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Consell de redaCCió i Col·laboradors:

Sílvia Anfrons, Bruna Baronat, Josep Blanché, Odda Cardona, Xavi Casellas, 
Joana Domingues, Agustí Estapé, Òscar Farrerons, Marta Gadea, David Gamarra, 
Esther Gubert, ILS Servicios logísticos, Restaurant La Conna, Quim Mas, Natàlia 
Miralpeix, Xavier Mora, Sixte Morera, Mercé Pascual, Mª Antònia Pastells, Félix 
Patrón, Sílvia Pla, Josep Riera, Mn. Rossend Roca, Lali Rodríguez, Pitu Roig, Clara 
Romaguera, Josep Roquet, Aina, Laia i Núria Rosell, Montse Rubiño, família 
Santos Rodoreda, Xavi Sitjà, Àngela Torné, Francisco Torres, Dolors Vilà, Neus 
Vilà, Escola Alzines Balladores, AMPA Alzines Balladores, Institut Vescomtat de 
Cabrera, Associació Amics de Gaserans, Associació de jubilats de Sant Feliu de 
Buixalleu, Colla bastonera Els Picasoques, Associació Joves de Sanfa, parelles 
dels casaments del 2018 i pares i mares dels nens i nenes nascuts el 2018.
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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
Horari d'atenció al públic: dimarts de 5 a 8 de la tarda

Serveis socials_Treballadora social. Horari: segon, tercer 
              i quart dimecres de mes
           _Educadora social. Horari: quart dimecres
                              de mes
             _Ambdues amb prèvia citació trucan al 972 129 099

Recollida a domicili 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 10 del matí

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

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

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
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
El romànic del Montseny selvatà

El viatge
L'altra Cuba

Medi ambient
Resum meteorològic



 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 Els Pins: 647 723 001
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 Hostalric 
C/ Mn Cinto Verdaguer, 29, 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

Horaris pendents de confirmar de les tres parròquies. Cada mes 
es penja a la porta de l'església l'horari d'aquell mes.

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

Serveis al  municipi.-
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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

Mes de març, color lila... Dia Internacional de la Dona 
Treballadora

El Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Tre-
balladora se celebra el 8 de març de cada any i està 
reconegut per l'Organització de les Nacions Unides 
(l'ONU) des de l’any 1975, tot i que fa molts anys que es 
commemora.

És un dia aprofitat tradicionalment per reivindicar el fe-
minisme denunciant el sexisme. Aquest dia commemora 
la lluita de les dones per la seva participació juntament 
amb els homes en l'àmbit laboral, i per tant pel dret a 
la independència econòmica, i a la societat en general.

Però que lluny estem d’aconseguir aquesta igualtat la-
boral i social. Hem millorat, ara se’n parla als mitjans de 
comunicació i a les escoles se’n fan reflexions... però la 
realitat, el dia a dia, que diferent que és. A països molt 
desenvolupats la diferència és menor, però a la majoria 
encara la diferència entre homes i dones és molt gran. 
Les dones hem de seguir lluitant per trencar aquesta 
tendència/educació, hem de deixar de riure els acudits 
fàcils sobre les dones, masclisme, no hem de deixar de 
lluitar pel que és just... Hem d’anar canviant les petites 
inèrcies de la nostra societat per fer-la més igualitària 
en tots els sentits, per de mica en mica aconseguir un 
món millor.

En aquest número del Sant Feliu Diu trobarem 
l’entrevista a Josep Blanche, cap del Parc de Bombers 
de Sant Feliu que s’acaba de jubilar, també tots els actes 
fets durant el novembre, desembre, gener i febrer. Hi 
surt també l’experiència d’un bonic viatge a Cuba i com 
sempre els actes de les nostres entitats.

I al ser la primera de l’any hi trobarem els naixements, 
casaments... 

Esperem que us agradi!

El consell de redacció
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1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 
6, de data 27.09.2018.

2- Estudi i ratificació del decret núm. 287, de 
data 30.08.2018, de l’aprovació definitiva del 
pressupost municipal de 2018.

3- Nomenament de nova tresorera de l’Ajun-
tament.

PRIMER. En nom de l’Ajuntament i del poble de Sant 
Feliu de Buixalleu volem agrair a la funcionària Rosa 
Maria Molas que durant 46 anys hagi treballat com 
a auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Sant Fe-
liu de Buixalleu, dels quals durant 27 anys, a més, 
ha exercit el càrrec de tresorera d’aquesta corporació 
local.

SEGon. nomenar com a nova tresorera la funcionària 
de la corporació Montserrat Rubiño.

4- Aprovació inicial de l’expedient de modifica-
ció de crèdit 12/2018 (habilitació i suplement de 
crèdit per a inversió).     

S’habilita crèdit per fer front a noves despeses ur-
gents i inajornables d’inversió: la direcció de les obres 
del projecte de manteniment, conservació i millora 
dels camins públics.

5- Aprovació inicial de la modificació de la plan-
tilla de personal. Pressupost 2018.

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació en el sen-
tit de declarar vacant des del dia 22.02.2013 la plaça 
del funcionari d’administració local sense habilitació 
nacional núm. 3, d’administratiu/iva assignat a les 
àrees d’urbanisme i medi ambient i de suport a l’àrea 
de secretaria-intervenció. 

SEGon. Aprovar inicialment la modificació en el sen-
tit de declarar vacant des del dia 01.10.2018 la plaça 
del funcionari d’administració local sense habilitació 
nacional núm. 5, d’auxiliar administratiu/iva assigna-
da a l’àrea d’administració general.

6- Estudi i ratificació del decret núm. 290, de 
data 30.08.2018.

Formalitzar una delegació puntual per al servei de re-
collida de voluminosos de les àrees de contenidors 
dels punts del pont de la Conna, vora cementiri Bre-
da, bosc de Munt a la ctra. les Brugueres, urbanit-
zació Can Cadell, les Brugueres, les Brugueres-viver 
forestal, càmping Els Pins, Ducat del Montseny, carre-

tera Gaserans i carretera de l’Ajuntament a Gaserans, 
pel preu de servei de 474,11 € (IVA inclòs).

7- Estudi i ratificació del decret núm. 333, de 
data 11.10.2018.

Interposar recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats contenciosos administratius de Girona, 
contra l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament 
d’Hostalric de data 11.07.2018: “Resolució expedient 
disciplina urbanística per l’execució d’obres que en-
vaeixen el terme municipal d’Hostalric efectuades per 
l’empresa ITS Serveis Logístics”.

8- Estudi i ratificació del decret núm. 341, de 
data 18.10.2018.

Contractar la Sílvia Pla com a monitora de l’Esbart 
Dansaire Montsoriu del 19 d’octubre al 14 de desem-
bre de 2018.

9- Rectificacions de l’acord núm. 3 del ple de 
27.09.2018 sobre l’aprovació del plec de clàu-
sules administratives particulars que ha de re-
gir la licitació pel procediment obert simplificat 
amb un únic criteri d’adjudicació del contracte 
d’obres per procedir a l’execució del “Projecte 
d’arranjament de camins del municipi de Sant 
Feliu de Buixalleu” i convocatòria de licitació.

10- Precs i preguntes.

11- Introducció per urgència d’un punt a l’ordre 
del dia: 

El Sr. Alcalde proposa introduir a l’ordre del dia del ple 
ordinari d’avui pel tràmit d’urgència previst a l’article 
103.3. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i del 
Règim Local a Catalunya, el punt següent:

- Sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua 
d’inclusió dels sistemes de sanejament de diferents 
nuclis urbans del municipi al Pla de Sanejament de 
Catalunya.

De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde per 
unanimitat s'acorda declarar la urgència per introduir 
en el Ple el punt en l’ordre del dia.

12- Sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua 
d’inclusió dels sistemes de sanejament de dife-
rents nuclis urbans del municipi al Pla de Saneja-
ment de Catalunya.

SESSIó ORDINÀRIA de 23 d'octubre de 2018

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

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: Marta Sanitjas Olea.

SECRETÀRIA INTERVENTORA: Montserrat Rubiño Gras.

S'APROVEN PER UNANIMITAT ELS SEGüENTS PUNTS: 

Per imperatiu legal de l'apartat segon, subapartat 1 i 2, de la Instrucció 3/2019, de 
4 de març, de la Junta Electoral Central, sobre conseqüències de la simultaneïtat 

de les eleccions generals de 28 d’abril de 2019 i les eleccions locals, autonòmiques i 
europees de 26 de maig de 2019, en el que es refereix a la regulació de la campanya 

electoral, la revista núm. 42 no pot publicar l’apartat de breus Municipals.
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1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 
8, de data 20.11.2018.

2- Estudi i aprovació de la proposta de la mesa 
de contractació per a l’adjudicació del contracte 
d’obres del “Projecte d’arranjament de camins 
del municipi”.

Adjudicar la contractació mitjançant el procediment 
obert simplificat amb un únic criteri d’adjudicació del 
Projecte a l’empresa Aglomerats Girona SA, pel preu 
de 349.103,39 € (IVA inclòs), amb una baixada del 
15,86% respecte del preu de licitació de 414.907,77 
€ (IVA inclòs).

SESSIó ORDINÀRIA de 20 de novembre de 2018

SESSIó EXTRAORDINÀRIA d'11 de desembre de 2018

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

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: Sixte Morera Vilà.

SECRETÀRIA INTERVENTORA: Montserrat Rubiño Gras.

S'APROVEN PER UNANIMITAT ELS SEGüENTS PUNTS: 

1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 
7, de data 23.10.2018.

2- Aprovació inicial de l’expedient de modifica-
ció de crèdit 15/2018 (suplement de crèdit).

Declarar la urgència per procedir de forma immediata 
al manteniment, conservació i reparació de diferents 
camins i carreteres municipals a fi d’arranjar el ferm 
i desbrossar els marges per import de 15.000,00 €.

3- Aprovació del conveni marc entre el Consell 
Comarcal de la Selva i l’Ajuntament, per a la de-
legació de competències per a la redacció, apro-
vació i licitació del projecte de senyalització i exe-
cució de la Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies.

4- Aprovació del conveni marc de col·laboració 
entre la Diputació de Girona, el Consell Comar-
cal de la Selva i els ajuntaments d’Arbúcies, Bla-
nes, Breda, Hostalric, Massanes, Riells i Viabrea i 
Sant Feliu de Buixalleu per al desenvolupament 
dels projectes de senyalització i execució de les 
obres de la Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies.

5- Moció a favor de l’absolució dels presos polítics.

6- Donar compte de l’informe d’intervenció de 
l’execució del pressupost del 1r, 2n i 3r trimestre 
de 2018, i del compliment en aquests períodes 
de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, regla 
de la despesa i estabilitat financera. 

7- Aprovació de les línies fonamentals del pres-
supost de 2019 requerit pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

8- Aprovació del cost efectiu dels serveis de l’any 
2017.

9- Donar compte de l’informe de la secretària in-
terventora del PMP del 1r, 2n i 3r trimestre de 
2018.

Així, el període mitjà de pagament (PMP) del primer 
trimestre és de -1,04 dies, del segon 14,37 dies i del 
tercer 7,26 dies.

10- Estudi i ratificació del decret núm. 365, de 
data 5.11.2018.

Ampliar el recurs contenciós administratiu núm. 
311/2018 contra l’acord de Junta de Govern de 
l’Ajuntament d’Hostalric de data 8.08.2018, en re-
lació amb l’expedient: “Imposició d'una multa coer-
citiva de 3.000 euros en l'expedient de disciplina 
urbanística per l’execució d’obres que envaeixen el 
terme municipal d’Hostalric efectuades per l’empresa 
ITS Serveis Logístics”.

11- Precs i preguntes.

12- Introducció per urgència de dos punts a 
l’ordre del dia: 

Vist que ha finalitzat l’exposició pública de l’aprovació 
inicial de la modificació de la plantilla de personal del 
pressupost de 2018 i de l’expedient de modificació 
de crèdit núm. 12/2018, sense que s’hagi produït cap 
al·legació, per la qual cosa s’ha de procedir a la seva 
aprovació definitiva, el Sr. Alcalde proposa introduir 
a l’ordre del dia del ple d'avui i pel tràmit d’urgència 
previst a l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i del Règim Local a Catalunya, els punts de 
l’ordre del dia següents:

- Aprovació definitiva de la modificació de la plan-
tilla de personal pressupost  2018.

- Aprovació definitiva de l’expedient de modifica-
ció de crèdit 12/2018 (habilitació i suplement de 
crèdit per a inversió).

De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde per 
unanimitat s'acorda:  

1. Declarar la urgència de la proposta presentada.

2. Introduir els dos punts a l’ordre del dia.  

13- Aprovació definitiva de la modificació de la 
plantilla de personal pressupost  2018.

14- Aprovació definitiva de l’expedient de modi-
ficació de crèdit 12/2018 (habilitació i suplement 
de crèdit per a inversió).
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1- Avocació puntual i delimitada de la delega-
ció de competències al Consell Comarcal de la 
Selva per a l’elaboració, tramitació, aprovació i 
cobrament en voluntària de les liquidacions d’IBI 

d’urbana que porten causa del procediment de 
regularització cadastral degut a diferències de 
criteri que podrien no ser les més favorables per 
al contribuent.

1- Aprovació de les actes de les sessions ex-
traordinàries núm. 9 i 10, de dates 11.12.2018 i 
18.12.2018.

2- Aprovació definitiva dels comptes generals de 
l’exercici 2017.

3- Compareixença en el recurs contenciós admi-
nistratiu 329/2018 interposat per l’Ajuntament 
d’Hostalric contra el decret núm. 272, de conces-
sió de llicència d’obres a Concerto Developpe-
ment Ibérica SLU.

4- Requeriment al Departament d’Educació a 
fi que procedeixi a acceptar la cessió del solar 
i simultània construcció de l’escola CEIP Alzines 
Balladores.

5- Moció per denunciar el bloqueig jurídic del 

Tribunal Constitucional i de suport als presos po-
lítics que fan vaga de fam.

6- Estudi i ratificació del decret núm. 422, de 
data 17.12.2018

Ampliació del recurs contenciós administratiu núm. 
311/2018 contra l’acord de junta de govern de 
l’Ajuntament d’Hostalric en relació amb l’expedient 
“Resolució recurs de reposició Concerto Developpe-
ment Ibèrica SLU contra l’acord de la junta de govern 
de data 8 d’agost de 2018”.

7- Estudi i ratificació de les al·legacions al Pla Es-
pecial Urbanístic del castell de Montsoriu, estudi 
ambiental estratègic i avaluació de la mobilitat 
generada.

8- Precs i preguntes.

