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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 trucant al 972 129 099

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

Jutjat de pau_Sr. Jordi Medina

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

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

Emergències: 112

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

Mossos d'Esquadra: Santa Coloma: 972 181 675

Ensenyament:
Escola Alzines Balladores: 972 864 881
Escola Mare de Déu dels Socors: 972 864 469 
INS Vescomtat de Cabrera: 972 864 987
Llar d'infants El Patufet: 972 864 435

Altres:
Estació de Servei Gaserans: 972 864 101
Recollida d'animals: 972 340 813
Auto-taxi Jaume: 686 647 861 / 691 133 088
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 Serveis al municipi.-

Relat curt
Aquest home em preocupa



 Editorial.-
Els restaurants

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

Restaurant Can Puig: 972 860 024 
Restaurant Mas Gelat: 972 871 719

Restaurant Can Masferrer: 972 870 028
Restaurant Els Pins: 647 723 001

Restaurant Rústic Gastro-Bar: 972 874 681

 

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 Maria Victòria Sánchez 
Crta. de Grions s/n (La Conna), 
SANT FELIU DE BUIXALLEU. Tel. 972 865 323
Farmàcia Hostalric 
C/ Mn Cinto Verdaguer, 29, HOSTALRIC. Tel. 972 864 155

Horaris de les misses

Celebració de la paraula els diumenges a les 10 h a Grions i 
a les 11 h a Gaserans. 
Per als horaris en festes assenyalades vegeu la informació 
penjada al plafó de cada església.

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

 Serveis al municipi.-
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1) Posar-se en contacte amb l'Ajuntament 
i demanar per l'Ester Fernández, l'Esther 
Gubert, en Sixte Morera, en Josep Riera o 

la Dolors Vilà. 
2) Enviar un correu electrònic a: 

santfeliudiu@gmail.com

El paper utilitzat per a la impressió d’aquest butlletí 
prové de boscos gestionats de forma responsable. 
Ha estat fabricat segons la normativa de compliment 
ambiental EMAS, ISo 9001 de qualitat i ISo 14001 de 
gestió ambiental. 

Una vegada aquest butlletí es converteixi en residu, 
pensa en separar-lo per a la recollida selectiva. 
Contribuiràs així a protegir el medi ambient. 

Hi ha persones que quan encetem la segona meitat del 
calendari els ve un cert cansament, com un esgotament 
rematat pel canvi d’hora de finals de març. Miren en-
rere i veuen mig any liquidat i un estiu xafogós impos-
sible d’esquivar. En canvi, n’hi ha d’altres que sembla 
que comencin l’any, una alegria desbocada els aclapara, 
només veuen sol, platja, festes i vacances. Els primers, 
els veuríem en un anunci de complements vitamínics. Els 
segons, són el teló de fons perfecte per a un anunci de 
cervesa. Tots plegats ens barregem com una pila de con-
feti i a vegades fem un paper o altre segons el nostre es-
tat d’ànim i de les mil i una coses que ens ballen pel cap. 

Qui més qui menys, però, quan arriba l’estiu fa una pau-
sa més curta o més llarga per agafar embranzida. Qui 
pot allarga el descans i qui no es conforma amb caps 
de setmana que de per si ja són més animats que de 
costum, que s’allarguen pel davant i pel darrere com un 
xiclet. També hi ha qui això de les vacances estiuenques 
s’ho mira de lluny, perquè per una cosa o altra no en fa. 
La qüestió és que siguin quines siguin les circumstàncies 
de cadascú, en algun moment de l’any ens fa bé parar 
per descansar, canviar d’aires o dedicar cos i ment a al-
tres coses. 

Estimats lectors, ja ens trobem a final d'estiu. Això vol 
dir que a Sant Feliu hem viscut una primavera atapeïda 
d’activitats i que hem recuperat el ritme prepandèmia. 
El mes de maig vàrem fer la Trobada d’Esbarts i durant 
el juny vam tenir sarau cada setmana, va ser un no pa-
rar! Es va començar amb la Festa de la Vellesa i amb 
l’exposició “Escriure, llegir i comptar” i més endavant la 
gresca va continuar amb el concert de la Cobla Mont-
grins. La cloenda del mes no es va poder fer d’altra ma-
nera que rebent la Flama del Canigó i celebrant la Revet-
lla de Sant Joan. I encara més, perquè a principis de juliol 
vàrem gaudir d’una nit de cinema a la fresca. Han estat 
unes setmanes molt mogudes, però l’estiu continua i les 
activitats també!

En aquest número de la revista us parlarem de tot això 
i de moltes coses més. Així que busqueu un lloc fresc, 
poseu-vos còmodes i gaudiu de Sant Feliu Diu. 

Esperem que hagiu passat un bon estiu!

Motxilla ecològica:

Degut a la COVID-19 els horaris o dies d'obertura poden 
canviar. Millor trucar abans per confirmar.
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1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió or-
dinària núm. 8 de 13.01.2022.

Punt aprovat per unanimitat.

2- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del 
núm. 1 al núm. 158 de 2022.

Amb caràcter previ a la votació, pren la paraula el cap 
del grup municipal d’ERC, Sr. Xavier Santos, i sol·licita 
dos aclariments: 

1- En primer lloc, amb relació al decret núm. 23, re-
latiu al judici en el procediment ordinari 440/2021, 
interposat per SERVEIS MEDIAMBIENTALS NORA 
SA, pregunta si hi ha alguna novetat.

El Sr. alcalde cedeix la paraula a la secretària de 
la Corporació, que li respon que està fixat el dia 
28.04.2022 per a la celebració de l’acta de conci-
liació i/o judici, i que de moment no hi ha cap altra 
novetat al respecte.

2- En segon lloc, amb relació al decret núm. 62, 
relatiu a la neteja d’una parcel·la de la urbanització 
Rio Park, pregunta si en els casos en què l’AAPP 
de Rio Park ha recorregut la taxa derivada de la 
realització d’activitats juridicoadministratives per a 
la neteja de les parcel·les brutes, aquesta taxa s’ha 
de pagar o no. 

El Sr. alcalde cedeix la paraula a la secretària de 
la Corporació, que li respon que com que estem 
davant d’assumptes que han estat recorreguts en 
via contenciosa administrativa, fins que no es dicti 
sentència que estimi o desestimi les pretensions de 
l’AAPP, no haurà de pagar. 

Els membres del Ple se'n donen per assabentats 
per unanimitat.

3- Estudi i aprovació de l’estructura de costos i 
de la fórmula de la revisió periòdica i predeter-
minada dels preus del contracte de servei públic 
de recollida de residus sòlids urbans “casa a casa”, 
transport a abocador o gestor autoritzat, i gestió 
de la deixalleria mòbil del municipi.

Punt aprovat per unanimitat.

4- Estudi i aprovació del plec de prescripcions tèc-
niques, plec de clàusules administratives, estudi 
econòmic del pressupost, informe justificatiu de 
la durada del contracte i de la subcontractació 
per procedir a la contractació del “servei públic 
de recollida de residus sòlids urbans “casa a casa”, 
transport a abocador o gestor autoritzat i gestió 
de la deixalleria mòbil del municipi de Sant Feliu 
de Buixalleu” i simultània convocatòria de la lici-
tació, mitjançant procediment obert, harmonitzat 
i amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

Punt aprovat per unanimitat.

5- Estudi i ratificació del decret núm. 539 de data 
19.11.2021.

Convocar tots els propietaris del terme municipal 
de Sant Feliu de Buixalleu limítrofs amb el mu-
nicipi de Fogars de la Selva a les operacions de 
delimitació convocades per l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya. 

Punt aprovat per unanimitat.

6- Estudi i ratificació de l’acta de les operacions 
de delimitació entre els termes municipals de Sant 
Feliu de Buixalleu i Fogars de la Selva, de data 
25.11.2021.

Punt aprovat per unanimitat.

7- Adhesió al “Pla LGTBI per als municipis i la co-
marca de la Selva”.

Punt aprovat per unanimitat.

8- Precs i preguntes.

El cap del Grup municipal d’ERC, Sr. Xavier Santos 
Rodoreda, pren la paraula i pregunta com està el 
pressupost 2022. 

El Sr. alcalde pren la paraula i respon que, un cop 
acabats el plec de prescripcions tècniques i el plec 
de clàusules administratives per procedir a la con-
tractació del “servei públic de recollida de residus 
sòlids urbans «casa a casa», transport a aboca-
dor o gestor autoritzat i gestió de la deixalleria 
mòbil del municipi de Sant Feliu de Buixalleu”, 
l’assumpte prioritari següent serà el pressupost.

El cap del Grup municipal d’ERC, Sr. Xavier Santos 
Rodoreda, agraeix la resposta i tot seguit pregun-
ta si hi ha alguna novetat amb relació a l’escola. 

El Sr. alcalde pren la paraula i respon que el dia 
22 d’aquest mes hi ha prevista una reunió amb 
l’AMPA i el Departament, i que si després de 
la reunió hi ha alguna novetat important, els 
n’informarà immediatament. 

Tot i així, insisteix que el tracte que ha rebut 
fins aquest moment el municipi de Sant Feliu de 
Buixalleu per part del Departament d’Educació no 
ha estat, ni molt menys, el més adequat. El De-
partament ni tan sols ha acceptat la cessió dels 
terrenys on s’ha de construir l’escola (feta per pri-
mera vegada l’any 2007), i ha tornat a iniciar tot 
el procediment des de zero. 

El Departament, cada vegada que ha demanat 
documentació complementària, l’ha tinguda 
l’endemà mateix, però fins ara això no ha servit 
per obtenir cap resultat.

I com a mostra del menyspreu envers els nostres 
infants, l’últim exemple el tenim amb els ordina-
dors robats, que encara avui no han estat repo-
sats. Al final, l’Ajuntament en comprarà 10, però 
és evident que aquesta no pot ser la solució per 
tapar totes les mancances del Departament. 

En darrer lloc, el cap del grup municipal d’ERC, 
Sr. Xavier Santos Rodoreda, pregunta com està el 
projecte per millorar la connexió a l’energia elèc-
trica del veïnat de Sant Segimon. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que, actual-
ment, s’està tramitant un pla especial que té per 
objecte principal donar solució a aquest proble-
ma, i que també comportarà facilitar la connexió 
des de la subestació de Buixalleu al polígon indus-
trial de Massanes i a l’estació de Gualba.

SESSIó oRDINÀRIA de 13 d'abril de 2022
ASSISTENTS: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester 

Fernández Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.

SECRETÀRIA INTERVENToRA: Pilar Berney Pujol.
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1- Aprovació de l'acta anterior de la sessió or-
dinària núm. 1 de 13.04.2022. 

Punt aprovat per unanimitat.

2- Estudi i aprovació per deixar sense efecte la 
part de l’acord núm. 4 del ple de la corporació 
adoptat en la sessió ordinària número 1 de data 
13.04.2022, aprovatori, entre d’altres, del plec de 
clàusules administratives per procedir a la con-
tractació del “Servei públic de recollida de residus 
sòlids urbans "casa a casa", transport a abocador 
o gestor autoritzat i gestió de la deixalleria mòbil 
del municipi” i simultània convocatòria de la lici-
tació, mitjançant procediment obert, harmonitzat 
i amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

El Sr. Alcalde pren la paraula i explica breument 
els dos errors materials produïts en els apartats 
“B.2.3 valor estimat del contracte” i “C2 expe-
dient d’abast plurianual” del quadre de carac-
terístiques del PCAP aprovat pel plenari de data 
13.04.2022, consistents en el fet que, en ambdós 
apartats, s’hi va sumar per error el 10% d’IVA al 

valor estimat del contracte, per la qual cosa cal 
deixar sense efecte la part de l’acord núm. 4 del 
Ple de 13.04.2022 que va aprovar el PCAP i tornar-
lo a aprovar de nou un cop rectificat. 

El Cap del Grup municipal d’ERC, Sr. Xavier Santos 
Rodoreda, agraeix l’explicació donada. 

Punt aprovat per unanimitat.

3- Estudi i aprovació del plec de prescripcions tèc-
niques, estudi econòmic del pressupost, informe 
justificatiu de la durada del contracte i de la sub-
contractació amb els seus aclariments, i del nou 
plec de clàusules administratives particulars per 
procedir a la contractació del “Servei públic de 
recollida de residus sòlids urbans "casa a casa", 
transport a abocador o gestor autoritzat i gestió 
de la deixalleria mòbil del municipi de Sant Feliu 
de Buixalleu”, i simultània convocatòria de la lici-
tació, mitjançant procediment obert, harmonitzat 
i amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

Punt aprovat per unanimitat.

El Sr. Alcalde, prèviament a l’inici de la sessió, pro-
posa introduir a l’ordre del dia d’avui el punt nú-
mero 11 (descrit a continuació).

Punt aprovat per unanimitat.

1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió núm. 2 
extraordinària de 12.05.2022. 

Punt aprovat per unanimitat.

2- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del 
núm. 159 al núm. 296 de 2022.

Els membres del Ple se'n donen per assabentats 
per unanimitat.

3- Aprovació inicial del pressupost municipal de 
2022.

SESSIó EXTRAoRDINÀRIA de 12 de maig de 2022

SESSIó oRDINÀRIA de 30 de juny de 2022

ASSISTENTS: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester 
Fernández Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.

SECRETÀRIA INTERVENToRA: Pilar Berney Pujol.

ASSISTENTS: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester 
Fernández Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.

SECRETÀRIA INTERVENToRA: Pilar Berney Pujol.

inGressos (resum per capítols)

iMPorT (€)

a. operacions corrents

Capítol I - Impostos directes 895.318,25

Capítol II - Impostos indirectes 296.170,00 

Capítol III - Taxes i altres ingressos 385.061,00 

Capítol IV - Transferències corrents 478.720,70 

Capítol V - Ingressos patrimonials 0,00 

b. operacions de capital

Capítol VI - Alineació d'inversions reals 0,00 

Capítol VII - Transferències de capital 0,00

Capítol VIII - Variació d'actius financers 0,00 

Capítol IX - Variació de passius financers 0,00

Total 2.055.269,95 

desPeses (resum per capítols)

iMPorT (€)

a. operacions corrents

Capítol I - Remuneracions del personal 683.037,39 

Capítol II - Compra de béns corrents i serveis 1.037.112,20 

Capítol III - Interessos 16.300,00 

Capítol IV - Transferències corrents 108.539,84 

b. operacions de capital

Capítol VI - Inversions reals 205.400,00 

Capítol VII - Transferències de capital 0,00 

Capítol VIII - Variació d'actius financers 0,00 

Capítol IX - Variació de passius financers 4.880,52 

Total 2.055.269,95 

El referit pla especial, com que afecta més d’una 
comissió de l’àmbit territorial, l’haurà d’aprovar 

inicialment i definitivament la Comissió de Terri-
tori de Catalunya.
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PUNTS DE LLIBRE PER SANT JORDI
Per segon any, i en col·laboració amb l’escola 
Alzines Balladores, s’ha seguit amb el projecte 
de col·laboració per editar punts de llibres per 
celebrar la Diada de Sant Jordi.

Els alumnes de 5è i 6è de l’escola, i emmar-
cat en les classes de Visual i Plàstica, van dis-
senyar punts de llibre. De totes les propostes 
creades, els mestres de l’escola van escollir-
ne 10. Aquests van ser editats i impresos per 
l’Ajuntament i repartits als veïns del poble i es-
cola.

En agraïment a la predisposició mostrada pels 
alumnes, se’ls va obsequiar amb jocs per a la 
classe. 

Punt aprovat amb 4 vots a favor dels regidors del 
grup de Junts i 3 en contra dels regidors del grup 
d’ERC-AM.

4- Estudi i aprovació de l’adhesió al conveni marc 
de col·laboració entre el Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques, el Consorci 
Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consor-
ci Administració oberta Electrònica de Catalunya 
per a l’impuls i el desenvolupament de la intero-
perabilitat dels sistemes d’informació de les admi-
nistracions catalanes.

Punt aprovat per unanimitat.

5- Estudi i aprovació de l’addenda al conveni marc 
per a la prestació de serveis socials bàsics i especia-
litzats al municipi per a l’any 2022.

Punt aprovat per unanimitat.

6- Estudi i aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva 
i l’Ajuntament per realitzar les accions del progra-
ma de benestar i comunitat 2020-2023.

Punt aprovat per unanimitat.

7- Estudi i aprovació de les festes locals de l’any 
2023.

- 6 d’abril 

- 1 d’agost

Punt aprovat per unanimitat.

8- Estudi i aprovació del desistiment del recurs 
contenciós administratiu núm. 311/2018. 

Arrel del conveni entre els ajuntament d'Hostalric i 
Sant Feliu que va permetre desencallar la delimitació 

municipal, s'ha desistit del recurs contra l’acord de 
Junta de Govern de l’Ajuntament d’Hostalric en relació 
a l’expedient “Resolució recurs de reposició Concerto 
Developpement Iberica, SLU".

Punt aprovat per unanimitat.

9- Estudi i aprovació del desistiment del recurs 
contenciós administratiu núm. 220/2018.

Arrel del conveni entre els ajuntament d'Hostalric i Sant 
Feliu que va permetre desencallar la delimitació muni-
cipal, s'ha desistit del recurs contra l’acord de Junta de 
Govern de l’Ajuntament d’Hostalric atorgant llicència 
d’obres a Recuperacions Marcel Navarro i fills, SL.

Punt aprovat per unanimitat.

10- Moció en defensa dels jutjats de pau.

Punt aprovat per unanimitat.

11- Moció denegatòria de la cessió a favor de la 
Generalitat de Catalunya de l’ús de la finca per 
destinar-la al nou camp de pràctiques i foc de 
l’escola de bombers i protecció civil de l’ISPC.

PRIMER. Considerant: d’una banda, el greu im-
pacte ambiental i paisatgístic que comportaria la 
implantació del “nou camp de pràctiques i foc de 
l’escola de Bombers i Protecció Civil de l’ISPC” a la 
finca registral, i d’altra banda, que el Departament 
d’Interior no ha donat resposta a la moció apro-
vada pel Ple Municipal el 17.12.2021; es decideix 
DENEGAR la cessió.

SEGON. Recuperar l’ús de la finca i de les cons-
truccions existents a fi que la Corporació municipal 
pugui destinar-les a ús públic. 

Punt aprovat per unanimitat.
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REUNIó AMB ELS JOVES

REUNIó AMB ENTITATS PEL PARC DE BOMBERS

DESBROSSAMENT DE CARRETERES MUNICIPALS

COMPRA D'ORDINADORS PER L'ESCOLA 

CONTRACTACIó DE PERSONAL D’ESTIU A L’AJUNTAMENT

El dilluns 25 de juliol a la tarda es va organitzar 
una reunió amb un grup de persones joves del 
poble juntament amb la tècnica de joventut, 
amb la finalitat d'obrir un espai de participació 
per a què les persones joves puguin parlar de 
què els preocupa, què els interessa i què els hi 
agradaria que es fes al poble.

