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Informació municipal
Plens municipals

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

Serveis al
L'Ajuntament
Ctra. de Gaserans, 181
Tel: 972 864 018 / Fax: 972 864 616
Correu electrònic: ajuntament@sfbuixalleu.cat
Pàgina web: www.sfbuixalleu.cat
Oficines municipals
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí
a 2 de la tarda i dimarts també de 5 a 8 de la tarda

Joventut

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

Entrevista

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

Èxit del projecte Petits Implicats a Sant Feliu de Buixalleu
Josep Sanitjas i Arcarons

Sant Feliu és actiu

Festa d'Homenatge a la Vellesa (pàgina 28)

Entitats

Esbart Montsoriu, Picasoques, Jubilats, Amics de les Abelles,
ADF, Tractomotor Clàssic i Colla Sanglanera

Esports

CB Perxa d'Astor i Volèi Montsoriu

Relat curt
Finals

Recollida a domicili de trastos vells
Primer dimarts de cada mes,
prèvia trucada a NORA al telèfon 872 012 018
Jutjat de pau_Sr. Jordi Medina Molina
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)

D'excursió amb...
El Tren groc

Altres telèfons d'interès

El racó del mossèn

Parc de Bombers: 972 864 420 / 972 874 085

Crist viu i La tomba buida

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

Els nostres records

Emergències: 112

Última guerra carlina

Les empreses del poble
Termoclub

Gastronomia

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

Coulant de xocolata negra i Trufes de xocolata

Mossos d'Esquadra: Santa Coloma: 972 181 675

Agenda

Ensenyament:
Escola Alzines Balladores: 972 864 881
Escola Mare de Déu dels Socors: 972 864 469 / 972 874 130
INS Vescomtat de Cabrera: 972 864 987
Llar d'infants El Patufet: 972 864 435
Altres:
Estació de Servei Gaserans: 972 864 101
Recollida d'animals: 972 340 813
Auto-taxi Jaume: 686 647 861 / 691 133 088

Edita: Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Foto Portada: Paisatge dels camps de
colza del Rieral

Foto Contraportada: Club de Bitlles
Perxa d'Astor

Coordinació: Consell de redacció de Sant
Feliu Diu

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

Consell de redacció i col·laboradors:
Jordi Aparicio, Josep Avellaneda, Jordi Baronat, Josep Bernabeu, família
Bonjoch, Vicenç Buhils, família Casa Nova d'en Juandó, Andrea Conesa, Marc
Corominas, Susanna Cruz, Albert i Júlia Fugarolas, Jaume Fugarolas, David
Gamarra, Esther Gubert, Sixte Morera, Josep i Sílvia Pla, Mn. Rossend Roca,
Clara Romaguera, Àlex Romaní, Cristina Romero, Josep i Júlia Roquet, Josep,
Maria Mercè i Mariona Sabadell, Rosa Maria Sala, Luis Sanchez, Anna i Josep
Sanitjas, Mercè Serra, Termoclub, Josep Torrent, Enriqueta i Dolors Vilà, Santi
Vila, Escola Alzines Balladores, AMPA Alzines Balladores, Institut Vescomtat de
Cabrera, Associació de jubilats de Sant Feliu de Buixalleu, Colla bastonera Els
Picasoques, Tractomotor Clàssic, Grup JxSFB i Grup ERC-AM.

municipi.-

Editorial.-

Els restaurants
Bar restaurant La Conna: 972 864 522
Restaurant Grions: 972 865 121
Restaurant El Rieral: 972 871 111
Restaurant Can Puig: 972 860 024
Restaurant Mas Gelat: 972 871 719
Restaurant Can Masferrer: 972 870 028
Restaurant Els Pins: 647 723 001
Restaurant Rústic Gastro-Bar: 972 874 681

Benvolguts,
Si estiguéssim parlant d’un casament, avui celebraríem
les noces de cristall. És el que té fer quinze anys. Però
no es tracta de l’aniversari d’un casament, sinó del naixement de la nostra revista. Tres quinquennis ja portem
deixant palès, sobre paper i a internet, la vida del nostre poble.

Farmàcies de guàrdia
de l'ABS de Breda - Hostalric - Sant Feliu
Horari: de 9 a 21 h de dilluns a diumenge
Farmàcia Joaquim d'Ocon-Encarna Gil
Santa Fe, 5, RIELLS I VIABREA. Tel. 938 472 294
I les farmàcies d'Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu
obren els diumenges de 10 a 13 h, segons el
següent calendari:
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Farmàcia Hostalric
C/ Mn Cinto Verdaguer, 29, HOSTALRIC. Tel. 972 864 155
Farmàcia Maria Victòria Sánchez
Crta. de Grions s/n (La Conna),
SANT FELIU DE BUIXALLEU. Tel. 972 865 323

Horaris de les misses
Horaris pendents de confirmar de les tres parròquies. Cada
mes es penja a la porta de l'església l'horari d'aquell mes.
Rector de les tres parròquies_Mn. Eduard de Ribot Martínez
Telèfon de la Rectoria (Arbúcies): 972 860 080

El dia a dia ens estira cap endavant i ens instal·la en
una certa rutina que ens pot fer oblidar en quin context vàrem crear Sant Feliu Diu. Quinze anys donen per
molt o per molt poc, segons com es miri. Però no es pot
negar que hem canviat i, vist en perspectiva, això ens fa
adonar de la capacitat que tenim per adaptar-nos als
nous temps.
L’any 2004, quan érem molts els que encara ens passàvem el dia calculant en pessetes el canvi en euros, els
nostres camps i boscos es refeien dels focs del 94. Ens
adonàvem que el pas del temps és condició necessària
per a la vida. Des del peu del Montseny, tan lluny i tan
a prop del món, i cada vegada més connectats, la globalització treia el nas i ens acostava a bones i males notícies: la fundació de Facebook, el tsunami del sud-est
asiàtic, l’atemptat d’Atocha, el Fòrum de les Cultures...
Llavors encara no teníem whatsapp i els SMS estaven a
l’ordre del dia. També els e-mails es consolidaven com
el mètode de correu estrella.
En aquesta embranzida que ens va dur el nou segle,
sobre la gran onada del progrés en la comunicació,
entomàvem l’arribada de la crisi econòmica i les seves
conseqüències. Un canvi que ens va obligar a posar-nos
a lloc, a reconèixer-nos de nou, alguns a reinventar-se,
d’altres a moure’s més o menys lluny. En definitiva, una
sacsejada general. I en tot aquest moviment, des del nostre racó de món, hem anat veient com una nova aposta
per la tecnologia, el coneixement i el turisme deixa de
banda sectors com el petit comerç, l’agricultura o la ramaderia, que, malgrat tot, i esgarrapant amb valentia,
continuen formant part de la nostra realitat.
Així doncs, sense perdre el nostre caràcter, des de Sant
Feliu Diu hem anat recollint i explicant el dia a dia del
nostre poble, sense perdre la perspectiva i estant atents
als nous temps. Semblava que era ahir i ja portem quinze anys acompanyant-nos mútuament, fent poble i fent
caliu; fent Sant Feliu.

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

Per molts anys a tots!
El consell de redacció

SESSIÓ ORDINÀRIA de 28 de març de 2019
Assistents: Josep Roquet Avellaneda, Francesc Pintu Pagès,
Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas Olea, Sandra Nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: Albert Fugarolas Bagot.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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S'aproven per unanimitat els següents punts:
1- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària núm.
11, de data 27.12.2018.
2- Donar compte de l’informe de la secretària
interventora de l’estat provisional d’execució
del pressupost, del compliment de l’objectiu de
l’estabilitat pressupostària, regla de la despesa
i estabilitat financera del 4t trimestre de 2018.
3- Donar compte de l’informe de la secretària interventora del període mitjà de pagament (PMP)
del 4t trimestre de 2018.
Així, el PMP del quart trimestre és de 2,03 dies.
4- Donar compte de l’informe de la secretària
interventora de la morositat del 4t trimestre de
2018.
La morositat està en 16,76 dies (el període màxim
legal per pagar és de 30 dies des de l'entrada de la
factura).
5- Aprovació del pla pressupostari a mig termini
per al període 2020-2022.
S’absenta de la sala la regidora Sra. Marta Sanitjas
Olea.
6- Estudi i ratificació de l’acord de la Junta de
Govern de data 12.03.2019, sobre la renúncia del
jutge de pau titular per jubilació.
Primer. En nom de l’Ajuntament i del poble de Sant
Feliu de Buixalleu volem agrair a Josep Sanitjas Arcarons que durant 26 anys ha exercit el càrrec de jutge de pau titular de Sant Feliu de Buixalleu amb una
gran eficàcia, competència i responsabilitat.
Segon. Estimar la petició del jutge de pau titular de
renúncia del seu càrrec per jubilació.
Tercer. Iniciar el concurs públic per cobrir el càrrec
de jutge de pau titular. Indicar que, fins a la designació del nou Jutge de pau titular, exercirà les funcions
de jutge de pau titular el jutge substitut, Sr. Jordi Medina Molina.
7- Convocatòria del concurs de jutge de pau titular.
8- Convocatòria del concurs de jutge de pau
substitut.
Es reincorpora a la sala la Sra. Marta Sanitjas Olea.
9- Transport escolar no obligatori curs 2019/2020.
L’Ajuntament realitzarà una aportació al Consell Comarcal de la Selva en concepte del servei de transport
escolar no obligatori del curs 2019-2020 per import
de 50 € per nen empadronat al municipi.
10- Moció per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades.
11- Compareixença en el recurs contenciós ad-