SESSIó EXTRAORDINÀRIA I URGENT de 18 de desembre de 2018

SESSIó ORDINÀRIA de 27 de desembre de 2018

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: 

NOU TELÈFON DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL
A partir del 15 de març de 2019 el Servei 
de Benestar Social ofereix un nou servei 
de gestió, posant a disposició un número 
de telèfon que atendrà trucades, donaran 
hores, tramitaran documentació i faran les 
gestions pertinents.

Per tant, per a qualsevol gestió que hàgiu 
de fer tant amb la Treballadora Social com 
amb l’Educadora Social, haureu de trucar 
directament a aquest telèfon. 972 129 099
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Dia 30 de gener al nostre Institut

A l’entorn del dia de la Pau i de la No Violència escolar que es celebra el dia 30 de gener realitzem 

des de fa uns cursos un seguit d’activitats. Es tracta d’un projecte participatiu per promoure 

la inclusió i la interculturalitat, per fomentar la conscienciació i l’empatia amb el drama de la 

immigració i els refugiats, per promoure el respecte i la reivindicació dels Drets Humans. 

El mateix dia 30 de gener s’organitza una cursa solidària a tota l’ESO per recollir fons per l’ONG 

Save The Children. En aquesta edició s’ha recollit un total de 624,52 euros. També es visualitzen 

algunes pel·lícules com Welcome o Katmandú i s’obre un debat per conscienciar l’alumnat. 

Amb l’alumnat de 4t d’ESO l’activitat es centra en una xerrada a càrrec d’Assumpta Montellà i 

d’una visita a la Maternitat d’Elna, Argelers i Cotlliure. 

 

Subvencionada per les AMPA, s’han portat a terme dues xerrades per a l’alumnat de 3r d’ESO que 

tracten el drama diari dels refugiats. A Hostalric el conferenciant ha estat en David Estruch, sobre 

el treball d’Ajudem, Ayudanos, Help amb els refugiats sirians. A Breda la conferenciant ha estat la 

Mar Camps, periodista i cooperant en un camp de refugiats del Sàhara. 

Altres.... 

El passat dilluns 28 de gener es va celebrar la primera de les reunions de coordinació del nostre 

Institut amb l’escola de primària Alzines Balladores. 

En la propera reunió durant el mes de juny es farà el traspàs de l’alumnat de sisè als coordinadors 

i equip d’orientació del nostre centre. 

Aquestes reunions serveixen per establir punts comuns de treball entre escoles adscrites i l’institut 

i permeten fer un feedback de l’alumnat d’entre les dues escoles. 

A finals de febrer es va portar a terme una jornada de portes obertes oberta a tot el públic, en què 

els assistents poden conèixer el nostre projecte educatiu de centre i també les nostres instal·lacions. 

Tota la informació està penjada a la pàgina web http://agora.xtec.cat/insvescomtatdecabrera/. 

Si voleu conèixer el que fem a l’institut us animem a visitar-la. És una pàgina web molt activa i on 

expliquem el munt de projectes que es fan al nostre centre. 

 

L'institut Vescomtat de 
Cabrera notícies breus...

visita a la Maternitat d'Elna
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La proposta de l’escola Alzines 
Balladores és descobrir en els altres 

mirades que omplin de PAU!

EL DIA ESCOLAR DE LA 
NO-VIOLÈNCIA I 
LA PAU 2019

Cada 30 de gener, des de 1964, es celebra el dia Escolar de la No-Violència i la 
Pau (DENIP) per recordar el llegat de Mahatma Gandhi. Aquest dia es comme-

mora l’aniversari de la seva mort.

Cada any els nens i nenes de l’escola reflexionen a través de tallers, activitats 
d’aula i activitats conjuntes entorn el concepte de pau al segle XXI. Enguany 
aquestes reflexions s’han vist traduïdes en diferents treballs artístics on els in-

fants han plasmat el que han estat dialogant a l’aula.
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Les nenes i els nens de 3r i 4t de l’escola Alzines Balladores de Sant Feliu de Buixalleu estem apre-
nent a ballar sardanes.

Durant el segon trimestre cada dilluns al matí fem els assajos a la Sala Polivalent de Sant Feliu.

La Diputació de Girona ens ha ofert dins dels seus programes pedagògics el curs 
“la sardana a l’escola”.

“Ballar sardanes 
em fa estar 

content i alegre. 
M’agrada ballar.”

“A mi m’agrada 
ballar la sardana. 
Em fa molt feliç.”  

“M’agrada molt 
ballar sardanes, ja 

que és una 
tradició catalana.”  

“ Ballar sardanes 
em fa riure.” 

“A mi m’agrada molt 
perquè tinc curiositat 
per ballar sardanes.  

M’encanta.” 

“A mi m´agrada  
molt.” 

“Em sento molt bé. 
M’agrada molt ballar 

sardanes.” 

“Em sento molt 
bé ballant 
sardanes. “ 

“Han vingut 2 
monitors  per 
ensenyar-nos i 

m’agrada molt.”  

“Ballar sardanes 
em fa sentir 

alegre. M’agrada  
molt.”  
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LES ALZINES BALLADORES ES TAQUEN PEL 
CàNCER INFANTIL 
AMPA Escola Alzines Balladores

Tot coincidint amb el Dia Internacional del Càn-
cer Infantil, el passat 15 de febrer des de l’AMPA 
vam organitzar la segona Xocolatada Solidària 
per tal de recaptar diners per a la investigació 
d’aquesta malaltia. 

Sabíeu que cada any es diagnostiquen 240 nous 
casos de càncer infantil a Catalunya? Aquests 
tipus de tumors són molt diferents als que afecten 
els adults, ja que s’originen en la generació de 
cèl·lules noves, al contrari que el dels adults, 
que són propis de l’envelliment cel·lular i, per 
tant, requereixen vies d’investigació diferents. 

Degut a la menor incidència del càncer infantil 
(1 cas en nens per cada 300 casos en adults), 
la major part dels recursos públics i privats es 
destinen a la investigació de càncer d’adults. 
Per aquest motiu, un grup d'associacions de 
famílies de pacients de l'Hospital Sant Joan de 
Déu va impulsar la iniciativa “Taca’t pel càncer 
infantil” per tal de recaptar fons per a la 
investigació específica dels tumors que afecten 
nens i joves. 

Així doncs, vam decidir, un any més, aportar 
el nostre granet de sorra per aquesta causa. 
L’AMPA vam preparar una xocolata que, junta-
ment amb els melindros que hi va posar l’escola, 
van fer que els nens fessin un esmorzar boníssim 
i solidari. Es van recaptar 289,40 euros, que van 
ser enviats a l’Hospital Sant Joan de Déu. Moltes 
gràcies als que hi vau col·laborar! 

Per qualsevol cosa us podeu posar en contacte amb 
nosaltres a l'adreça electrònica ampaballadores@gmail.com
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som joves, som referents
Clara Romaguera, tècnica compartida de Joventut

La Carla Fugarolas té 13 anys, és de Sant Feliu 
de Buixalleu i actualment fa allò que més li agra-
da. Ella és membre de l’Esbart Dansaire Mont-
soriu i li encanta participar-hi. És una noia molt 
activa, vital i té les idees clares. És, doncs, una jove 
referent!

Els esbarts han fet una gran tasca recuperant i po-
sant en valor les danses tradicionals populars, és a 
dir, les danses vives del nostre territori. Veure una 
actuació dels esbarts és una autèntica festa, on 
es pot apreciar una part molt bonica de la nostra 
cultura.

L’Esbart Montsoriu és una de les entitats de Sant 
Feliu més actives i que aplega més gent. Força jo-
ves del municipi han passat per aquesta entitat. 
Actualment també hi ha un grup de joves que en 
formen part. És per això que des de la regidoria 
de Joventut volem reconèixer la seva tasca i ho 
fem a través de la Carla.

Què t’agrada fer en el teu temps lliure?

El que em motiva més fer en el meu temps lliure 
és bàsquet, anar a ballar a l’esbart i estar amb els 
meus amics i amigues. Actualment estic estudiant 
a l’institut i quan tinc temps el dedico especial-
ment a entrenar bàsquet i a l’esbart. 

Què és per tu ser jove?

Per mi ser jove és ser lliure i decidir el que volem i 
el que no a les nostres vides.

Com valores el fet de ser jove i ser de sant 
Feliu?

Ser jove a Sant Feliu de Buixalleu és divertit, ja 
que hi ha diverses activitats que pots fer durant 
les diferents èpoques de l'any.

Què feu a l’esbart dansaire i què t’agrada de 
formar-ne part?

Cada divendres ens reunim a l’Esbart amb el grup 
que ens toca, que és segons l’edat que tenim, i 
practiquem els balls que hem de representar a 
les actuacions que tenim previst fer. M'agrada 
formar part de l'Esbart perquè em trobo amb 
els meus amics i amigues, és un moment on ens 
veiem tots i totes, i a més, també és un espai on 
aprendre coses noves.

Què significa ser jove i estar en un esbart? 

El fet de ser jove no té una particularitat concreta, 
el més destacable és que per a mi estar a l'esbart 
és molt entretingut, ja que estic amb la gent que 
estimo. El valor afegit de ser membre de l’Esbart 
és la gent que hi participa.

Què els diries als joves de sant Feliu?

És important ser feliç i gaudir de ser jove, ja que 
és una etapa que sempre recordarem i que de 
ben segur ens marcarà.

Aquest espai dedicat a joventut vol ser un altaveu 
de les activitats i projectes que s’estan desenvolu-
pant al municipi, un espai on acostar informació 
d’interès juvenil i una referència per als i les joves, 
és per això que poder entrevistar els mateixos jo-
ves és una gran oportunitat per conèixer el po-
tencial de la joventut de Sant Feliu.

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

M’agradaria explicar-vos una de les meves pri-
meres experiències a Gaserans. Per mi va ser 
molt dura. Vaig venir a viure a Cal Carnisser just 
abans de l’estiu.

Passat l’estiu, ja sigui pels excessos que vaig fer 
o per un rampell que em va donar, un dia em 
vaig dir: “No menjaràs més carn, a partir d’ara et 
faràs vegetariana.” Uf! Una decisió molt compli-
cada, amb penes i treballs aconseguia passar un 
dia rere l’altre, trobava a faltar la carn. Però cada 
dia em deia: “Amb motivació i convenciment tot 
és possible. Ànims, Laia, que tu podràs.”  

El diumenge 4 de novembre, la Pepita, la veï-
na de Cal Dimoniet, em va dir si volia anar a la 
plaça de Gaserans, que feien una festa i un dinar 
popular. I jo, portada per les ganes de conèixer 
més veïns, vaig dir que sí... il·lusa de mi. En aquell 
moment no sabia on m’havia ficat: “Laia, pel fu-
tur, abans de dir que sí, pregunta què donen per 
menjar o on et porten!”.

Agafo els patracols i cap a Gaserans. Em trobo 
amb la Pepita, em presenta a un munt de gent, 
són molt agradables i trempats; em faig un fart 
de xerrar i agafo set, així que me’n vaig a buscar 
un cerveseta i, a dins del local em quedo esglaia-
da, què és aquest parament de carn? On m’ha 
portat la Pepita? Estamos todos locos? Surto co-
rrent en busca de la Pepita i li pregunto quina 
festa se celebra i em diu que fan la Matança del 
Porc. Mare de Déu dels Set Dolors, què faig jo 
aquí? Que soc vegetarianaaa! O almenys un in-
tent de vegetariana! M’han portat a la festa de 
la temptació! Amb la cara dec pagar i la Pepita 
em pregunta què em passa, li explico la meva 
història amb el vegetarianisme, li sap molt greu 
haver-me portat aquí, ella no en sabia res. Però 
em diu “Tranquil·la, que segur que alguna cosa 
podràs menjar”...

Al cap d’una estona, ja més calmada i menta-
litzant-me que veuré carn a dojo, anem a fer 
cua per agafar el dinar. Ai, mare meva, la que 
m’espera! L’única cosa que hi ha per menjar 
són mongetes blanques? De debò? A mi no 
m’agraden gaire... però, en fi, farem bona cara i 

endavant. M’assec a taula amb quatre mongetes 
al plat, un tros de pa i una poma... Molt bé, Laia, 
gran decisió la teva d’avui, gran dinar. Miro al 
meu voltant i la família de la Pepita s’estan po-
sant les botes, que si botifarra, que si costelles, 
que si cansalada, etc. La Pepita, tota preocupada 
per mi o perquè el meu plat fa realment llàstima, 
em dona la seva amanida. Òbviament el tema 
de conversa del dinar és la carn, la verdura i la 
matança del porc. En mig de rialles surt la pro-
posta d’organitzar una versió 2.0 de la matança 
del porc: “La bullida de la coliflor”; ja sigui per 
l’efecte del vi o perquè és una idea genial, però 
vull que es faci. Després d’una llarga sobretaula 
me’n vaig cap a casa. 

Em faig una camamilla, que diuen que va bé per 
pair, però pel que jo he dinat, ho faig més pel 
gust que per altra cosa. Ai, Laia, quin dia, avui! 
Ja ho diu me mare que soc una mica desastre i 
que no penso abans d’actuar. Jo que intentava 
ser vegetariana i no menjar carn i, va i em por-
ten al festival de la carn de porc. Deu ser que la 
Pepita avui ha estat el meu petit dimoni i m’ha 
portat pel mal camí? O deu ser que el meu ve-
getarianisme no tenia gaire futur? Val més que 
anem a dormir avui i ho païm.

NoTA: dinar de l’endemà, una llonza de 
porc. Definitivament, la temptació m’ha 
pogut i he recaigut en la carn. Veïns, l’any 
que ve prepareu-vos, que la Laia torna a les 
“andades” i aquest cop vindré amb el tup-
per!

PD: Si algú s’anima a fer la Gran Bullida de 
la Coliflor que m’ho digui, que també m’hi 
apuntaria!

PD 2: Potser la casa on vaig anar a viure ja 
m’avisava que no tindria èxit essent vegeta-
riana? Potser me n’hauria d’haver adonat. 
Ai, Laia, Laia.

Heus aquí una història amb personatges fictícis, 
però tota ficció té una part de realitat. En aquest 
cas l'ambient festiu, el lloc, la gent són pura 
veritat. Fins l'any que ve a tots, us hi esperem! 
Comissió de Festes Amics de Gaserans

MATANçA DEL PORC_4 de novembre
Laia Cuní de Cal Carnisser
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El dia 10 de novembre d’aquest any passat, la 
Colla del Tirabou vam tornar la visita que la co-
lla dels Llanceros de Teià ens havia fet el dia de 
Sant Isidre a Gaserans.

La sortida a Teià va ser una bonica experiència, 
un dia magnífic de tardor, vam ballar, en una 
petita placeta al costat de l’església parroquial 
de Teià, els Llanceros de Teià, l’Esbart Codinenc 
de Sant Feliu de Codines, nosaltres i el grup de 
Ball de Gitanes de Martorelles. Després de la 

ballada ens van convidar a un pica-pica dintre 
un ambient de festa i germanor, i vam acabar 
amb un dinar de tota la colla i alguns acom-
panyants en un restaurant del mateix poble de 
Teià.