El passat dia 12 de juliol l’Ajuntament es va reu-
nir amb l’ADF Guilleries-Montseny, l’Associació 
de Jubilats i la Comissió de Festes Amics de 
Grions per tenir-hi un intercanvi d’opinions 
i oferir-los l’antic Parc de Bombers perquè en 
puguin fer ús per a les seves activitats. 

Realitzat el procés de licitació del servei de des-
brossament dels vorals de les carreteres, el dia 
13 de juny de 2022 l’empresa adjudicatària va 
renunciar a la licitació, motiu pel qual es va ha-
ver de continuar el procediment per adjudicar 
el servei a l’empresa que havia quedar en se-
gon lloc. 

Finalment el dia 6 de juliol es va adjudicar a la 
nova empresa els treballs de desbrossament.

Aquest fet, juntament amb l’activació del ni-
vell Alfa 3, ha provocat un retard important en 
l’inici de l’execució dels treballs.

La plaça per a les vacances d'estiu de l'agutzil 
de dia i d’administració general han estat co-
bertes mitjançant concurs per la Mónica Mar-
tínez i la Carme Taberner, respectivament. El 
concurs per cobrir la plaça d'agutzil de nit va 
quedar deserta, pel que durant aquest temps 
el servei l'ha gestionat el regidor de serveis mu-
nicipals.

Per realitzar l'activitat de casal d'estiu, s'ha 

contractat com a directora l'Anna Vieco, com 
a monitores l'Ansel Diao, la Sara Negre, la Ma-
riona Sabadell i la Naiara Hortal. A més, la Sara 
Negre també ha fet les pràctiques del curs de 
monitora de lleure.

També s’han contractat dos joves dins el pro-
grama Brigada Jove, la Rita Ramon com a pre-
monitora i en Taher Diao com a auxiliar de 
l’agutzil de dia.

Després de gairebé 3 mesos del robatori de 18 
ordinadors a l’escola Alzines Balladores, i da-
vant el retard i els problemes mostrats per part 
del Departament d’Educació a l’hora de repo-
sar aquests ordinadors, el 12 de maig l’Alcalde 
va fer entrega a la direcció de l’escola de 10 
ordinadors nous, adquirits conjuntament pels 
ajuntaments de Massanes i Sant Feliu, i que 
permetran als alumnes dels nostres municipis 
millorar les seves condicions d’estudi.
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NOVETATS EN EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Per acord de Ple municipal de data 4 d’agost de 
2022 i després d’un llarg procés de licitació, es 
va adjudicar a l’empresa guanyadora, Herma-
nos Alum, SL, el servei de recollida de residus 
sòlids urbans “casa a casa”, transport a aboca-
dor o gestor autoritzat, i gestió de la deixalle-
ria mòbil. 

Aquest nou servei casa a casa consistirà en:

Casa a Casa UrbÀ 

Zones en què es durà a terme el servei: carrer 
Montseny, àrea d’equipaments de l’Ajuntament, 
carrer Ignasi Sagnier, grans generadors i urba-
nitzacions Ducat del Montseny, Can Cadell, Can 
Noguera i Rio Park.

Freqüències:

Casa a Casa rUral

Zones en què es durà a terme el servei: Nucli i 

disseminat de Sant Feliu de Buixalleu, Grions i 
Gaserans, sòl urbà de la Conna i urbanització 
Buixalleu.

Freqüències:

Cada particular disposarà d'una bateria de con-
tenidors de mida mitjana per a cada fracció en 
el seu domicili.

alTres serveis

Recollida de voluminosos i de poda, deixalleria 
mòbil, i es disposarà d’una àrea d’emergència.

L’empresa adjudicatària disposa d’un termini 
màxim de 6 mesos a comptar des del dia de la 
signatura del contracte administratiu per po-
sar en marxa el servei. Durant aquest termini 
es realitzaran reunions informatives a la 
ciutadania.

Temporada alta: 15 de juliol a 15 de setembre
Temporada baixa: resta de l'any

GG: Grans generadors

Vols participar 
a Sant Feliu 

Diu?

Envia’ns ho a 
santfeliudiu@gmail.com 

Anima’t

Fracció Temporada 
alta

Temporada 
baixa

resta 1 dia/setmana 1 dia/setmana

orgànica 3 dies/setmana 3 dies/setmana

vidre 
(habitatges) 

1 dia quinze-
nalment

1 dia/mes

vidre (GG) 1 dia/mes Cada dos mesos

Paper i cartró 1 dia/setmana 1 dia/setmana

envasos 2 dies/setmana 2 dies/setmana

Fracció Temporada 
alta

Temporada 
baixa

resta 1 dia/mes 1 dia/mes

vidre 1 dia/mes Cada dos mesos

Paper i cartró 1 dia/mes 1 dia/mes

envasos 2 dies/mes 2 dies/mes
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GRUP D'ERC-AM

noU Ús del ParC de boMbers
Com tothom ja sap, des del passat 1 de gener 
d’enguany, i malgrat la ferma oposició d’aquest 
grup municipal (que va presentar al Ple de 
17.12.2021 una moció en contra del tancament, 
secundada per unanimitat per tots els regidors 
municipals), la Generalitat de Catalunya va de-
cidir tancar el Parc de Bombers del nostre po-
ble. 

La mateixa Generalitat va oferir com a alter-
nativa convertir l’antic parc en una escola de 
formació de Bombers, demanant-ne la seva 
cessió, però vist l’avantprojecte presentat, i un 
cop visitades unes instal·lacions similars situa-
des a França, es va constatar que el projecte no 
s’adequava a un entorn com el de Grions (per 
fer les pràctiques de foc s’havien de construir 
diversos edificis fets amb contenidors metàl·lics, 
entre ells una torre d’uns 14 metres d’alçada), 
sinó que era més propi d’un sòl industrial. 

Per aquest motiu el Ple municipal va aprovar 
per unanimitat una proposta presentada pel 
grup municipal de Junts x Sant Feliu denegant 
la cessió sol·licitada per la Generalitat. Però, 
amb la voluntat de facilitar que aquest equi-
pament pogués instal·lar-se al municipi, es va 
oferir a la Generalitat una parcel·la municipal 
ubicada al sòl industrial. 

En definitiva, la realitat és 
que es disposarà de l’espai 
que fins fa poc ocupaven els 
Bombers, i que pot ser útil 
per resoldre un dèficit històric que ha patit el 
veïnat de Grions, ja que podrà destinar-se a lo-
cal social d’entitats i/o associacions del poble.

Les primeres opcions que vam considerar (no 
definitives, ja que és evident que estem oberts 
a escoltar totes les propostes que ens arribin), 
van ser les ADF, l’Associació de Jubilats i la Co-
missió de Festes d’Amics de Grions. 

Els primers per un motiu evident. Les ADF se-
ran la primera línia de defensa contra el foc, i 
poder tenir un local adequat per a les seves ne-
cessitats a Sant Feliu creiem que és un benefici 
per al poble.

Pel que fa a l’Associació de Jubilats, fa temps 
que demanen disposar d’un local propi, i 
l’adequació de part de l’edifici seria la ubicació 
idònia. 

En darrer lloc, i no per això menys important, és 
per tots conegut la manca d’un espai municipal 
suficientment gran a Grions perquè els veïns 
i veïnes puguin utilitzar-lo, si així ho creuen 
oportú, per poder-hi celebrar la Festa Major.

La dinàmica de treball i funcionament de 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu s'ha 
encallat, agafant un ritme que està perjudicant 
els santfeliuencs i santfeliuenques, i ho hem po-
gut constatar directament perquè fa tres anys 
que estem exercint d'oposició.

En tenim diversos exemples.

El fet que la implantació d’un nou sistema 
de recollida d'escombraries tardi més de dos 
anys a posar-se en marxa; que els pressupostos 
s’aprovin massa tard, deixant un temps el fun-
cionament de l'Ajuntament sense cap previsió; 
que el Pla d'Actuació Municipal de prevenció 
d'incendis no s'hagi modificat des de l'any 2008; 
o que les franges de protecció i voreres de les 
carreteres estiguin encara pendents de neteja a 
principis de juliol... són fets que demostren que 
la dinàmica de treball del consistori no acaba 
d'anar ajustada a les necessitats del poble.

Qui marca el ritme i la forma de treballar, a més 
a més, de l'alcalde i el seu equip de govern, és 
la secretària de l'Ajuntament, el paper de la 
qual és fonamental. L'alcalde i l'equip de go-
vern, perquè els vam escollir en les últimes elec-
cions municipals, i els veïns i veïnes els vam fer 
confiança per prendre les decisions necessàries 

i correctes. La secretària, funcionària de l'estat, 
és la responsable de vigilar que les decisions 
preses per la corporació municipal estiguin en 
el llindar de la legalitat i que econòmicament 
siguin sostenibles. Per tant, és de vital impor-
tància que la capacitat d'entesa entre equip de 
govern i secretària sigui eficaç i àgil.

Cal recordar que estan al servei del municipi, i 
que qualsevol demora o ineficàcia en la presa 
de decisions és una falta de respecte envers el 
poble.

Volem agrair l'assistència dels veïns i veïnes 
de Sant Feliu a la xerrada-debat sobre boscos 
i canvi climàtic que va tenir lloc a Cal Mestre el 
passat 27 maig. Esperem organitzar-ne d'altres 
amb diferents temàtiques relacionades amb el 
poble.

Ànims, salut i república!



ON VA?

FRACCIÓ RESTA

Tovalloletes 
humides

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Planta de tractament:
Fracció Resta

Dipòsit 
controlat

ON VA?

PAPER I CARTRÓ

Capsa de galetes i 
bombons de cartró

Separa els elements plàstics 
i metàl·lics de la capsa de 
cartró i diposita’ls a la 
fracció envàs lleuger

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

Planta de reciclatge:
Paper

Planta de triatge:
Paper

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Paper i cartró reciclat

ON VA?

RAEE (Residus Aparells 
Elèctrics i Electrònics)

Aparells de cuina

Inclou qualsevol aparell 
d’aquest tipus, el cablejat i 
els seus accessoris.

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Empresa especialitzada Planta de reciclatge

Metalls 
valuosos

Plàstics 
(aparells)

ON VA?

DEIXALLERIA/PUNT 
VERD

Planta de reciclatgeEmpresa 
especialitzada

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Pneumàtic

MetallsPneumàtics 
reciclats

ON VA?

ENVÀS LLEUGER

Planta de reciclatge:
Alumini

Planta de triatge:
Envasos lleugers

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Aluminis

Llaunes de 
beguda

ON VA?

Medicaments 
(Farmàcia)

Flascó de vidre de 
medicaments

Medicaments caducats o que no 
necessitis i els seus respectius 
envasos. No s’inclouen xeringues, 
agulles, termòmetres, piles, gases 
o radiografies.

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Vidre reciclat

Empresa especialitzada

Vidre reciclat

Ampolla de 
suc de fruita 
de vidre

Diposita les ampolles ben 
buides

ENVÀS VIDRE

ON VA?

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Planta de reciclatge:
Vidre

Planta de triatge:
Vidre

Residu, on vas?
Podeu consultar la web residuonvas.cat si teniu 

dubtes d'on va algun residu.

Llumins de 
fusta

ON VA?

FRACCIÓ ORGÀNICA

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

Compostador

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Compost

ON VA?

PILES I 
ACUMULADORS

Bateria patinet i 
bicis elèctriques

Qualsevol classe de bateria 
elèctrica recarregable per a 
vehicles de mobilitat i els seus 
accessoris

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Empresa especialitzada Planta de reciclatge

Plom Plàstic
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2a edició del projecte “brigada 
Jove” a sant Feliu de buixalleu
Elisabet Estany tècnica compartida de Joventut

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

El projecte brigada Jove impulsat per 
l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’àrea de 
Joventut, ha contractat 2 persones joves durant 
tot el mes de juliol. L’objectiu d’aquest projec-
te és augmentar les oportunitats d’accés a una 
primera experiència laboral a un dels col·lectius 
amb més dificultats per incorporar-se al mercat 
laboral. Aquest projecte combina el treball re-
munerat amb un mòdul formatiu que pretén 
afavorir l’adquisició de competències i habili-
tats per a la vida que facilitin al jove relacionar-
se des d’una nova posició amb al mercat labo-
ral.

Enguany s’han ofert 2 contractes de mitja jor-
nada, un com a premonitora del casal d’estiu 
municipal i l’altre com a auxiliar d’agutzil. La 
Rita Ramon està ocupant la plaça de premoni-
tora al casal que organitza l’Ajuntament i des-

taca que per a ella “és molt important tenir una 
primera oportunitat al casal del seu poble, ja 
que és on des de ben petita anava”. En Taher 
Diao està donant suport a les tasques d’agutzil, 
i explica que li està agradant molt la feina per-
què està coneixent moltes coses del poble i llocs 
on no hi havia estat mai. 

Aquest projecte també va acompanyat d’una 
sessió formativa dirigida per la tècnica de Jo-
ventut per tal d'afavorir que les persones con-
tractades adquireixin competències professio-
nals bàsiques i habilitats per a la vida per tal 
de complementar el seu pas pel món laboral. 
En aquesta formació es treballen aspectes com 
les potencialitats de cadascú, el currículum i en 
què consisteixen els processos de selecció.

Per contactar amb la tècnica:
eestany@selva.cat

RITA RAMON 17 anys, Can Verneda TAHER DIAO 18 anys, Urb. Can Noguera

“Aquest mes de juliol estic com a ajudant 
d’agutzil de dia amb la meva companya 
Mònica. Hem estat fent els comptadors 

d’aigua del municipi. També hem repartit 
cartes i fulls d’activitats com, per exemple, 
el cinema a la fresca i hem anat actualit-
zant els plafons d'informació del poble.”

“Des de que sóc ben 
petita que he anat 
al casal i ara que ja 
sóc més gran tenia 
moltes ganes de 

seguir-ne formant 
part, ara des d’una 
prespectiva molt 

diferent. Sóc molt 
feliç d’haver tingut 

aquesta oportunitat, 
estic gaudint i apre-
nent molt i sobretot 

m’estic divertint 
molt. Estic molt 

agraïda a les moni-
tores i als nens amb 

qui estic, perquè 
m’han acollit i en-

senyat amb molt de 
carinyo. Recomano 
moltíssim a tots els 
joves que participin 

en el projecte!”
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novetats a l’institut vescomtat de 
Cabrera
A l’Institut Vescomtat de Cabrera el curs 22-
23 comença l’1 de juliol. Durant tot aquest 
mes i segurament part del mes d’agost, es-
perant que l’equip directiu puguem gaudir 
d’alguna setmana de vacances, 
estem de reformes. 

És el moment de revisar aules, 
arreglar desperfectes i posar 
les aules a punt per iniciar al 
setembre un nou curs escolar. 
Enguany, però, s’hi afegeixen 
reformes en tres àmbits: en els 
espais de l’institut, en l’àmbit de 
gestió pedagògica i en l’àmbit 
curricular. 

En l’àmbit curricular comença-
rem a implantar el nou currícu-
lum als nivells de 1r i 3r d’ESo i 1r 
de batxillerat. A banda del canvi 
de currículum a totes les matè-
ries, tasca que ha desenvolupat 
i embastat tot el Claustre durant 
l’última setmana de juny i prime-
ra de juliol, a 1r d’ESo es manté 
la franja d’optatives de 2 hores; es reforça la 
tutoria amb 1h i s’inicia el treball en projectes 
durant tot el curs a raó de 2 hores setmanals. 
A 3r d’ESo ampliem la franja d’optatives. I a 

1r de batxillerat també s’amplien el nombre 
de franges optatives, algunes d’elles en for-
mat trimestral. 

A l’àmbit pedagògic ampliem el nombre de 
coordinacions, passant de 2 coordinadors a 
l’ESo a 4 coordinadors, un per a cada nivell. 

Aquesta mesura ha de perme-
tre millorar la coordinació amb 
l’EDo, les tutories i l’atenció a 
l’alumnat i a les famílies. 

I finalment en l’àmbit d’in-
fraestructures tenim en marxa 
l’ampliació de la planta pilot 
(del CFGM i del PFI) amb un nou 
mòdul que integrarà en un únic 
espai la zona d’elaboració amb 
la zona de magatzem i vestuaris. 
I també farem canvis a la biblio-
teca i a l’antiga planta pilot de 
l’edifici per condicionar-les com 
a “aules de projectes” amb ca-
pacitat per a uns 35-40 alumnes. 

A l’alumnat i famílies que ini-
cieu la vostra etapa al Vescomtat 
us animem a entrar a la pàgina 
web del nostre centre https://
agora.xtec.cat/insvescomtatde-

cabrera/ i trobar més informació de tot el que 
fem al centre: projectes, activitats, xerrades, 
dinamitzacions... 

L'institut Vescomtat 
de Cabrera 

El dissabte 18 de juny vam organitzar la Festa de Fi-
nal de Curs, al pavelló de Massanes, al matí vam fer 
diferents activitats, escacs, manualitats, ioga, bàsquet, 
futbol. Per dinar vàrem fer una gran paella de fideuà 
per a tothom, i a la tarda hi va haver espectacle infantil, 
taller de globofèxia, pinta-cares.

Des de l'AMPA us volem agraïr la vostra participació du-
rant aquest curs!!!

AMPA ESCOLA ALZINES BALLADORES
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Aquest any es va poder recuperar, després de 
dos anys de pandèmia, amb una acollida molt 
bona. Van participar-hi 229 persones. Tot i que 
una gran part de les inscripcions provenien de 
famílies de l’escola, hi va haver, també, un gran 
nombre de participants externs que van po-
der gaudir d’aquesta activitat organitzada per 

l’AMPA de l’escola. 

Volem aprofitar per agrair a tots els patrocina-
dors i entitats que van fer-la possible. Els diners 
que es van recaptar va destinats a millorar el 
pati de l’escola.

IV MARXA ALZINES BALLADORES_3 d'abril
Ester Massagué de l'AMPA Alzines Balladores
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Hi hem tornat!

Aquest any ha tornat la Marxa de Gaserans, 
amb dues novetats. Per un costat teníem una 
marxa curta d'uns 8 quilòmetres aproximada-
ment i una de llarga d'uns 15, que van fer gau-
dir als 81 participants dels bonics paisatges de 

Gaserans durant la primavera. L'altra, no hi va 
haver guanyadors; tot i això els corredors més 
ràpids amb una hora van tenir el recorregut 
fet!