ministratiu 45/2019, interposat per l’Ajuntament
d’Hostalric, contra la desestimació per silenci administratiu de la petició de la Junta de Govern
d’11.07.18 de revisió d’ofici dels acords de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de
31.10.2001, que varen aprovar el text refós de
les NNSS i el Pla Parcial del Sector Industrial IV
del municipi de Sant Feliu de Buixalleu.
12- Compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 56/2019, interposat per
l’Ajuntament d’Hostalric, contra la desestimació per silenci de l’acord de la Junta de Govern
d’11.07.2018 de revisió d’ofici del projecte de
reparcel·lació del Sector Industrial IV, aprovat
definitivament per acord del ple de 15.05.2002.
13- Compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 58/2019, interposat per
l’Ajuntament d’Hostalric, contra la desestimació per silenci de l’acord de la Junta de Govern
d’11.07.2018, de revisió d’ofici de l’estudi de
detall per l’agrupació de les parcel·les 4 i 5 del
Sector Industrial IV, aprovat definitivament per
acord del ple de 27.03.2008.
14- Compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 54/2019, interposat per
l’Ajuntament d’Hostalric, contra la desestimació per silenci de l’acord de la Junta de Govern
d’11.07.2018, de revisió d’ofici del projecte
d’urbanització del Sector Industrial IV, aprovat
definitivament per acord plenari de 31.10.2002,
modificat per acord posterior de 9.08.2007.
15- Estudi i ratificació de l’acord de la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu de data 12.03.2019, de compareixença en el
recurs contenciós administratiu núm. 386/2018,
interposat per Concerto Developpement Iberica, SLU, contra l’acord de Junta de Govern de
l’Ajuntament d’Hostalric de data 10.10.2018.
16- Estudi i ratificació de l’acord de la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu de data 12.03.2019, de compareixença en el
procediment abreujat núm. 229/2018.
17- Donar compte de la sentència núm. 272/2018
de 26.11.2018, dictada en el recurs ordinari
409/2015-b, interposat per Endesa Distribución
Eléctrica SLU.
18- Estudi i ratificació del decret núm. 366, de
data 13.11.2018.
Formalitzar un contracte laboral temporal per servei
determinat amb Natàlia Miralpeix, des del dia 10 de
novembre de 2018 al 10 de març de 2019 (segons
proposta del Tribunal qualificador del concurs oposició lliure).

19- Estudi i ratificació del decret núm. 434, de
data 20.12.2018.

compostadors dels punts de Les Brugueres-urbanització Can Cadell i carretera Ajuntament-Gaserans,
pel preu de servei de 413,54 € (IVA inclòs).

Formalitzar una delegació puntual del servei de recollida de voluminosos de les àrees de contenidors
i compostadors dels punts de carretera La ConnaGrions, Bosc de Munt-Ctra. Les Brugueres, Les Brugueres-urbanització Can Cadell i carretera Ajuntament-Gaserans, pel preu de servei de 406,38 € (IVA
inclòs).

23- Estudi i ratificació del decret núm. 131, de
data 8.03.2019
Contractar la Sílvia Pla com a monitora de l'Esbart
Dansaire Montsoriu i de la Colla del Tirabou del 8 de
març al 7 de juny de 2019.

25- Estudi i ratificació del decret núm. 141, de
data 14.03.2019.

Contractar la Sílvia Pla com a monitora de l'Esbart
Dansaire Montsoriu de l'11 de gener al 22 de febrer
de 2019.

Interposar reclamació econòmica administrativa davant del Tribunal Econòmic Administratiu Regional
de Catalunya, en contra de la Resolució dictada
per la seva gerent territorial en data 24.01.2019,
en el procediment recurs de reposició, expedient
00759242.17/17.

22- Estudi i ratificació del decret núm. 114, de
data 6.03.2019.
Formalitzar una delegació puntual del servei de recollida de voluminosos de les àrees de contenidors i

26- Precs i preguntes.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 2 d'abril de 2019
Assistents: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà
Marta Sanitjas Olea, Sandra Nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
S'aproven per unanimitat els següents punts:
1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm.
1, de data 28.03.2019.

SUPLENTS:			

2- Sorteig públic per a l’elecció dels membres de
la mesa electoral per a les eleccions a corts generals del dia 28 d’abril de 2019.

2n de PRESIDENT: Montserrat Blasi 		

SECCIÓ: única

2n de 1r VOCAL: Jordi Peñarroya 		

MESA: única

1r de 2n VOCAL: Pere Torrent 		

TITULARS:

2n de 2n VOCAL: Lluis Cladellas		

PRESIDENTA: Marina Castro 		

3- Estudi i ratificació del decret núm. 161, de
data 29.03.2019, relatiu a la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.

1r VOCAL: Clara Berenguer 		

1r de PRESIDENT: Ivan Fernández 		
1r de 1r VOCAL: Anna Busquets 		

2n VOCAL: Jordi Avellana 		
Respecte al pressupost de despeses:
Exercici en curs

Exercicis tancats
IMPORT (€)

Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses

1.828.367,94
665.922,68

IMPORT (€)
Obligacions reconegudes pendents de pagament a
l’inici de l’exercici

Pressupost definitiu de despeses

2.494.290,62

Rectificació del saldo inicial d'obligacions

Obligacions reconegudes

1.397.411,57

Pagaments realitzats

Operacions de corrent (1 a 5)

1.232.870,05

Operacions de capital (6 a 9)

164.541,52

Obligacions reconegudes pendents de pagament al
final de l’exercici

Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

60.221,00
0,00
60.221,00
0,00

1.352.291,03
3.447,62
1.348.843,41
48.568,16

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A
31.12.2018

48.568,16 €
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21- Estudi i ratificació del decret núm. 44, de
data 24.01.2019.
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Informació municipal

Aprovar inicialment, remetre a les administracions
pertinents i realitzar l'exposició pública del “Pla especial d’adequació i millora de la casa de colònies de
Can Vandrell”.

Formalitzar contracte laboral temporal per servei determinat amb Natàlia Miralpeix, des del dia 11 de
març de 2019 al 30 de setembre de 2019 (segons
proposta del Tribunal qualificador del concurs oposició lliure).

Resum dels plens municipals.

24- Estudi i ratificació del decret núm. 133, de
data 8.03.2019.

20- Estudi i ratificació del decret núm. 13, de
data 16.01.2019.

Respecte al pressupost d'INGRESSOS:
Exercicis tancats

Exercici en curs

IMPORT (€)

IMPORT (€)
Pressupost inicial d'ingressos
Modificacions d'ingressos
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11.140,80

Pressupost definitiu d’ingressos

2.494.290,62

Drets anul·lats

Drets reconeguts nets

2.165.216,12

Drets cancel·lats

321.676,33

2.078.309,29

Drets recaptats

259.072,03

Drets pendents de cobrament al final de l'exercici

760.301,34

Operacions de corrent (1 a 5)
Operacions de capital (6 a 7)
Drets recaptats

86.906,83

32.685,27

1.860.443,75

Devolució d'ingressos

13.319,30

Recaptació líquida

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A
31.12.2018

1.847.124,45

Drets pendents de cobrament

ROMANENT DE TRESORERIA:

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT DE L'EXERCICI:
IMPORT (€)
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V

2.078.309,29

- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV
(a) Operacions corrents

-1.232.870,05
845.439,24

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII

86.906,83
-142.448,88
-55.542,05

1. Total d'operacions no financeres (a+b)

789.897,19

IMPORT (€)
+ Deutors pendents de cobrament al
final de l'exercici:

+318.091,67

De pressupostos d’ingressos. Pressupostos
tancats

+760.301,34

D’altres operacions no pressupostàries
+ Creditors pendents de cobrament al
final de l'exercici:
De pressupostos de despeses. Exercici
corrent

0,00

- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII

0,00

2. Actius financers

0,00

De pressupostos de despeses. Pressupostos
tancats

0,00

D’altres operacions no pressupostàries

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX

22.092,64

3. Passius financers

-22.092,64

4. Resultat Pressupostari de l'exercici (1+2+3)

767.804,55

5. Ajustos al resultat pressupostari
- Desviacions positives de finançament

375.750,59

+ Desviacions negatives de finançament

76.606,01

+ Despeses finançades romanent tresoreria desp. generals

37.860,06

TOTAL AJUSTAMENTS

-261.284,52

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5)

506.520,03

ROMANENTS DE CRÈDIT:
IMPORT (€)
1. D'impossible incorporació

496.948,55

2. D'incorporació obligatòria

599.930,50

TOTAL

+1.087.401,44

De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII

3. Susceptibles d'incorporació

1.078.393,01 €

318.091,67

(b) Operacions de capital

Informació municipal

1.362.594,17

Modificacions del saldo inicial

665.922,68

- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII

Resum dels plens municipals.

Drets pendents de cobrament a l'inici de l'exercici

1.828.367,94

+ Partides pendent d'aplicació al final
de l'exercici:

+9.008,43
-240.163,85
-48.568,16
0,00
-191.595,69
-239,46

- Cobraments realitzats pendents d'aplicació
definitiva

-2.018,21

+ Pagaments realitzats pendents d'aplicació
definitiva

+1.778,75

+ Fons líquids a tresoraria a finals de
l'exercici:
= Romanent de tresoreria total

+2.503.055,89
3.350.054,02

1. Desviacions positives de finançament
acumulades

-488.573,83

2. Saldo de dubtós cobrament

-645.028,56

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

2.216.451,63

0,00
1.096.879,05

4- Aprovació del règim de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses
i obligacions, i del control inherent a la presa de
raó en comptabilitat, com a procediment per a
l’exercici de la funció interventora sobre els drets
i ingressos de l’entitat local.

6- Estudi i ratificació del requeriment previ interposat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu contra el decret del president de la Mancomunitat Verge dels Socors 1/2018, de 28.11.2018
(notificat el dia 10.12.2018), davant del ple de
l’Ajuntament d’Hostalric, president i ple de la
Mancomunitat Verge dels Socors.