Crec que seria bo poder fer sortides d’aquestes 
més sovint per portar una mica del nostre po-
ble a altres indrets de Catalunya.

BALLADA DEL TIRABOU A TEIà _10 de novembre
Francisco Torres de la urbanització Ducat del Montseny
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FIL A L'AgULLA AMB EL PESSEBRE_6 de desembre
Marta Gadea de Can Xacó

Aquest any per fer el pessebre vàrem posar-hi 
“Fil a l’agulla”.

La proposta per fer el pessebre aquest any era 
la de cosir (o grapar) les figures amb tela de 
pelfa. Hi havia “patrons” per fer les figures, 
però un cop més molts dels participants van 
deixar anar la seva creativitat i van sortir per-
sonatges i animals de tota meva. Ens va que-
dar un pessebre molt tendre i molt acolorit. 
Només cal que veieu les fotografies. Vàrem 
finalitzar la jornada amb un bon berenar.

El taller del pessebre és un dels moments de 
l’any on ens trobem força gent del poble i dels 
voltants, amb ganes de fer coses conjuntes i de 
passar-nos-ho bé. És un moment especial.

Un cop més, gràcies a tots els que cada any 
feu possible que Sant Feliu tingui un pessebre 
d’allò més original.
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Un any més arribem al pont de desembre i què 
tenim? La festa d’hivern, la festa dels dibuixos!

Quan jo era petit, recordo que es feia al local 
de Grions. Normalment venia un pallasso o al-
gun artista per l’estil i tots asseguts a terra, 
miràvem i rèiem amb el que feia, esperant la 
xocolata i el regal que sempre ens donaven 
per haver fet un dibuix.

Però, com tot, la festa ha anat evolucionant. 
Avui, entrem a la Sala i veiem uns grans in-
flables, uns llits elàstics i, penjats 
en els panells i a les parets, no no-
més els dibuixos de la canalla, sinó 
que també veiem els dibuixos dels 
adults i les fotos! Quina gran idea 
haver introduït aquest apartat al 
concurs, sobretot per a aquells que 
de dibuixar en sabem més aviat poc 
o gens...

Ah, i des de l’any passat, com no 
podia ser d’altra manera, han en-
trat les noves tecnologies, així que 
pantalla a l’entrada per valorar els 
vídeos que han fet, sobretot, el jo-
vent del municipi.

Després de l’entrega de premis, això sí, no va 
faltar ni la xocolata ni la coca, com sempre. 
Perquè les coses que funcionen no cal canviar-
les i la coca i la xocolata és un valor segur!

També vull dir que la festa serveix per veure 
gent del poble que no veus gaire sovint i això 
també s’agraeix.

Moltes gràcies a tots els que fan possible 
aquesta festa amb tanta tradició dins el poble!

FESTA D'hIVERN_9 de desembre
Xavier Sitjà de Els Miratges
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LA MARATÓ DE TV3
QUINA SOLIDàRIA
16 de desembre
Sílvia Anfrons de Can Nolasco

El desembre sempre sol ser un mes carregat 
d’emocions, de trobades familiars, compres i 
regals, però des de l’any 1992, a més a més, a 
Catalunya tenim molt clar que som un poble 
solidari, molt solidari. La Marató de TV3 ens ha 
permès sentir-nos compromesos amb tot allò 
relacionat amb les malalties que ens envolten 
i ens ha encoratjat a participar voluntàriament 
en les diverses activitats que s’organitzen per 
tot el territori i també a fer donatius econòmics 
que fomenten la investigació mèdica.

Cada any ens agrada molt anar a la Quina Soli-
dària que s’organitza a la Sala Polivalent i que 
aplega una bona colla de gent del poble, però 
també dels pobles veïns com Hostalric, Arbú-
cies, Fogars de la Selva o Sant Celoni. A prin-
cipis de desembre el primer que faig és reser-
var el diumenge que es celebra La Marató. Per 
nosaltres és una data molt assenyalada! Amb 
la meva germana Gemma, els meus nebots Ge-
rard i Aleix i els meus fills, Júlia i Marcel, no ens 
ho perdem mai, i sempre solem ser dels primers 
en arribar, cal agafar un bon lloc.

De vegades la vida et porta moments especials 
i solen ser aquells que et trobes al davant sen-
se pensar-t’ho. Enguany, el programa de La 
Marató ha volgut ser present al nostre poble 
i nosaltres hem tingut l’oportunitat de poder 
comentar a les càmeres de TV3 què ens fa anar 
any rere any a la Quina, però, a més, la Júlia 
ha estat l’encarregada d’actualitzar el marca-
dor juntament amb la colla de col·laboradors del 
poble. Quin gran honor i quina emoció! Ella ho 
ha fet amb molta naturalitat, igual que si ho fes 
cada dia! 

Aquesta vegada no ha tocat cap feliu, línia, ni 
quina, algun fuet sí que l’hem arreplegat, però 
el record que sempre en guardarem no té preu.

Fins al desembre vinent, ens veiem a la propera 
Quina Solidària! No hi falteu!

Podeu veure el vídeo sencer a:  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/la-marato-
de-tv3/la-quina-de-sant-feliu-de-boixalleu/
video/5806491/G
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LA MARATÓ DE TV3
QUINA SOLIDàRIA
16 de desembre
Sílvia Anfrons de Can Nolasco

PASTORETS DE gASERANS_25 de desembre
Núria, Laia i Aina Rosell de Can Campeny

Som la Núria, la Laia i l’Aina i us voldríem ex-
plicar que Els pastorets de Gaserans són super-
guais. Us recomanem que vingueu a veure’ls o 
a participar-hi perquè segur que us ho passareu 
bé!

AINA: "Els pastorets són com explicar la his-
tòria del nen Jesús. Jo vaig fer de sant Josep, 
em va fer molta vergonya perquè vaig tenir 
tota la gent al davant, però també em va agra-
dar molt.  Aquest any vaig fer una cosa molt 
xula: com que en un moment d’Els pastorets a 
sant Josep li floreix el bastó, el meu avi em va 
fer amb un pal d’escombra amb un filferro per 
dins que quan l’apretava cap amunt de la part 
de dalt del pal en sortia una flor. Era molt bo-
nic." 

LAIA: "Hem fet Els pastorets moltes vegades, 
des que érem petites. Aquest any hi havia una 
àvia que explicava la història de Nadal i mentre 
l’explicava nosaltres anàvem sortint i represen-
tant la història. Jo vaig fer de pastora i va ser 
molt divertit, perquè representava que ens ha-
víem escapat de l’infern, de les calderes d’en 
Pere Botero, i que havia sigut l’àngel el que ens 
havia salvat, després anàvem tots els pastors a 
adorar el nen Jesús. M’agradaria que vosaltres 

també hi participéssiu perquè es gaudeix molt, 
tant fent-los com veient-los."

NúRIA: "Com cada any vam quedar uns quants 
diumenges abans de Nadal per assajar a 
l’església tota la colla que hi participava. Però 
aquest any va ser més complicat fer Els pasto-
rets de sempre: els dimonis no podien entrar 
a l’església! Així que vam haver de buscar una 
altra manera de fer Els pastorets, tot i així van 
quedar divertits, xulos i diferents."  
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VISITA DEL PATgE REIAL_26 de desembre
Patge Reial Ahmred Renticlon Brutentroj de Palau d'Orient

Estimats nens i nenes de Sant Feliu 
de Buixalleu,
Després d'un any d'espera, ja tor-
nàvem a ser aquí, tots sabem què sig-
nifica la tarda del dia de Sant Esteve 
al petit i entranyable poble de Sant 
Feliu de Buixalleu. Sí, estem parlant 
de la recollida de cartes per part del 
patge reial de Ses Majestats els Reis 
Mags d'Orient.
Aquest any, vàrem poder venir amb 
tractor, quina sorpresa! Però el més 
emocionant encara havia d’arribar, ja 
que la càlida rebuda que ens vàreu 
donar ens va donar escalf als nostres 
cors per aquests freds dies d'hivern.
Vàrem rebre les vostres cartes, i escol-
tar cadascuna de les vostres peticions. 
Un any més, us heu portat molt bé, i 
no podíeu marxar sinó amb les mans 
plenes de dolços. Després, vàrem fer 
entrega de totes les cartes a Ses Ma-
jestats els Reis Mags d'Orient, que 
varen quedar molt sorpresos i contents 
i les varen llegir totes una per una.
Els meus ajudants i jo mateix, us 
volem donar les gràcies, esperem que 
l'any que ve us porteu encara millor i 
que ens torneu a rebre. Nosaltres no 
fallarem! 

El Patge Reial Ahmred Renticlon 
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QUINA ERòTICA_27 i 28 de desembre
Àngela Torné, Montse Rubiño i Natàlia Miralpeix 

En aquesta 4a edició la novetat va ser que hi ha-
via dos dies per poder gaudir d’aquesta super-
quina amb grans espectacles eròtics i premis no 
aptes per a tots els públics.

La nit de divendres va començar freda, a les 10 ja 
hi havia cua per poder entrar, gent de tot arreu, 
de la rodalia i fins i tot de més lluny per passar 
una bona estona. N’hi havia que anaven pro-
veïts amb pizzes, entrepans i d'altres que havien 
anat a fer un bon sopar. També hi havia l’opció 
de fer una bona sobretaula acompanyada d’un 
bon combinat amb el got reciclable tan xulo que 
ens van regalar.

Quan van obrir portes hi van haver corredisses 
per aconseguir el millor lloc, però nosaltres vam 
triar no gaire a prop de l'escenari perquè no ens 
toqués pujar, tot i així amb bona visibilitat.

Comença el xou amb l’striptease dels nois de 
l’organització!

Enmig de la música i dels números dels cartrons, 
el més esperat: llums tancats i camuflats, la roba 
va desapareixent, cada cop amb més carn a la 

vista, estris juganers i gel, l'ambient puja de re-
volucions. 

El públic interactua, d'amagat es van traient la 
roba interior i de cop ja hi ha un estenedor ple 
de tangues, sostens, calcetes i calçotets.

Ja es respira molta escalfor, però no tanta fins 
que de cop surt el deixeble del negre del Whats-
app. Tothom mut i amb ulls ben oberts. És real?

I per si no n’hi havia hagut prou, el dissabte vam 
tornar a repetir. Si divendres hi havia gent, dis-
sabte la cosa estava a vessar, no hi cabia ningú 
més: les taules plenes i les grades també.

Els espectacles del dissabte van ser totalment di-
ferents dels de divendres, fins i tot el DJ, però 
sempre dirigit pel gran speaker i xouman J. Gri-
ma, que és la cirereta del pastís.

L’única cosa és que el dissabte s’esperava el 
GRAN negre i no va venir!

Tot això i més... esperant ja la propera.
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QUINA DE LES BITLLES_1 de gener
Mercé Pascual i Quim Mas del Club de Bitlles Sils-Mallorquines

Les festes de Nadal són dates de tradicions. Qui 
no va a veure un pessebre, uns pastorets, a es-
coltar un concert de nadales o en una quina?

Doncs sí, ens agraden les tradicions i cada any 
no pot faltar passar una bona tarda a la quina. 

Nosaltres no som del poble, però sí que conei-
xem els organitzadors, ja que juguem a la bitlla 
catalana i coincidim amb la vostra gent.

Aquest any vam decidir venir a la vostra quina, 
ja que n’havíem sentit a parlar anys anteriors: 
que si heu de venir molt aviat que no hi troba-
reu lloc, que si hi ha unes quines espectaculars... 
Doncs sí, hem pogut comprovar que és així.

Vam venir el diumenge, una mitja hora abans 
de començar, i la nostra sorpresa va ser que 
pràcticament ja no hi havia lloc per aparcar el 
cotxe. Arribem a l’entrada i trobem una im-
mensa fila de persones fent cua per adquirir els 
cartrons per jugar i, un cop dins, tot ple, vam 
trobar dos seients de miracle. 

Un cop situats mirem al nostre voltant i veiem 
tota la Sala a vessar, fins i tot les grades esta-
ven plenes i gent de totes les edats, tothom 
esperant l’inici de la quina per veure si tindràs 
sort i podràs marxar carregat amb alguna quina 
de les exposades a l’escenari que de tan grans 
l’ocupaven tot. A més, cada una feia referèn-
cia a una temàtica diferent i no hi faltava cap 
detall. 

Comença la quina i diuen... les persones a qui 
els surtin els tres primers números consecutius i 
els tinguin han de dir bitllot. Això comportava 
que t’obsequiessin amb un cartró per a la quina 
especial, que era l’última que es feia.

Continuaves jugant i tot d’una unes perso-
nes davant nostre diuen: mira, mira, ja toca el 
llançament de fuets! I tothom es va posar dret i, 
apa, a veure si podies arreplegar-ne un. 

Doncs, per nosaltres, quina sorpresa! Era la pri-
mera vegada que ens hi trobàvem i mira per on, 
en vam arreplegar un, carai que bé!

També van donar un obsequi a la persona amb 
més edat i a la de menys edat assistents a la qui-
na. Això està molt bé.

Vam continuar jugant, que si aquest cartró hem 
quedat a tres números, que si aquest per qua-
tre, en la que ens vam apropar més vam quedar 
a un número, que recordo que era la quina de 
neteja, entre els estris, els productes i tot el que 
portava no hi faltava de res, bé, potser sí, un 
robot perquè fes la feina!

No vam tenir la sort que ens toqués una mag-
nífica quina, però no vam marxar amb les mans 
buides, teníem un fuet. El que sí que podem dir 
és que ens ho vam passar molt bé i l’any que ve 
tornarem.

Aquestes tradicions és important mantenir-les. 
Per això volem agrair a la 
gent que prepara aquests 
esdeveniments la feina 
que fa i gràcies a això 
podem passar una bona 
estona.

Fins l’any que ve, salut i 
bitlles!
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REIS A CASA_5 de gener
Bruna Baronat del carrer Montseny i Joana Domingues de la urbanització Buixalleu

Arribem a casa per fer un sopar familiar. Tru-
quen a la porta, qui deu ser? El rei i dos patges.

Quan he obert la porta no sabia què dir, arron-
sia els dits dels peus de tan nerviosa que estava.

Hem obert els regals, que ens han encantat, i 
li hem dit el vers, quina vergonya, els reis i els 
patges ens estaven mirant!

A la Joana li han fet una recerca de regals! Pel  
bosc!

Avui ens hem aixecat molt nervioses perquè és 
la nit de reis. Hem quedat a les sis per veure la 
cavalcada juntes amb les nostres germanes i els 
nostres pares.

