quina eròtica 
             Organitza: Tractomotor clàssics

                         Sala Polivalent

DISSABTE 31 - Matí: Concurs de pessebres
            Gaserans i Sant Feliu

Gener

Desembre

DILLUNS 1- 18 h Quina
       Organitza: CB Perxa d'Astor

       Sala Polivalent

DIvENDRES 5 - Els Reis Mags a casa
DIUMENGE 21 - 11 h Festa de cloenda del Concurs 
             de Pessebres 
            Església de Grions

dl dm dc dj dv ds dG

1 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

A més a més, totes les activitats que es fan anualment:
gimnàstica hipopresiva, escola d'esquena, volei, 

country, esbart dansaire, etc
Per a més informació trucar a la Sala polivalent al 
telèfon 972 865 116 de dilluns a divendres al vespre 



Església de 
Sant Llorenç de 

Gaserans