5- Estudi i ratificació del requeriment previ interposat per l’Ajuntament de Sant Feliu de
Buixalleu contra l’acord del ple de l’Ajuntament
d’Hostalric de 28.11.2018, que, en virtut dels fets
i fonaments de dret del decret del president de
la Mancomunitat Verge dels Socors 1/2018, accepta la delegació de la gestió de la Mancomunitat Verge dels Socors.

7- Recurs de reposició contra les resolucions de
l’alcalde de l’Ajuntament d’Hostalric de dates
22.02.2019 i 18.03.2019.
Que fan referència al retorn i de facto inadmissió a tràmit el requeriment previ interposat el dia
11.02.2019 en contra del Decret 1/2018 disposant
que la Mancomunitat “no hi ha cap funcionari de la

mateixa que se’n pugui fer càrrec” són nul·les de ple
dret per anar en contra d’actes propis anteriors del
mateix Alcalde i President de la Mancomunitat Verge
dels Socors.

8- Donar compte de la sentència núm. 4/2019 de
9.01.2019.
En la que s’ha de realitzar el pagament de la factura
derivada de la realització per la recurrent del catàleg
de masies.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 30 d'abril de 2019

SUPLENTS:			

2- Sorteig dels membres de la mesa electoral per
a les eleccions municipals i al parlament europeu
que es celebraran el dia 26 de maig de 2019.

2n de PRESIDENT: Marta Taberner

SECCIÓ: única

2n de 1r. VOCAL: Sara Deulofeu		

MESA: única

1r de 2n. VOCAL: Àngel Torrent 		

TITULARS:		

2n de 2n. VOCAL: Jordi Baronat

1r de PRESIDENT: Isaac Gómez 		
1r de 1r. VOCAL: Antonio Domènech

PRESIDENTA: Sònia Bernatallada 		
1r VOCAL: Antoni Crous		
2n VOCAL: Javier Casellas 		

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA d'11 de juny de 2019
Assistents: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà
Marta Sanitjas Olea, Sandra Nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
S'aproven per unanimitat els següents punts:
1- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària
núm. 3, de data 30.04.2019.

SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L'ONZENA CORPORACIÓ MUNICIPAL
DEMOCRÀTICA de 15 de juny de 2019
Assistents: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i
Ester Fernandez Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos
Rodoreda.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
PRIMERA PART DE L’ACTE: CONSTITUCIÓ DE LA
NOVA CORPORACIÓ
Declarada oberta la sessió, la secretària procedeix a cridar els regidors electes de major i
menor edat amb l’objecte de constituir la mesa
d’edat: Josep Roquet Avellaneda, que actuarà
com a president en ser el regidor de més edat,
i Sixte Morera Vilà, en ser el regidor de menys
edat, i per la secretària de la Corporació, que
passen a ocupar el lloc destinat a l’efecte, i així
queda constituïda la mesa d’edat.
A continuació, la secretària de la Corporació llegeix el nom i cognom de cada un dels regidors
electes que assisteixen a la sessió, els quals, d’un

en un, es dirigeixen a la Presidència, i els membres de la Mesa d’Edat comproven la credencial
presentada, i cada regidor electe acredita la seva
personalitat mitjançant l’exhibició del seu document nacional d’identitat.
A continuació, el president de la mesa d’edat
nomena cada un dels regidors electes, als quals
pregunta: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Buixalleu per al qual heu estat nomenats per voluntat popular, amb lleialtat al rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de
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1- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària
núm. 2, de data 02.04.2019.

Informació municipal

S'aproven per unanimitat els següents punts:

7

Resum dels plens municipals.

Assistents: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà
Marta Sanitjas Olea, Sandra Nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.

Catalunya com a norma institucional bàsica de
Catalunya?”
Els regidors del grup de Junts per Sant Feliu de
Buixalleu Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera
Vilà i Ester Fernández Busquets responen:

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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«Per imperatiu legal ho prometo. En ús del meu
dret a la llibertat d’expressió: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el
ferm compromís amb els valors de la república
catalana i declaro que continuaré treballant en
la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada.”»
Els regidors del grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya - AM Xavier Santos Rodoreda i Anna
Santos Rodoreda responen:
«Per imperatiu legal ho prometo. Voldria afegir: “Per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb
els valors de la república catalana i declaro que
continuaré treballant en la construcció d’una
Catalunya políticament lliure, socialment justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”»
El regidor del grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya - AM Pau Celma Isanda respon:
«Per imperatiu legal ho prometo. En ús del meu
dret a la llibertat d’expressió: «“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el
ferm compromís amb els valors de la república
catalana i declaro que continuaré treballant en
la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada.”»
I el president de la mesa d’edat, Sr. JOSEP ROQUET AVELLANEDA, manifesta: «Per imperatiu
legal ho prometo. En ús del meu dret a la llibertat d’expressió: “Per expressió democràtica de la
voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció
d’una Catalunya políticament lliure, socialment
justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada.”»
SEGONA PART DE L’ACTE: ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Prossegueix el president, tot dient: “A continuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde, d’acord
amb el que disposa l’article 196 de la Llei orgànica del règim electoral general, article que llegirà
la secretària de la Corporació.”
El president de la Mesa d’Edat diu: “Ara es procedirà a la proclamació dels candidats al càrrec
d’alcalde. Per això, els electes que encapçalen
les llistes que han obtingut regidors en aquest
Ajuntament poden manifestar el seu desig de
presentar-se a candidat a alcalde, mitjançant un
sí o un no quan els nomeni la secretària.”
La secretària llegeix els noms dels caps de llista, i
contesten “Sí” Josep Roquet Avellaneda, cap de
llista de JUNTS PER SANT FELIU DE BUIXALLEU, i
Xavier Santos Rodoreda, cap de llista d’ERC/ESQUERRA, que volen ser candidats a l’Alcaldia de

l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.
Ara es lliurarà als senyors regidors un sobre i una
papereta en blanc per tal que cadascun escrigui
el nom i cognoms del candidat a alcalde a qui
atorgarà el seu vot. Un cop realitzada la votació,
el resultat de l’escrutini és que Josep Roquet Avellaneda ha obtingut 4 vots a favor i Xavier Santos
3 vots, així Josep Roquet obté la majoria absoluta de 4 vots en la primera votació. Així, el vocal
de la mesa de menys edat, proclama alcalde electe de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu el
Sr. Josep Roquet Avellaneda, que encapçala la
llista de Junts x Sant Feliu de Buixalleu.
Acte seguit, el vocal de la mesa de menys edat
formula a l’alcalde electe la pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència
i honor, complir fidelment les obligacions del
càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Buixalleu, amb lleialtat al rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental
de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
com a norma institucional bàsica de Catalunya?”
A continuació, l’alcalde electe, Sr. Josep Roquet
Avellaneda, respon que per imperatiu legal sí
que ho promet, i manifesta que accepta el càrrec
d’alcalde de Sant Feliu de Buixalleu.
Seguidament, el vocal de la mesa de menys edat
convida l’alcalde, Sr. Josep Roquet Avellaneda, a
ocupar la Presidència, i en conseqüència queda
dissolta la mesa d’edat.
El Sr. alcalde cedeix la paraula al regidor d’ERC
Xavier Santos Rodoreda, que manifesta que el
seu propòsit en presentar-se a les eleccions va ser
que hi haguessin altres opinions a l’Ajuntament,
perquè varen considerar que era més positiu.
Faran una oposició constructiva i es posen en
disposició de fer-ho el millor possible.
Seguidament, el Sr. alcalde s’adreça als regidors i
al públic assistent per manifestar-los el següent:
“Primer de tot, bon dia a tothom.
Avui comença una nova legislatura a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu en la
qual dues llistes hem concorregut per presidir-lo.
Aquest fet és molt saludable per a una administració. Més punts de vista i d’opinions han de ser
positius a l’hora de prendre decisions.
Avui, com comprendreu, és un dia molt especial
i emotiu per mi. Ser alcalde d’aquest poble que
estimo, que m’ha vist néixer i créixer és per mi
un honor.
Encaro aquesta legislatura amb la mateixa
il·lusió i força que el primer dia. Juntament amb
els meus companys i companyes, tenim una gran
responsabilitat, que ens han atorgat els santfeliuencs i les santfeliuenques, als quals vull agrair
l’alta participació en aquestes eleccions.
Treballarem per estar a l’alçada de la confiança
que ens han dipositat, amb dedicació, compromís, proximitat, escoltant els veïns de manera
positiva per seguir millorant el nostre municipi i
donar servei a la gent gran.

Finalment voldria donar les gràcies a tots els
que ens heu acompanyat avui en aquest acte de
constitució.”
En acabar el seu discurs, l’alcalde conclou dient:
“S’aixeca la sessió constitutiva de l’onzè consistori democràtic de la vila de Sant Feliu de Buixalleu.”

1- Aprovació per unanimitat de l’acta anterior
núm. 5 de la sessió constitutiva del 15.06.2019.

tant els serà molt difícil conèixer amb profunditat els
assumptes que es sotmetran al Ple.

2- Periodicitat i règim de les sessions del Ple.

El Sr. Alcalde, en nom del grup de Junts Per Sant Feliu, li respon que si hi ha assumptes importants per al
municipi els poden parlar abans.

Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació, que es celebraran cada tres mesos, amb un
mínim de quatre sessions per any, que tindran lloc
l’últim dijous no festiu dels mesos següents: març,
juny, setembre i desembre, a les 19.30 hores de la
tarda, a la sala de plens de l’Ajuntament o en el lloc
habilitat a l’efecte.
El regidor Xavier Santos, del Grup Municipal d’ERC,
manifesta que creu que és necessària la celebració
de més plens i demana que se’ls informi amb més
antelació, ja que el termini de 2 dies no els permet
treballar bé els assumptes que van a l’ordre del dia.
El Sr. Alcalde, en nom del grup de Junts Per Sant Feliu,
li respon que si els tràmits administratius ho permeten i els expedients administratius que han d’anar al
Ple estan finalitzats es pot intentar convocar-los amb
més antelació, que el seu grup també s’ha de reunir a
deshores i a vegades al vespre per estudiar els punts
de l’ordre del dia.
Punt aprovat per unanimitat.
3- Creació de la Comissió Especial de Comptes.
La Comissió de Comptes estarà integrada per set
persones: el president Josep Roquet Avellaneda i els
vocals Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà, Ester Fernández Busquets, Xavier Santos Rodoreda, Pau
Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.
Punt aprovat per unanimitat.
4- Resolució de no creació de les comissions informatives.
No crear cap comissió d’estudi, informativa o de consulta, sens perjudici de mantenir les convocatòries de
reunions dels veïns i ciutadans del nostre poble, com
habitualment ja ve fent l’Ajuntament de Sant Feliu de
Buixalleu i que garanteixen i garantiran en el futur la
participació ciutadana de manera molt directa.
El regidor Xavier Santos, del Grup Municipal d’ERC,
explica que han votat en contra de l’acord perquè
troben a faltar que hi hagi comissions informatives,
la qual cosa els permetria tractar i conèixer més els
assumptes que van al Ple, fet que els ajudaria a preparar millor els plens. Els regidors del Grup Municipal
d’ERC no estan al Govern i no tenen informació, per

El regidor Xavier Santos insisteix que degut a la seva
inexperiència i no tenir la informació del dia a dia, els
aniria be la creació de la comissió informativa. El regidor Pau Celma insisteix que si hi hagués col·laboració
els ajudaria.
El Sr. Alcalde insisteix que els mitjans que disposa
l’Ajuntament són els que són, i més en aquest moment que hem tingut una altra baixa.
El regidor Pau Celma d’ERC replica que amb 2 dies hi
ha poc marge i no els permet fer una oposició constructiva.
El Sr. Alcalde torna a insistir que si hi ha temes complicats i importants que s’han de debatre intentaran
que abans dels plens se’n pugui parlar.
Punt aprovat amb 4 vots a favor dels regidors del
Grup JuntsxSFB i 3 vots en contra dels regidors
del Grup ERC-AM.
5- Delegacions del Ple a la Junta de Govern.
Delegar a la Junta de Govern les competències
plenàries que venen regulades a l’article 52.2. subapartats K), M), N), O), P) i R) del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i del Règim Local a Catalunya i
article 22.2 subapartats J), K), M), N), Ñ) O) i Q) de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i que indistintament podran ésser exercides pel Ple i/o per la Junta de Govern.
Punt aprovat per unanimitat.
6- Creació de la Junta de Govern.
La Junta de Govern és un òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, que estarà integrat per
l’alcalde i un nombre de regidors no superior el terç
del nombre legals dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell donant-ne compte al Ple.
Celebrarà les seves sessions ordinàries, amb una periodicitat mensual, el segon dimarts no festiu de cada
mes de l’any a les 19.30 hores, a les dependències
d’aquest Ajuntament.
Punt aprovat per unanimitat.
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Assistents: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester
Fernandez Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
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Informació municipal

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA de 4 de juliol de 2019

Resum dels plens municipals.

A part de la responsabilitat municipal, cal tenir
molt present que estem en un moment històric,
polític i social cabdal per al nostre país. Per tant,
també haurem d’estar a l’alçada del que ens demanin els nostres vilatans en defensa de la nostra dignitat, de la llibertat d’expressió i del nostre inherent dret a decidir el futur d’aquest país.

7- Nomenament dels representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats:
7.1- Mancomunitat Verge dels Socors
Josep Roquet Avellaneda i Albert Fugarolas Bagot
També es designa com a representant a la Comissió Permanent de la Mancomunitat l’alcalde: Josep Roquet Avellaneda.

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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El regidor Xavier Santos del Grup municipal d’ERC
pregunta: “Què és la Mancomunitat? El Sr. Alcalde
l’informa que en temps del General Franco es va
obligar els 4 ajuntaments (Fogars, Massanes, Hostalric i Sant Feliu) a comprar un terreny al municipi
d’Hostalric per construir una escola Mancomunada i d’aquest fet porta causa l’actual Mancomunitat Verge dels Socors.
7.2- ADF Guilleries-Montseny
Josep Roquet Avellaneda
7.3- Juntes de Compensació del 1r i 2n Sector
Industrial i Pla Parcial de Buixalleu
Albert Fugarolas Bagot
7.4- Comunitat General d’Usuaris de la Riera
d’Arbúcies i del Riu Tordera
Representant de l’Ajuntament: Sixte Morera Vilà
Representant de la companyia municipal subministradora d’aigua potable: Albert Fugarolas Bagot
7.5- Consell Coordinador del Parc Natural del
Montseny
Josep Roquet Avellaneda
7.6- Patronat del Castell de Montsoriu
Josep Roquet Avellaneda
7.7- PLASEQTOR
Sixte Morera Vilà
7.8- LOCALRET
Sixte Morera Vilà
7.9- Plans de Protecció Civil Municipal: DUPROCIM
- Responsable municipal de l’emergència:
Josep Roquet Avellaneda

- Consell assessor:
Coordinador municipal de l’emergència: Albert
Fugarolas Bagot
Cap del grup local d’intervenció: Sixte Morera
Vilà
Cap del grup local d’ordre i d’avisos a la població: Sixte Morera Vilà
Cap del grup local sanitari: No hi ha previst un
grup local sanitari perquè el municipi no disposa d’un centre d’atenció primària.
Cap del grup local logístic i d’acollida: Ester
Fernández Busquets
- Representant municipal:
Josep Roquet Avellaneda
- Gabinet d’informació:
Sixte Morera Vilà
- Grup local d’intervenció
Albert Fugarolas Bagot
- Grup local logístic i d’acollida
Ester Fernández Busquets
Agutzil: Maria Gabarrón Soler, i agutzil de nit,
Josep Negre Almendros
- Grup local d’ordre i avisos a la població
Cap de Grup: Sixte Morera Vilà.
Responsable d’avisos a la població: Albert Fugarolas Bagot
7.10- Comissió per a la delimitació parcial del
terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu
amb els municipis d’Hostalric i Fogars de la
Selva
Integrada per l’alcalde, Josep Roquet Avellaneda, i
dos regidors, Albert Fugarolas Bagot i Xavier Santos Rodoreda, un tècnic i la secretària de la corporació.
Punt aprovat per unanimitat.
8- Coneixement de les resolucions de l’alcalde
en matèries de: constitució de grups municipals,
nomenaments de tinents d’alcalde, membres de
la junta de govern, així com les delegacions de

Tercer. Prendre coneixement i donar-se per assabentats del Decret d’Alcaldia núm. 283 en què es nomena primer tinent d’alcalde Albert Fugarolas Bagot
i segon tinent d’alcalde Sixte Morera Vilà.
Quart. Prendre coneixement i donar-se per assabentats del Decret d’Alcaldia núm. 284 en què l’Alcaldia
efectua a favor dels regidors que es relacionen a continuació la delegació de les àrees que s’especifiquen
al final del text.
Cinquè. Prendre coneixement i donar-se per assabentats del Decret d’alcaldia núm. 285 de nomenament d’alcaldes de Barri Òscar Gómez Pla, Josep Riera Pararol i Maria Masferrer Magem.

1. Despatx del Sr. Alcalde i Sala de Juntes.
2. Despatx per als regidors de l’equip de govern.
3. Despatx destinat a Jutjat de Pau.
4. Despatx utilitzat pels grups municipals.
5. Sala de Plens.
Edifici annex a l'edifici consistorial:
6. Despatx i Sala per a l’atenció al públic dels grups
municipals.
Punt aprovat per unanimitat.
10- Assignació als grups municipals d’un espai de
la revista municipal Sant Feliu Diu.
Cada grup municipal tindrà un espai amb un màxim
de 2.300 caràcters. Els articles els hauran de lliurar en
suport informàtic a l’equip de redacció de la revista,
abans de la data del tancament de cada revista que
prèviament hagi fixat el consell de redacció.
Punt aprovat per unanimitat.

REGIDOR

ÀREA

Josep Roquet Avellaneda

Alcaldia, Ensenyament, Sanitat i Agricultura i política forestal

Albert Fugarolas Bagot

Urbanisme, Obres municipals i infraestructures, Edificis, serveis i
instal·lacions municipals, Desenvolupament local i promoció econòmica i Activitats esportives

Sixte Morera Vilà

Festes, Sostenibilitat, Joventut, Participació ciutadana i Hisenda:
Gestió econòmica

Ester Fernández Busquets

Cultura, Benestar social i gent gran, Hisenda: Pressupost i Noves
tecnologies

Personal d’estiu
La plaça per cobrir les vacances d'estiu dels
agutzils de nit i de dia s'han cobert per concurs
oposició lliure, i la proposada pel tribunal qualificador va ser la Maria Torné.
Per cobrir les vacances d'estiu de l'àrea
d'administració general, i a més crear una borsa de treball, s'ha fet un concurs oposició lliure,

i la proposada pel tribunal qualificador va ser
la Carme Taberner.
Per realitzar l'activitat de Casal d'Estiu, s'ha
contractat com a directora l'Anna Márquez,
com a monitores la Paula Pla, Judit Pla, Cinta
Riera i Marta Fochs.

Jubilació del Jutge de Pau titular
En Josep Sanitjas, el que ha estat el jutge de
pau titular de Sant Feliu de Buixalleu durant 26
anys, va presentar la seva renúncia, a efectes de
28 de febrer, en conseqüència de la seva jubilació. Així doncs, el càrrec el cobrirà el jutge de
pau substitut, Jordi Medina, fins que es finalitzi
el concurs públic que designarà tant el nou titular com el substitut en el càrrec.