Ja arriben les carrosses, quina il·lusió!, amb Ses 
Majestats. La nostra preferida és la del rei blanc. 
Pugem a la falda dels Reis per fer-nos una foto, 
que guai!

La Bruna ha anat a dormir d’hora perquè ve-
nien els reis i s’ha despertat a les 4 de la mati-
nada! I la seva germana també! Han anat al llit 
dels pares però no podien dormir i a les 5 no es 
podien aguantar i han anat a obrir els regals.

Una nit màgica, com cada any.



22

m
ar

ç 
20

19
_S

an
t 

Fe
liu

 D
iu

 4
2

Sa
nt

 F
el

iu
 é

s 
ac

tiu



23

m
ar

ç 
20

19
_S

an
t 

Fe
liu

 D
iu

 4
2

Sa
nt

 F
el

iu
 é

s 
ac

tiuCONCURS DE PESSEBRE_26 i 29 de desembre
Esther Gubert de les Casetes de Can Nualart

Un any més al nostre municipi s’ha fet el concurs 
de pessebres. 

Cal dir que cada any tenim sorpreses i més sor-
preses. És molt gratificant com a jurat veure les 
evolucions que es fan en els pessebres i naixe-
ments.... són els canvis en els famílies..... fills i 
nets ajudant ja en les feines de fer el pessebre, 
jubilacions que permeten fer un pessebre dife-
rent... veiem any a any com evoluciona el nostre 
petit municipi.....sempre tan actiu i tradicional. 
Moltes gràcies per participar.

Aquest any volem destacar per sobre de tots 
els concursants la classificació d’infantils, són el 
planter del nostre poble. N’hem tingut 9 i aquí 
teniu les fotos: 

TERCER CLASSIFICAT: 
Can Vilella

SEGON CLASSIFICAT: Carrer 
Montseny, 2 bx

PRIMER CLASSIFICAT: Cal Fogué



24

m
ar

ç 
20

19
_S

an
t 

Fe
liu

 D
iu

 4
2

Sa
nt

 F
el

iu
 é

s 
ac

tiu

Fotos entrega premis el dia 13 de gener:

Categoria especials

Can Faixedas Can Masferrer

Can Perxistor

Els Miratges

Carrer Cadernera, 150

Restaurant Masferrer

Categoria infantils

Categoria naixements
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CAMPIONAT DE BALL RETRO_19 de gener
Lali Rodríguez i Félix Patrón professors de ball

A Sant Feliu vam acollir el I Campionat Internacio-
nal i Autonòmic de Ball Retro. Es tracta de l’última 
competició autonòmica del circuit nacional puntua-
ble de cara a les finals dels campionats d’Espanya i 
d’Europa d’aquesta modalitat de balls de saló. 

El nostre poble va obrir les portes de la Sala Poliva-
lent a aquesta important competició, que es va re-
alitzar en dues sessions, una de matinal i una altra 
de tarda. Es van poder veure els campionats combi-
nats de ball retro (combinat de vals, tango i pasdo-
ble); el Campionat Internacional de Ritmes Llatins 
(salsa, bachata i txa-txa-txa), així com el Campionat 
d’Espanya de Vals. 

Aquest campionat va ser organitzat per l’Associació 
Nacional de Ball Retro, dirigida per José Álvarez, i 
va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Buixalleu.

L’espectacle va ser presentat per la professora de 
balls de saló i coreògrafa catalana Ana Antolinos. 
L’espai esportiu es va omplir de la lluentor dels ves-
tits i del talent dels ballarins, i va comptar amb una 
bona afluència de públic. Durant tota la jornada es 
va comptar amb l’assistència de l’alcalde de la loca-
litat, Josep Roquet, que participà en l’entrega de 
premis, alabant tant la “qualitat” com la “magnífi-
ca organització” de l’esdeveniment. Davant l’èxit i 
la bona acollida que es va viure, de ben segur que 
es tornarà a comptar a casa nostra amb la segona 
edició d’aquest campionat.

El jurat va estar format per professionals del món 
de la dansa. Al matí, l’equip de jutges va estar in-
tegrat per la professora i ballarina de tango des de 
fa més de 30 anys, d’origen tarragoní, Pilar Fernàn-
dez; els ballarins de ball esportiu Ángel Pérez i Ana 
Zamora; el ballarí filipí i entrenador de ball espor-
tiu Rodel Espinosa i el coreògraf i ballarí especialis-
ta en dansa clàssica Josep María López Santamaría. 

En la sessió de tarda es van sumar al jurat Margarita 
Ponce, ballarina i professora de dansa clàssica, di-
rectora de l’escola de dansa clàssica de Sant Celoni 
que porta el seu nom, i Adriana Torrabadella, ba-
llarina i entrenadora de ball esportiu, especialista 
en ritmes llatins i jutge federada per la Federación 
Española de Baile Deportivo.

L’esdeveniment va comptar amb diverses exhibi-
cions de ball a càrrec de parelles guanyadores en 
anteriors edicions dels campionats d’Espanya i Eu-
ropa. Entre elles, la protagonitzada per Félix Pa-
trón i Lali Rodríguez, directors de l’escola de balls 
de saló Cuban Rock de Llinars del Vallès i actual-
ment professors de balls de saló a la nostra loca-
litat. Van presentar una coreografia inspirada en 
la pel·lícula Esmorzar amb diamants, fent una fu-
sió de vals anglès, fox, tango i rumba bolero. Cal 
destacar que recentment s’han tornat a proclamar, 
per 6a vegada, campions d’Espanya i Europa, tant 
de combinat retro (vals, tango i pasdoble) com llatí 
(bachata, txa-txa-txa i salsa), a les finals celebrades 
del 25 de febrer al 2 de març.
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BERENAR DE DIJOUS gRAS_28 de febrer
Associació de jubilats de Sant Feliu de Buixalleu

Per acabar el febrer, l’associació de jubilats hem 
organitzat un berenar, aprofitant que el dia 28 
de febrer era dijous gras o dijous llarder.

Com diu la dita, “el dijous llarder, botifarra 
menjaré”. Vam preparar un bon tiberi de pa 
amb tomàquet, botifarra d’ou i negra i truites 
variades, de patata i ceba, de carbassó i de bo-
tifarres. No va faltar la coca de llardons i begu-
da per a tothom.

Una quarantena de persones entre avis, pares 
i nets vam gaudir del berenar que vam fer a 
l’entrada de la Sala Polivalent, però aquí no va 
acabar la festa. 

Només arribar a tots ens engalanaven amb un 
collaret vistós, i després de l’àpat va venir la xe-
rinola: una mica de música de carnaval, disfres-
ses, barrets, cants en directe i rua animada.

Vam acabar de passar l’estona amb jocs, on hi 
va participar tothom que va voler, però la cana-
lla se’n va endur la palma.

Va ser una tarda agradable i divertida.

Des de l’associació agraïm la participació i la 
col·laboració de l’Ajuntament i de tots els par-
ticipants.

També voldríem animar els ju-
bilats del poble que s’apuntin 
i participin a les activitats de 
l’associació.
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Josep Blanché i Martí va néixer el 19 de de-
sembre de 1959 a Sant Celoni. Està casat amb 
Mª Teresa Tirado, amb qui tenen 2 fills, la Laia 
i en Carles.

Després de 39 anys treballant de bomber en 
diferents càrrecs, s’ha jubilat. En aquest sector, 
la llei preveu que si una persona porta més de 
35 anys cotitzats dins del 
cos de bombers, ja es pot 
jubilar (quan compleix 59 
anys), si així ho desitja. 

Va estudiar a La Salle de 
Sant Celoni fins a 4t de 
Batxillerat. Els 2 cursos 
següents de Batxillerat 
Superior els va fer als Es-
colapis de Granollers i 
per acabar va fer el COU 
a Cardedeu. Els seus inicis 
al món laboral varen ser 
molt diferents, des de fer 
de manobre o ajudant de 
paleta, guixaire o treballar 
a l’empresa Chamburcy de 
Sant Celoni.

En Josep ens diu que va ser el 1980 que es pre-
senta a les oposicions en la primera promoció 
de bombers de la Diputació de Girona. Ho 
aconsegueix, essent el més jove de la promoció 
amb poc més de vint anys. El seu primer destí 
va ser Girona, des d’on el varen enviar al Parc 
de Bombers de Blanes-Lloret i lloc on es va tras-

Cap de parc del Parc de Bombers 
de Sant Feliu de Buixalleu

Josep 
Blanché 
i Martí

Esther Gubert de les Casetes de Can Nualart i Dolors Vilà de Can Palet
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lladar a viure durant 4 
anys. Tenia una cate-
goria que actualment 
no existeix, que es 
deia cap de Sortida. 

Recorda que el 1984 
arriba al Parc de Sant 
Feliu de Buixalleu 
també com a cap de 
Sortida. I coincidint 
amb la jubilació de 
Pere Argemí Garrós, 
el 1993, el varen nom-
brar cap de Bombers 
de Sant Feliu, després caporal i finalment ser-
gent. Quan havia de fer guàrdies (de sotscap 
de guàrdia), les feia a Cassà de la Selva. Recorda 
que a les 7 del matí s’incorporava a Sant Feliu i 
després marxava a Cassà. Tot el que passava de 
Girona fins aquí era responsabilitat seva.

L’actual Parc de Bombers es va construir per 
tots els que formaven el Parc en aquells mo-
ments i va entrar en servei el 1996, fet que ha 
ajudat a conservar-lo sempre en molt bon es-
tat, tant les instal·lacions com el material. Com 
a nota negativa, això ha fet que no arribin les 
partides de pressupostos destinats al manteni-
ment, ja que sempre estava tot en bon estat i es 
destinaven les inversions a altres parcs. 

Són moltes les anècdotes que ha viscut en tots 
aquests anys. Recorda que en els seus inicis a 
Sant Feliu quan s’incorporaven nous bombers 
els comentava sempre: “En els pobles petits 
s’ha de saludar sempre a tothom.”

Ens comenta que del que més orgullós se sent 
d’haver fet aquesta feina és poder ajudar la 
gent. També que hi ha moltes coses que al 
llarg d’aquests anys l’han marcat, però quan 

es va cremar l’Skol i 
el gran incendi del 94 
són potser de les que 
més recorda, encara 
que el més difícil és 
enfrontar-se als acci-
dents quan hi ha víc-
times infantils. 

L’experiència amb 
més perill per a la 
seva vida que recorda 
va ser la vegada que 
una casa prefabrica-
da a Can Fornaca i 

amb llum fet amb generadors, el gas acumulat 
va provocar una explosió i la dona de la casa 
va quedar atrapada al llit. Treure-la va ser un 
rescat molt perillós. 

També reconeix que els protocols per a la re-
cerca d’alguna persona perduda són molt com-
plicats i s’ha de tenir empatia amb la família 
del desaparegut en tots els aspectes quan es 
requereixen, sobretot emocionalment. Tothom 
els dona suport i és una feina agraïda. Ens ex-
plica que quan hi ha una emergència el màxim 
responsable és el bomber amb més graduació 
coordinant tots els altres cossos de seguretat. 

Per tots aquests motius, ens explica que els 
bombers reben una bona preparació i formació 
per enfrontar-se al dia a dia amb accidents i a 
controlar les emocions, però segueix sent molt 
difícil. Ens comenta que els bombers el sentit 
que més utilitzen sempre és l’oïda i recalca que 
també és molt important anar molt ben equi-
pat.

En Josep és un home que sempre ha fet tota la 
formació que li han ofert, tant personal, com 
a tècnic. També ha fet de formador de Regió i 
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els darrers anys de TangoEcho a Bellaterra 
(suport al comanament als focs forestals a tot 
Catalunya). 

En l’època del cap de la Regió d’emergències 
de Girona, el Sr. Enric Cano va començar a fer 
i encara es fan reunions mensuals amb tots els 
caps del SEM, Forestals i Mossos per coordinar 
les emergències, que han permès tenir una re-
lació molt fluida, sobretot en els últims temps, 
amb tots ells i també amb els ajuntaments i els 
ADF. Tots plegats han format una pinya per 
afrontar els contratemps que sorgissin. 

Ens comenta que actualment falta personal a 
tots els parcs, fet que en algun moment sembli 
que el Parc de Sant Feliu estigui tancat, però no 
és així, sinó que surten en funció de les urgèn-
cies que hi ha. Haurien de ser 20 (16 bombers i 
4 caporals) repartits en 4 torns més el sergent 
cap de Parc, i màxim són 17. Hi ha hagut i tor-
naran a haver-hi manifestacions de bombers 
per expressar el seu descontentament i recla-
mar més personal per poder atendre totes les 
necessitats i urgències, sobretot per l’època 
d’estiu que s’aproxima. No volen fer tantes ho-
res extres (aproximadament 350 a l’any més les 
hores que ja pertoquen per conveni). No creu 
que la situació actual s’arregli amb les noves 

promocions, perquè és una situació complicada 
en general a tot Catalunya.

El dissabte 16 de febrer li varen organitzar un 
dinar de comiat com a reconeixement de la 
feina feta al llarg de tots aquests anys. Estava 
molt content i molt agraït a tothom. Ens en-
senya tots els regals i la foto de grup (Vegeu 
pàgina 36, escrit de l'ADF). Diu que s’ha jubilat 
sense trepitjar cap jutjat, ni tenir cap ferit greu 
al seu càrrec. 

Ara arriba el temps de dedicar-lo a les seves 
aficions: l’estació de meteorologia que ja té fa 
anys i que dona les dades de la Batllòria, els 
trens en miniatura, la fotografia i la música. 
A part de poder dedicar el temps lliure al que 
més li vingui de gust en cada moment. 

Ara el seu càrrec l’ocupa provisionalment en 
Lluís Masferrer (sergent Cap de Parc de Maça-
net) a qui li desitgem molta sort i bona estada 
al Parc de Sant Feliu.

Moltes gràcies per la dedicació, per cuidar i per 
aconsellar-nos en tenir cura del nostre municipi 
i també volem aprofitar per desitjar-te molta 
sort en la nova etapa i ben merescuda jubilació. 

Moltes felicitats i a gaudir d’aquest tram de la 
vida! 

Des de l'Ajuntament de Sant Feliu 
de Buixalleu se li va fer entrega 
d'una placa d'agraïment que portava 
escrita la següent dedicatòria: "que 
la petjada que has deixat al Parc de 
Bombers de Sant Feliu, perduri. Estem 
molt agraïts per la teva feina durant 
tots aquest anys."



Total naixements: 7

Martina Bosch Bernatallada

Can Cornell - 6 de gener

Hola! Soc la Martina i vaig néixer el dia de reis... hehehe, 

quin bon regal per a tota la família!