I com no podia faltar, un bon esmorzar per a 
tots els participants!

MARXA DE GASERANS_24 d'abril
Amics de Gaserans

Per acabar la diada 
hi va haver missa i 
aperitiu en motiu del 
Roser.
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UN SOPAR A CAN ROCÀ. CRÒNICA D’UNA 
TROBADA POSPOSADA_29 d'abril
Mercè Serra de Banyoles

N’hi havia, de ganes, i moltes. Ganes de retrobar 
cares conegudes i de veure’n de noves. Ganes de 
pujar fins a Can Rocà amb temps i anar veient 
qui arriba, d’asseure’s sota les moreres i fer pe-
tar la xerrada. El dia abans, més d’un i d’una ja 
pensava en què es posaria per anar a sopar o si 
coincidiria amb algú en concret. També hi havia 
qui feia dies que seguia la previsió del Meteocat, 
perquè som així de mena, i en canvi d’altres fins 
a última hora no van saber si arri-
barien a temps. 

Va ser un vespre de divendres de 
finals d’abril. El temps va acom-
panyar, va ser benèvol i convida-
va a sortir. S’hi van veure forces 
camises, alguna jaqueta de pri-
mavera i alguna sandàlia que 
anunciava un estiu avançat. Hi ha 
qui va estrenar modelet i d’altres 
van passar abans per la perruque-
ria. Per a molts dels convidats, el 
sopar al Restaurant Masferrer va 
ser la primera trobada social en 
molt de temps. 

La veritat és que independent-
ment de la vestimenta, tothom 
estava molt guapo. Diuen que la 
bellesa surt de dins de les perso-
nes i que la il·lusió il·lumina els 
rostres. Doncs bé, aquell vespre 
tothom va voler gaudir tant del 
moment que fins i tot estant tan 
i tan guapos no es va fer cap fotografia de grup. 
Si els que participen de la cosa fins i tot s’obliden 
de retratar-la... senyal que la cosa ha estat un 
èxit! Tot i el descuit, es va poder recollir alguna 
instantània que recordarà el sopar de la revista 
Sant Feliu Diu, posposat per la pandèmia i fet el 
dia de l'entrega del número 51.

A la taula llarguíssima preparada per a l’ocasió 
s’hi van reunir la redacció de la revista, partici-

pants puntuals, membres de l’Ajuntament... La 
majoria veïns de Sant Feliu amb alguna excepció 
importada. Una bona colla per celebrar amb un 
any de retard la festa prevista per al 2021: els 50 
números d’una aventura que va començar fa 18 
anys... l’any 2004.

L’ocasió s’ho mereixia, així que hi va haver pos-
tres personalitzades i un obsequi per als convi-
dats. Tal com passa en trobades tan esperades, 

la cosa es va allargar. Després 
de les postres van venir els cafès 
i els combinats i les enyorades 
sobretaules van reaparèixer sen-
se presses, amb aquell deixar-se 
anar que ve tan de gust. Ben sa-
but és que amb la panxa plena i 
una bona conversa tot es veu di-
ferent, tot és més agradable i res 
és tan dolent com sembla. 

Les hores van volar i a poc a poc 
alguns van començar a marxar i 
es va anar buidant la sala, men-
tre el xivarri donava pas a con-
verses més calmades i xiuxiuejos. 
La nit fresca convidava a tapar-
se una mica i els que anaven 
sortint es reunien fent rotllanes 
just a l’entrada del restaurant. 
S’hi veien somriures còmplices, 
abraçades i copets a l’esquena. 
Es van barrejar badalls amb la 
impaciència dels que no en te-

nen prou; de fet, més d’un i d’una va continuar 
la festa més enllà de Can Rocà. 

Aquell divendres d’abril la nit va ser jove a Sant 
Feliu de Buixalleu, va ser fresca i amable. Es va 
celebrar i es va gaudir, i potser més d’un se’n va 
anar a dormir amb la sensació d’haver recupe-
rat quelcom perdut. A vegades les coses tornen i 
aquella nit tots vam ser afortunats. 
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TROBADA A SANTA BÀRBARA_1 de maig
Clara Ribatallada de la Cobla L'Arbucienca

Després de dos anys de no poder celebrar-ho 
com ens hauria agradat, aquest any la Cobla 
L’Arbucienca hem pogut tornar a participar a la 
Trobada de Santa Bàrbara, oferint una ballada 
de sardanes al peu de l’ermita. La ballada va 
tenir lloc el dia 1 de maig a les 4 h de la tarda, 
després del dinar popular. L’amenaça de pluja 
ens va tenir pendents del cel fins a l’últim mo-
ment, però finalment només van caure quatre 
gotes que no van impedir que músics i balladors 
gaudíssim d’un repertori de sardanes divers, 
que va incloure sardanes clàssiques com “Colo-
meta”, de Ricard Viladesau i Caner, “Les noies 
de la costa”, de Josep Vicens Xaxu, i “Fermina”, 
de Francesc Mas i Ros, i d’altres de contemporà-
nies, com “Capital del cava”, de Joan Làzaro i 
Costa, i “Dolça Ester”, de Lluís Alcalà i Baqués. 
Va completar la tria de sardanes la composició 

del director de la Cobla L’Arbucienca, Isaac Tre-
sens i Quilez, que porta per títol “Quatre dèca-
des de passions”.

Ja fa uns quants anys (amb el parèntesi de dos 
anys forçat per les restriccions davant la Co-
vid19) que la Cobla L’Arbucienca és present 
a aquesta trobada a l’ermita de Santa Bàrba-
ra i, des de la cobla, volem aprofitar aquestes 
línies per agrair a l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Buixalleu la seva confiança en la nostra 
cobla i el fet que, des de la creació de la Co-
bla L’Arbucienca, ens triïn any rere any per 
acompanyar-vos en aquesta festa. Esperem 
poder continuar acompanyant-vos molts anys 
més, ja que per nosaltres és un plaer participar 
d’aquesta trobada, en aquest entorn fantàstic 
que és Santa Bàrbara!

"Gran dia a l'ermita de Santa Bàrbara, on 
vam poder gaudir dels balls de l'Esbart Dan-
saire Montsoriu i de la Colla bastonera Les 

Picasoques. I després de dinar gràcies als dos 
focs, vam poder ballar sardanes i acabar la 

jornada amb l'estirada de corda." 



18

se
te

m
b

re
 2

02
2_

Sa
nt

 F
el

iu
 D

iu
 5

2
Sa

nt
 F

el
iu

 é
s 

ac
tiu

FESTA HOMENTAGE A LA VELLESA_5 de juny
Maria Masferrer de Can Masferrer

Enguany, després de la pandèmia Covid-19, 
hem pogut celebrar amb normalitat la nostra 
festa, molt esperada per a tots els veïns i veïnes 
del municipi.

Com cada any, a les 10:30 h, el nostre batlle, el 
Sr. Josep Roquet, va rebre els avis i àvies obse-
quiant-los amb una rosa o un clavell vermell.

A dins, tota la Sala estava preparada i engala-
nada, i feia molt de goig.

A les 11 h es va celebrar la missa solemne 
a càrrec del Mossèn Eduard de Ribot, amb 
l’acompanyament de la coral Veus Alegres de 
Sant Hilari Sacalm.

Seguidament, es va fer el parlament per part 
del Sr. Roquet.

L’actuació de l’Esbart Dansaire Montsoriu ens 
va deixar embadalits amb els seus balls, igual 
que la de la Colla Bastonera Les Picasoques, 
molt alegres i divertits amb els seus barrets i 
donant la volta a la Sala.

El grup dels més grans, amb un ball molt ani-
mat, es van acomiadar, ja que amb la pandèmia 
no ho havíem pogut fer. Grans i no tan grans, 
felicitats a tots!

El padrí que ens representa és el Sr. Antonio 
Martínez, resident des de fa anys a la urbanit-
zació del Ducat del Montseny. La padrina, la 
Sra. Dolors Costa de Sant Segimon de Sant Feliu 
de Buixalleu. Enhorabona a tots dos.

Per agafar forces, es va servir un bon dinar fet 
pels restaurants del poble: Grions, Can Puig i 
Masferrer. Un primer plat per a tots igual, i el 
segon a triar de carn o peix.

L’Ajuntament va lliurar un regal a cada avi i 
àvia present a la Sala, però també als que no 
van poder-hi assistir, als quals l’agutzil els el 
portarà a casa.

I com no podia ser d’una altra manera, un gran 
espectacle a càrrec del mag Raul Black, la hu-
morista Maite Carreras i el grup musical Toni 
Carlo.

Aquest és un dia molt especial per a tots, on 
ens podem trobar, xerrar i recordar anècdotes i 
esdeveniments passats.

Jo fa molts anys que participo a la festa, primer 
acompanyant els meus pares, en Pere i la Mercè 
de can Pinet, i després en Martí, i sempre amb 
la nostra família, els fills, i ara també amb les 
“joguinetes” de casa, l’Emma, l’Èlia i l’ona.

Per mi sempre serà un dia inoblidable, ple de 
joia i amb molts de records, però aquest any 
encara millor, perquè ha sigut el meu primer 
any a la festa.

Desitjo de tot cor que aquesta festa tan mera-
vellosa del nostre poble no deixi mai d’existir.

Visca el poble i visca els avis i àvies!
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antonio Martínez belando
A la Festa dels Avis d’enguany vaig 
viure un dia molt especial. Vaig ser 
anomenat PADRÍ. Quan van dir el 
meu nom, els meus sentiments se’m 
van barrejar d’alegria i emoció, però 
amb llàgrimes als ulls recordant la 
meva dona, companya de vida, amb 
qui tantes festes dels avis havíem 
compartit. 

Va ser una diada entranyable acom-
panyat de les meves filles i envol-
tat de gent que mostrava el seu 
afecte més sincer. Estic agraït a 
l’Ajuntament de Sant Feliu i a tots 
els veïns i veïnes que van fer possible 
aquest dia tan bonic. 

Soc la dolors Costa Garriga, de Sant Segi-
mon, i vaig néixer a Massanes el febrer de 1935. 
Amb 7 anys vaig anar a viure amb els pares i els 
8 germans a Can Pons de Sant Feliu de Buixalleu; 
allà vaig créixer i treballar amb les feines de pa-
gès. 

El 1958 em vaig casar amb en Joan Valls, de Sant 
Segimon, i vam formar la família, tot seguint amb 
les feines de pagès, les de la casa i, entre d'altres, 
a tocar la campana de l'ermita cada migdia. La 
meva afició sempre va ser anar a buscar bolets 
fins que les cames m'ho van permetre. Això sí, fer-
se gran també té les seves coses bones: a part dels 
nets i netes, ja fa 3 anys que soc besàvia.

Vaig començar a anar a la Festa de la Vellesa 
acompanyant en Joan fins que també em va tocar 
a mi per edat; fa 12 anys que soc viuda i no he 
deixat mai d'anar-hi. M'espero a aquesta diada 
per poder gaudir de la festa i retrobar-me amb 
coneguts del poble. Aquest any no em pensava 
pas que seria la padrina, quina sorpresa! Em va 
fer molta il·lusió poder anar a rebre el ram i el 
mentó. 

Moltes gràcies.

Del 4 al 13 de juny hi va haver instal·lada 
en el hall de la Sala Polivalent l'exposició 
"Escriure, llegir i comptar", la qual 
mitjançant diversos plafons parlava sobre 
l'ensenyament rural a La Selva interior 
durant la primera meitat del segle passat.
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CAMINADA DELS JUBILATS_9 de juny
Neus Vilà de Quatre Vents

L’Associació de Jubilats, va organitzar una cami-
nada. Vam quedar amb els casals de trobar-nos a 
les 9:30 h a la Sala Polivalent, on ens esperava la 
coca i la xocolata. Es van fer dues caminades, una 
de llarga, d’uns 5 km, i una de curta, d’uns 2 km. 
A les 10 h va sortir la llarga des de la Sala Poliva-
lent amb el cotxe escombra darrere. La caminada 
es va fer pel pla de Gaserans.

Els participants de la caminada curta van sortir 
més tard i es van unir a la llarga a prop de Can 
Vinyoles. Llavors, tots plegats, vam anar al Pont 
de les Desgràcies, que s’anomena així perquè 
hi va haver una tempesta molt forta que el va 
malmetre quan hi passava un tren de passatgers. 
Pont i tren es van ensorrar. Després vam tornar a 
la Sala per agafar els cotxes i anar al Gorg d’en 
Perxistor. Alguns van anar-hi caminant. Va ser 
aquí on van matar el Cap d’Estopa, del qual en 
Josep Sanitjas ens va explicar la història i la lle-
genda. Després de fer-nos fotos, vam tornar a la 
Sala a dinar. Mentre esperàvem per dinar vam 
ballar sardanes. Durant el dinar es va brindar i 
les autoritats i els representants dels casals van 
parlar i, finalment, vam cantar el Cant del Poble. 
Per acabar el dia, va haver-hi ball.

Va ser un dia calorós, però crec que tothom s’ho 
va passar bé. Fins aviat. 
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CONCERT AL GORG_18 de juny
Martí Saula de Can Masferrer

Dins de les festes que es fan al poble, cal destacar 
la del dia 18 de juny a les 19 h, el concert que la 
regidora de Cultura, Ester Fernández, va organit-
zar al Gorg d’en Perxistor en un dia esplèndid.

Va ser remarcable el fet que hi havia gent molt 
variada, tant del poble com de les rodalies. Vam 
passar una tarda d’allò més agradable, que ens 
va permetre, també, trobar-nos amb coneguts 
que feia temps que no veiem (a causa de la pan-
dèmia) i escoltar una cèlebre orquestra, els Mont-
grins, grans músics i excel·lents cantants, que ens 
van oferir un concert variat a quatre veus, amb 
cançons ben conegudes pels assistents i, sobretot, 
peces de casa nostra, que van fer les delícies de 
tothom.

Esperem que l’any que ve puguem repetir.

Envia’ns la 
teva foto

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

Només cal que enviïs la teva 
fotografia, juntament amb el 

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

de correu electrònic: 
santfeliudiu@gmail.com

Us volem ensenyar les 
dues llimones que hem 

collit i que les vam batejar 
com a "llimona dimoniet" i 

"llimona pebrot".
L'Ariadna i la Carlota de 

Can Palet
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FLAMA DEL CANIGó_23 de juny
Colla Bastonera Les Picasoques

La Flama del Canigó és una tradició que simbo-
litza la persistència i la vitalitat de la cultura ca-
talana. Cada any s’inicia renovant la flama al cim 
del Canigó, el 22 de juny, i després és traslladada 
per persones voluntàries durant el dia 23 per tot 
Catalunya. Un cop arriba a cada poble, és a par-
tir d’aquesta flama, que s’encén la foguera de la 
nit de Sant Joan. I així va ser un altre cop aquest 
any. A la comarca de la Selva, la vila d’Hostalric 
va ser la receptora de la flama duta per persones 

voluntàries des del Canigó. Allà ens vam trobar 
persones i entitats dels pobles de la Selva per 
recollir-la i dur-la cadascú al seu municipi.

La Colla Bastonera Les Picasoques va tenir 
l’honor de ser l’encarregada de Sant Feliu de 
Buixalleu de dur la flama i lliurar-la al nostre al-
calde. Va ser molt emocionant per a nosaltres i 
estem molt agraïdes d’haver pogut participar en 
aquest acte. Visca la cultura catalana!

Som llengua i foc. De llengua, en tenim una, nacio-
nal i innegociable; la que ens uneix i ens identifica: el 
català de base que fonamenta la nostra cultura, que 
vehicula les nostres idees, que dona forma als nostres 
ideals i que es ramifica en una multitud de fórmules 
locals que l’endolceixen i el fan ric. 

També som foc, deia. Foc primigeni, purificador i re-
novador de vida, i ho festegem amb ancestrals rituals 
pagans arreu dels Països Catalans. Les Falles de Va-
lència anuncien l’arribada de la primavera. Uns mesos 
abans s’hauran encès les fogueres de Sant Antoni, de 
les quals en diem barraques als Ports de Morella i al 
Maestrat, o foguerons a Mallorca. Els correfocs i els 
focs d’artifici, d’aparatosa pirotècnia, inunden els car-
rers de pobles i viles en festa d’una atmosfera ensor-
didora i amb la dolça olor a pólvora. 

Però sobretot no podem oblidar el foc amb què cele-
brem el solstici d’estiu. L’esperada vigília de la Nit de 
Sant Joan s’encendrà, al Canigó, la flama que haurà 
d’estendre’s simbòlicament de Salses a Guardamar i 
de Fraga fins a Maó, i que serà baixada a peu per 
complicats camins de muntanya, des del cim de la 
nostra muntanya-emblema, gràcies a l’esforç de la 
nostra gent. 

I és que, a diferència d’altres cultures, les catalanes i 

els catalans, del nord i del sud, de ponent i insulars, 
som un poble que camina. Caminem per conèixer i 
per estimar el país. El nostre present beu encara 
d’aquell excursionisme primigeni que, pas a pas, va 
fondre’s amb el territori. Transitar-lo lentament i amb 
la mirada amatent esdevé un tret de cultura. Ho va-
ren fer Mossèn Cinto Verdaguer, Joan Coromines o 
Josep Maria Espinàs; i Perejaume amb el seu caminar 
artístic. 

Caminem, també, com a expressió d’una resistència 
radicalment pacífica i revolucionària. Som de pas 
contundent, marcat, inflexible, que ens uneix com 
a poble en un sol crit, llimant divergències, acostant 
mirades. Caminar ha esdevingut un signe d’identitat 
propi, un gest de llibertat en el procés cap a la sobi-
rania nacional. Recordeu les Marxes per la Llibertat, 
aquelles columnes humanes que entraren a Barcelo-
na l’octubre del 2019. Aquesta imatge ho digué tot 
de nosaltres. 

Som així: llengua i foc, i al mateix temps i si em per-
meteu la irònica paradoxa, som un poble incombus-
tible que forja pas a pas, obstinadament, el seu propi 
futur.

eliseu Climent - Manifest Flama del Canigó 2022
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REVETLLA DE SANT JOAN_23 de juny
Júlia Fugarolas, Berta Ramon i Martina Barnola

El dia 23 de juny és la revetlla de Sant Joan, i a 
Sant Feliu es fa una festa a la Sala en què una 
entitat del poble va a buscar la flama del Canigó 
i llegeix el manifest. Aquest any Les Picasoques, 
quan la van portar a la Sala, ens van fer un parell 
de danses per animar la festa. Tot seguit, quan 
van acabar de llegir i de fer les danses, es va fer 
un sopar. Tota la gent que va venir a participar 
en aquesta festa tan bonica i familiar del poble, 

va poder gaudir d’una revetlla increïble i d’un 
sopar boníssim. Per sopar hi havia entremès, en-
trecots amb patates fregides i gelat d'ametllat. 
Un cop es va acabar el sopar, hi va haver ball 
per a tothom a càrrec del grup Pentagrama. A 
la mitja part del ball es van fer les dotze i tocava 
encendre la foguera de Sant Joan. Un cop ence-
sa, tothom va gaudir de la tradició i va seguir el 
meravellós ball. 