En nom de l’Ajuntament i del poble de Sant Feliu de Buixalleu volem agrair a Josep Sanitjas
Arcarons aquests anys que ha exercit de jutge
de pau titular amb gran eficàcia, competència
i responsabilitat.
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Segon. Prendre coneixement i donar-se per assabentats del Decret d’Alcaldia núm. 282 sobre que la
Junta de Govern estarà formada per: president, Josep
Roquet Avellaneda, i els vocals, Albert Fugarolas Bagot (primer tinent d’alcalde) i Sixte Morera Vilà (segon tinent d’alcalde).

Planta primera de l'edifici consistorial:

Informació municipal

Primer. Declarar constituït el grup municipal a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu de Junts per
Sant Feliu de Buixalleu i el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.

9- Assignació de la utilització dels despatxos municipals i sales a les diferents regidories i grups
municipals

Resum dels plens municipals

l’Alcaldia, alcaldes de barri i altres delegacions.

resultats a les Eleccions
Eleccions a les Corts generals de 28 d'abril de 2019:
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Any 2019

Any 2016

Cens

626

643

Participació

487

413

Esquerra Republicana de Catalunya

181

114

Junts per Catalunya

132

-

-

128

50

73

Convergència Democràtica de Catalunya
ECP - Guanyem pel Canvi
Partit dels Socialistes de Catalunya

44

22

Front Republicà

23

-

Ciutadans

20

16

VOX

13

-

Partit Popular

11

41

Altres partits

8

9

Vots nuls

4

7

Vots blancs

1

3

Breus municipals.

Informació municipal

Eleccions al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019:
Any 2019

Any 2014

Cens

638

624

Participació

476

338

Junts per Catalunya

270

-

Convergència i Unió

-

121

Esquerra Republicana de Catalunya

108

113

Partit dels Socialistes de Catalunya

30

18

Podemos

18

11

Ciutadans

17

2

Partit Popular

9

21

VOX

5

0

Iniciativa Verds de Catalunya

-

24

12

11

Vots nuls

2

9

Vots blancs

5

8

Altres partits

Eleccions municipals de 26 de maig de 2019:
Els resultats de les eleccions municipals del
passat 26 de maig en el nostre municipi, amb
una participació del 73,82%, van ser: el grup
de Junts per Sant Feliu de Buixalleu el 53,93%
dels vots i el grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya – AM, el 39,28%. Els vots nuls van

representar el 2,12% i els vots blancs el 4,67%.
Així, aplicant la llei d’Hondt, que defineix el repartiment de regidors a partir dels vots, el grup
de JxSFB va obtenir 4 regidors i el grup de ERCAM, 3 regidors.
Any 2019

Any 2015

Cens

638

636

Participació

471

368

254

-

-

287

185

-

-

30

Vots nuls

10

16

Vots blancs

22

35

Junts per Sant Feliu de Buixalleu
Convergència i Unió
Esquerra Republicana de Catalunya
Independents per Sant Feliu de Buixalleu - PM

Arranjament de les carreteres
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Informació municipal

Sant Feliu de Buixalleu

Aquestes obres van estar adjudicades a Aglomerats Girona, SA, per un import de 349.403,39 €
(una baixa del 15,68% de l’import pressupostat). Han estat finançades íntegrament per
l’ingrés de la liquidació a Ferrovial Agroman,
SA, de la taxa d’ús de camins públics (arran de
la construcció de la línia del TGV pel nostre
poble). Gràcies a això s’han pogut realitzar les
obres sense veure’s incrementats els impostos
de les veïnes i veïns.

Grions

Tourdera, Ruta de
la tordera i riera
d'arbúcies
Es tracta d’una ruta, per fer a peu o en bicicleta, que ressegueix els cursos fluvials del riu
La Tordera i la riera d’Arbúcies, i que enllaça la
Mediterrània (Costa Brava i Costa de Barcelona) amb el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Seguint el curs d’aquests dos
rius, s’ha creat una ruta amb personalitat pròpia, que es pot fer en diferents trams, que és
alhora un compromís amb el territori i la seva
gent, un recorregut per fer a peu o en bicicleta
i que connecta el massís del Montseny amb les
platges de la Mediterrània.
Per fer realitat la ruta ha estat necessari reunir

Breus municipals.

Durant el mes de juny es van finalitzar les obres
d’arranjament de les carreteres, que han permès realitzar intervencions en uns 30 quilòmetres de la xarxa viària del municipi, com: neteja
de vorals i cunetes, reparacions de flonjalls i
danys ocasionats per les arrels d’arbres, reposició i reforç de paviment, tractament superficial
per unificar el paviment, col·locació d’una barrera de seguretat de doble ona i pintat de les
línies contínues longitudinals.

i posar d’acord ni més ni menys que 18 ajuntaments, en un procés que va començar el 2010, i
entre els quals hi ha l’Ajuntament de Sant Feliu
de Buixalleu. Tots aquests ajuntaments tenen
signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva, que és qui realitza la
coordinació general del projecte.

Breus municipals.

Informació municipal
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La ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies té un
total de 187 quilòmetres senyalitzats, sumant
l’itinerari principal, el de la riera d’Arbúcies i
petits enllaços entre nuclis de població, o estacions de tren, fins al tram principal, com és el
cas de Massanes, Riells i Viabrea, Breda, Gualba
o Vallgorguina.
Per conèixer el traçat s’ha posat a disposició
dels usuaris un mapa interactiu a la pàgina web
(www.tourdera.cat/itinerari), on s’hi vinculen
els principals punts d’interès, equipaments, estacions de tren, etc. Tanmateix, la informació
de les fitxes dels trams de la demarcació de Girona està encara en procés d’elaboració, donada la recent finalització de les obres a finals del
mes de juny.
Itinerari per Sant Feliu de Buixalleu
El traçat de la ruta pel municipi de Sant Feliu
de Buixalleu comprèn un total de 14 km, dels
quals, 1,1 km corresponen a la ruta pel tram
del riu Tordera i 12,9 km al tram de la riera
d’Arbúcies. Per la zona nord, la ruta connecta amb el municipi d’Arbúcies, concretament
als peus del turó del castell de Montsoriu, a la
zona del coll de Castellar, mentre que per la
zona sud, la ruta connecta amb els municipis
d’Hostalric i de Fogars de la Selva.

Començant pel traçat de la riera d’Arbúcies,
descrivint el recorregut, des d’Arbúcies la ruta
segueix el mateix traçat que el PR-C 201, que
passa pel castell de Montsoriu. L’entrada al
municipi de Sant Feliu de Buixalleu té lloc als
peus del castell, concretament, els usuaris senderistes pugen pel mateix sender fins al castell,
mentre que els usuaris de bicicleta, si volen pujar al castell, han de fer servir la pista d’accés
al castell i que està degudament senyalitzada.
Seguint la ruta en direcció sud, cap al coll de
n’Orri, els usuaris de la bicicleta passen per la
base del turó del castell i enllacen per la banda
sud-est del turó amb els usuaris senderistes que
segueixen el PR-C 201.

Seguint la ruta cap al coll de n’Orri, es continua per una pista forestal transitable tant per
als senderistes com per als usuaris de la bicicleta, fins a arribar al coll de n’Orri, on, a uns
50 metres, es deixa el PR-C 201 que es dirigeix
a Breda. Tanmateix, en aquest punt, precisament, s’inicia un altre itinerari també existent,
que és el sender local SL-C 88, entre el coll de
n’Orri i l’església de Sant Llorenç de Gaserans,
que segueix exactament el mateix traçat que la
Tourdera.

Tot el tram on la Tourdera coincideix amb el
sender local SL-C 88 és una pista forestal amb
interessants vistes de la vall de la Tordera, així
com del castell de Montsoriu, en un entorn
molt tranquil i agradable per als usuaris de
la ruta. Una vegada s’arriba a Sant Llorenç de
Gaserans, la ruta segueix pel pla de Gaserans
i es dirigeix cap a la riera d’Arbúcies i la seva
confluència amb el riu Tordera. A partir d’aquí,
ja fora de la influència del Parc Natural del
Montseny, la ruta segueix un model de senyalització una mica diferent, sense fites de fusta
però amb banderoles verticals i pintura groga
de seguiment.
Per a més informació de la ruta, podeu consultar la pàgina web (www.tourdera.cat), seguir
l’actualitat a través dels perfils de les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) o contactar amb mcorominas@selva.cat.

La Tourdera ja té actiu el
seu tram per Sant Feliu de
Buixalleu.
També té obert tot el
recorregut.

grup de jxSFB

Després de les eleccions toca en primer lloc valorar els resultats electorals. Enguany, hem tornat
a guanyar les eleccions, tot i que hem obtingut
alguns vots menys que a les darreres eleccions, volem donar 254 agraïments, gràcies pel vostre suport. Els resultats de les eleccions reflecteixen les
demandes i inquietuds del poble, un cop els veïns
han parlat, hem d’assumir que no hem transmès
tota la feina feta, per tant toca corregir i treballar per tal de tornar a recuperar la confiança de
tothom.
En Josep, l’Albert, l’Ester i en Sixte són els nostres
regidors a l’Ajuntament, també els acompanyaran l’Oscar, en Josep i la Maria, com alcaldes de
barri. Ells, amb el suport de la resta de membres
de la candidatura, treballarem en el dia a dia de
Sant Feliu, per tal de mantenir-lo i millorar-lo i
que es vagi adaptant a les necessitats de tots vosaltres. El nou grup té membres amb experiència
i d’altres que no, aquests aportaran aires nous,
idees noves,punts de vistes diferents, per tal de
tenir una visió més àmplia possible i representativa del poble.