Pol Mosoll Cruz
Urbanització Ducat del Montseny 

14 d’octubre

Em presento: soc en Pol i tinc dos germans 

grans que estan molt per mi, l'Eloi i la Clàudia. He 

sigut una gran alegria per a la família! Els meus 

avis, en Joan i la Cèlia de Grions, estan ben 

enamorats de mi. 

Jana Hernández López
Can Xacó 

30 de juliol
Saif Eddine El Harate

Grions- 5 d’octubre

Hola, soc en Saif. Vaig néixer a les 

15.38 h. Vaig pesar 3,200 kg i vaig 

medir 47 cm. Soc molt bon nen!

Berta Torres Morera
Quatre Vents - 25 de juny

Hola a tots! Soc la Berta. Com podeu veure soc l’alegria de la 
casa, tot i que quan és necessari trec tot el meu geni, que no 

és poc. Estic desitjant que arribi l’estiu, ja que el que més 
m’agrada és l’aigua, i a més a més, al juny ja celebraré el meu 

primer aniversari!

Bel·la Torrent Plaza
Can Torrent - 3 d’abril

Hola sóc la Bel·la i vaig néixer a l’Hospital Santa Caterina, a Girona, a 

les 19.05. El meu pes, va ser de 3.750 kg i l’alçada de 52 cm.

Aura Verdaguer Duran 
Urbanització Buixalleu - 8 de juliol

Hola! Em dic Aura i soc l'alegria de la casa

Defuncions 2018: 4 dones i 4 homes

naixements
20 1 8



casaments 2018
 se n’han 
 celebrat 5

Xavier Masmiquel i 
Maria Concepció Bayés

Rafael Cardenas i Sylvia Lodómez
de Ca l’Ayma

16 de juny

Ens vàrem casar a l'ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.

de Can Rossell - 7 de juliol

Va ser un plaer casar-nos en el poble d’on son els fills, i que ens 
oferís la ceremònia el Comte de Montsoriu i Cabrera.

Eudald Vinyes i Sílvia Puigtió
de Ripoll
28 de juliol

Ja feia temps que volíem fer un pas més i casar-nos, però no va 
ser fins al moment de saber que havíem de ser pares que ens 
vam acabar de decidir. El gran dia al final va ser el 28 de juliol, a 

Can Marc, allà vam fer la cerimònia i vam estar envoltats dels 
amics més íntims i la família més propera. Va ser un casament molt 
emotiu gràcies a les paraules d'en Sixte, que va ser qui ens va fer la 
cerimònia i dels amics que van sortir a parlar. Sens dubte un gran 

dia que ben aviat podrem explicar a la nostra filla Aina!

Francisco 
González i 

Mercedes Martín
de Massanes

20 d’octubre

Marc Cantero i 
Laura Cobacho

de Els Miratges
26 de maig

La vida és un teatre, 

CANTA, BALLA, RIU I VIU INTENSAMENT.

Felicitats 

a tots!



Aniversari de casament noces d’or

Ja fa 50 anys, passen de pressa...
Ens vàrem embarcar en un projecte en comú i sortejant els esculls de la vida ens 

adonàrem que teníem tres raons molt importants per seguir endavant. Es diuen Kim, 
Xavier i Anna.

Aquestes raons ens han donat quatre meravelles que es diuen Joel, Ona, Joana i Eva, i 
ESTEM VIUS PER PODER-NE GAUDIR! VISCA LA VIDA!

Quim i Rosa Santos-Rodoreda

25 de novembre de 2018
Felicitats!

Una visió externa
Un punt de vista des del desconeixement del món de la 
cacera i lluny d’entendre aquest esport ara fa uns anys 
quan vaig arribar a Sant Feliu.

Ha sigut des de la proximitat de veure les colles de ca-
cera (amb referència principalment a la de Sant Feliu de 
Buixalleu) i la seva afició, veure’ls reunits com ha anat la 
cacera comentant la jugada, i amb les trobades de caça-
dors on s’entén aquest esport com a tal.

Amb una feina necessària per al territori on hi ha una 
població important de senglars que s’intenta regular 
perquè no n’hi hagi tants, qui no s’ha trobat algun dia 
amb algun senglar per la carretera?

Tenint cura dels camins de bosc perquè siguin transi-
tables durant tot l’any ja sigui en temps de cacera o a 
l’estiu.

I encara que amb la seva diversitat d’opinions, de mane-
res de fer i de ser, també amb alguna divergència, el que 
més em crida l’atenció és el punt en comú i la complici-
tat de colla. Més que de colla, d’equip.

Colla senglanera
sant Feliu de buixalleu i Grions
Mª Antònia Pastells de Can Puig
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T'hi esperem!

Esbart dansaire 
Montsoriu
Sílvia Pla de Villa Massaguer Esbart Dansaire 

Montsoriu
Com cada any, el nostre Esbart Dansaire Mont-
soriu ha volgut ser, una vegada més, solidari 
amb La Marató, aquest any pel càncer.

L’últim divendres d’assaig del 2018, l’Esbart va 
voler dedicar-lo a treballar per La Marató. Amb 
molta il·lusió i ganes es van fer manualitats de-
coratives per a la Quina Solidària del nostre po-
ble. Va ser una tarda plena de bons moments, 
de creativitat, de rialles, de treball en equip i  
tot per una bona causa! Tota idea i aportació 

era bona i vàlida!

Van quedar unes manualitats precioses! Es van 
lluir el dia 16 de desembre a la Quina Solidària 
per a La Marató i fins i tot van sortir per TV3! 
Un gran privilegi!

Molt contents de la feina feta, vam acomiadar 
el 2018 amb un berenar – sopar tots plegats!!!

I...un brindis pel 2019!
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Com ja fa uns anys, els Joves de Sanfa vam vo-
ler participar a La Marató, aquest any dedica-
da al càncer, i vam tenir el suport suficient per 
col·laborar-hi en diferents aspectes, ja que vam 
organitzar el bar i també vam donar objectes 
dels Joves perquè s'incloguessin a la quina so-
lidària.

Preparar i gestionar la barra no és gens fàcil, 
i aquest any encara menys. En aquesta ocasió 
TV3 vindria a la Sala i actualitzaríem el marca-
dor en directe. Sabíem que això atrauria molta 
gent i que la Sala Polivalent s'ompliria, però 
quanta gent vindria? I quanta gent consumi-
ria? Vindrien només a l'hora del polsador o es 
quedarien fins al vespre? I si es quedaven fins 
al vespre, voldrien marxar sopats cap a casa? 
Hi havia molts interrogants que vam haver de 
resoldre mirant números d'anys anteriors i re-
unint-nos.

Posar-nos d'acord amb la llista de la compra 
tampoc va ser fàcil, però amb una mica de pa-
ciència tot s'acaba fent, i els Joves de Sanfa 
tenim força paciència (o almenys la majoria). 
Un cop teníem la llista era l'hora de repartir 
les compres i les tasques. Aquesta part va ser 
força més senzilla, perquè tenim la sort que a 
tots els membres ens agrada col·laborar i estem 
disposats a fer-ho sempre que faci falta. Però 
comprar no és l'única tasca a fer.

Muntar i preparar la barra també porta feina, 
tot i que com que ho fem tots plegats es fa molt 
menys feixuc. S'han de posar totes les begudes 
a les neveres perquè estiguin fredes a l'hora de 
vendre-les, s'ha de tallar el pa dels entrepans, 
s'hi ha de posar el tomàquet i l'embotit, s'han 
de buscar els tiquets de colors (o tornar-los a 
imprimir si els has perdut) i ho has de col·locar 
tot.

Per fer tot això vam quedar al migdia per di-

nar tots junts i un cop dinats posar-nos a fer 
la feina. I la veritat és que ens ho vam muntar 
molt bé, sobretot amb els entrepans, en el qual 
vam fer una cadena "força" ben sincronitzada 
i ens van quedar unes piràmides d'entrepans 
molt ben estructurades. Les hores passaven i 
no ens n'adonàvem, així que quan les primeres 
persones van arribar a la Sala encara estàvem 
acabant de recollir. S'ha de dir que van venir 
força més aviat de l'hora d'inici de la quina, 
i que quan el gruix va arribar nosaltres ja es-
tàvem súper a punt per servir.

Com ja he dit abans, els Joves de Sanfa també 
vam voler participar amb les paneres de la qui-
na solidària. Vam donar estoigs, bosses de cor-
des, estoig per a cantimplores, gorres i algun 
altre producte.

I l'inici de la quina solidària va arribar, i els Jo-
ves de Sanfa teníem dues feines: servir i jugar, 
perquè nosaltres també volem aconseguir al-
guna panera. S'ha de dir que servir i jugar a la 
vegada és força incompatible, per la qual cosa 
ens va bé que la gent arrasi el bar entre quines. 
També som els primers a sortir de la barra quan 
es fan els llançaments de fuet (per a properes 
quines podrien intentar tirar-ne més cap a la 
nostra zona).

I així passaven les hores. I va arribar l'hora de 
fer el recompte de diners. I vam recollir de la 
barra 828,04 € nets. No estava gens malament!

La quina solidària de La Marató no és l'únic 
esdeveniment en el qual participem o que or-
ganitzem. Durant l'any intentem preparar di-
verses activitats, com l'Astorrock. Si ets Jove i 
ets de Sant Feliu, vine i coneix-nos, et prome-
to que en voldràs formar part. Perquè ser jove 
està molt bé, però ser Jove de Sanfa encara ho 
està més.

Associació de 
Joves de sanfa
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Resum de les nostres activitats
Caminades

Durant l'any els casals de la comarca de la Sel-
va organitzem caminades amb la col·laboració 
del Consell Comarcal i els ajuntaments. Es fan 
les rutes per llocs on hi hagi quelcom típic per 
visitar. L’última a què hem anat ha estat la de 
Riudellots. Encara que feia un dia plujós, amb 
el paraigua vam poder fer la caminada, visitar 
l'església parroquial i el FoodLab (centre gas-
tronòmic industrial). Quan tornem al casal els 
ajuntaments ens obsequien amb un refrigeri. 
Després anem a dinar.

Castanyada

Vam celebrar la primera castanyada, a Cal Mes-
tre. Es va posar música, parar les taules amb 
castanyes, panellets, moniatos, refrescos, por-
rons amb vi novell i moscatell... En acabar es 
van fer jocs i explicar acudits. Va ser una tarda 
alegre i divertida.

Taller de torrons

També s'ha fet un taller de torrons de xocolata, 
en Pitu va fer la classe i els participants varen 
ajudar a l’execució. Vam marxar cap a casa amb 
quatre terrines de diferents gustos i les recep-
tes per seguir els passos.

Col·laborem amb la Marató

Com cada any es va fer la quina solidària a 
favor de La Marató de TV3. Els jubilats vàrem 
participar-hi amb una panera plena de coses 
aportades per nosaltres.

Català

S'ha començat a fer classes de català. Cada dime-
cres de 16.30 h a 18.00 h a l'Espai jove de Grions.

Trobades

Els dimarts de cada dues setmanes ens trobem 
al vestíbul de la Sala Polivalent de 16.00 h a 
18.00 h. Tenim jocs de taula, xerrem, berenem...

Podeu contactar amb nosaltres al correu 
electrònic jubilats.sfb@gmail.com.

ANIMEU-VOS! US ESPEREM!

Associació de
Jubilats 
Neus Vilà de Quatre Vents
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Vull aprofitar per agrair a en Josep Blanché 
la seva tasca de cap del Parc de Sant Feliu de 
Buixalleu.

Crec que en Josep de petit ja tenia idees de 
“bomber”. 

Bona persona, amic i company, li ha agradat 
sempre el que feia, cosa molt important per 
triomfar en aquesta vida.

En Josep, des del meu punt de vista, va saber 
aprofitar el voluntariat de les ADF en uns  mo-
ments difícils (parlo dels anys 90) i portar-los al 
seu terreny.

- Central de coordinació al parc.

- Revisió de punts d’aigua conjunts.

- Xerrades, pràctiques i sempre disposat a 
sumar.

Aquesta tardor ha plogut molt, cosa que ha 
anat molt bé per als boscos, però ha espatllat 
molt els camins i hem de mirar que estiguin 
transitables per a aquest estiu en cas d’incendi.

Per això intentem coordinar esforços. 

L’Ajuntament està arreglant els més principals:

- De Gaserans a coll de n’Orri.

- De Cases Ramones a terme de Massanes.

- De Sant Feliu a Santa Bàrbara.

- De Can Met al collet de l’Arboç.

I entre l’ADF, els propietaris i els caçadors, in-
tentarem anar fent la resta per arribar a molts 
racons del municipi.

Estem treballant per poder fer la franja de pro-
tecció entre Gaserans i coll de n’Orri.

ADF
Guilleries-Montseny 
Josep Riera de Can Puig

i també...
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Havia passat un temps des de la meva revelació. 
A partir d’aquell moment cada cop més llunyà, 
vaig crear un pla. El Pla. Fer desaparèixer els nou-
vinguts. Sabia els problemes que podia portar la 
seva manera de fer les coses, no podia ser un avís, 
no ho haurien entès. Havia de ser una destrucció 
completa.

La reputació que tenia em va obrir moltes portes i 
les paraules que transmetia en van deixar moltes 
d’altres d’entreobertes. De manera que quan els 
que eren amb els nous van tornar, completament 
canviats, del seu viatge no em va costar gens que 
la majoria del grup pensés com jo de la filosofia 
dels altres, que era perillosa.

Veient el panorama, els viatgers deien que en-
verinava les ments dels nostres companys. Com 
s’atrevien a dir-ho? Jo sempre m’he preocu-
pat d’ells! Només si veiessin el que jo havia vist.

En aquells dies, sense poder convèncer-los, els 
Viatgers ens van abandonar per anar amb els 
nous. Mentre que els pocs que no havien pres 
bàndol es van exiliar. El meu primer company en-
tre ells, el meu gran amic. Va dir-me:

- Fa molt que ni tan sols escoltes, ni als altres ni 
a mi. Volíem ajudar-te, però no ens has deixat. 
Potser ara que veus que marxo canvies d’idea, 
per això ho provaré un últim cop: Deixaràs de 
banda aquesta bogeria que et proposes?

Recordo les paraules. També recordo que no vaig 
contestar. Ni tan sols vaig mirar-lo a la cara. Ja 
estava fet. Ara m’havia de centrar en els que que-
dàvem. A ells no els podia fallar de cap manera.

Les següents estacions van ser una feina cons-
tant. Quan vam veure que els Altres no actuaven 
vaig continuar amb els preparatius. Els fanals que 
havien creat llum ara expulsaven foc i flama, vam 
aprendre dels carnívors com caçar la presa; men-
trestant els seguia alimentant amb les històries 
del que havia viscut: ocells de cant preciós gràcies 
a pics tan deformats que no podien menjar sense 
ajuda dels Altres, arbres que gastaven les seves 
energies en llums inútils sense a penes gastar 
energia en créixer i reproduir-se, un ecosistema 
d’algú que es pensa que és un déu i que la resta 
del món no pot viure sense la seva ajuda, aquest 
era el perill dels Altres.