"A continuació us explicarem com va ser la nos-
tra nit de Sant Joan a la Sala Polivalent. La nos-
tra nit de Sant Joan va començar preparant els 
entremesos per a tothom i fent els preparatius 
de les taules. Quan ja ho teníem tot a punt, vam 
poder començar a sopar i a assignar les taules 
que havia de servir cadascú. Les taules tenen as-
signades a dos menors i un adult. Quan tothom 
va estar assegut a taula i esperant el menjar, 
vam començar a portar el que era necessari: 
begudes, els entremesos que havíem preparat, 
els entrecots i les postres. Un cop vam acabar 
de servir tot el sopar, la nostra feina havia aca-
bat i vam poder gaudir de la nit de Sant Joan. 
Vam estar tota la nit tirant petards i menjant 
coca. Era boníssima! També vam poder gaudir 
de la música i de l’ambient festiu. A mitjanit, 
van encendre la foguera, una pila gegant de 
troncs i fustes es va convertir en un gran foc 
que il·luminava aquell indret i omplia la gent 

d’il·lusió i escalfor. Sant Joan, per als joves com 
nosaltres, representa el final del curs escolar 
i, per tant, una festa molt esperada que vam 
gaudir al màxim. La nit de Sant Joan és una de 
les festes del poble més divertida i animada, i 
estem molt contentes de poder ajudar a servir 
taules mentre passem una nit màgica. No us la 
podeu perdre! Us hi esperem l’any que ve per 
gaudir d’un Sant Joan que recordareu!" 
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@aj_santfeliubuixalleu

Ajuntament Sant Feliu 
de Buixalleu

@AjSFBuixalleu

CINEMA A LA FRESCA_8 de juliol
Esbart Dansaire Montsoriu

Ara que ha arribat l’estiu, les vacances i la calor, 
no hi ha res que vagi millor que un vespre sopant 
a la fresca i mirant una pel·lícula; així va ser el 
nostre 8 de juliol. 

Tot i ser una activitat que era organitzada per 
l’ajuntament, es va donar l’oportunitat a l’Esbart 
Dansaire Montsoriu d'ajudar en l'organització i 
participar-hi. Aquell dia unes hores abans, tots 
els participants es van reunir per començar a or-
ganitzar tots els preparatius i fer que fos la vetlla-
da perfecta. La gent va poder gaudir del cinema 
a la fresca, acompanyat d’un sopar, que constava 
de pa amb botifarra, beguda i gelat. Afegir tam-
bé, que es va oferir un servei de bar durant la 
nit. Els membres de l’esbart van participar com 
a cambrers, que repartien els sopars a les taules. 

Es va triar una pel·lícula que pogués agradar a 
tots els públics. Així doncs ens vam decantar cap a 
una pel·lícula musical: el Gran showman; tracta 
sobre un home que està decidit a portar un ne-
goci tot i les circumstàncies de l’època. Un film 
que tracta sobre els orígens dels circs, com també 
en lluitar pels teus somnis. 

La nit va acabar amb un gran nombre 
d’espectadors, i una felicitat per part de tots els 
organitzadors i participants.

Agrair a l’Ajuntament per permetre a l’Esbart po-
der gaudir i participar en la realització d’aquest 
cinema a la fresca. 
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IV TORNEIG DE BITLLES CATALANES “ELS 
PERXES”_9 de juliol
Emma Codina del carrer Montseny

dies/setmanes abans del torneig: es fan reu-
nions, s’envia la publicitat als clubs, contactem 
amb els col·laboradors, preparem obsequis i pre-
mis, s’inscriuen els equips,.... Ja queda poc! 

9 de juliol de 2022, 18:30 h: comença el IV Tor-
neig de bitlles catalanes “Els Perxes”. 23 equips 
inscrits a la fase classificatòria, d’entre els quals 
dos de Perxa d’Astor. 

L’equip de Perxa d’Astor Negre queda en primera 
posició amb 645 punts (5 tirades) i es classifica per 
la final!

9 de juliol de 2022, 20:30 h: iniciem la final 
amb els 5 millors equips, Perxa d’Astor Negre, 
Sant Llàtzer, Va tornem-hi!, Gent del Barri de Pe-
quín i Alls Secs Piquen. La final va estar molt dis-
putada; nervis, tensió i emoció tant a pistes com a 
les grades. Finalment es va classificar en primera 
posició el Sant Llàtzer seguit del Va Tornem-hi, 
el Pequín, els Alls Secs Piquen i el Perxa d’Astor 
Negre.

Tot seguit s’entreguen els premis als equips 
guanyadors, a la millor jugadora i al millor juga-
dor amb la presència de l’il·lustríssim sr. alcalde 
de Sant Feliu, Josep Roquet.

9 de juliol de 2022, 22:30 h: 144 comensals so-
pem a la fresca per concloure la jornada. Amani-
da de pasta, pollastre rostit i gelat són el nostre 
menú. Com a punt i final un sorteig d’obsequis, 
gentilesa dels nostres col·laboradors, i un a re-
veure fins l’any que ve!



servei d'atenció integral a la diversitat afectiu-sexual i de gènere de la 
selva (sai la selva)
adreça electrònica: sai@selva.cat

Horari d'atenció: hores convingudes, de dilluns a divendres, de 9h. a 14h. Cal demanar cita prèvia 
trucant, enviant un correu electrònic, o bé, presencialment.

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

  n és aquest Racó?
Aquesta secció de la revista municipal té com 

objectiu donar a conèixer indrets, racons, topò-
nims, peces arquitectòniques, arqueològiques, etc., 

ubicades en el nostre municipi. 
Així, a cada número publiquem una fotografia 

d'un indret, per tal que els veïns i veïnes pugueu 
descobrir on i/o què és. 

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

Aquestes fotografies ens mostren dos dels 
petits blocs vidrats, dels molts que n’hi ha, 
distribuïts en el que queda de la vella casa de 
Can Beltran, entre l’obra constructiva dels 
panys de paret que es mantenen drets. Els 
blocs semblen fets d’una pastada de fang i de 
calç barrejats, i devien haver estat revestits 
accidentalment, o intencionadament, de 
vidre liquat procedent d’un forn de vidre que 
antigament hi hagué aquí a prop. Aquests 
blocs mantenen la subtilesa extraordinària 
del bany de vidre, brillen al sol i donen 
originalitat pròpia a l’obra. 

El Forn de Vidre de Can Beltran és el nom que 
la tradició de Gaserans ha conservat des de fa 
molts anys, i que ha perdurat alguns segles 
sense més informació que l’oral. Tot i que la 
gent avui en digui el Forn de Can Beltran, no 
sabem del cert on estava situat, perquè no en 
queden restes, i, encara que en aquell 
moment existís la casa, el forn havia d’estar 
apartat per tenir un pati de maniobra, neces-
sari a fi d’assistir la combustió, per la gran 
escalfor que desprenia i pel risc d’incendi que 
implicava. Al clos del forn hi podien tenir fins 
a una dotzena de petites finestres per on 
s’introduïen els gresols, uns morters d’argila 
refractària capaços de resistir altes tempera-

En el número anterior el Racó era:
PARETS DE CAN BELTRAN tures. Els gresols eren emple-

nats amb els integrants necessa-
ris, convenientment barrejats, 
que, un cop fosos, es convertien 
en la pasta de vidre. Els compo-
nents més importants són la 
sílice, com a primera matèria, 
que s’extreu de la sorra, amb la 
qual cosa el forn havia d’estar a 
prop d’on hi hagués sorres 
silícies, i la coloració verdosa 

provenia del sodi, obtingut de les cendres de 
plantes marines. Per fondre la sorra la tempera-
tura del forn necessitava assolir els 1.500°C. 
Arribar a aquesta temperatura costava molt i, 
un cop aconseguida, s’havia de mantenir. Quan 
treien del forn un gresol amb la pasta de vidre, 
els vidriers començaven la fabricació dels objec-
tes de vidre més utilitzats: gots, copes, gerros, 
porrons, setrills, ampolles i garrafes. Ho feien 
amb el sistema antic del bufat, del que en queda 
la frase fetabufar i fer ampolles. 

Segons el record popular que conservava en 
Joan de Can Merla, casa on havia nascut i viscut, 
abans d’haver-hi les cases del veïnat del Mas 
Esglésies, del qual coneixia la tradició que 
passava de pares a fills, els solars havien sigut 
ocupats per les corts i els porxos destinats als 
animals d’aprovisionament de materials per a la 
fabricació del forn. Tot fa pensar que formaven 
un bon estol d’animals, perquè, com hem 
explicat, feia falta traslladar, probablement 
sempre a bast, totes les matèries primeres, tant 
les de prop com les de lluny, i també era necessa-
ri portar llenya assecada per a la alimentació del 
foc, a més de fer arribar la producció a mans dels 
clients.

Jaume Fugarolas

 antic estadant de Can Lleganya
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50+2 anys de casats
Aquell dilluns de Pasqua de l’any 1970, en Joaquim Masferrer de 
Can Rocà i la Francesca Cabra de Breda es prometien amor, i 

ho feien oficial casant-se a la parròquia de Breda. 
50 anys més tard, ni un dia més ni un dia menys, tenien la festa 

organitzada per celebrar-la aquell mateix dia. A causa dels 
contratemps i entrebancs ocasionats per la pandèmia, però, es 
va haver de cancel·lar sense saber quan es podria reprendre la 

celebració. 
Dos anys més tard, el dilluns de Pasqua del 2022, finalment es 
celebraven les més esperades noces d’or. Començava el dia 
amb una missa a la parròquia de Breda, seguida d’un aperitiu i 
un bon dinar al Restaurant Masferrer, acompanyats sempre dels 

familiars i amics més propers. No hi va faltar el pastís, ni els 
discursos, ni l’alcalde i el seu equip, que va lliurar la placa de 

commemoració pels 50 anys de casats, un dels detalls que va 
fer emocionar els nuvis. 

Aniversari de casament noces d’or
Joaquim Masferrer i Francesca Cabra

30/03/1970-30/03/2020

100 anys i mil històries
La Rita, nascuda el 16 de juliol del 1922 aquest 

any n’ha fet 100!
Quanta vida! Ella sempre ha estat una persona 

alegre, valenta i amb molta empenta. A 
vegades la vida no li ha posat fàcil però 

sempre ha sabut trobar la manera de tirar 
endavant.

La Rita sempre ha estat molt familiar, i aquest 
any hem volgut trobar-nos per poder brindar i 

celebrar aquesta data tan especial. L’amor 
que sentien les tres germanes sempre ha 
estat molt present a la família, i d’alguna 

manera amb aquesta trobada de filles, nétes i 
néts, elles també eren aquí.

Feliços 100 i feliços tots! Feliços tots els anys 
que poguem gaudir de tu i de la teva 

companyia!
La teva família.

La meva veïna del 
Ducat del 

Montseny, la Rita 
Martí, la mare de la 
Dolors Taberner, va 
complir 100 anys!

Jesús Ruíz

Rita Marti Exposita
16/07/1922-16/07/2022

Felicitats!

Felicitats!

100 anys

Per finalitzar la festa tampoc va faltar-hi el 
ball, amb el qual, amb gresca i xerinola, els 

més grans posarien fi a un dia molt especial 
i emotiu per a tothom.
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Bé, ja ha passat més d’un any des que la nostra 
mare ens va deixar. Era una persona que estava 
disposada sempre a ajudar i a participar en tot, 
per això us voldríem fer un petit resum de la seva 
vida com a mare, àvia i besàvia. 

L'Angelina de Can Costa, així era com tothom la 
coneixia i li posava cara, va néixer el dia 29 de 
desembre de 1931 a Gaserans, a Can Nolasco, i 
ens va deixar el dia 4 d’abril de 2021.

A la seva joventut era una noia alegre i molt en-
ginyosa, era filla d'en Salvador i de la Rosa, tenia 
una germana més gran, la Quimeta.

De molt joveneta va aprendre el “Corte i la con-
fecció” tal com es deia antigament.

El 29 de setembre de l'any 1952, amb 21 anys, 
es va casar amb el nostre pare, en Lluís Molas 
Anglas, de Can Costa de Gaserans. Treballava a 
la via, era ferroviari i va ésser aleshores quan la 
mare va començar a ensenyar noies a cosir i tam-
bé feia roba per a la gent.

Varen tenir dos fills, la Rosa Maria i en Salvador; 
tres nets, la Sònia, l’Ivan i la Mireia, i actualment 
era besàvia de l'Èlia, l’Elsa, l’Elna i en Biel. Per 
ella, la família era el puntal i ella que era tan 
creient, ens deia que cada dia demanava a Déu 
que ens protegís.

L'Angelina era una dona molt capaç i emprene-
dora. Al llarg de la seva vida va treballar i fer fei-
nes de tota mena. Tal com he dit abans, cosia per 
a la gent i també ensenyava noies a cosir, més 
tard va anar a treballar pel camp, a cavar i co-
llir blat de moro, faves, patates i altres cereals. Al 
temps dels bolets anava a buscar-ne i els portava 
a vendre, primer a Breda i després a Llinars. Va 
treballar, als estius, a la fàbrica Skol, on embote-
llaven cervesa i la resta de l'any, si la necessitaven, 
anava a netejar i a guardar els fills del director i 

Angelina 
Viñets i 
Mercader
Rosa Maria Molas de Can Costa
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del químic als habitatges que estaven al costat de 
l'empresa, fins que varen tancar.

Durant molts anys va netejar els despatxos de 
l'empresa outils Wolf, i més endavant va passar a 
fer el dinar dels treballadors, ja que aquesta em-
presa era francesa, amb sucursals a tot Espanya i 
Catalunya i un cop al mes es reunien els directius 
i comercials, i ella era la cuinera.

A la nostra mare li agradava molt cuinar, i com 
que era una persona amb moltes ganes de fer co-
ses, sempre estava disposada a treballar perquè 
a casa entressin uns diners més i així entre ella 
i el nostre pare, amb el temps varen poder fer 
moltes millores a la casa i ens varen poder pagar 
uns estudis i ajudar a formar-nos com a persones 
adultes.

Va treballar de cuinera al Restaurant de la Parra 
de Sant Celoni i al Restaurant Mas Joan de Sant 
Pere de Vilamajor, també durant uns anys ana-

va a fer el dinar de Festa Major d'algunes cases 
d’Hortsavinyà, Fogars de la Selva i Hostalric. Més 
tard va col·laborar en la Festa Major de Gaserans 
i també en la Matança del Porc.

També va ésser membre de la Coral de Massanes i 
cada divendres anaven a assajar per poder cantar 
a l’església en dies de festes. 

Un dels seus 
més grans 
talents i que 
a més deia 
que la re-
laxava, era 
fer punt de 
creu, que, 
per cert, 
va fer uns 
quadres me-
ravellosos. 
També feia 
ganxet i mit-
ja.

L'any 2017, 
a la Festa 
dels Avis de 
Sant Feliu 
de Buixa-
lleu, amb 85 anys, va ser escollida PADRINA, una 
gran sorpresa per a ella i un orgull per a tota la 
família.

En un petit resum podríem dir que la nostra mare, 
àvia i besàvia va ésser un exemple per a nosaltres. 
Ella sempre estava a punt per ajudar-nos i sobre-
tot ens va ensenyar moltes coses. Sempre deia 
que la vida no és un ram de flors, però que s’ha 
de saber afrontar. Amb molta cura i fe també ens 
deia que ella cada dia pregava a Déu perquè ens 
guiés i ens deslliurés de qualsevol malaltia.

L'any 2006 va enviudar i va ésser una altra etapa 
de la seva vida, va afrontar quedar-se sola a casa 
per tal que nosaltres poguéssim fer la nostra vida.

Per ella i per tothom els anys 
passen factura i ja feia un temps 
que se li havia diagnosticat 
una demència, tot i que ens va 
conèixer a tots fins a l'últim mo-
ment. La vam cuidar el millor 
que vàrem poder i saber. A casa 
no hi va falta mai l’harmonia 
familiar, era el que ella sem-
pre ens havia dit, i així vàrem 
procurar fer-ho sempre. Es va 
fer tot el que estava al nostre 
abast perquè ella es sentís feliç 
i acompanyada amb el que tant 
estimava, la seva família.

Ara des d’allà on sigui de ben 
segur que ens està cuidant i no-
saltres sempre la tindrem en el 
nostre cor.

Fins molt aviat!
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A tot Catalunya sols hi ha dues esglésies anti-
gues dedicades a Sant Segimon, i les dues cu-
riosament estan situades al Montseny. Una és el 
santuari a peu de la carena de Matagalls, al mu-
nicipi de Viladrau, on el sant hi va fer penitència; 
i l’altre és la modesta, i molt antiga, església de 
Sant Segimon del Bosc, situada al límit septen-
trional del municipi de Sant Feliu de Buixalleu, a 
tocar d’Arbúcies. Totes dues esglésies sols disten 
dotze quilòmetres en línia recta.

segimon, rei de la borgonya

En la caiguda de l’imperi romà diversos pobles 
bàrbars van penetrar a Europa, com els burgun-
dis, que es varen instal·lar a l’entorn de Lió i va-
ren fundar el regne de Borgonya. Amb el temps 
es varen convertir al catolicisme. Segimon, que 
havia nascut a final de segle V, era fill del rei 
de la Borgonya Gondebaud i de la princesa Teu-
dicela. Segons la tradició recollida a l’antic bre-
viari de Vic, Segimon va travessar el Pirineu, i a 
l’arribar a Vic es confessà amb un sacerdot de la 
ciutat que l’envià al Montseny. Aquí va fer vida 
eremítica en una cova, a uns grans penyals a 
1230 m d’altitud, a la carena que baixa de Mata-
galls i s’aboca bruscament sobre els torrents de 
Rentadors i l’oratori, mirant als Pirineus, potser 
recordant el seu origen a l’altre costat de la ser-
ralada. És l'indret on ara hi ha el santuari de 
Sant Segimon del Montseny, on el futur sant va 
viure lliurat a la pregària, alimentant-se tan sols 
d'herbes i productes silvestres.