També volem donar les gràcies a en Francesc, la
Marta, la Sandra i en Xavier per la feina feta durant tots aquests anys. I, agrair a tots els membres
de la candidatura el seu esforç i dedicació durant
els mesos de treball, gràcies Benjamí, Cristina,
Carles, Paula, Gemma, Francesc, Maria, Xavi i Enriqueta.

grup d'erc-am
Estimats veïns i veïnes,
D’entrada volem donar les gràcies a tothom qui
va participar a les eleccions municipals d’aquest
2019.
Com ja sabeu els resultats de les votacions van ser:

Cens: 638 persones
Abstencions: 167 (26.18%)
Vots nuls: 10 (2.12%)
Vots en blanc: 22 (4.67%)
Vots: 471 (73.82%)
JxCat: 254 vots (53.93%), 4 regidors
ERC-AM: 185 vots (39.28%), 3 regidors
Estem doncs, a l’oposició. Agraïm l’alta participació (73.82%) i molt especialment donem les gràcies a tots els que ens heu fet confiança directa.
Igualment volem recordar-vos el lema de la nostra
candidatura TOTS SOM SANT FELIU, i per això ens
comprometem a estar al servei de tots els veïns i
veïnes del poble.
El passat 15 de juny es va constituir el nou consistori pels propers 4 anys.
Tal com va manifestar en Xavier Santos, com a
cap de llista de l’oposició, a la sessió de constitució
de l’Ajuntament, volem treballar en una oposició
constructiva i que pugui aportar noves mirades a
la tasca municipal. Treballarem per aconseguir fer
realitat els punts del nostre programa.

Es per això que volem remarcar la idea que estem al vostre servei. Volem atendre les vostres
opinions, demandes, crítiques, suggeriments i interessos. Volem ser la vostra veu als Plens i ens
comprometem a informar-vos amb total transparència.
Podreu trobar informació de tot allò que anem
fent a la revista Sant Feliu Diu. També estudiarem
diferents maneres de mantenir el contacte amb
tots vosaltres.
Disposarem d’un espai de l’oposició a l’Ajuntament
perquè us pugueu comunicar amb nosaltres i on
sempre sereu benvinguts.
Intentarem passar per totes les cases per parlar
amb tranquil·litat i
demanar-vos que respongueu un seguit de
qüestions que creiem
ens ajudaran a millorar el servei que volem
donar-vos.
Demanem la vostra
col·laboració per a fer
un poble més participatiu.
TOTS SOM SANT FELIU
Moltes gràcies
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Som el grup de Junts per Sant Feliu de Buixalleu
(JxSFB), en primer lloc volem donar les gràcies a
tots i cadascun dels suports rebuts en els comicis
del passat 26 de maig.

Encetem una nova legislatura on, amb energia renovada,
convenciment i il·lusió, tirarem
endavant les propostes que teníem, per fer de Sant Feliu un
poble per tots. Treballarem amb humilitat, senzillesa i rigor per continuar fent realitat el nostre objectiu, fer del nostre poble un lloc millor on
les persones siguin el primer, on la política es faci
amb ètica i on les veïnes i veïns tingueu la veu i
participació. Seguirem amb la vista posada al futur, estant al vostre servei i ho farem escoltant i
parlant amb tots i cadascú de vosaltres.

Espai Polític

Hola veïnes i veïns,

Escola i família tenen diversos objectius comuns: l'èxit educatiu dels fills
i filles, sentir l’escola com un lloc on
es puguin donar relacions de confiança, afecte, ajuda, compromís,
on els infants es puguin desplegar
com a persones... Per aconseguirho i contribuir al seu desenvolupament personal, cal reforçar el vincle
de confiança entre la família, els

docents i la resta de membres de la
comunitat educativa. Totes aquestes
raons han portat l’escola, des d’un
inici, a realitzar activitats amb les famílies. Els tallers internivells és una
d’aquestes activitats que enguany
s’ha dedicat al tema anual que tria
per desenvolupar-lo al llarg del curs:

EL CIRC

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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ELS TALLERS INT ERNIVELLS AMB LES FAMÍLIES

taller de màgia
En els tallers internivells els nens
i nenes de l’escola
estan barrejats des
d’EI3 fins a 6è. Així
es refermen relacions de respecte,
d’ajuda, confiança i
col·laboració entre
infants.

GRÀCIES, FAMÍLIES, PER
LES VOST RES PROPOST ES I
DEDICACIÓ!!

Ensenyament
L'escola Alzines Balladores.

Tallers de:
Bastons twirling
Pilotes malabars
Equilibri i punteria
Disfresses
Màgia
Twirling
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Ja hem acabat el curs
AMPA Escola Alzines Balladores

L'AMPA de l'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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Ja hem acabat el curs i han estat moltes les activitats desenvolupades des de la darrera vegada
que us vàrem escriure. Aquests darrers mesos
han estat plens de feina i bons moments per
tal d’acomiadar el curs com cal. A veure… fem
recompte per no oblidar-nos de res: una marxa,
els Jocs Florals i la Festa de Fi de Curs. No està
malament, eh?
Diumenge 24 de març vàrem celebrar la Marxa
de Les Alzines i el resultat va ser molt molt molt
satisfactori. Prop de quaranta dorsals es van
vendre anticipadament i, fora de tot pronòstic, van ser 172 els dorsals que finalment es van
vendre a la Sala Polivalent de Sant Feliu. Hi van
participar 172 persones! Caminant o corrents,
persones soles o en grup, amb amics i amigues
o en família van fer la seva sortida inicial a les
8 hores fins a les 15 hores que van arribar els
darrers. Ho aprofitem i, des d’aquesta plataforma que ens facilita la revista del poble de
Sant Feliu volem agrair a tots i cadascun dels
atletes la seva participació en aquesta iniciativa que va ser en gran part possible gràcies a la
col·laboració de voluntaris i patrocinadors com
Caldos Aneto, l’Agrobotiga d’Hostalric, Condis,
Bonpreu, esports Wala, Frit Ravich i el Consell
Comarcal de la Selva amb avituallaments, sortejos i regals per als participants. Moltes gràcies
a tots i totes!
Potser us va arribar la propaganda a la bústia?
L’Ajuntament ens va ajudar. Gràcies!

Va arribar Sant Jordi i ho vàrem celebrar venent llibres i amb la 7a edició dels Jocs Florals.
Aquest any ho vàrem organitzar tot a la Sala
Polivalent per l’amenaça de pluja. Després del
berenar de coca amb xocolata es va fer entrega dels premis als guanyadors del concurs
d’escriptura tant per a alumnes de l’escola, des
de P3 fins a 6è, com per a famílies. Les roses,
els lliris i les gerberes van posar color a una tarda de contes, cal·ligrames, poemes, acròstics...
Una tarda dedicada a les lletres endolcida amb
coca gentilesa de Retal Iberia.

Ben ràpid va arribar el mes de juny amb la jornada intensiva i el casalet, amb manualitats i
activitats diverses per entretenir les tardes.

L'institut Vescomtat
de Cabrera notícies breus...
Gràcies, Josep
Enguany el nostre estimat company en Josep
Sanitjas es jubila, després de més de 46 anys
dedicats a la docència, 30 d’ells vinculats al
nostre territori.
Primer a l’escola El Bruc de Riells, i més endavant, quan el sistema educatiu va implementar l’ESO, vam tenir la gran sort que
formés part de l’equip docent de l’Institut
Vescomtat de Cabrera.
Va dignificar la figura del mestre, a vegades
menystinguda enmig de tants professors de
secundària. Conceptes com la diversitat, la
integració, la coeducació, tan actuals, han
estat sempre presents en la tasca acadèmica
del nostre company. No solament com a docent, sinó també com a membre de l’equip
directiu durant uns cursos, va impulsar el
tractament a la diversitat mitjançant la creació de grups de reforç reduïts en un moment
en què la resta de centres ni tan sols s’ho
plantejaven.
L’esforç per garantir la igualtat d’oportunitats
i la seva honestedat, sense perdre mai el sentit de l’humor, han estat sempre presents en
el seu fer.

Ha estat un treballador incansable pel bé de
l’institut i sobretot pel bé dels seus alumnes.
Els últims anys de la seva vida acadèmica han
estat dedicats al PIM (Pla intensiu de millora), com no podia ser de cap altra manera.
Gràcies, Josep, per la saviesa extreta de
l’experiència, gràcies pels teus savis consells,
gràcies pel teu positivisme, gràcies per fernos fàcil la tasca de direcció i sobretot gràcies per donar-nos la mirada d’un MESTRE.
La teva lliçó diària de vocació, passió, il·lusió,
deixarà empremta no solament en els teus
companys, sinó també en tots aquells alumnes que han passat per les teves mans.
Xavier Gual en una
article diu: “Tots els
professors s’han fet
professors perquè
en algun moment
de la seva vida
n’han admirat algun.”
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Per qualsevol cosa us podeu posar en contacte amb
nosaltres a l'adreça electrònica ampaballadores@gmail.com
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Ensenyament

les assistents a l’extraescolar de dansa. Vàrem
riure, ballar i fer un berenar ben saludable de
síndria, meló i fruits secs. El bon temps que ja
ens anunciava que el curs s’acaba, el sol escalfa
i les vacances arriben.
Hem deixat les activitats escolars per vacances,
però tornarem amb forces i més morenos.
Moltes gràcies a tots els voluntaris i
col·laboradors que fan possible les nostres activitats.
Us esperem a tots en el proper número amb
més novetats! Bon estiu a tothom!

Institut Vescomtat de Cabrera.