Parlàvem molt, tots teníem molts dubtes. Des de 
la meva experiència subterrània ningú havia ex-
perimentat tan de prop la mort. Sens dubte hi 

érem subjectes perquè com més personalitat i 
presència adquiríem més ens allunyàvem de les 
nostres arrels; els sentiments de la pedra i la plan-
ta, de l’aire i l’aigua.

- Què passarà si morim? –preguntaven.

- Això no passarà, no ho permetré. Sempre he 
vetllat per vosaltres i no penso canviar ara, sou 
l’únic que tinc.

Finalment quan l’hivern acabava vam ultimar els 
preparatius. La lluita que canviaria el món acaba-
va de començar, i nosaltres donaríem el primer 
cop.

CONTINUARÀ...

dimonis
 David Gamarra de les Casetes de Can Nualart



    n és aquest 

Aquesta secció de la revista 
municipal té com objectiu donar 

a conèixer indrets, racons, 
topònims, peces arquitectòni-

ques, arqueològiques, etc., 
ubicades en el nostre municipi. 
Així, a cada número publiquem 
una fotografia d'un indret, per 

tal que els veïns i veïnes pugueu 
descobrir on i/o què és. 

Ens podeu enviar les solucions a 
l'adreça santfeliudiu@gmail.com. 
En el número següent resoldrem 
l'enigma i en proposarem un de 

nou.

TORRENT DE CAN NUALART O RIONOST

Catalunya és un país de rieres, rierols, torrents... 
que es caracteritzen per ser cursos d’aigua tempo-
ral, de règim irregular, amb pendissos més o menys 
pronunciats i dels vessants de muntanya, pels quals 
davalla en funció de les precipitacions estacionals o 
ocasionals.

I el nostre municipi no és diferent, tenim tot de 
cursos d’aigua distribuïts per tot arreu.

Aquesta tardor els nostres torrents, rieres... han 
anat plens de veritat al tenir unes precipitacions 
superiors a altres anys. El mes d’octubre va ploure 
245 l/m² i el mes de novembre 170 l/m². No és 
normal que plogui tant durant aquest mesos, la 
mitja està en uns 100 l/m². Només durant els anys 
1962, 1965, 1987, 1994 i 2011 ha plogut com aquest 
any passat. Això ha fet que tinguéssim aigua 
durant força dies en els torrents i rieres. 

Un exemple n’és el torrent de Can Nualart o 
Rionost, que va ser la foto de la revista del número 
passat.

Racó?

En el número anterior el Racó era:

Una veïna del municipi, la 
Meritxell Codina, ens ha enviat i 
endevinat el Racó! Animeu-vos a 

participar!
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    n és aquest 

Aquesta secció de la revista 
municipal té com objectiu donar 

a conèixer indrets, racons, 
topònims, peces arquitectòni-

ques, arqueològiques, etc., 
ubicades en el nostre municipi. 
Així, a cada número publiquem 
una fotografia d'un indret, per 

tal que els veïns i veïnes pugueu 
descobrir on i/o què és. 

Ens podeu enviar les solucions a 
l'adreça santfeliudiu@gmail.com. 
En el número següent resoldrem 
l'enigma i en proposarem un de 

nou.

TORRENT DE CAN NUALART O RIONOST

Catalunya és un país de rieres, rierols, torrents... 
que es caracteritzen per ser cursos d’aigua tempo-
ral, de règim irregular, amb pendissos més o menys 
pronunciats i dels vessants de muntanya, pels quals 
davalla en funció de les precipitacions estacionals o 
ocasionals.

I el nostre municipi no és diferent, tenim tot de 
cursos d’aigua distribuïts per tot arreu.

Aquesta tardor els nostres torrents, rieres... han 
anat plens de veritat al tenir unes precipitacions 
superiors a altres anys. El mes d’octubre va ploure 
245 l/m² i el mes de novembre 170 l/m². No és 
normal que plogui tant durant aquest mesos, la 
mitja està en uns 100 l/m². Només durant els anys 
1962, 1965, 1987, 1994 i 2011 ha plogut com aquest 
any passat. Això ha fet que tinguéssim aigua 
durant força dies en els torrents i rieres. 

Un exemple n’és el torrent de Can Nualart o 
Rionost, que va ser la foto de la revista del número 
passat.

Racó?

En el número anterior el Racó era:

Una veïna del municipi, la 
Meritxell Codina, ens ha enviat i 
endevinat el Racó! Animeu-vos a 

participar!

El romànic del Montseny selvatà
Òscar Farrerons doctor. Arquitecte. Estudiós del Montseny. Universitat Politècni-
ca de Catalunya

El Montseny ha estat un massís poblat des 
de la prehistòria, però és al segle X quan 
es generalitzen els establiments interiors 
i comença la construcció d’esglésies re-
partides per tot el territori. L’art romànic 
del Montseny no té el reconeixement del 
situat al Pirineu català, però posseeix uns 
trets comuns que es solen repetir i que 
li configuren una característica pròpia. 
Això és més o menys visible en funció 
que l’església hagi sobreviscut intacta 
o no. Cap de les basíliques romàniques 
que podem trobar al Montseny estan 
emplaçades de manera atzarosa, ja 
que el fet de consagrar-les suposava 
la “conquesta” del terreny. Totes elles 
tenen una situació especial al lloc. La seva 
situació ha fet que avui el paisatge actual 
sigui irrecognoscible sense elles.

A Sant Cristòfol de Cerdans (Arbúcies), 
tot i les modificacions posteriors, encara 
podem gaudir de la façana d’origen 
romànic, amb detalls d’arcs llombards i 
accés amb arc de mig punt per migdia. 
L’absis és orientat a llevant, però no es 
pot visualitzar perquè queda annexat a la 
rectoria. El Museu Episcopal de Vic guarda 
una creu processional d'aram del segle XIII 
de Cerdans. Tot i pertànyer a Arbúcies, la 
parròquia de Sant Cristòfol de Cerdans 
és part del bisbat de Vic i no pas del de 
Girona.

A Santa Maria de Breda es conserven a 
l’interior policromies d’un romànic tardà. 
Les arcuacions cegues exteriors foren 
refetes als anys 60 del segle passat. La 
basílica fou consagrada el 1038 i avui 
en dia és seu del museu Josep Aragay. 
A Sant Pere Desplà (Arbúcies) durant la 
restauració de 1983 es varen descobrir 
pintures murals d’època preromànica en 
el moment que es reconstruïa la volta de 
canó apuntada.

Sant Llop de Viabrea és exemple de 
temple romànic montsenyenc que ha patit 
grans transformacions. La nau manté una 
perfecta orientació a llevant, tot i que el 
frontal, els laterals, l’accés i el campanar 
d’espadanya són fruit de reconstruccions 
posteriors.

En alguns casos el pas del temps ha estat 
fatídic per als temples, com Sant Segimon 
del Bosc, que del primitiu romànic sols en 
resta l’orientació (l’edifici actual és del 
XVI). Aquestes dissortades situacions són 
un cas aïllat en el conjunt de les esglésies 
romàniques montsenyenques. La façana 
de Sant Segimon del Bosc té una porta en 
arc de mig punt adovellada amb campanar 
d'espadanya, i atri amb arcs de mig punt 
adossat. La primera notícia que en tenim 
és de 923, quan depenia de la parròquia 
d'Arbúcies, però ja al 1244 pertany a Sant 
Feliu de Buixalleu.

Església de Sant Llorenç de Gaserans (Foto: Ò. Farrerons)
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l’interior dels grans castells, com Sant Pere 
de Montsoriu, del que sols es manté en 
peu part dels murs. El castell de Montsoriu 
és un dels més emblemàtics de Catalunya, 
seu dels vescomtes de Cabrera, que 
posteriorment varen convertir la capella 
en habitació senyorial i varen desplaçar el 
culte a una nova esglesiola al pati d’armes.

Dins de la modèstia general del romànic 
montsenyenc, alguns temples destaquen 
com Sant Llorenç de Gaserans. 1086 és 
considerada la seva primera consagració 
pel bisbe de Girona. La senzillesa 
original romànica encara es pot apreciar 
a l’exterior de l’absis semicircular, en la 
base del campanar i en les decoracions 
del mur a migdia. Santa Maria de Lliors 
(Arbúcies) també modesta, però en aquest 
cas malauradament a més ha perdut 
els elements principals romànics per la 
restauració del XVII.

Hi ha esglésies amb campanars imponents, 
com Sant Feliu de Buixalleu, tot i que el 
darrer nivell no es correspon a l’època 
romànica. Cal destacar la magnífica 
finestra geminada del primer pis, i l’absis 
circular amb la finestra a llevant, originals 
del segle X.

Sant Salvador de Breda és un monestir 
benedictí construït al segle XI pels 
vescomtes de Cabrera. La nau gòtica és 
acompanyada pel majestuós campanar 
romànic de 32 metres d’alçària amb 
sis nivells de finestres. Altres elements 
romànics són la galeria del claustre 
adossada al mur sud i la pica baptismal 
interior.

Sant Martí de Riells del Montseny 
formava part d’una antiga abadia en una 
rica vall envoltada de masies. De l’edifici 
romànic de 1169 sols en resta la façana 
a ponent. L'any 1941 mossèn Pere Ribot 
fou nomenat rector de Sant Martí, que 
durant la postguerra fou un dels primers 
fogars del catalanisme, i va promoure la 
recuperació del caire romànic del temple 
als anys 60.

És necessari defensar aquest romànic 
aferrat al paisatge que forma part de 
la història mil·lenària del Montseny. La 
imatge dels temples s’ha configurat a 
través de centúries, i el nostre deure 
actual és preservar aquestes esglésies. 
No es tracta de reconstruir les ermites 
en què sols queden les pedres ran 
de terra, cal conservar l’entorn del 
romànic del Montseny sense caure en la 
museïtzació sense vida del paisatge, tal 
i com defensa el programa Mab de la 
Reserva de la Biosfera, que persegueix 
el desenvolupament econòmic i humà 
d'aquestes zones, afavorint la investigació 
i l'educació per llegar a les generacions 
futures aquesta riquesa. Les esglésies 
romàniques del Montseny selvatà són 
un petit exemple representatiu del gran 
conjunt romànic del massís. Des de fa mil 
anys, els homes i dones del Montseny 
varen tenir a les esglésies un lloc on poder 
invocar Déu i protegir-se de les calamitats 
naturals i dels senyors feudals; fa cent 
anys els més il·lustres arquitectes catalans 
varen redescobrir la bellesa d’aquest art 
i varen emprendre la seva reconstrucció. 
ara ens toca a nosaltres defensar el 
romànic de l’avenç imparable de “la 
modernitat” mal entesa.

Església de Sant Feliu de Sant Feliu de Buixalleu (Foto: Ò. Farrerons)
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L'alegria viscuda en la vida cristiana
Mossèn Rossend Roca

El papa Francesc, al principi del seu pontificat, es-
crigué una exhortació apostòlica titulada “La joia 
de l’evangeli”. Concretament, fou el 24 de no-
vembre de l’any 2013, diada de la solemnitat de 
Crist Rei. I el 19 de març de l’any passat, 2018, en 
la diada de Sant Josep, escrigué una altra exhor-
tació titulada, en llatí, “Gaudete et exsultate”, o 
sigui, “Alegreu-vos i celebreu-ho”.

Amb això segueix la línia dels anteriors pontífexs. 
Així, per exemple, el sant pare sant Joan-Pau sisè 
afirmava en els al·locucions que l’alegria verda-
dera té el seu fonament en la família, fundada 
ja en el paradís per Déu Creador i santificada per 
Crist Salvador, que volgué néixer d’una família, 
la formada per Josep i Maria, i convisqué trenta 
anys amb ells a Natzaret. Realment, afegia: “La 
família és el santuari de la vida i de l’amor”.

Certament l’amor i l’estimació són el fonament 
de la família. Primerament, l’amor entre un home 
i una dona, que els porta a unir les seves vides da-
vant l’altar. A continuació venen els fills, que cal 
també educar-los en l’amor de Déu, als pares i als 
germans entre si. I aquest amor mutu entre tots 
els membres de cada família, ajuda i porta a viure 
amb alegria la vida de cada dia.

Per ajudar els pares en la seva tasca educativa 
sempre s’han publicat escrits.

últimament dos mossens del nostre bisbat n’han 
escrit un de titulat “Quadern de la mare i del 
pare”.

Els seus autors són Mn. Joan Marquès i Mn. 
Eduard de Ribot.

Mn. Joan Marquès Suriñach fou diversos anys el 
director del col·legi Prats de la Carrera de Palafru-
gell. I després predicador del grup de Casa Missió 
de Banyoles. Mn. Eduard de Ribot i Martínez, tots 
els lectors de la revista Sant Feliu Diu el conei-
xeu bé per ser en l’actualitat el rector d’Arbúcies, 
Riells del Montseny i Viabrea, i de les parròquies 
que formen el municipi de Sant Feliu de Buixa-
lleu, o sigui, Sant Feliu, Gaserans i Grions.

Els feligresos d’aquestes parròquies podeu dema-
nar-li que us ensenyi aquest Quadern. El seu con-
tingut és de plena actualitat. Així, per exemple, 
la doctrina que exposa sobre el deure i la gràcia 
de batejar els fills, que ho explica a la pàgina 20, 
el nostre Sr. Bisbe Francesc també ho remarcava 
i exposava àmpliament en la seva carta setmanal 
que publica cada setmana en el Full Parroquial. 
Era el diumenge dia 13 de gener d’aquest any 
2019, que era el diumenge en què a l’Església ce-
lebràvem la festa del baptisme de Jesús.
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Calendari dels dies Mundials
Odda Cardona de Can Castelló. Metgessa de família i comunitària

Un calendari és un sistema de divisió 
del temps per dies, setmanes, mesos 
o anys, a partir de criteris astronòmics 
(si parlem de calendaris del pagès o 
llunars), o d’acord amb el desenvolu-
pament d’alguna activitat o festivi-
tat, com és el cas d’aquest calendari 
aquí present. 

Aquest calendari dels dies mun-
dials per a la conscienciació dels 
problemes de salut ens apropa a 
realitats que molts de nosaltres po-
dem estar vivint al dia a dia. Ens pot 
evocar al pensament algun familiar, 
amic, conegut o un mateix… i ens pot 
fer reflexionar sobre la vulnerabilitat 
del nostre cos humà, sobre la batalla 
constant que el nostre sistema immu-
nitari ha de vèncer davant l’exposició 
de múltiples patògens a què està sot-
mès i sobre l’estructura ben feta del 
nostre organisme que majoritària-
ment treballa per aconseguir mante-
nir les funcions vitals en una harmo-
nia constant de reaccions químiques 
incessants. 