Dos anys va estar de penitència Segimon, fins 
que el rei Gondebaud va venir a buscar el seu 
fill i retornaren junts a la Borgonya. La llegenda 
conta que la trobada de pare i fill fou a l’entorn 
de la font de Matagalls, i que al principi Segi-
mon no va reconèixer el pare. Abans de retornar 
al seu regne, Segimon va entallar dues creus de 
fusta que va deixar a la seva cova. Gondebaud 
va morir l’any 516 i Segimon va esdevenir el nou 
rei de Borgonya. Durant el seu regnat va desta-
car per la seva recta vida cristiana i els seus ac-
tes penitents. La història explica que, posterior-
ment, el rei franc Clodomir li declarà la guerra 
i el derrotà, va annexionar-se la Borgonya, i va 
llençar el rei Segimon, juntament amb la seva 
muller Júlia i els seus dos fills a un profund pou 
del territori d'orleans. Va ser un primer de maig 
del 524, i des d’aleshores l’església catòlica va 
santificar Segimon.

santuari de sant segimon del Montseny

Les creus que Sant Segimon va deixar a la cova 
montsenyenca foren descobertes per un pastor 
de Can Bosch veient com cada vegada que pas-
sava per allà el seu bou s’hi agenollava. El pas-
tor avisà el rector de Viladrau, i aquest el bisbe 
de Vic, i tots en processó pujaren a la muntanya 
per veure les creus. El bisbe ordenà que fossin 
exposades a l’altar de l’església parroquial de 
Viladrau, però un miracle va fer que la mateixa 
nit les creus retornessin altra vegada a la cova. 
El bisbe va ordenar fins a tres vegades que fos-
sin restituïdes les creus a l’església parroquial, 
però les tres vegades, les creus retornaven mira-
culosament a la cova. Explica la llegenda, trans-
crita al llibre “Vida del gloriós Sant Sagimon 
Réy i Màrtir de la Borgonya” publicat el 1860 
a Vic, que “vehent lo Bisbe tant grans merave-
lles, manás que fessen allí una Iglesia á invocació 
del benaventurat Rey i mártir Sant Sagimon”. 

Dos temples dedicats a
Sant Segimon al Montseny
Òscar Farrerons de la Universitat Politècnica de Catalunya
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Les creus foren l’origen del 
culte i veneració a Sant Se-
gimon al Montseny, però, 
malauradament, van ser 
cremades en la profanació 
del santuari que els france-
sos van perpetrar el 1810.

Des de 1290 està acreditat 
que l’actual indret de Sant 
Segimon del Montseny fou 
un lloc de visites i de devoció 
cristiana que, a poc a poc, el 
varen convertir en un dels 
santuaris més famosos del 
país. Des de ben aviat els 
bisbes catalans concedeixen 
indulgències als que visitin 
la capella de la cova, com 
acredita un document emès per la cúria papal 
d’Avinyó el 1317, que segons traducció d’Antoni 
Pladevall i Font diu: "situat en un lloc de gran 
horror i vasta solitud, no feta ni fabricada per 
ma d'homes sinó per voler de Déu, on cada dia 
s'hi fan molts i variats miracles i es dóna culte a 
Déu”. Allà visqueren durant sis segles ermitans 
que s'hi santificaven, feien missa i atenien els 
visitants. Tenien obert el santuari entre l’1 de 
maig, dia de Sant Segimon, i el 30 de novem-
bre, diada de Sant Andreu. Durant l’hivern, al 
santuari era impossible de viure-hi per les con-
dicions climatològiques, i per això feien vida a 
la capella de la Mare de Déu de l’Erola, situada 
prop de Can Bosch.

Durant molts segles els rectors de Viladrau va-
ren tenir cura de Sant Segimon, però des de 
mitjan segle XIX la propietat va passar als amos 
de Can Gat. El santuari es mantingué viu fins al 
1936, des d’aleshores Sant Segimon va entrar en 
un greu declivi devocional i ruïnós per l’edifici.

Malgrat les obres de restauració que s’estan 
portant a terme en els darrers anys, Sant Segi-
mon encara avui presenta un estat malmès. Això 
no impedeix que el santuari continuï exercint 
una forta atracció sobre la gent del Montseny i 
més enllà, tot i que està lluny dels seus temps de 
màxim esplendor, quan va arribar a ser un dels 
santuaris més famosos de Catalunya, que atreia 
peregrins d’arreu del país. Cada primer de maig, 
des de 1959, que la Unió Excursionista de Vic va 
reprendre la tradició dels vells aplecs, s’hi cele-
bra la missa anual, a les portes de l'església o de 
la cova, amb una nodrida assistència i un popu-
lar esmorzar, en recordança al rei de Borgonya 
que fou penitent al Montseny.

sant segimon del bosc

La petita ermita de Sant Segimon del Bosc és si-
tuada a l’àmbit més boscà del terme municipal 
de Buixalleu, al nord, contrafort dels massissos 
del Montseny i de les Guilleries, on abunden els 
boscos d’alzines sureres, pins pinyoners i casta-
nyers. L’església és emplaçada en un lleuger coll 
de la pista amb vistes impressionants a les Agu-
des i a tot el Montseny en general. 

La façana de Sant Segimon té una porta en arc 
de mig punt adovellada, en direcció sud-est. Co-
ronant la façana hi ha una torratxa d'espadanya. 
Un dels elements més característics de l’església 
és el seu atri adossat davant de la façana princi-
pal, amb els seus nou arcs de mig punt rebaixats, 
tres per cada costat. Quantes postes de sol im-
pressionants es poden veure asseguts en aquest 
atri!

El pas del temps ha modificat molt l’origen 
romànic de l’esglesiola de Sant Segimon del 
Bosc, on de la primitiva estructura romànica sols 
en resta l’orientació, i l’edifici actual és bàsica-
ment del segle XVI, restaurat el 1953. Els murs es 
troben reforçats als laterals per tres contraforts. 
La primera notícia que en tenim és de 923, quan 
depenia de la parròquia d'Arbúcies, però ja des 
del 1244 pertany a Sant Feliu de Buixalleu.

A Sant Segimon del Bosc també s’hi organitza 
un aplec, organitzat en aquest cas per la Comis-
sió de Festes, i se celebra el primer cap de set-
mana de setembre; aquest 2022 serà el dissabte 
3 i diumenge 4. Tradicionalment en l’aplec hi ha 
un ball dissabte nit i actes festius i missa el diu-
menge al matí. 
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Esbart dansaire 
Montsoriu Esbart Dansaire 

Montsoriu

Després d’un temps parats per la pandèmia, els 
esbarts hem tingut l’oportunitat de tornar a 
compartir escenaris durant la temporada 2022. 

Enguany vam poder fer 5 actuacions, entre les 
de pobles veïns i les de casa. Les nostres balla-
dores van poder estrenar la nova temporada 
el dia 20 de març a Tona, on van ser convi-
dades per l’Esbart Castell de Tona. Vam passar 
un matí molt entretingut en què vam poder 
gaudir d’altres danses tradicionals que ens van 
oferir els altres esbarts. 

La següent actuació va ser a casa, l’1 de maig, 
a l’ermita de santa bàrbara on, com cada any, 
és un plaer participar-hi, juntament amb la 
Colla Bastonera les Picasoques. Al migdia, des-
prés de la santa missa, es va poder gaudir de 
l’actuació de l’esbart i de les Picasoques, la qual 
cosa va oferir un gran nombre de danses tant 
tradicionals com contemporànies. 

El mes de maig va ser molt mogut, en termes 
d’actuacions. Després de la de Santa Bàrbara, 
vam organitzar una actuació a casa, on vam 
tornar el convit a l’Esbart Castell de Tona. Cal 
tornar a agrair a la Colla Bastonera les Picaso-
ques la participació en l’actuació. La ballada es 
va fer a la tarda del dia 14 
de maig. Després, en aca-
bat, es va oferir un bere-
nar a tots els participants. 
Finalment, vam acabar el 
mes de maig amb una ac-
tuació a blanes el dia 28, 
on vam participar en la 
trobada d’esbarts infantils 
i juvenils. Seguidament, a 
les 8 del vespre, els cossos 

de dansa dels esbarts ens van oferir una selec-
ció de danses tradicionals i no tant tradicionals. 
Acabada la ballada, es va fer un sopar de ger-
manor per a tots els participants i els familiars, 
seguit d’una vetllada d’animació.

Vam acabar les actuacions de la temporada el 
dia 5 de juny, a la festa d’homenatge a la 
vellesa, en què l’esbart va oferir un repertori 
variat, tot combinant-se amb la Colla Bastone-
ra Les Picasoques. Com hem dit, el repertori 
de danses que portava l’esbart va ser divers, 
de manera que vam poder gaudir de peces 
de caire tradicional i actual, com per exemple 
“hola”, música utilitzada a les olimpíades de 
Barcelona del 1992, o “El que ens fa somiar”, 
una música d’un grup català modern. L’esbart 
vol agrair la participació d’exballadors del grup 
que ens van fer gaudir de la dansa catalana, 
com el cas de la representació que ens van fer 
de “La gran jotada”. Finalment, en acabar la 
ballada, l’Ajuntament va donar un obsequi a 
tots els balladors i balladores participants. Per 
acabar es va fer el dinar popular amb tota la 
gent gran del poble. 

Com a tancamet 
de temporada, 
l’esbart va orga-
nitzar una festa 
de cloenda, en 
què hi va haver 
jocs d’aigua i un 
sopar per a tots 
els membres. 
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Associació de
Jubilats
Benvolguts,

Ja estem a finals d'estiu, un estiu molt calorós i 
sense pluja. Cal protegir-se del sol i beure mol-
ta aigua. 

A continuació, un resum de les activitats que 
hem fet durant els mesos d’abril, maig i juny. Al 
juliol i a l’agost hem agafat vacances.

Teatre a barcelona: el sopar dels idiotes

El 21 d’abril, una vintena de persones, junta-
ment amb una vintena més del Casal de Gual-
ba, vam gaudir d’una estona molt divertida. 
Aquesta comèdia té un ritme frenètic, altes do-
sis de bon humor i moltíssima energia i també 
ens deixa una ensenyança, que si la voleu saber, 
us toca anar a veure l’obra.

Caminades pels pobles de la selva

vilobí d’onyar, salitja i sant dalmai. di-
jous 7 d’abril.

Al poliesportiu ja ens esperava xocolata desfe-
ta i coca, mentre anaven arribant els membres 
dels casals de la comarca i anàvem saludant i 
parlant amb persones que coneixíem. 

A les 10 h ja van avisar que començava la mar-
xa llarga per als més valents, uns 10 km per les 
rodalies.

Al cap d’una estona els que van fer la marxa 
curta, uns 4 km, van anar passejant per camins, 
vorejant els camps, que estaven preciosos, 
verds els de cereals i grocs els de colza. 

Després vam anar a la granja de Can Bes. Vam 
admirar el museu de la pagesia, que cada vega-
da té més sales, i també les vaques de llet i ve-
dells. També vam poder comprar a l’agrobotiga 
de productes de la llet i de carn vacuna.

El dinar de germanor, més de 200 persones, 
també va ser en el gran menjador que hi ha en 
aquesta masia. Com sempre, a l’acabar el dinar 
van haver-hi els parlaments i agraïments.

anna Gubert de Els Miratges

arbúcies. dijous 12 de maig.

Va ser el dijous 12 de maig del 2022, que es va 
fer la caminada a Arbúcies. Érem uns 22, apro-
ximadament del nostre casal. A 2/4 de 10 ens 
vam trobar a Can Cassó, on vam poder apar-
car en el seu pàrquing, ens vàrem retrobar 
amb gent coneguda d’altres caminades. Ens 
van cridar segons la marxa que volíem fer, la 
llarga, d’uns 7 km i la curta, de 3 km. A les 10 
començàrem la primera: la primera parada va 
ser al Molí Salar d’oli d’Arbúcies, que corres-
pon a una cooperativa que van recuperant les 
oliveres de la vall d’Arbúcies i han aconseguit 
fer un oli molt bo i ens obsequiaren amb un 
tast. Continuà la marxa per Can Forriol, la font 
del Traginer i Can Riera.

Per altra banda, vam sortir els de la caminada 
curta: ens vam passejar pel poble, que amb la 
seva riera i caminois, fa que tothom gaudeixi 
de la fresca que hi fa.

Arbúcies és un lloc diferent: amb el seu clima 
gaudeixen de flors precioses i de tots els co-
lors (per alguna cosa l’anomenen el jardí del 
Montseny). Ens van fer arribar fins a la zona es-
portiva i passejant pels fondals ens vam trobar 
unes ruïnes que es veu que eren d’una fàbrica. 
S’escalfava l’aigua de la riera i així corbaven la 
fusta, d’aquí ve el nom de la Corbadora. Tam-
bé van explicar que en breu inaugurarien una 
nova Llar de Jubilats.

Ens van oferir un refrigeri que ens va venir molt 
bé a tots, després de la caminada. Seguidament 
tots (érem uns 190) ens vam encaminar cap al 
Restaurant Grions, on ens van oferir un bon di-
nar. No van faltar unes paraules de cada repre-
sentant dels pobles assistents, així com el “Cant 
del Poble” de comiat.

 Maria saurí de Can Cerdanya

sortida a navarra. del 12 al 15 de juny

Del 12 al 15 de juny, el Casal de Gualba i el de 
Sant Feliu ens posem en marxa cap a Navarra.

El dia 12 al matí a les 7 sortim de Sant Feliu, 
passem per Gualba i l’autocar ens porta a di-
nar a Pamplona, a l’hotel on ens estarem 4 dies, 
molt confortable i acollidor.

A la tarda visitem la ciutat, el nucli antic, els 
carrers dels “encierros”, el bar que freqüentava 
Ernest Hemingway, el bar Iruña.

El dia 13, visitem la zona central de Navarra, 
olite amb el seu Palau Reial molt bonic, una 
bodega on ens expliquen l’elaboració del vi i 
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aCTiviTaTs

Aquesta temporada, entre 2021 i 2022, encara 
que l’epidèmia de la covid no hagi arribat del 
tot al final, ja que sembla que ja quedarà com 
qualsevol malaltia de les que tenim, malaura-
dament, ara actualment hem seguit fent acti-
vitats.

Hem deixat de banda tot el que ens pugui pas-
sar, hem tornat a la normalitat, col·laborant els 
dilluns a l’escola de memòria, els dimecres clas-
ses de català i els dimarts tertúlia, tot això al 
local de Grions.

Referent als dimarts, de 4 a 6 de la tarda, els 
homes juguen a les cartes i les dones, a part 
de passar una estona, sempre parlem del que 
podríem fer. Així que hem fet i estem aprenent 
a fer algunes manualitats, d’idees ja en tenim, 
però deixem 
el temps per 
endavant.

Aquí mos-
trem els nos-
tres treballs: 
unes pinyes 
trobades al 
bosc que es 
van pintar de 
vermell per 

tenir un ram de flors, uns lliris blancs i unes flors 
de tots colors, així com uns vanos molt divertits.

Per Sant Jordi, vam fer uns punts de llibre, que 
tothom va pintar segons la seva imaginació, 
però no hi va faltar la rosa.

També, un dimarts, en Blay es va oferir a fer 
una arrossada per als assistents a les activitats. 
Va ser un dia diferent, vam menjar un bon arròs 
i vam passar una bona estona.

Tot jubilat de la nostra associació que vulgui, 
pot venir a col·laborar amb nosaltres, com més 
serem més riurem!

Francesca Cabra de Can Rocà

aprofitem per fer-ne una degustació.

A la tarda anem al poble de Javier, contemplem 
el castell per fora i entrem a la basílica. A con-
tinuació marxem cap a Leire, monestir on els 
monjos ens delecten amb cant gregorià. El pai-
satge és meravellós i la guia ens va explicant 
tot de detalls d’aquest monestir romànic mai 
espoliat.

El dia 14 ens toca la part nord, la Vall del 
Baztan, ple Pirineu, paisatges verds. Visitem el 
poble de Zugarramurdi, on hi ha unes coves de 
les bruixes on es celebraven “akelarres”, molt 
espectaculars. També visitem una formatgeria 
on degustem i comprem formatges d’ovella i 
ens fan una exhibició de control del ramat amb 
el gos pastor.

A continuació, visitem el poble de Elizondo, 
poble molt bonic, lloc on l’escriptora Dolores 
Redondo escenifica les seves novel·les.

El dia 15 visitem la ribera de Navarra: Tudela. 
Anem a veure un hortolà que ens explica el cul-
tiu de les carxofes i els espàrrecs. Continuem 
cap al sud i el paisatge és molt diferent, molt 
sec i molt poca vegetació. Després també visi-
tem les Bardenas Reales, que sembla talment 
com trobar-se en un pel·lícula de l’oest ame-
ricà, amb molta calor i formacions rocoses im-
pressionants.

Dinem a Tudela després de fer gana passejant 
pel nucli antic. Una vegada amb la panxa ple-
na, ja ens espera el bus per tornar cap als nos-

tres pobles: Gualba i Sant Feliu de Buixalleu.

De la comunitat foral de Navarra m’ha cridat 
l’atenció que tot està molt cuidat i net. La 
gent és molt simpàtica i acollidora. I es veuen 
aerogeneradors en tots els punts alts així com 
camps de plaques solars. A més, els boscos i els 
camps estan molt ben cuidats i nets. 

rosa rodoreda de Can Santos
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Un anY esTranY
Des de feia uns anys teníem la central de coor-
dinació de la comarca de la Selva instal·lada al 
parc de bombers de Sant Feliu de Buixalleu, la 
qual cosa ens permetia una bona comunicació 
entre Bombers i ADF. Excusats per la pandèmia, 
es va decidir que la central de coordinació no 
podia compartir l’espai del parc de bombers. 
L’any 2021, just quan acabàvem de sortir de la 
pandèmia, encara no ens deixaven instal·lar la 
central al parc de bombers, i enguany, que les 
mesures de prevenció contra la Covid-19 són 
pràcticament nul·les, tampoc no ens hi volien, 

al parc, que, a més a més, van decidir tancar 
sense avís previ. Ens va arribar la informació a 
través dels informatius de TV3: vergonyós. 

Des de fa anys la coordinació amb els bombers 
havia anat millorant fins que va arribar a ser 
molt bona. Aquest últims anys, en l’àmbit de la 
feina, continua sent bona, però quan arribem a 
alts càrrecs, ja no és així. 

Per fer-vos-en una idea. D’ençà del temporal 
Glòria s’han anat arreglant camins per tornar 
a fer-los transitables, i encara esperem interès i 
resposta per part dels bombers. 