Ja al mes de juny, el dissabte 15 vàrem celebrar la Festa de Fi de Curs. El curs 2018-2019
s’acabava i vàrem celebrar el nostre 1r “Got
Talent” Les Alzines a la pista poliesportiva de
Massanes després d’una bonica exhibició de

Èxit del projecte Petits Implicats a
Sant Feliu de Buixalleu
Clara Romaguera, tècnica compartida de Joventut

Joventut
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Aquest curs ha estat la primera edició del projecte Petits Implicats a l’Escola Alzines Balladores
de Sant Feliu de Buixalleu, on hi han participats
principalment els nois i noies de 6è de primària.
Aquesta iniciativa vol promoure la participació
de la franja petita de joves, buscant accions significatives a realitzar per part del grup.
Enguany els nois i noies han organitzat la gimcana de la festa Creixem Junts que celebra cada
any l’escola. Aquesta festa és una oportunitat
per fer activitats conjuntes entre la mainada i
les famílies, i alhora una primera experiència de
participació juvenil.
Al llarg de tres sessions, la tècnica de joventut
compartida ha entrat a l’aula dels alumnes del
curs de 6è per parlar sobre què és participació

i, a partir de dinàmiques de grup, anar organitzant amb ells les activitats per a la festa.
El projecte Petits Implicats facilita un procés
participatiu on els nois i noies han proposat,
decidit, organitzat i liderat les diverses proves
de la gimcana de Creixem Junts. Aquesta experiència, a més, facilita que els joves tinguin contacte amb la tècnica de joventut, i així els que
vagin a l’institut d’Hostalric tindran una persona de referència més enllà del centre educatiu.
Esperem que l’experiència hagi estat enriquidora i que als petits implicats se’ls hagi despertat l’interès per a continuar fent coses pel
municipi!
I si a més tens alguna idea, dubte o suggeriment,
em pots escriure a cromaguera@selva.cat!

Vols participar
a Sant Feliu
Diu?

Envia’ns ho a
santfeliudiu@gmail.com

Anima’t

Josep
Sanitjas i
Arcarons
JUTGE DE PAU TITULAR DURANT 26 ANYS
Esther Gubert de les Casetes de Can Nualart i Dolors Vilà de Can Palet

S’ha jubilat una altra persona important per a
un petit poble com el nostre. La veritat és que
portem un any amb jubilacions de grans persones que han treballat pel poble honestament i
de cor. Però també volem dir que jubilar-se és
un motiu d’alegria i de plenitud de la persona
i és el moment de rebre el reconeixement que
es mereixen totes els persones que es jubilen.
Avui entrevistem el que ha estat jutge de pau
titular durant els últims 26 anys: Josep Sanitjas
Arcarons.
En Josep va néixer el 15 de març de 1954 a les
Masies de Voltregà. Els seus pares, en Josep i la
Lola, varen tenir tres fills: en Lluís, en Joaquim
i en Josep. El pare era funcionari municipal i la
mare es dedicava a “sus labores”.
Va estudiar mestre d’ensenyament primari,
mestre de català i va fer cursos d’adaptació a
l’ESO.
Va treballar a diferents pobles: les Masies de
Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Quirze de Besora, Riells i Viabrea i Hostalric. Els
primers anys exercia fent de mestre a EGB i a
partir de l’any 1996 es va passar a secundària a
l’institut d’Hostalric, on s’hi ha jubilat.

En Josep està divorciat i té dues filles, l’Anna i
la Marta, i tres netes, la Núria, la Laia i l’Aina.
Ens explica que des de l’any 1955 venia a passar
els caps de setmana i les vacances a Gaserans,
a Can Campeny, casa de la seva família de fa
molts anys. I des de fa 31 anys que hi viu i hi
està empadronat.
A Sant Feliu, fa trenta anys, hi havia de jutge
en Bonaventura Avellaneda, i a en Josep, al faltar en "Ventura", el varen nomenar jutge substitut. En aquells moments va passar a ser jutge
titular en Josep Maria Casas. En Josep M. va serho durant 4 anys i llavors en Josep va passar a
ser el jutge titular de Sant Feliu, i fins que s’ha
jubilat, del 1993 al 2019.
Li preguntem què fa un jutge de pau, i ens resumeix les funcions principals en tres vessants:
- Encarregat del registre civil (inscripcions
dels naixements, defuncions, matrimonis,
divorcis...) i fer els corresponents certificats.
- Cooperació amb els jutjats de primera instància i altres jutjats d’instàncies superiors,
transmetent les sentències i/o decisions dels
altres jutjats de rang superior.

Entrevista
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- Justícia de pau, fer de mitjancer o mediador
entre veïns. Intentar arribar a acords entre
veïns sense dictar sentències.
Ens diu que, sobretot quan va començar, a Girona feien cursos per a jutges de pau, i ell hi
anava. Eren sempre voluntaris.

També ens comenta que antigament els jutges de pau feien els aixecaments de cadàvers
dels municipis. A ell li va tocar fer-ne un parell
d’accidents de treball, tres d’accidents de carretera i un a la via del tren. Actualment ja correspon als jutges d’instàncies superiors.
També recorda que ha fet més certificats matri-

Entrevista
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Ens explica que durant alguns anys era competència dels jutjats de pau jutjar i dictar sentències de les faltes o ofenses ocorregudes en
el terme municipal. En Josep va haver de fer
una mitja dotzena de judicis d’aquest tipus,
més tard ja no va ser competència dels jutges
de pau.

Mentre ha estat jutge ha estat membre de
l’Associació de
Jutges de Pau,
la qual l'any
2014 va donar
la medalla al
mèrit als membres que portaven més de
25 anys en el
càrrec.
Se’n va satisfet de la feina
feta, d’haver servit al poble i d’haver ajudat
a fer un poble millor. És un càrrec que es pot
compaginar bé amb família i treball.
En Josep ens explica que, si hagués pogut,
seguiria essent jutge tot i jubilar-se de mestre, però ens diu que és incompatible la paga
de jubilació de la classe passiva de
l’administració amb la indemnització
de jutge de Pau. Aquesta paga de jutge
és irrenunciable, i per tant, ha hagut de
triar.
Però ens diu que ara podrà aprofitar
per fer els seus hobbis cada dia i no només el cap de setmana.
Ara de moment el substitueix en Jordi
Medina, en espera que sigui nomenat
un nou jutge titular. Molta sort.

monials catòlics que civils. O sigui, que al nostre
municipi hi ha hagut més matrimonis eclesiàstics que civils.
Ell de casaments n’ha fet uns 200, entre gent
del poble i gent que s’ha casat al municipi. Recorda que el primer casament que va fer va ser
molt simple i curt, i que a mesura que agafava
experiència ha fet uns casaments ben lluïts.
Al preguntar-li què tal el nostre poble, si és
problemàtic, si ha tingut molta feina, ens contesta sense dubtes que Sant Feliu és un poble
tranquil, on els problemes entre veïns es solucionen entre veïns... Només destaca que el
1994 i arran de l’incendi va tenir una mica més
feina pel tema de termes i que amb la crisi en
la zona del polígon pel tema d’impagats havia
de fer més comunicacions. Però resumeix que
el municipi no és conflictiu, és tranquil.
Ens explica que el dia a dia d’un jutge bàsicament és anar unes hores a signar documents
del registre, citacions, informacions i certificats
a l’ajuntament, tot i que ell sempre s’ha adaptat a les necessitats del poble.
Pel fet de ser jutge de pau no es cobra cap sou
ni retribució, només una indemnització per
desplaçaments de 70 € al mes (quantitat que
va en funció dels habitants de cada municipi).

En Josep ens comenta que vol aprofitar aquest
espai de la revista per dir:
"Vull demanar disculpes si algú s’ha sentit ofès
o menystingut per alguna de les meves decisions i vull agrair a la gent que m’ha ajudat a
tirar endavant en el càrrec, especialment a la
Rosa Molas, per la seva dedicació, discreció i esperit de servei cap al poble."

Des de Sant Feliu Diu volem
agrair-te la dedicació, feina ben
feta i la gran disponibilitat que
ens ha demostrat. Molta sort en
la nova etapa, Josep.

Àlex Romaní president del Rally Costa Brava
El mític tram de Grions ha tornat a ser escenari del ral·li més antic de l’estat espanyol, el 67
Rally Costa Brava, puntuable per a l’Europeu
d’Històrics.

El tram de Grions és un dels 5 escollits per
l’organització, que sempre busca les carreteres
més tècniques i mítiques.

Cada any, a mitjans de març es dona inici al
Campionat d’Europa de Vehicles Històrics, una
de les proves més valorades per la FIA (Federació Internacional d’Automobilisme) i s’hi donen
cita els millors equips del món.

Enguany, els pilots van poder gaudir d’un tram
especialment tècnic, malgrat que en una de les
dues passades es va haver de neutralitzar, perquè un vehicle va quedar avariat en una zona
estreta, sense opció que altres participants poguessin passar sense perill.

Aquest any s’ha batut un rècord absolut de
participants, amb 181 inscrits, arribats de 18
països diferents.

Per al 2020, Grions és un dels trams candidats
a seguir formant part de l’itinerari del 68 Rally
Costa Brava, que es farà el dissabte 14 de març.

trobada a santa bàrbara _1 de maig
Rosa Maria Sala d'Arenys de Munt
El passat dia 1 de maig, vaig tenir el goig
d’assistir a l’aplec que va tenir lloc a Santa Bàrbara i fou una experiència molt grata. El ball
dels bastoners, el foc com a element de cohesió
enmig de l’esplanada, la flaire de les botifarres
i la carn a la brasa, les vistes immillorables… i
les sardanes com a cloenda. Tot plegat, amenitzat amb el riure i la xerinola dels participants.
Una tradició que cal preservar com a símbol
d’identitat del poble en un indret meravellós.
Jo l’any que ve no m’ho perdré. Gràcies per
convidar-m’hi!

"I, com cada any, vam poder gaudir dels balls de l'Esbart Dansaire
Montsoriu i la Colla Bastonera Els
PIcasoques. I per acabar la festa
sardanes amb la Cobla Arbucienca i
l'estirada de corda."