No obstant això, moltes vegades dos 
més dos no sumen quatre, i per va-
riabilitats múltiples de cada individu 
o idiosincràsies vàries, s’emmalalteix 
ocasionant uns canvis tangibles en 
el propi afectat així com també a les 
persones que formen part del seu en-
torn habitual. 

Amb aquest calendari, almenys un 
dia a l’any, es fa pal·lès a tota la po-
blació a qui arriba aquesta informa-
ció que hi ha un col·lectiu que la resta 
dels 364 dies que té l’any conviu amb 
el seu problema de salut, i hi lluita. 

També ens apropa a les múltiples 
entitats que no deixen de treballar i 
investigar per erradicar o alleujar els 
símptomes constants de cadascuna 
d’aquestes malalties.

A més, quan arriba el dia indicat de 
cada problema de salut, ajuda a re-
forçar a qui treballa per la causa, o 
a qui directament ho pateix, la tas-
ca constant, dura i sobretot ben feta 
que cada dia de l’any està portant a 
terme per normalitzar aquesta anor-
malitat que li ha tocat viure amb el 
màxim de benestar i dignitat.

Calendari dels dies mundials
per a la conscienciació dels

problemes de salut

2019

Dia Mundial contra la Lepra DM  contra el Càncer

Dia Internacional contra el
Càncer Infantil

DM de les Malalties
Minoritàries

Dia Internacional de l'Audició

DM dels Defectes Congènits

DM de les Dones

27 4

15

28

3

3

8

DM del Ronyó14

DM de la Síndrome de Down21

DM contra la Tuberculosi24

DM del Trastorn Bipolar30

Dia Mundial de la Salut

Dia Mundial de la Malària
DM per la Seguretat i la

Salut en el Treball

7

25

28

DM de l'Activitat Física 6

DM contra l'Autisme 2

DM contra el Parkinson 11

DM contra l'Hemofília 17

Dia Int. de la Llevadora
Jornada Mundial de la
Higiene de Mans

DM contra el Lupus

5

5

10

DM de la Infermeria12

DM de la Hipertensió17

DM de l'Esclerosi Múltiple30

DM sense Tabac31

Dia Int. d'Acció per la Salut
de les Dones28

DM contra l'Anèmia
Falciforme 19

Dia de la Presa de
Consciència de l'Abús i el
Maltractament envers les

Persones Grans
15

Dia del Donant de Sang 14

DM de l'esclerosi lateral
amiotròfica (ELA) 21

Dia Int. contra les Drogues 26

DM de la Zoonosi

DM de la Població

DM de l'Hepatitis

6

11

28

Dia Int. de la Joventut 12

Dia de la Prevenció del
Suïcidi
DM contra els Limfomes
Dia Int. del Donant de
Medul·la Òssia

10

15

21

DM contra l'Alzheimer21

DM de l'Atàxia25

DM del Cor29

DM contra la Ràbia28

DM de la Salut Mental

DM de les Cures Pal·liatives

DM de l'Alimentació

10

12

16

DM de la Paràlisi Cerebral 6

DM de la Visió 10

DM de l'Obesitat 11

DM contra el Càncer
de Mama 19

DM contra la Poliomelitis 24

DM de l'Ictus 29

Dia Mundial de la Radiologia

DM contra la Pneumònia

Dia Mundial de la Diabetis

8

12

14

DM contra l'MPOC20

Dia Universal de l'Infant20
Dia Int. per a l'Eliminació de
la Violència envers les
Dones

25

Dia Int. de les Persones amb
Discapacitats 3

DM contra la Sida 1

Dia dels Drets Humans 10
Dia de la Cobertura de Salut

Universal 12
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Dia Int. de l'Epilèpsia 12

DM de l'Encefalitis 22

DM del Son15

DM de la Salut Bucodental20

DM de la Veu 16

DM contra l'Asma7
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Resum meteorològic any 2018
Estació meteorològica de Can Nualart de Grions
Pitu Roig  de les Casetes de Can Nualart

Ja TorneM a ser MÉs de 1000

Aquest any a Sant Feliu de Buixalleu hem su-
perat els 1000. Aquesta és la quantitat de pre-
cipitació recollida durant tot l’any 2018. Exac-
tament hem recollit, a l’observatori de Can 
Nualart, 1005 ml. Recordarem aquest any per 
la quantitat de precipitació caiguda, però no 
és un fet aïllat, ni tan sols el nostre màxim, que 
data del 1977 amb 1370 ml recollits, però sí que 
feia anys que s’havia deixat de produir. La cli-
matologia la mesurem segons les repeticions 
de dades, i a la nostra estació es repetia aquest 
fet 3 cops durant cada dècada. Això va deixar 
de donar-se un cop entrat al s. XXI, ja que 
l’anterior registre va ser al 1996, amb 1145 ml.

Fer el resum d’aquest any és realment senzill, 
ja que la climatologia ha estat de calendari. 
Sempre han anat donant-se les situacions que 
es preveuen en cada estació, però d’una ma-
nera molt acusada. Si busquem els refranys del 
temps populars, veurem que a cada mes po-
dem aplicar-hi diversos refranys.

Un hivern de 3 mesos, amb diferents casos de 
nevades i neu que va perdurar dies, fred intens 
que va retardar la floració dels cultius i plantes 
i que feia que les llars de foc les tinguéssim més 
vives que mai.

La primavera també va aparèixer durant 3 
mesos. Molts episodis de pluges van fer que els 

torrents de Grions baixessin ben plenes. Molts 
dies variables, dies de calor seguits de dies plu-
josos. Abril aigües mil, maig cada dia un raig.

Durant l’estiu, vam tenir un període molt 
marcat de calor, just quan toca: la canícula de 
l’estiu, la segona quinzena de juliol i la primera 
quinzena de l’agost, amb màximes per sobre 
dels 37ºC. La resta de l’estiu va ser més aviat 
moderat: temperatures màximes pròximes als 
30ºC i amb bastantes pluges d’estiu, que sem-
pre ajuden a moderar les temperatures.

La tardor també va durar uns 3 mesos, i sobre-
tot marcada per l’alta pluviometria. Molts dies 
de pluja i molt abundants, fins al punt que la 
majoria de torrents i fonts del municipi s’han 
recuperat i no han deixat de portar aigua fins 
encara avui. 

Que hagi estat un any de llibre, justament ens 
fa veure que no vivim en un espai que això sigui 
el més habitual. Com podem observar al climo-
grama, casi no hem tingut estació àrida (quan 
les temperatures superen les columnes de pre-
cipitació), la pluja ha estat molt abundant i les 
temperatures altes de l’estiu han durat poques 
setmanes, hem trobat a faltar més dies de sol. 
Jo crec que un any fantàstic o perfecte ens ha 
de fer veure que la situació perfecte no és la 
normal que ens pertoca.
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Dia 1. Arribada a l’Havana. El  primer que sents 
és aquell aire calent a la cara que et dona la 
benvinguda, i penses: “Uaaaa, això no és Eu-
ropa, ja!” Trencant les regles, ja, li dic al guia 
que jo vull viure, moure’m, menjar com un cubà 
més. Li dic que no vull agafar taxi i vull anar amb 
guaguas (busos), així que creuem l’aeroport a 

peu, ens endinsem per uns camins despoblats, 
i arribem a un barri on al pujar a la guagua, ja 
se’m posen per corbata! Bus fet pols, conductor 
amb un pal de beisbol, unes cadenes, arracades, 
rastes, música negra de Harlem, i uns llums. Dic, 
això és el Bronx! Ha ha. Tenia agafades 4 nits 
a l’Havana, amb una família molt maca, on em 

van rebre amb un sopar de benvin-
guda de pollastre i verdures al carbó 
que em va recordar gustos de feia 
anys. Boníssim! Els primers 2 dies la 
veritat és que no entenia res! No els 
agafava el truc, a aquella gent, em 
feia mil preguntes, em feia tot por, 
i anava amb peus de plom... però a 
mesura que passaven els dies tot va 
canviar, i em van donar més d’una 
lliçó de generositat, d’humanitat i 
de vitalitat.

Dia 2. Dia complet amb el guia. Li 
vaig dir que s’oblidés dels llocs típics 
perquè ja havia vist mil vídeos, webs 
i fòrums, així que em va fer un tour 
molt xulo: mercats on veus la carn 
a l’aire, vam beure diversos gots de 
suc de canya de sucre deliciós i re-
frescant, em va portar a Coppelia, 

L’altra Cuba 
Xavi Casellas de Can Casellas

Quan un es troba immers en una etapa de creixement personal en l’àmbit físic, mental, alimentari, la-
boral... Em considero un inadaptat en aquesta societat de consum i mal anomenada “desenvolupada”, 
apassionat de programes de televisió com Callejeros Viajeros, El foraster, 21 días con Samantha Villar, 
o Viajar con Simond Reeves. A més, sempre tenia dins meu que el Miquel, mon pare, havia fet la volta 
al món en vaixell, i ens havia explicat mil històries! I m’imagino que aquesta vena aventurera la porto 
també d’ell! Doncs el meu viatge no podia ser normal... 21 dies per Cuba, sol, amb dues motxilles i 
moltes ganes! Per mi va ser una pel·lícula, una novel·la, mil històries, anècdotes... Aquí la teniu:
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la gelateria més gran del món. Sí, sí, un centre 
comercial de gelats! El canvi de monedes ja el 
vaig fer a l’aeroport, doble feina, perquè vas 
tot el dia amb els Cucs, moneda estrangera i els 
Cups-pesitos, que és la moneda nacional seva. 
Era un xou a l’inici i es va convertir en un joc 
després. Va ser un dia d’agafar molta experièn-
cia movent-nos amb les guaguas i aprenent a 
pagar amb les dues monedes i que no te la fo-
tessin doblada i redoblada amb el canvi, ha ha.

Dia 3. Ja sense guia, solet, vaig dir: “26 graus, 
vull platja ja!” I vaig anar-me’n a les Playas del 
Este, que són a uns 35 minuts de l’Havana. No 
són entre les millors de Cuba, i en canvi em van 
sorprendre, ja que eren quilomètriques, netes, 
poca gent, aigua transpa-
rent. Anècdota: a la guagua 
de tornada de la platja, a pe-
tar de cubans, havia d’estar 
dret, i aquest cop junt al con-
ductor, que es deia Richard, i 
em va fer passar una situació 
realment compromesa! De 
passar a: “Y cuanto cobrais 
en España o tu puedes viajar 
y nosotros no!” i tenir mig 
bus esperant què deia jo... 
Em treia un as de la màniga 
essent jo mateix i natural, 
i vam acabar mig bus rient 
pels descosits i passant una 
estona superdivertida.

Dia 4. Més Playas del Este, xe-
rrades al bus amb cubans, em 
parlen ja de Rancho Luna, un 
cubà que havia nascut allí, a 
la platja em trobo uns cocos 
a la sorra, gràcies a la navalla 
els obro, vaig tallant i m’estic 
una bona estona assaborint-
los, em sentia Tom Hanks a 
El náufrago. Interactuo amb molta gent, conec 
una família a la platja que em van a buscar un 
gelat a 1 quilòmetre, i a més em conviden per-
què vagi a casa seva, que celebren una trobada 
familiar. No les tenia totes, però hi vaig anar i 
va ser brutal. Una mansió llogada per tres famí-
lies el cap de setmana: riures, menjar, música... 
va ser una jornada increïble. 

Dia 5. Deixo l’Havana, ciutat amb 2,5 milions 
de persones, 8.000 cotxes, sobretot taxis i les 
“màquines”, que són els cotxes dels anys 50 
reconvertits per passejar gent, on la veritat és 
que fa gràcia a l’inici, però després passes a tro-
bar-ho molt sorollós, i veure que converteixen 
aquella ciutat en irrespirable pel fum generat. 
A més, per mi hi havia massa gent, a la ciutat, 
ja que el ritme era molt frenètic i jo volia aire 
pur!  Surto ben d’hora amb bitllet cap a Ciego 
de Ávila, aquí sí que per ous havies de viatjar 
amb bus per a estrangers. Decideixo per reco-
manacions no baixar fins a Santiago i Baracoa, 
on a priori volia anar, però el trajecte era el 

doble o triple de car i d’hores a invertir, i com 
que feia un temps paradisíac, volia anar sí o sí 
als illots, i vaig decidir entre els molts que hi 
ha anar a Cayo Guillermo i Playa Pilar. La ges-
tió de com arribar-hi, una pel·lícula més: agafo 
un tren que no recomanen per internet, però 
jo me la jugo, trajecte d’1h i mitja, surt a 1 pe-
sito (1/25 part d’un euro) i gaudeixo com un 
nen dins un tren de feia segles, però que era 
viu! Venedors ambulants dins, gent amb mil 
històries, etc. Just arribar vaig fer nit a Morón, 
un poble encantador, on tothom es movia amb 
bicis o a peu. Allí l’endemà a les 5 del matí vaig 
poder “colar-me” en un dels molts busos que 
recollien els treballadors dels hotels dels illots. 

1 hora i mitja de camí cap al cel, sembla, només 
veus aigua a costat i costat, i vam anar parant 
a Cayo Coco, Santa Maria fins a arribar a Gui-
llermo, i finalment arribar a Playa Pilar, la qual 
és espectacular, immensa, cristal·lina, el temps 
s’atura, una preciositat natural.  A més, em van 
convidar uns treballadors a esmorzar i a la tar-
da vaig poder baixar amb ells amb un camió de 
càrrega, on al peatge ens para la policia, puja 
el policia amb la metralleta dins el camió, i jo: 
“Buenas tardes, señor...” Fa els ulls grossos, i en-
davant! Tot fluïa, tot era tremendament adre-
nalínic, sorprenent, i cada cop em veia amb més 
llibertat. 

Dia 6, 7. Passo del mar Atlàntic al mar Carib. 
Vaig cap a Trinidad, ciutat colonial, molt mas-
sificada, també, molts establiments amb preus 
per a estrangers, on gaudeixo d’unes vistes in-
creïbles al turó de Servo de la Vigía, i passo un 
dia genial a Playa Ancón, amb una tonalitat 
d’aigua blava i tranquil·la.
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Dia 8, 9. Decideixo anar a Rancho Luna, tant que 
me n’havia parlat l’Iván, el venedor de barrets, 
i va ser arribar-hi i dir: “Aquí Déu és on va venir 
a relaxar-se un dia.” Pau, pau, pau, casetes re-
sidencials, en trobo una on m’acullen la Maria 
i l’Alberto. Platja molt tranquil·la, unes postes 
de sol fascinants. A la tarda acompanyo a pes-
car uns cubans, i contracto l’excursió al Valle del 
Nicho, que m’havien dit que no podia marxar 
de Cuba sense haver-lo vist. El Nicho és tot el 
contrari a Cuba: és a 1.800 m d’altitud, són unes 
cascades i piscines naturals a la muntanya. Baixa 
la temperatura, més humitat, més selvàtic tot, i 
vaig gaudir com un nen, també, banyant-me en 
aquella aigua més freda!