ADF
Guilleries-Montseny
Josep Riera de Can Puig. President ADF Guilleries–Montseny

el taller de memòria

La Janna continua amb nosaltres fent-nos tre-
ballar les cèl·lules del cervell. També un dia va 
venir una altra monitora, l’Anna, que ens va fer 
fer coses amb el mòbil per saber el nivell que 
tenim de coneixement de les noves tecnologies.

A finals de juny vam tancar el curs amb un di-
nar. Ja ens van dir que el proper curs, a partir 
de setembre, continuarem. 

Gràcies a la Creu Roja i a l’Ajuntament per sub-
vencionar aquestes classes.

Classes de català

El grup de català ha tancat el curs 21-22 fent 
el berenar de cloenda amb els seus aprenents, 
aprenentes i amics i, alhora, aprofitant per 
conèixer una mica més els racons del nostre po-
ble. La Pilar Fonoyet ha estat la guia i la que 
ens ha explicat les anècdotes, vegetació... con-
cretament l’alzina protagonista de la plaça de 
Sant Segimon del Bosc.

Per aprendre i millorar, entre tots, no només cal 
desempolsegar els vicis lingüístics provocats pel 
contacte amb llengües veïnes, falta de lectura, 
excés de comoditat... també s’ha de coordinar 
amb els comentaris (frase reflexió), treball de 
gramàtica, coneixement de la història de la 
llengua, expressió oral, lectura de poemes, de-
bats, anàlisi i treball d'expressió (revista del po-
ble, articles...)

Tot i així, és indispensable la lectura personal, 
freqüent, diària, i l’escriptura, molt útils per in-
crementar la pràctica activa de la llengua.

És important remarcar l’interès, les ganes 
d’aprendre i de participar en activitats del grup 
de català per millorar la nostra llengua. Enda-
vant!

Festa final de curs de les alzines ballado-
res. 18 de juny 2022

L’AMPA ens va demanar col·laboració per a la 
festa de final de curs de l’escola Alzines Balla-
dores, i molt alegrement hi vam accedir fent 
algunes activitats: jocs de taula (escacs, oca, 
tangram...) i papiroflèxia.

Va ser un matí molt agradable amb la canalla.
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Cal tenir en compte, també, que cada any es 
feia una reunió de coordinació de la comarca 
amb tots els implicats en els incendis, ADFs, 
Agents Rurals, Bombers, Mossos d’Esquadra, 
Consell Comarcal, Diputació de Girona... En-
guany, a dia 21 d’agost encara no s’ha fet. 

El gener vam patir una sequera crítica, que es 
va estabilitzar amb les 
pluges de febrer i març; 
però el mes de maig van 
començar les onades de 
calor, que es van allar-
gar fins ben avançat 
l’agost. Per sort, durant 
els darrers dies d’agost 
han arribat pluges que 
han generat una certa 
calma. 

Cal dir que l’Ajuntament 
ens han ofert poder tor-
nar a tenir la central de 
coordinació i lloc per al 
material a l’antic parc 
de bombers. 

Finalment, voldria agrair a tothom el seu com-
portament responsable, i especialment als pa-
gesos per treballar els camps, que ajuden a pre-
venir incendis. 

Seguirem treballant pel nostre entorn amb 
l’ajuda de tots.

noves FiGUres al CenTre d’aTenCió 
PriMÀria: dieTisTa-nUTriCionisTa i 
reFerenT de benesTar eMoCional 
CoMUniTari
Mireia López referent de Benestar Emocional Comunitari

El Departament de Salut de Catalunya ha 
promocionat dues noves figures a l’atenció 
primària que reforçaran la tasca comunitària ja 
existent.

La Glòria Gómez, dietista-nutricionista (DN), i la 
Mireia López, referent de benestar emocional 
comunitari (RBEC), s’han incorporat fa poc 
temps a l’Àrea Bàsica de Breda-Hostalric, de 
manera que uneixen forces a l’equip comunitari 
(Pilar Casellas, infermera, i Narda Almendras, 
metgessa comunitària) que fa anys que fan 
feina comunitària des del CAP.

L’objectiu de la Glòria (DN) serà promocionar 
l’alimentació saludable en la població general 
i reforçar l’abordatge de les persones que 
presentin algun factor de risc o alguna condició 
de salut que faci necessària l’adaptació de 
la dieta habitual. Farà suport a l’equip de 
professionals del CAP, a més de treballar 
conjuntament amb els agents comunitaris 
pertinents. Aquesta figura ha sorgit davant 
la preocupació pels hàbits alimentaris de la 
població ja que, segons l’enquesta de salut de 
Catalunya, un 17% de la població d’entre 18 

i 74 anys, i un 11,7% de la població d’entre 
6 i 12 anys, presenta obesitat, i la prevalença 
augmenta amb l’edat.

El propòsit de la Mireia (RBEC) serà fer promoció 
i prevenció del benestar emocional de la 
població. Cal dir que els RBECs són graduats 
en psicologia i, per tant, la Mireia és psicòloga. 
Una de les conseqüències de la pandèmia i del 
confinament ha sigut l’afectació emocional i de 
salut mental de la població, per la qual cosa la 
Mireia se centrarà a treballar en la detecció de 
situacions de risc per poder reconduir o pal·liar 
aquest malestar.

La Glòria i la Mireia, juntament amb la Narda 
i la Pilar, detecten les necessitats del poble 
i, a partir d’aquí, creen un pla d’acció per 
treballar i reforçar aquestes necessitats, que es 
poden abordar amb tallers, xerrades o grups 
psicoeducatius fins que es reforci la prescripció 
social, en la qual tots els actius comunitaris 
poden col·laborar per poder fer-ho possible. 
Actualment ja comencen a establir contacte 
amb les entitats i fan un diagnòstic actualitzat 
de les necessitats del poble de Sant Feliu de 
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el sUïCidi
Mireia López referent de Benestar Emocional Comunitari

Alguna vegada has sentit que una situació 
t’ha superat emocionalment? T’has sentit tan 
malament que fins i tot t’ha passat pel cap 
desaparèixer? Si t’has sentit així, en realitat 
ha sigut perquè realment necessitaves escapar 
d’aquest patiment, no perquè realment 
volguessis desaparèixer. Com ho vas afrontar? 
Vas demanar ajuda? Encara et venen aquests 
pensaments?

Si no és el teu cas, però, coneixes algú a qui 
li hagi passat o a qui li estigui passant? Com 
ho has viscut? Has sentit la necessitat d’ajudar 
aquella persona però no has sabut com fer-ho? 
o vas saber clarament què fer i on anar? Si és 
la segona opció, ens n’alegrem molt, però si 
no ho és, no et jutjarem, perquè vivim en una 
societat que encara oculta i té com a tabú el 
suïcidi.

El suïcidi és una realitat sobre la qual és bo 
que anem destapant mites i comencem a 
visibilitzar-la per poder detectar persones que 
pateixen i poder-les ajudar sense que se sentin 
discriminades ni jutjades. Amb motiu del dia 
10 de setembre, que és el dia mundial per a 
la prevenció del suïcidi, volem exposar què 
podem dir-li i què no a una persona que té idees 
de voler morir o suïcidar-se, i desmitificarem 
algunes creences al respecte.

Primer de tot, si ens trobem amb una persona 
que manifesta el desig de suïcidar-se o fa 
comentaris de l’estil que la vida no val la pena 
o que seria millor ser mort, adoptarem una 
actitud d’escolta activa i sense jutjar.

Què farem o direm?

- Escolta, sense jutjar. Deixa que la 
persona parli dels seus sentiments i no els 
infravaloris. A aquella persona, la situació li 
està generant molt patiment.

- Expressa la teva preocupació per aquesta 
persona i pregunta-li, sense tabús però 
respectuosament, sobre les causes que la 
fan sentir així.

- Informar-la que hi ha recursos d’ajuda 
disponibles (telèfon, metge, urgències, 
centres de salut mental…), que el que 
està experimentant es pot tractar i que els 
sentiments suïcides seran temporals, però 
que és bo posar fil a l’agulla per poder 
travessar aquesta situació, que és millor 
passar-la acompanyada.

- Mostra’t disponible, mostra interès i 
recolzament a aquesta persona.

Què no farem ni direm:

- Mai desafiarem la persona perquè ho faci.

- Evitarem comentaris del tipus: “no n’hi ha 
per a tant”, “tots tenim problemes”, “això 
no és tan dolent”… Potser seria millor dir: 
“No puc imaginar el que estàs passant però 
soc aquí per si necessites que parlem.”

- No controlem la persona excessivament. 
La sobreprotecció o desconfiança cap 
a aquesta persona pot fer que se senti 
infravalorada i que augmenti el seu 
sentiment d’incapacitat.

- Mai l’enganyarem ni li donarem falses 
expectatives com “tot anirà bé” o “segur 
que tot s’arregla”, ja que pot resultar 
invalidant per a aquesta persona.

respecte a les creences, en desmitificarem 
dues:

- La persona se suïcida perquè vol cridar 
l’atenció. Doncs si està demanant atenció, 
per què no l’hi donem? Per què necessita 
cridar la nostra atenció? Què necessita que 
atenguem? Aquestes crides d’atenció són 
un crit desesperat d’ajuda. 

- El suïcidi no es pot prevenir. Es pot prevenir 
si tenim bona informació i parlant-ne. I no 
només cal parlar sobre el suïcidi, sinó també 
sobre el malestar, el dolor, el patiment, la 
tristesa… totes aquelles emocions que ens 
han ensenyat a ocultar i a evitar socialment. 
Donar veu a totes les emocions, ensenyar-
nos a regular-les i a acompanyar-les és 
important per poder acompanyar una altra 
persona. Per tant també és una manera de 
prevenir el suïcidi.

Cal saber que Catalunya compta, des del 20 de 
juny de 2022, amb un servei especialitzat en 
l’atenció telefònica 
a persones amb 
conducta o ideació 
suïcida, i als seus 
familiars o persones 
properes. Les trucades 
s’atenen les 24 hores 
del dia, els 365 dies de 
l’any, i el professional 
activa els recursos que 
necessita la persona. 
El telèfon d’atenció 
és fàcil i conegut: el 
061.

Buixalleu. Ja s’han reunit amb la regidora del 
municipi i aviat contactaran amb les entitats.

Tot plegat serveix per fer créixer el teixit 

comunitari entre tots els agents del poble, 
i quantes més persones hi participem, més 
àmplia serà la nostra mirada i més lluny podrem 
arribar.
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AQUEST HOME EM PREOCUPA
Mercè Serra de Banyoles 
Friso perquè arribi el moment i en Toni marxi. 
Quan sento el cop de porta i el bombí fa dos 
tombs, una sensació agradabilíssima em recor-
re tota l’esquena des del cap fins a la punta de 
la cua. Llavors és quan m’estiro i automàtica-
ment salto al llit pelut i coquetó, que tan ben 
posat queda sobre el bufet de l’aparador.

A aquesta hora els últims rajos de sol il·luminen 
les finestres més altes del barri vell, però aquí a 
baix ja fa estona que una penombra tardoren-
ca ho abraça tot. M’agrada. Just al davant la 
senyora Moris hi té unes glicines violetes pre-
cioses i unes heures que recorren tota la façana 
de l’edifici de dalt cap a baix, amagant la pe-
dra. Són d’un verd profund, d’aquests verds de 
bosc espès i de menta fresca. És el meu paisat-
ge. Amb aquestes vistes m’hi adormo, hi faig 
becaines les tardes de diumenge, recargolada 
dins el meu llitet calentó. Només m’aixeco de 
tant en tant per anar a fer un mos darrere el 
taulell. En Toni és tan bon jan que no s’oblida 
mai de deixar-me alguna cosa per picar. A ve-
gades m’agradaria saber parlar per fer-li en-
tendre que prefereixo mil vegades les restes 
de salmó abans que qualsevol cosa que surti 
d’una llauna. Em pensava que li havia quedat 
clar quan després de l’últim sopar improvisat 
al rebotiga, vaig ajudar-lo a recollir, netejant 
com una patena les safates de tataki que havia 
portat “ella” de no sé quin restaurant “súper 
cool”, em sembla que va dir. No hi ha hagut 
més sopars.

A vegades penso que no n’aprendrà mai. Sem-
pre li passa el mateix, s’enamoren dels seus 
mobles, no pas d’ell. No sé pas com coi s’ho 
fa, però en pesca cada una que fa por. La del 
tataki es va passar l’estona fent-se fotos per al 
seu Insta, crec que en cap moment va plantar el 
cul a la cadira, per tant, tècnicament diria que 
allò no va ser un sopar. Si més no, no un sopar 
com l’entendria en Toni. M’hi vaig fixar bé, els 
observava detingudament. Aquell dia em vaig 
decidir per acomodar-me dins la pica de por-
cellana del rentamans modernista. Quin moble 
tan delicat! En Toni m’hi deixa posar, ja sap que 
quan té visites em porto bé. A més, el meu co-
lor gris perla queda ideal a sobre d’aquest mo-
ble i ell ho sap, i se n’aprofita quan vol impres-
sionar algú. No vaig néixer lletja, què hi farem. 
Doncs bé, només de veure cap a on decantava 
la conversa entre aquell parell em vaig adormir. 
Aquest home em preocupa. 

Tornant al meu paisatge dominical, val a dir 
que em considero una privilegiada. Per a mi, 
que m’agrada presumir, no hi ha més bella ex-
periència que poder formar part d’un apara-
dor. Això és el que faig els diumenges quan en 

Toni no hi és. Amb el seu permís, és clar, perquè 
va ser ell qui va col·locar el llit de color mar-
fil sobre el bufet del segle XIX. Crec que no el 
vendrà mai, el bufet. És massa bonic, massa car, 
massa de tot; queda massa bé a l’aparador. I 
si el ven, a on dormiré jo? El meu llit hi queda 
perfecte al damunt. Qualsevol altra opció seria 
rebaixar-me. Doncs bé, les tardes de diumen-
ge poden ser molt entretingudes, fins i tot més 
que entre setmana quan la botiga està oberta. 
Per davant de l’aparador hi passa gent que va 
al cinema d’aquí al costat. Queda ben amagat i 
per la poca parròquia que hi atrau diria que no 
és un cinema gaire freqüentat. Hi passen ver-
sions originals, vaig sentir a dir un dia a en Toni. 
Aprofitant el moment em dedico a observar, 
una a una, les persones que van passant, i elles 
a mi, perquè jo em faig veure. Tant és així que 
fins i tot quan dormo, o em faig l’adormida, 
em miren i es queden embadalides davant 
l’aparador, com una criatura davant d’una ge-
lateria. 

Fa una estona que n’he vist una d’interessant, 
de persona vull dir. Una noia que duia un ves-
tit vermell i que de ben segur anava al cinema. 
M’hi he fixat perquè feia una cara trista. Cami-
nava lentament fixant-se en l’heura de la seny-
ora Moris i, llavors, s’ha girat cap a l’aparador, 
m’ha vist i ja l’he atrapat. S’ha aturat a mirar el 
bufet com tothom, però llavors ha dedicat més 
segons de l’habitual a les peces de terra hidràu-
lic que en Toni va col·locar-hi al damunt. Inte-
ressant. M’he fet l’adormida però la respiració 
m’ha delatat. Crec que, per un moment, s’ha 
imaginat que formava part de la decoració. 
No ha fet cap foto. Interessant, altra vegada. 
D’això fa un xic més d’una hora, per tant, no 
tardarà massa a tornar a passar perquè aquest 
carrer és un cul de sac i el cinema és al final.

Ep! El bombí? Dos tombs? Com? Què hi fa en 
Toni aquí? Però si és diumenge! No, no! Ja no 
estic bé al llit, ja no estic bé enlloc! Salto i me’n 
hi vaig. A la rebotiga. Llaunes? Renoi quina ma-
nia amb les llaunes de menjar. Per què em por-
tes llaunes? Ep! L’aparador... alerta! D’un salt 
em torno a enfilar al bufet. Un, dos, tres nois 
passen decidits cap a la plaça de l’Ajuntament, 
aquests ja han sortit del cinema. Atenció! Em 
començo a recargolar en mi mateixa, m’estiro i 
em rasco les orelles pausadament quan la noia 
del vestit vermell s’atura davant meu. M’hi es-
forço. Em toco els bigotis amb les potes del da-
vant. Continuo movent-me mentre li arrenco 
un somriure. 

- Què coi fas, Ànima?-en Toni fa cara 
d’intrigat, el tinc ben desconcertat.

Mai em moc d’aquesta manera però l’ocasió 
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s’ho val. En Toni ve cap a mi per darrere el bufet. 
Des de l’altra banda de l’aparador, la noia no es 
mou i no li veig cap intenció d’agafar el mòbil 
per fer fotos. És perfecta. Ara sí que això s’ha 
de rematar. Salto cap al vidre i mantenint els 
moviments sinuosos el rasco en direcció a ella, 
que torna a riure i posa la mà contra l’aparador 

com si em volgués tocar. Tota jo m’hi refrego. 
S’han creuat les mirades i en Toni s’acaba de 
rascar l’orella dreta. Ep! Bon senyal. 

A veure, Toni, si acabes la feina, que prou que 
em costa a vegades adreçar-te. 

Sí que és un privilegi viure a Grions, Sant Feliu o 
Gaserans... el nostre entorn està envoltat per di-
verses espècies d’arbres com l’alzina, el roure, el 
suro, alguns pins...

Encara no havien arribat les onades de calor, es-
tàvem a finals de maig, però, el ressò dels poemes 
d’en Martí Boada entonats pel Grup de Català 
onejaven dins la sala de Cal Mestre de Sant Feliu 
de Buixalleu, la qual estava plena de veïns, amics, 
familiars, coneguts... Moltes gràcies pel vostre en-
tusiasme.

Poder reunir personalitats, ponents amb la quali-
tat i coneixement d’en Martí Boada, l’Anna Sanit-
jas, en Joaquim Mataró, en Josep Maria Tusell, ha 
estat un honor i una satisfacció per al poble.

MarTÍ boada (dr. en Ciències ambientals, 
investigador en ciència i tecnologia ambien-
tal, iCTa, professor de geografia de la Uab, 
més de 100 llibres publicats...)

La natura ens presenta un diàleg de saviesa que 
hem de saber escoltar i interpretar. El bosc és una 
gran aula, comparable a una catedral, en la qual 
hem d’aprendre i respectar. «Mai es crida dins el 
bosc.»

Per aquest motiu el bosc està ple d’indicadors, 
els quals ens fan saber les condicions de salut en 
què es troba el nostre entorn, així l'existència de 
la merla d’aigua en els nostres rius o rierals és un 
bon indicador de la qualitat de l’aigua.