Dia 10, 11. Cienfuegos, ciutat amb molt encant 
també, una altra gelateria Coppelia, no! Eren 
un vici, aquelles boletes de gelat aigualides, 
això junt al cafè de Cuba i el maní, unes rajoles 
de cacauet premsat, va ser el que em mantenia 
en un estat d’energia màxim cada dia per seguir 
descobrint i aprenent d’aquella gent, d’aquell 
país. Uns paisatges en els trasllats molt verds, 
moltes vaques pasturant, i cavalls, molts cavalls 
i cowboys! Sí, sí, moltes finques de grans exten-
sions i plantacions.

Del dia 12 al 19. Playa Larga-Ciénaga de Zapata. 
Aquest lloc no entrava en els meus plans, però 
me’l va recomanar una parella espanyola, amb 
qui vaig compartir taula sopant a l’Havana, ja 
que va ser anar amb el bus i arribar a aques-
ta zona i dir: "Aquí m’hi quedaré perquè vaig 
veure un litoral marí que em recordava la Costa 
Brava, era rocós, però blau blau, una aigua bla-
va que no havia vist fins ara!" Amb el pas dels 
dies vaig aprendre a regatejar més bé i millor el 
tema dels allotjaments, i aquí al poble de Playa 
Larga va ser perfecte: vaig trobar un lloc on dor-
mia com mai, llit còmode, en un àtic, poble amb 

gens d’estrès, gent encantadora, on saludava a 
tothom, reggaeton des del matí per tot el po-
ble. I una zona quilomètrica de llocs de què vaig 
poder gaudir com la Cueva de los Peces, que era 
un forat vora el mar, amb 70 m de profunditat, 
on els peixos semblaven estàtues, podies fins i 
tot tocar-los. Caleta Buena, unes piscines mari-
nes que creaven les roques. Vaig complir un dels 
meus somnis a Cuba, que era veure i tocar coco-
drils. Tenen una reserva del cocodril autòcton de 
Cuba, el Crocodylus rhombifer. 5.000 cocodrils, 
vaig veure d’entre 1 pam i més de 3 metres. És 
espectacular veure com poden estar fins a 15 
hores immòbils, boca oberta, un animal tan po-
derós i que tingui aquest humor. 

Dia 20, 21. M’allotjo en un poblet prop de 
l’Havana, ja que no tenia ganes d’entrar en 
aquell bullici de gent, cotxes i estrès. Visito la 
ciutat esportiva, on m’expliquen com entrenen 
i competeixen els cubans en diversos esports, i 
fins i tot per tornar a l’aeroport no vaig voler 
agafar un taxi, i com que on dormia era molt 
a prop, em van pujar en un bicitaxi i surrealis-
tament vam creuar per encara no sé on, i vam 
anar a petar a 100 m de l’aeroport, ha ha ha. 

El que em va saber més greu va ser no poder 
acomiadar-me de tota la gent que vaig conèixer 
en el camí, o ajuntar-los tots. Podria omplir una 
pista de pàdel! I que van donar-me aquesta lliçó 
que no oblidaré mai: em preguntava per què 
m’ajudaven tant. Per què? Un interès? Busquen 
alguna cosa a canvi de mi? Nooooooooo. La fe-
licitat, amics, s’obté de la generositat. Quan tu 
ajudes la gent, sense esperar res a canvi, això et 
fa feliç, t’omple fora límits. Cap mirada d’enveja, 
cap, perquè en el que tenen més valuós, el ser 
com són, ens guanyen per golejada. 

I després hi ha el terme “por”. No vaig trobar en 
tot el país una mirada de por, en cap nen, en cap 

adult. Jugava a pilota amb nens 
que no tenen tants prejudicis 
com aquí. Va ser arribar a casa, 
engegar la televisió, i ja hi tor-
nem a ser, et foten la por al cos, 
perquè et volen controladet... I 
jo vaig trobar aquesta felicitat en 
la gent, la vivien i la transmetien, 
i és ridícul el que cobren, estan 
encadenats a no poder sortir de 
l’illa, però són feliços al dia a dia, 
perquè no estan intoxicats pel 
consumisme, la tecnologia i voler 
tenir més i més per ser feliços. 

21 dies sense televisió, ni saber 
res de política, de futbol, inter-
net mínim... buscant-me el dia a 
dia per menjar, dormir i viatjar. 
Tot va culminar en una llibertat 
i felicitat viscudes a Cuba, i que 
espero repetir ben aviat! Molt 
país, gent i històries per desco-
brir encara! 
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Aquesta vegada la sortida ens porta fins a les 
Planes d’HosToles i visitem 4 gorgs. Nosaltres 
vàrem fer la sortida a finals d’agost i, com que l’any 
2018 va ser molt plujós, vàrem poder gaudir d’uns 
saltants i gorgs impressionants, amb l’avantatge de 
poder refrescar-nos-hi per l’època de l’any en què 
estàvem.

Si deixeu el cotxe a l’aparcament del pavelló munici-
pal, agafeu la via verda on trobareu primer l’oficina 
de turisme i seguireu per la ruta del carrilet. Sols 
travessar la riera ja teniu l’indicatiu del gorg de Can 
Poetí. Com que és molt gran, la gent a l’estiu el fa 
servir com a lloc per anar a banyar-se i refrescar-se 
de la calor. Es pot seguir per l’aigua riera amunt per 
poder contemplar els fantàstics espais d’aigua, ro-
ques i natura del curs del riu, però nosaltres vàrem 
tornar a agafar la ruta del Carrilet, seguint les indi-
cacions que després d’una bona estona de caminar 
ens van portar fins al gorg del Molí dels Murris a la 
riera de Cogolls. Aquest està molt amagadet, però 
quan ho veus, sembla que et traslladis a un altre lloc 
paradisíac. Aquí, nosaltres vàrem fer parada una 
bona estona per banyar-nos. 

De vegades, tenim ben a prop llocs i espais tan im-
pressionants, que sembla estrany que els desconei-
xem. 

De tornada, es pot agafar direcció al pàrquing de 
Cogolls al costat mateix de la carretera de les Planes 
a Olot, i allà travessem la carretera a l’alçada del 
cementiri on trobem l’indicador d’un altre gorg: el 
de La Plana. Passarem per un camí paral·lel a uns 
horts que ens portaran fins a uns saltants d’aigua 
amb passera i també per sobre d’un pont al mig de 
la riera fins a poder arribar al gorg de la Plana.  

Retornem al punt de partida de l’aparcament del 
pavelló i travessem la carretera per agafar la Via 
Verda que passa pel costat del restaurant La Caseta. 
Caminem seguint els cartells indicadors aproxima-
dament 2 km en direcció a Amer, per l’antiga via del 
tren, fins que trobarem el saltant i gorg de Santa 
Margarida en el riu Brugent.  

No sabríem dir quin és el més bonic, però sí que val 
la pena poder veure’ls tots i gaudir d’un dia de na-
tura. Si us voleu emportar menjar, direcció al gorg 
de Santa Margarida, teniu un espai de pícnic molt 
gran.

No sabem si aquest any tindreu la sort de poder 
veure aquest gorgs com nosaltres l’any passat, però 
val la pena fer la sortida. Us ho recomanem!

Les Planes sabem que té molts més espais per poder 
gaudir del seu entorn com són: el roure de la Xuri-
guera, les Roques Encantades, les 3 creus,  el gorg 
de la Torra i el molí de Vilamala, el castell d’Hostoles 
i el castell de Puig Alder (Sant Salvador), però tot 
això ens va quedar pendent per fer-ho un altre dia.

d'excursió a...
Agustí Estapé i Dolors Vilà de Can Palet

 
ruta dels 

gorgs



Envia’ns la 
teva foto

Participa en aquesta secció 
amb fotografies curioses, 
divertides o anecdòtiques. 

Només cal que enviïs la 
teva fotografia, juntament 

amb el nom de l’autor i 
una breu explicació, a la 
següent adreça de correu 

electrònic: 
santfeliudiu@gmail.com

Un dia tot passejant pel bosc em vaig trobar amb 
aquesta bonica imatge

Josep Riera de Can Puig

Vols participar 
a Sant Feliu 

Diu?

Envia’ns ho a 
santfeliudiu@gmail.com 

Anima’t
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ils fue fundada en el año 2007 por el Sr. Her-
bert Karl y el Sr. Josep Mª Martínez que tras 
años de dedicación en el sector decidieron unir 
la experiencia en transporte del Sr. Karl a la ex-
periencia en Logística del Sr. Martínez, con el 
propósito de ofrecer a las empresas las solucio-
nes logísticas integrales que demanda el mer-
cado, personalizando cada proyecto y optimi-
zando los costes sin perder calidad de servicio, 
que es la base de la empresa.

La ubicación de nuestras instalaciones centrales 
con 10.000 m2 de superficie están en Sant Feliu 
de Buixalleu (Sector Industrial IV) en la provin-
cia de Girona, que es un lugar estratégico a 5 
minutos de la AP-7 y a 50 Km de Girona y 60 
Km de Barcelona, y muy próxima a la frontera 
francesa de la Jonquera.

Disponemos de personal altamente cualificado 
con amplia experiencia en el sector para ga-
rantizar los estándares de calidad que marca la 
compañía.

Para que todo esto sea posible contamos con 
un sistema informático (ERP) especializado en 
el sector que nos permite el control total de la 

trazabilidad desde la entrada del producto has-
ta su destino final, todo con Radiofrecuencia, 
con control de Lote, Caducidad, Series, FIFO, 
LIFO, Etc. Y que a través de nuestra website 
nuestros clientes puedes hacer todo el segui-
miento online tanto de sus stocks y pedidos, así 
como del tracking de las expediciones.

En nuestra área de Transporte, ofrecemos tan-
to transporte Nacional, como transporte Inter-
nacional en toda el área de la comunidad Eu-
ropea gracias a nuestra flota de vehículos de 
última generación, así como a nuestra red de 
Partners en toda la comunidad europea.

Solucions entreteni-
ments SFDiu 41

8 7 1 4 2 6 5 9 3

5 6 3 1 7 9 4 2 8

4 9 2 5 8 3 6 1 7

9 2 4 7 6 8 1 3 5

3 5 6 9 4 1 8 7 2

1 8 7 3 5 2 9 6 4

7 1 9 8 3 5 2 4 6

2 4 8 6 1 7 3 5 9

6 3 5 2 9 4 7 8 1

4 3 5 7 2 8 1 9 6

8 7 6 4 1 9 5 3 2

2 1 9 6 3 5 4 7 8

6 8 1 9 5 3 7 2 4

3 2 7 8 4 1 9 6 5

9 5 4 2 6 7 8 1 3

5 4 3 1 9 2 6 8 7

7 9 2 5 8 6 3 4 1

1 6 8 3 7 4 2 5 9

5 8 3

4 3 2

4

4 5 9

8 2

6 7 8 3

3 1 9 2

8 5 2 6 4 3

2 3 9 6 8

1 4 5

1 7 9

1 9 4 3

9 5

7 5 8

2 9 3 7

3 1 9

4 9 3 8 1

6 1 7 5

Com S’hi juga:

Cal omplir les caselles buides amb els números de l’1 al 9 sense 
repetir-ne cap en la mateixa f ila, columna o quadre interior.

*

Entreteniments
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Gastronomia 
Bar-Restaurant La Conna

- 1 pollastre trossejat
- 8 escamarlans
- 1 ceba picada
- Tomàquet triturat
- 1 raig de conyac
- Oli
- Sal
- Pebre
- Farina
- Aigua

Per a la picada:
- 1 grapat d’ametlles
- 2  galetes
- 1 gra d’all
- Julivert
- Una mica de vi 
ranci
- Un got petit d’aigua

Ingredients

Com es prepara?

Bon prof it!

Salpebreu, enfarineu i enrossiu els tros-
sos de pollastre i reserveu-los.
En el mateix oli, fregiu-hi els escamarlans 
i decanteu-los.
Prepareu el sofregit en aquest oli amb 
ceba i tomàquet.

Incorporeu-hi els trossos de pollastre, 
flamegeu-los amb el conyac i cobriu-los 
amb aigua.
Deixeu-ho coure i, quan faltin 10 minuts, 
afegiu-hi els escamarlans i la picada bar-
rejada amb l’aigua i el vi ranci.

Pollastre amb escamarlans
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DISSABTE 16 - 9 h a 13,30 h Deixalleria Mòbil
            Davant de la Sala Polivalent 

            17 h Trobada d'Esbarts 
            Sala Polivalent

           Tot el dia 67è Rally Clàssics Costa Brava 
            Sant Feliu i grions

DISSABTE 23 -18 h Teatre: Toc Toc 
           Organitza: Jubilats de Sant Feliu      
          Sala Polivalent

DIUMENgE 24 - III Marxa Les Alzines 
  8h Inscripcions i 9 h Sortida 
                         Sala Polivalent 
  Organitza: AMPA de l'escola Alzines Balladores

Març

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

Abril

DIMARTS 1 - Tot el dia: Trobada de Santa Bàrbara
         Ermita de Santa Bàrbara

DISSABTE 4 - Campionat de Botifarra   
                 Organitza: Amics de gaserans          

                      Escoles de gaserans   

DIUMENgE 5 - Festa del Roser. Marxa popular  
           Organitza: Amics de gaserans          

                         Escoles de gaserans   

DISSABTE 11 - 16 h Jornada 16 de la Lliga Selva - Alt  
         Maresme de Bitlles Catalanes 
                    Organitza: C.B. Perxa d'Astor

         Exteriors de la Sala Polivalent

DIJOUS 16 - 10 h Caminada per Sant Feliu 
                   Organitza: Associació de Jubilats de Sant Feliu

DIUMENgE 19 - Festa de St. Isidre - Ballada del Tirabou:
              Trobada de danses vives i balls de plaça
  Organitza: Colla del Tirabou

  Escoles de gaserans   

DIUMENgE 2 - Festa d'homenatge a la Vellesa
            Sala Polivalent

DIUMENgE 23 - Revetlla de Sant Joan
              Sala Polivalent 

DISSABTE 29 - 9 h a 13,30 h Deixalleria Mòbil
            Davant de la Sala Polivalent   

Maig

Juny

DIMARTS 23 - Tarda: Celebrem Sant Jordi amb els avis  
         (jocs florals, berenar, parades de llibres, etc.)
               Organitza: AMPA Alzines Balladores

         Escola Alzines Balladores
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