S’hauria de descartar el terme propietari (caracte-
rístic dels segles passats) pel de gestor forestal.

Estem immersos en un procés d’EMERGÈNCIA CLI-
MÀTICA, en què la temperatura del planeta està 
augmentant massa de pressa degut a l'excés de 
diòxid de carboni. Encara depenem massa del car-
boni.

JoseP M. TUsell (responsable tècnic del Con-
sorci Forestal de Catalunya)

A Santa Bàrbara hi trobem molta diversitat 
d’arbres, alguns dels quals no es troben en bones 
condicions.

La llenya, la fusta morta, ha augmentat 4 vegades 
en aquests 3-4 anys.

No ENS HA DE FER PoR TALLAR ELS ARBRES; mas-
sa peus d’arbres provoquen estrès, consumeixen 
massa aigua del subsòl i provoquen un desequili-
bri en l’intercanvi de gasos (augment de Co2 i dis-
minució d’o2), i aboquen a malalties (augmentant 
exponencialment el nombre de plagues).

Actualment és complicada la tala dels arbres per 
les accions ignorants d’alguns ecologistes o natu-
ralistes. També el mal ús per part d'alguns ciuta-
dans desinformats o poc civilitzats (bicicletes, mo-
tos...).

FALTA MÉS GESTIó FoRESTAL o GESToRS FoRES-
TALS.

QUiM MaTaró (gestor forestal de sant Feliu 
i professor de filosofia)

El propietari és una espècie en risc d’extinció, i les 
perspectives de futur no són bones, «no es gua-
nyen prou bé la vida». Amb el canvi generacional, 
quants en quedaran?

El propietari forestal és com un indi de la reserva.

A Sant Feliu sobra bosc i falta més conreu. Hem de 
fer més rendible aquest bosc!

S’ha d'obrir la ment a altres solucions i poder in-
cloure o incorporar un possible impost o cobra-
ment en concepte dels tants serveis derivats de l'ús 
dels productes i del gaudi dels boscos i el seu en-
torn equiparable a la taxa impositiva de les ciutats. 
Així el plaer d’anar a caçar bolets... les passejades 
pels seus indrets... la satisfacció de poder inspirar 
l’oxigen i respirar sense gasos contaminants... po-
drien ser una bona aportació econòmica.

Boscos i canvi climàtic: el cas de Sant Feliu de Buixalleu
Maria Gubert de Can Castelló
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Hi ha una altra mirada de l’ecologisme actual i 
que tots hauríem d’entendre i fer-nos-la nostra: 
adaptar-nos al ritme de la naturalesa (respectant 
el seu temps, sense presses) i consumint els pro-
ductes de proximitat evitant gastar-los o comprar-
los si no són de temporada.

anna saniTJas (directora general 
d’ecosistemes Forestals i Gestió del Medi)

Hem d’enfocar-nos a un canvi de paisatge per ob-
tenir zones i boscos que siguin viables ambiental-
ment i econòmicament, ja que els nostres boscos 
estan patint estrès hídric, presenten clares evidèn-
cies de mancança d’aigua, amb massa retenció 
d’oxigen i mínima captació de diòxid de carboni, 
amb un sotabosc massa dens i cada vegada més in-
controlable, tant pel seu abandonament com per 
les dificultats econòmiques dels propietaris.

És necessari que hi hagi boscos amb menys arbres. 
Tallar arbres per garantir el futur.

L’objectiu és buscar solucions per prevenir el risc 
dels incendis als nostres boscos.

- Tenir els camins arreglats i nets per facilitar el 
pas de bombers.

- Identificar o buscar zones de protecció fores-
tal (zona del castell de Montsoriu). 

En el nostre poble hi ha dos tipus de gestors se-
gons les hectàrees de terreny del propietari, així 
tenim grans extensions (Sant Feliu), on es reque-
reix un tipus de gestió, i petits o mitjans propietats 
(Grions, Gaserans) on es fa una altra gestió. S’ha 
de treballar i planificar conjuntament la gestió fo-
restal per obtenir viabilitat econòmica, al marge 
de les subvencions.

Tots quatre ponents coincideixen que:

Els focs s’apaguen a l’hivern.

Un bosc ben gestionat té menys risc d’incendis.

MoLTES GRÀCIES!

Falten accions més visibles i contundents perquè 
el nostre poble també contribueixi a millorar 
l’entorn i prendre accions per disminuir el canvi 
climàtic.

- Per què encara no formem part de la reserva 
de la Biosfera?

- És suficient el suport que reben els que es 
dediquen al treball del camp i del bosc?

- Els recursos que es donen als ADF són sufi-
cients?

Volem agrair, també, al Grup Municipal d’Esquerra 
el suport donat per tal de dur a terme aquesta xer-
rada. 

Avui, dia de Sant Joan, anem a 
fer una visita als nostres familiars 
als cementiris de Sant Feliu i la 
nostra sorpresa és trobar-nos-els 
tan bruts i deixats...! Acabem de 
celebrar la festa de l’Homenatge 
a la Vellesa, la festa més gran del 
poble, on admirem la gent gran 
que estimem; no estaria bé que un 
cop ja no hi són els continuéssim 
cuidant i respectant? 

El cementiri és un lloc de pau i 
tranquil·litat on ens hi hauríem de 
poder sentir millor quan els anem 
a visitar.

"opino que..."reFlexioneM: Ho FeM bé?
Mateu Valls i Núria Vall-llosera de Sant Segimon



 

41

se
te

m
b

re
 2

02
2_

Sa
nt

 F
el

iu
 D

iu
 5

2
El

s 
no

st
re

s 
re

co
rd

s

Carnisseria pública de Gaserans, 
Grions i Ramió, en el s.XV
Jaume Fugarolas antic estadant de Can Lleganya

Les traduccions de documents antics que 
tractem en aquest escrit ens permeten 
conèixer l’establiment a Gaserans d’una 
carnisseria pública a la baixa edat mitjana, 
a la meitat del s. XV, una llicència de venda 
documentada que persistí més de 300 anys. 
Totes provenen de l’arxiu de Can Draper, 
investigat per en Jaume Coll i Castanyer, 
historiador autodidacte i estudiós del 
llatí. Nasqué a Breda l’any 1920, es casà a 
Gaserans amb Narcisa Torrellas, la Ciseta 
de Can Puig, l’any 1947. Morí l’any 1990. 
Apassionat de la recerca històrica, deixà un 
valuós arxiu de traduccions de escriptures, 
en pergamí i en paper, de Breda i Gaserans, 
totes elles numerades, vulgaritzades del 
llatí, transcrites o resumides per ell mateix. 
Al seu arxiu hi queda una investigació molt 
important per a la història de Gaserans, 
amb documentació traduïda a partir del s. 
XII. 

Darrere la casa de Ca n’Arabia de Gaserans 
queden unes petites restes de parets 
del que fou una casa, a les darreries 
anomenada Ca l’Urgellès, nom que, de 
petit, havia sentit dir a la meva padrina. 
L’any 1835 hi constava en Josep Hosta de 
masover. Segons la tradició en els anys 20 
s. XX, un cop abandonada, les pedres que 
quedaven de la casa foren traslladades pel 
seu propietari, l’amo de Can Draper, al seu 
pla de regadiu, per construir-hi una barraca 
molt àmplia destinada a usos agrícoles. 

La primera notícia 
documentada d’aquesta 
casa data del dia 2 de 
març de l’any 1458, 
data històricament 
assenyalada per tractar-
se de l’obtenció d’un 
privilegi, o permís, per 
part d’en Pere Forest per 
a l’establiment d’una 
carnisseria pública a 
Gaserans, consentiment 
atorgat pel mateix 
Vescomte de Cabrera. Els 
proveïments de carn en 
el vescomtat de Cabrera 
eren prerrogativa del 
sobirà jurisdiccional, tal 
com es pot comprovar 
en el mateix privilegi 
atorgat per Violant 
de Cabrera, muller 
i procuradora del 

vescomte Bernat Joan de Cabrera. Un article 
de la Gran Enciclopèdia Catalana diu que les 
autoritats jurisdiccionals regulaven també 
la venda de carn en totes les jurisdiccions i 
consells municipals de Catalunya, en fixaven 
el preu i la gravaven amb el pagament de 
diversos drets. Les carnisseries tenien corral 
propi, les bèsties havien de ser mortes als 
escorxadors autoritzats i la venda només 
era permesa a les carnisseries. De la bèstia 
s’aprofitava tot, inclosos els menuts i la pell 
per assaonar. La consumien els que gaudien 
de bon predi.

Pergamí de Can Draper Nº 62, de data 2 
de març de 1458. Resum: Privilegi o permís 
que dona Violant de Cabrera, muller de 
Bernat Joan de Cabrera, Comte de Mòdica 
i vescomte de Cabrera, a Pere Forest, fill 
de Llorenç Forest, pagès de Gaserans, i als 
seus dos hereus i successors, per posar una 
carnisseria a la dita parròquia de Gaserans. 
Fet a la vila de Blanes en la data assenyalada 
en el mateix document, 2 de març de 1458. 
Testimoniatge: Noble Pons de Cabrera i 
“Venerabilis Francischus de podio de domo 
dicte domine comitissi de Modicha”. En 
poder de Jaume Joan Manresa, notari de la 
vila i terme del Castell de Blanes. Ratificat 
per la mateixa Violant, i altre volta pel 
mateix Pons de Cabrera com a testimoni 
el dia 9 de març de 1458. Al peu hi ha la 
firma del propi notari Jaume Joan Manresa. 
Violant tenim que era procuradora del seu 
marit i també consta el document de la seva 

procuració fet a Blanes el 
17 de juny del 1451, en 
poder del mateix notari 
de la vila i terme del 
Castell de Blanes. 

Un altre document molt 
posterior, el Nº 4 en 
paper, de 19 de desembre 
de l’any 1778, revela, en 
forma de recordatori, 
que al cap de pocs anys 
d’aquest primer permís 
o privilegi, el mateix 
Vescomte de Cabrera 
autoritzà una nova 
escriptura de confirmació 
per a l’establiment de la 
Taula de Carnisseria als 
Forest, aquesta atorgada 
en la vila de Sant Celoni 
als 17 dies del mes de 
desembre de l’any 1465, 
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del que, en el document esmentat de 
1778, donava fe de l’escrit original i la 
seva vigència Antoni Poch, notari de dita 
vila de Sant Celoni i de Pertegàs. Aquestes 
primeres escriptures autoritzaven als Forest 
l’establiment de l’escorxador, això és, del 
dret de tallar i vendre carn de bou, vaca 
i vedell, cabra, ovella, moltó, xai mascle, 
i altres carns, a Gaserans, Grions i Ramió, 
sota prestació d’un cens de 3 sous de tern, 
pagadors tots els anys per la primera festa 
de Nadal. Aquesta autorització escripturada 
estigué vigent des de l’any 1465 fins al 
1778, any en que fou extingida per aquest 
últim document, com veurem. 

Plec de documents amb paper sobre La 
Carnisseria de Gaserans. Document Nº 1 
del 23 d’abril de 1677. En aquesta data els 
Draper havien esdevingut propietaris de La 
Carnisseria, en concret era de Joan Draper i 
Forest. El document en qüestió diu que en 
Joan Draper i Forest i el seu fill Sebastià, 
el 25 de setembre del 1638, havien venut 
La Carnisseria a L’obra de l’Església de 
Gaserans a carta de gràcia a redimir. Amb 
aquesta escriptura del 23 d’abril de 1677, 
ja mort en Joan Draper i Forest, el seu fill i 
hereu Sebastià, reclama a l’obra la revenda 
de La Carnisseria a fi de recuperar-la. 
Resum:

Ignorar no podeu vosaltres Josep Ararà 
prevere i rector de l’Església de Gaserans i 
en dit nom administrador i governador dels 
emoluments i pecúnies de la Obra de dita 
Església, i Bernat Abert i Joan Plademunt, 
pagesos de Gaserans, de present obrers 
i administradors de les pecúnies i 
emoluments pertanyents a la Obra de dita 
església, que amb acte rebut en poder 
dels notaris públics Pau Puigmarí i Garau 
Fonolleres, regints la notaria d’Hostalric 
al 25 de setembre de 1638, Joan Draper i 
Forest i Sebastià Draper son fill, a carta de 
gràcia de redimir mitjançant, vengueren a 
Joan Plademunt i Joan Raminyó, tresorers, 
obrers i administradors de l’església de 
Gaserans i de pecúnies de dita Obra i en dit 
nom, tot lo dret de tallar carn que dits pare 
i fill Drapers venedors tenien per sos justos 
títols en tot dit terme de Gaserans i altres 
termes, per preu de 200 lliures barceloneses, 
amb pacte que sempre i quant dits Drapers 
i los seus los tornessin aquelles i lo que 
havien pagat de lluïsme als directes Senyors 
(Vescomtes) i salaris de actes, en tal cas dits 
obrers s’obligaren per ells i per los en dita 
Obra successors, en firmar revenda de dita 
Carnisseria, corral, casa i hort en aquell acte 
venuts als dits Drapers, com de l’acte de 
carta de gràcia, o promesa continuada al 
peu de dit acte. Hostalric. Testimonis: Josep 
Vernet prevere i Ramon Vernet, escrivent. 

Plec de documents amb paper sobre La 
Carnisseria de Gaserans. Document Nº 3, 

de 1 de maig de 1677. Escrit a la coberta: 
Pertany a la casa dita La Carnisseria, que 
és la revenda feta per lo rector i obrers de 
Gaserans als Draper. Resum: Josep Ararà 
prevere i rector de la parròquia de Sant 
Llorenç de Gaserans, Bernat Abert i Joan 
Plademunt, l’any present obrers de l’Obra de 
dita església parroquial, per raó d’aquesta 
revenda, concedeixen i entreguen a vos 
Sebastià Draper, present i acceptant, La 
Carnisseria i corral de dita parròquia i l’hort 
contigu. També revenem la terra amb 
alzines, roures i suros anomenada Lo Aulet 
de La Carnisseria. El preu de la revenda és 
de 247 lliures i 10 sous barcelonesos, que 
reconeixen haver rebut. Exercint l’obra, 
havia estat bastit un nou corral de pedra 
i calç, substituint un vell tancat de puntals 
i fustes. Després de desavinences, amb la 
mediació de dos mestres d’obres, part de 
les 47 lliures que excedeixen el preu de 
revenda de 200 lliures, foren per compensar 
les despeses del nou corral. 

Document Nº 4 de 19 de desembre del 
1778. Renúncia de Sebastià Draper, línia 
descendent del Sebastià anterior, del 
dret de tallar carns en Gaserans, Grions i 
Ramió. Consta a Barcelona en la notaria 
de Joaquim Tos, als 19 de desembre de 
1778. En el primer full hi ha un escut del 
Rei Carles III i al costat “Sello quarto, veinte 
maravedís”. Resum: Jo Sebastià Draper, 
pagès de Gaserans, trobant-me a Barcelona: 
Atenent i considerant que en virtut de 
Concessió feta pel legítim Procurador 
General del Senyor Rei Don Pedro, per la 
gràcia de Déu Rei d’Aragó, com a Vescomte 
de Cabrera, a saber d’Hostalric, Blanes, Sant 
Celoni, Arbúcies i de Montclús, jo i los meus 
predecessors (els Draper) hem sigut amos i 
propietaris de l’escorxador, això és, del dret 
de tallar i vendre carn de bou, vaca i vedell, 
cabra, ovella, moltó, xai mascle i altres carns 
a Gaserans, Grions i Ramió, sota prestació 
del cens de 3 sous de tern, pagadors tots los 
anys per la primera festa de Nadal, com tot 
es pot veure en la escriptura de concessió 
i establiment atorgada en la vila de Sant 
Celoni als 17 dies del mes de desembre de 
l’any 1465 a Pere Forest, del que en dona 
fe Antoni Poch notari de Sant Celoni i de 
Pertegàs. 

Per tant fent efectius los censos que fins 
el dia present es donaven i que es posen 
en poder de l’Excel·lentíssim infrascrit, 
torno, restitueixo i lliuro a l’Excel·lentíssim 
Senyor Duc de Medinaceli, Feria, Segorbe i 
Cardona, Marquès de Cogolludo i Aytona, 
Vescomte de Cabrera i Bas la dita concessió 
i facultat de tallar i vendre les referides 
carns que les havia concedit a Pere Forest 
de Gaserans. Signa Sebastià Draper.

En un document adjunt, el procurador 
general accepta la renúncia.
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A la lliga catalana els Perxa d’Astor negre 
vam quedar en 9a posició a primera divisió. Els 
Perxa d’Astor taronja, que jugàvem a 2a divi-
sió, ens vam classificar en 13a posició (grup 1).

A la Copa Generalitat el Club de Bitlles de 
Llofriu ens va eliminar a setzens de final.

En la competició individual 5 jugadors del 
Perxa d’Astor vam arribar a la final absoluta de 
Catalunya, quedant en les següents posicions:

Emma Codina: 6a (femenina)   
Jordi Fugarolas: 14a (masculí)

Enriqueta Vilà: 18a (femenina)   
David oliver: 19a (masculí)

José Luís Gómez: 26a (masculí)

El nostre contacte és:

bitlles.perxastor@gmail.com

Club de Bitlles 
Perxa d'Astor

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 pi molt peculiar.
Benet Freixas de Mas 

Asunción



ANA MARIA ROCA de Cal Trempat
“Foto de les vacances d'aquest any. Són les 
dunes de Corralejo a Fuerteventura (Illes Canàries)”

BENET FREIXAS de Mas 

Asunción

“El tomàquet de cor de bou 

d’aquest any”

ANNA GUBERT de Els Miratges

“Dues fotos del meu estiu, Estany 

d'Ivars i Vila-Sana i Passejant per 

Grions”

NIUET DE CAN MATAUET

“Fotogra�es de l’estiu”

El meu



Crec que una de les primeres decisions que 
ens fan prendre quan som petits és quin 
esport volem fer. I crec que és una decisió molt 
condicionada pel nostre entorn, no només 
perquè normalment escollim fer l’esport 
que fan els nostres amics, sinó també pels 
estereotips de gènere. 

Des de la meva experiència personal, la d’una 
una noia que juga a bàsquet, un esport 
habitualment associat als nois, crec que és cert 
que a poc a poc es va donant més visibilitat 
a l’esport femení, però encara queda molt 
perquè les noies tinguin el mateix tracte que 
els nois en l’àmbit esportiu, i no només estic 
parlant dels professionals, també de les noies 
que ho fan per diversió o per desconnectar.

En el meu cas vaig començar a jugar a bàsquet 
quan tenia 7 anys a Hostalric. Al començament 
tot anava bé, fins que em vaig quedar sense 
equip i vaig haver de començar a jugar amb 
noies 3 anys més grans que jo, cosa que em va 
fer plantejar deixar aquest esport, perquè era 
molt difícil entrenar amb noies més grans. Però 
no ho vaig deixar i, finalment, vaig prendre la 
decisió de canviar de club i anar al Sant Celoni, 
on he estat 6 anys fins que m’ha passat el mateix 
que a Hostalric, és a dir, que m’he quedat sense 
equip. Així doncs, aquest any jugaré amb el 
Granollers. Des del meu punt de 
vista, això m’ha passat perquè, a 
mesura que ens anem fent grans, 
les noies, com que tenim tan pocs 
referents femenins, creiem que 
és més important centrar-nos en 
altres coses que no pas fer esport. 

I crec que parlo per totes quan dic 
que quan estàs jugant a l’esport 
que t’agrada és l’únic moment 
en què t’oblides de tot el que et 
persegueix fora de la pista: les 
inseguretats físiques, problemes 
personals o de qualsevol altre 
àmbit… Quan entres a la pista 
només penses a guanyar i deixar-
te la pell pel teu equip. És per això 
que molts cops, tot i haver sentit 
que el bàsquet ja no era per mi i 
que ja no representa el mateix que 
abans, no l’he pogut deixar mai, 
perquè sempre em deia: com pots 
deixar una de les úniques coses 

que fas per gust i que és tan imprescindible per 
sentir-te bé amb tu mateixa? 

Una de les raons per les quals molts cops les 
noies, a una certa edat, deixen de practicar 
l’esport que tant els agradava, és per la falta 
de referents, com ja he dit anteriorment. 
Amb això em refereixo al fet que falten noies 
que puguin fer veure a les nenes petites que 
sí que es pot viure de l’esport que tant les 
apassiona. En el cas del futbol sí que podem 
dir que ara hi ha més visibilitat, però, per 
exemple, en el bàsquet no. Moltes jugadores 
que juguen professionalment a bàsquet no 
es poden permetre el luxe de només jugar a 
bàsquet per poder viure, sinó que ho han de 
compaginar amb una altra feina o amb altres 
esports que potser no tenen tanta audiència, 
com l’handbol. 

Penso que també és important canviar aquests 
estereotips, poder jugar i passar-ho bé fent 
l’esport que volem, ja que en molts casos 
l’esport ens pot generar un canvi tant físic 
com mental/psicològic que ens pot fer veure 
la vida des d’una perspectiva més positiva. Un 
altre punt positiu de fer esport, a més, són les 
amistats que hi fas, amb les quals compartiràs 
moments únics. 

"opino que..."l'esPorT
Carla Fugarolas de Can Perxistor
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En el nostre municipi, de vegades succeeixen 
coses que als veïns no ens agraden.

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

Faig referència a un fet ocorregut els passats 15 
i 16 de desembre, però que ja ve de més lluny. 
Crec que, si ja es difícil avui dia posar en marxa 
un negoci, més ho ha estat en aquests últims 2 
o 3 anys, amb totes les situacions viscudes. 

Quan vam veure que es començaven a fer 
obres de reforma en una casa del costat de 
l’Ajuntament i que comentaven que seria un 
restaurant, penses, doncs molt bé, un negoci 
més al poble que donarà a conèixer més Sant 
Feliu i que el farà més viu.

Tots sabem que fer unes obres així comporta 
complir unes normatives urbanístiques que 
tothom, és a dir tots els veïns sense excepció, 
han de seguir i complir. Crec que fins aquí 
tothom hi podria estar d’acord. Però des 
del meu punt de vista i malgrat la meva 
ignorància, per manca d’informació dels fets 
de la situació real del problema, i que quedi 

clar també, sense tenir cap interès en cap de 
les parts implicades, penso: calia arribar al punt 
a què es va arribar? Perquè tant a mi com a 
molta altra gent, ens va fer mal al cor de veure 
com s’enderrocava un projecte en el qual 
s’havien dipositat moltes il·lusions, a part d’un 
gran capital econòmic que de ben segur si hi 
havia invertit. I sabeu què? Crec que tothom 
hi ha sortit perdent, totes les parts implicades 
directament, gent descontenta per la gestió 
com s’ha portat i, en definitiva, Sant Feliu, que 
ha acabat perdent una casa a Gaserans, Can 
Pascol, més coneguda com Cal Tronxo o també 
Can Toia. Ara sí que ja no en queda cap resta, 
sols és un record per a la història.

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

"Aprofito per donar les gràcies a la gran 
quantitat de veïns i veïnes que m’han fet saber 
que comparteixen la meva opinió. Gratament 
sorprès de la resposta rebuda."

Fe d’errades revisTa 51: a causa d’un 
error en l’escrit que va sortir a la passada 
revista, i per a la importància que té per al 

municipi, creiem que ha de sortir l’escrit 
sencer rectificat.

"opino que..."Agustí Estapé de Can Palet

Can Pascol, maig 2021. Can Pascol, 15 de desembre 2021.

Can Pascol a l'inici de les obres del TGV.
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El passat 16 d’agost van 
començar les meves va-
cances familiars. Aquest 
any vam decidir que serien 
a Cantàbria, més ben dit 
per la costa cantàbrica. La 
primera parada del nostre 
viatge va ser la capital, 
Santander. A santander 
hi vam passar una nit; allà 
vam visitar les coses més 
típiques, el passeig del 
Sardinero, el Palau de la 
Magdalena, el casino, la 
catedral, l'ajuntament, i 
també vam anar a donar 
un tomb pel centre, on 
vam sopar. Després d’un 
viatge llarg en cotxe i de 
recórrer Santander a peu, 
quan vam arribar a l’hotel 
vam caure al llit rendits. 
L’endemà vam agafar el 
cotxe molt aviat i ens vam 
dirigir cap al parc natural de Cabárceno; el que 
podem veure en aquest parc són diversos tipus 
diferents d’animals en llibertat en els seus hà-
bitats. Nosaltres vam tenir la mala sort que va 
ploure i això va provocar que alguns animals 
es refugiessin i no els poguéssim veure. Tot i 
això, va ser espectacular; és molt recomanable 
anar-hi a passar un matí sencer, ja que a més 
de poder veure els animals tant amb el cotxe 
com a peu, també hi han espectacles d’aus, on 
t’expliquen les diferents espècies i les caracte-
rístiques de cadascuna. Després d’estar-hi unes 
quantes hores vam anar cap a Suances, un dels 
pobles més coneguts de la costa cantàbrica. 
Allà vam dinar i vam anar a un mirador des del 
qual podíem veure la platja de Locos; també 
podíem veure un far a la llunyària. Tot seguit 
vam tornar a agafar el cotxe i ens vam dirigir 
fins a santillana de Mar; allà vam anar desco-
brint cada un dels meravellosos racons d’aquest 
petit poble medieval, i vam entrar a una botiga 
on hi havia molts tipus de xocolates diferents i 
també altres coses típiques de la zona. Quan ja 
era hora de sopar vam anar a El Cantón, ja que 
ens l’havien recomanat molt. Allà vam desco-
brir el cachopo, que és com un llibret enorme 
farcit d’una crema de formatge i pernil salat 
o de cecina i formatge de cabra; està deliciós. 
Aquella nit vam dormir a un hotel als afores de 
Santillana del Mar. 

El tercer dia, quan ens vam despertar en aquell 
magnífic hotel, vam decidir que volíem anar 

al laberint més gran 
d’Espanya, que es diu 
Labirinto de Breoghán, 
i es situa en el concello 
corunyès de Vilarmaior. 
Nosaltres hi vam anar a 
primera hora perquè no 
hi hagués molta gent; 
l’entrada ens va costar 5 
euros per persona, però 
val la pena perquè vius 
uns moments amb la fa-
mília o amb amics mag-
nífics. Ens hi vam estar 
molt estona, allà dintre, 
perquè quan entres allà 
et desubiques total-
ment i costa molt tro-
bar el camí correcte. Al 
cap de 45 minuts de ser 
dintre vam trobar una 
fletxa que deia “camino 
correcto”. Vam alegrar-
nos perquè en aquells 

moments ja no sabíem per on tirar, si cap a la 
dreta o cap a l’esquerra; vam tirar per on indi-
cava la fletxa i al cap de 10 minuts ja tornàvem 
a estar perduts, però vam trobar un altre car-
tell que deia “camino correcto” i vam tornar 
a il·lusionar-nos una mica. Després d'una hora 
i mitja per fi vam sortir-ne; quan surts a fora 
et deixen pujar a una torre on pots veure el 
laberint: és molt gran i et quedes impressionat 
de com de bé està cuidat. Ens ho vam passar 

La costa cantàbrica 
Carla Fugarolas de Can Perxistor
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molt bé aquell matí. Després del laberint vam 
anar cap a Comillas, on vam dinar, i després 
vam anar a donar una volta pel poble. Quan 
ja eren les sis vam anar al Capritx d’en Gaudí, 
un monument que no és fet per Gaudí però és 
anomenat així perquè va anar-hi un parell de 
vegades i els va dir com ho havien de fer, però 
ell no va participar en la construcció de cap 
manera. La visita va ser d’uns quaranta-cinc mi-
nuts, i després vam anar al Palau de Sobrellano, 
molt recomanable per a la gent que li agrada 
l’arquitectura perquè és espectacular. Després 
d’aquestes dues visites vam anar cap a l’hotel a 
sopar i a dormir. 

L'antepenúltim dia del viatge ens vam desper-
tar a Comillas i vam anar fins a San Vicente 
de la Barquera, un altre poble de platja. Fins 
a arribar-hi vam poder observar els magnífics 
paisatges de mar i muntanya alhora. Quan vam 
arribar-hi vam anar a la platja, on vam passar 
tot el matí. Una curiositat és allà la marea, que 
puja i baixa cada sis hores. El matí va passar molt 

ràpid i vam poder aprofitar per poder descan-
sar una mica després del “trote” que portàvem 
dels dies anteriors. Vam dinar allà a la platja, 
i després vam tornar a agafar el cotxe fins al 
bosc de sequoies a Cabezón de la Sal, un bosc 
de dues hectàrees on hi havien quatre espècies 
d'arbres diferents, entre elles roures i pins. Els 
pins eren tan grans que una sola persona no 
els podia abraçar i cobrir-los. Quan ja havíem 
vist tot el bosc vam tornar cap a Comillas; allà 
vam fer un gelat artesà i vam anar a un mira-
dor. El cinquè dia vam marxar de Comillas i vam 
dirigir-nos fins a Fuente Dé. Allà vam comprar 
les entrades per al telefèric dels Pics d’europa 
i després vam anar fins a Espinama, un petit po-
ble sota els Pics d’Europa, on vam gaudir d’un 
dinar boníssim amb unes vistes encara millors. 
A la tarda vam tornar a Fuente Dé per agafar 
el telefèric fins als Pics d’Europa. El trajecte du-
rava uns tres minuts, però durant aquests tres 
minuts les vistes eren brutals. Quan vam arribar 
a dalt, no us menteixo si us dic que vaig obser-
var un dels paisatges més bonics que veuré mai. 
Vam fer algunes fotos i vam tornar a agafar el 
telefèric per tornar a baix. Tot seguit vam aga-
far el cotxe i ens vam dirigir cap al nostre últim 
destí, el poble La Posada del Valdeón, el po-
ble més bonic dels que hem estat, envoltat per 
muntanyes, cases de pedra i un ambient de po-
ble molt bo. A la tarda vam anar a una fira que 
hi havia en el mateix poble. I quan ja era més 
tard amb anar a sopar a l’aire lliure. I després 
vam anar directes a l’hostal on ens quedàvem 
a dormir. 

L'endemà ens vam llevar, vam esmorzar al ma-
teix hotel i vam començar el nostre trajecte fins 
a casa. Unes vacances per recordar descobrint 
nous llocs amb les persones que més estimo. No 
puc demanar res millor. 
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distància: 10 km (circular) 

desnivell: 640 m 

altitud: 2.584 m 

dificultat: fàcil 

Època recomanable: estiu i tardor 

El balandrau és una muntanya situada al mas-
sís dels Pirineus, concretament al nord de la co-
marca del Ripollès i relativament a prop de la 
Vall de Núria. Per iniciar la ruta, ens dirigirem a 
la població de Tregurà de Dalt, on només entrar 
al poble veurem un revolt pronunciat a la dreta 
amb indicadors direcció Pardines. L’agafarem i 
pujarem per una pista formigonada durant 1,3 
km i a partir d’aquí, pista de terra de 5,3 km. 
En total uns 6,6 km, més o menys. A continua-
ció veurem uns indicadors on diu Font Lletra. 
Hi deixarem el cotxe i començarem la ruta. La 
iniciarem al collet de la Gralla, on agafarem la 
pista. Aquest primer tram cal prendre-se’l amb 
calma, ja que comença amb pendent. Després 
d’uns 10 minuts de pujada, començarem a gau-
dir de les vistes i el terreny és més planer. Con-
tinuem pel sender, sempre ben marcat, fins que 
arribem a un petit embassament. Seguirem en 
ascensió fins a la carena de la muntanya, on tro-
barem una base meteorològica. Aquest tram 
pot resultar una mica dur pel pendent, però les 
vistes que ens acompanyen ens ajudaran a pu-
jar. Un cop arribats al punt de la carena, girarem 
a l’esquerra, on comença l’últim tram, que ens 
farà pujar un petit bec (paciència i cames) i veu-
rem que per al cim ens falta un darrer esforç. 
Cal seguir un camí que alterna pujades i petites 
baixades fins que albirem l’última pujada abans 
d’arribar al Balandrau. Un cop a dalt gaudirem 
d’unes VISTES PANoRÀMIQUES ESPECTACU-
LARS. 

sortida a...
Anna Masferrer de Cal Matxo

asCensió al CiM del balandraU 
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Nom de l'empresa: Norma Editorial
Ubicació: Polígon industrial de Gaserans, 
  Sector Industrial I
  Carrer Ter, 7
Activitat: editorial de còmics i llibres il·lustrats

Amb més de 40 anys d'història, norma edito-
rial és una editorial de còmics i llibres il·lustrats 
independent amb seu a Barcelona. Fundada el 
1977 per Rafael Martínez, president de la com-
panyia, Norma Editorial està composta per un 
equip humà de més de 80 persones especialit-
zades en activitats en el camp de l'edició, dis-
tribució, comunicació, representació i venda al 
públic. Recentment, Norma Editorial ha estat 
guardonada amb el Premio Nacional a la Mejor 
Labor Editorial Cultural del Ministerio de Cul-
tura y Deporte.

Per les pàgines de les seves publicacions han 
passat els principals noms del panorama del 
còmic internacional, i s’ha convertit també en 
referent en la publicació de manga. En l’àmbit 
nacional, Norma Editorial ha publicat o pro-
duït autors de la talla de Miguelanxo Prado, 
Luis Royo, Conrad Roset, Victoria Francés, Ana 
Miralles, Juanjo Guarnido, Juan Díaz Canales i 
Teresa Valero, entre altres. 

Mitjançant la publicació de llibres col·lectius 
com Barcelona TM, Revolution Complex i Va-
lentia, Norma Editorial s'ha erigit com a plata-
forma per a una nova generació d'autors amb 
projecció internacional, com Jordi Lafebre, Jo-
sep Homs, Claudio Stassi, Joan Marín i molts 
altres més.

Norma Editorial també és propietària de Nor-
ma Comics, fundada el 1983 a Barcelona. És una 
de les llibreries de còmics i manga més impor-
tants d'Europa, la qual va ser guardonada amb 

l'Eisner Award a la millor llibreria de còmics del 
món l'any 2018. En els seus més de 700 m² es 
poden trobar novetats i material de totes les 
editorials nacionals, així com una gran selecció 
de marxandatge i productes d'entreteniment o 
regal relacionats no només amb el còmic, sinó 
també amb el món del cinema, les sèries, la te-
levisió i els videojocs.

Gràcies a l'interès creixent pel món del còmic, 
el mercat de les vinyetes ha viscut una expan-
sió ràpida en els darrers anys. Per aquest motiu, 
Norma Editorial ha pres la decisió de construir 
un nou magatzem al municipi de Sant Feliu de 
Buixalleu per emmagatzemar i distribuir el fons 
editorial i les noves publicacions que estan per 
arribar en els pròxims anys. El nou magatzem 
comptarà amb un espai de més de 7.000 m² i 
aportarà feina així com dinamisme tant per a 
l'editorial com per a la població de Sant Feliu 
de Buixalleu, creant una relació que de ben se-
gur que serà profitosa i prolífica.

Perquè
trobar petites nits en mig del dia

és mantenir l’avidesa de quan ets menut
i jugues a buscar tresors.

És mantenir la flama
de l’amor en l’aridesa diària.

És saber que inclús la teva absència...
no durarà gaire.

20 de març de 2015



agendasetembre-desembre

DIES 3 I 4 - Aplec de Sant Segimon
      Organitza: Amics de Sant Segimon

DIUMENGE 11 - Diada Nacional de Catalunya
               Gorg d'en Perxistor
DIMARTS 13 - Inici: "Dimarts de jocs i tertúlies"

            Organitza: Associació de Jubilats

            Espai Jove de Grions

DIMECRES 14 - Inici del curs de català

            Organitza: Associació de Jubilats

            Espai Jove de Grions

DIVENDRES 16 - Inici temporada Esbart Dansaire Montsoriu
               Sala Polivalent

DIJOUS 29 - Assamblea d'associats i arrossada
        Organitza: Associació de Jubilats

       Sala Polivalent

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

DIILLUNS 3 - Inici  del Taller de Memòria
         Espai Jove de Grions

DIVENDRES 14 - Excursió Tria de Mulats 
             Organitza: Associació de Jubilats

DISSABTE 15 - 22 h Teatre: "Bona gent" 
                   amb Quim Masferrer
                   Sala Polivalent

DIUMENGE 23 - 10.30 h La Benvinguda
            Gorg d'en Perxistor

DIUMENGE 6 - Matança del Porc
                           Organitza: Amics de Gaserans  
                         Escoles de Gaserans 

DIJOUS 10 - Castanyada
        Organitza: Associació de Jubilats 
        Sala Polivalent 

DIMARTS 6 - Taller: fem el pessebre   
                    Sala Polivalent

DIUMENGE 11 - Festa d'Hivern   
                        Sala Polivalent

DIUMENGE 18 - Quina per La Marató   
                        Sala Polivalent 

DILLUNS 26 - Patge Reial   
                     Sala Polivalent
PER NADAL - CONCURS DE PESSEBRES
         Grions, Gaserans i Sant Feliu
          Organitza: grup del concurs
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