Sant Feliu és actiu
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marxa del roser de gaserans_5 de maig
Susanna Cruz de Can Xesqui, Ducat del Montseny
El passat 5 de maig vam poder tornar a gaudir
de la Marxa del Roser de Gaserans. A les 7.30 h
del matí ja érem una bona colla: uns feien estiraments, d’altres feien petar la xerrada i hi havia qui aprofitava per saludar coneguts que feia
temps que no veia, i és que aquesta és una gran
ocasió per a la socialització mentre es fa esport
i es gaudeix de l’entorn privilegiat que tenim
aquí a Sant Feliu.
El dia era ben clar i els primers rajos de sol petaven amb força. A les 8.00 h es va donar el
tret de sortida. Ens esperaven 12,9 km plens de
corriols pel mig del bosc, camins rurals i camps.
Hi havia gent que decidia fer-la caminant xinoxano, d’altres preferien fer-la a pas ràpid, o altres que la feien corrent, i és que és una marxa
apta per a tothom, des dels més xics fins als més
grans.
Qui em coneix ja sap que m’agrada córrer i que
sovint surto a trotar per aquí, i any rere any
la Marxa del Roser em sorprèn perquè mai és
la mateixa ruta i t’emportes grates sorpreses.
Cada any que la faig descobreixo algun camí
nou, una masia que no coneixia o algun racó
de bosc fins al moment desconegut. Aquest
any vaig fer la Marxa amb els meus dos fills

grans, d’onze i tretze anys. Va ser especial per
a mi perquè va ser la primera marxa que vaig
fer corrent després d’haver tingut en Pol, que
llavors tenia sis mesos.
Els diferents avituallaments durant la Marxa
anaven genial: mai faltava l’aigua i això quan
es fa esport és de vital importància. A l’arribada
ens esperava una grata recompensa, com cada
any: un bon entrepà de botifarra i un refresc.
Després de l’esforç realitzat aquell entrepà entra tan i tan bé!
A les 11 es va fer l’entrega de premis, per als
més ràpids, la primera dona, el més petit, el
més gran, també es va fer un sorteig entre tots
els participants. És fantàstic veure juntes les
diferents generacions gaudint de la Marxa. La
majoria érem de Sant Feliu, tot i que també hi
van assistir persones dels pobles dels voltants:
Breda, Hostalric, i ves a saber si algú de més
lluny! I és que és una ocasió única per gaudir
de la natura, fer esport i passar una molt bona
estona.
Aquest any vam ser 113 participants, però de
ben segur que l’any vinent encara en serem
més. No us ho podeu perdre!

XII Campionat de Botifarra_4 de maig
Josep Sanitjas de Can Campeny
Aquest any, coincidint amb el dissabte del Roser de Gaserans, el dia 4 de maig, va tenir lloc el
XII Campionat del joc de la botifarra.

total van sopar 128 persones entre jugadors i
acompanyants, que van poder ballar una estona a la mateixa plaça amb el grup Genions.

La comissió de festes va muntar una carpa on
26 parelles de jugadors van jugar el campionat,
seguint el “mètode suís”, on totes les parelles
participants van jugar el mateix nombre de
partides i al final es va saber quina era la parella que n’havia guanyat més.

Veient la bona acceptació per part de tothom,
la comissió espera poder-ho repetir pel Roser
de l’any vinent.

Totes les parelles participants tenien dret a sopar després i gairebé es van quedar tots, en

Santi Vila del grup de balladors de Sant Ponç de Riudarenes
En un mes de maig carregat de fires, festes,
pluges, flors i herbes, vàrem tenir el privilegi de coincidir en dos diumenges consecutius
amb els dansaires del Tirabou de Gaserans,
amb qui compartírem pista.
Nosaltres som d’un poble també petit, Riudarenes, on tenim una tradició de ballar rues el
dia de Sant Ponç, a més de tenir l’honor de
representar cada any, des d’en fa molts, el
tradicional i únic ball dels flocs, que intentem
seguir conservant. Des de fa tres anys comptem amb la presència d’algun ball convidat a
la festa de Sant Ponç, i enguany va ser el ball
del Tirabou de Gaserans.
Així, doncs, el dia 12 de maig, a Riudarenes,
vàrem fer una bonica festa de Sant Ponç amb
els infants balladors i alguna parella de més
grans. Per als nens i nenes va ser tot un esdeveniment; tant es així que la majoria s’apuntaren
a venir el diumenge següent a representar el
nostre ball en la 4a trobada de danses vives i
balls de plaça celebrada a les antigues escoles
de Gaserans. Tot un repte representar el teu
poble en aquesta trobada, un repte que tots
vàrem gaudir, ballant fins i tot amb la gent
de Sant Feliu, per cert, acompanyats d’un dia
festiu; molt bona gent amb la qual ens vàrem
trobar molt a gust i amb els qui compartírem

un gran dia i un arròs deliciós. Des dels balladors i balladores del ball dels flocs de Riudarenes, no podem més que donar les gràcies a
l’organització de la trobada per donar espectacle i contribuir a la preservació de les tradicions i les cultures populars que ens arrelen al
poble i contribueixen a la socialització de les
persones que en formen part.

"Aquest any hem comptat amb
els següents balls i grups:
- Colla bastonera Els Picasoques
(Sant Feliu de Buixalleu)
- El ball del tortell, pel
grup Balladors d’Esponellà
(Esponellà)
- El ball de flocs, pel grup
Balladors de Sant Ponç 2019
(Riudarenes)
- Ball del Tirabou de Gaserans, per la Colla del Tirabou
(Sant Feliu de Buixalleu)"

Ballada del Tirabou a la festa de Sant
Ponç de Riudarenes el 12 de maig

Sant Feliu és actiu
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Veïnes i veïns de Sant Feliu de Buixalleu,
Us volem agrair a tots: als qui sou col·laboradors actius, als qui col·laboreu més esporàdicament, als qui espereu amb ganes rebre la revista, als
qui us la llegiu de cap a peus, als qui llegiu els articles que més us interessen, als qui guardeu amb molt de recel cada número, als qui heu estat
algun dia protagonistes d'algun article, als qui us heu sentit identificats
amb algun espai, etc., a tots i cadascú de vosaltres,

Gràcies!
Gràcies per fer que la revista Sant Feliu Diu, després de 15 anys d'història,
segueixi essent un punt clau en el nostre poble, un espai obert i plural on
tots hi tenim el nostre petit espai. Va néixer com un petit projecte, que amb
vosaltres s'ha anat fent gran fins a ser una icona del nostre poble.
Amb vosaltres Sant Feliu Diu escriurà molts més anys d'històries, anècdotes, pensaments i vivències del poble!

Sant Feliu és actiu
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FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA_2 de juny
Maria Mercè i Mariona Sabadell de Can Jan
El diumenge dia 2 de juny es va celebrar la 46a
Festa d’Homenatge a la Vellesa, en la qual es
mostra la consideració, gratitud i respecte que
sentim pels nostres avis.
Com a breu explicació de per què es fa aquesta diada, ens hem de remuntar ara fa 104 anys
enrere: el 5 d’abril de 1915 es va fer un homenatge a la vellesa a Sant Sadurní d’Anoia. Va
suposar el primer acte de l’obra social de “la
Caixa”, en aquell moment Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d’Estalvis.
En aquest homenatge s’assignaven llibretes de
pensió i estalvi a les persones més necessitades
per millorar-ne la qualitat de vida. Més tard,
aquesta activitat es va estendre a multitud de
pobles i ciutats.

d’aquest acte depèn de l’Ajuntament.
Però parlem ara de l’edició d’enguany: els assistents varen ser rebuts pel Sr. Roquet, actual
alcalde. Després mossèn Eduard de Ribot va
oficiar la Santa Missa, cantada per la Coral Parroquial d’Hostalric. Gràcies a la generositat de
la col·lecta a favor de l’AECC, aquest any es van
recaptar 357,83 euros per a la lluita contra el
càncer.
Hem d’agrair a la Coral el petit concert que ens
va oferir en acabar la missa, un emotiu repertori: amb cànon, havanera, sardana i el Cant dels
Segadors.
Seguidament es va donar pas a les actuacions
de l’Esbart Dansaire Montsoriu i a la Colla bastonera Els Picasoques, unes actuacions dinàmiques i entretingudes dels
joves del poble que rendien
tribut als avis i àvies allí congregats.
Al migdia, es procedí al sorteig d’un cap de setmana en
algun indret de Catalunya
entre els jubilats presents.
Després varen ser nomenats
la padrina i el padrí: foren
escollits la Conxita Casas, de
can Juandó, i en Marcel Bonjoch, de la Torre de Grions.

Al nostre municipi també se celebra des de
l’any 1974, organitzada per un Patronat Local
d’Homenatge a la Vellesa de les parròquies de
Gaserans, Grions i Sant Feliu de Buixalleu, encapçalat pel Sr. Joan Gubert i Sunyer. Patrocinat
per l’Ajuntament, la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d’Estalvis, Caixa Rural Provincial, Caixa
d’Estalvis Provincial de la Diputació de Girona i
La Germandat Sindical.
Des de l’any 1985 la coordinació i organització

Després del nomenament es
procedí a l’àpat de germanor, preparat pels restaurants Grions, Can Masferrer,
Can Puig i El Rieral.
Timbal de primer i de segon, a triar, rostit de
pollastre o bacallà. De postres coca.
La mainada, macarrons i carn arrebossada.
Es va obsequiar els avis i àvies amb un plat de
ceràmica amb la casa on viuen dibuixada.
Per cloure un dia tan farcit d’activitats,
l’Orquestra Selvatana, fundada el 1913, va

oferir un concert de música variada i catalana, i després un magnífic ball. Es va gaudir
d’allò més amb la professionalitat i el bon fer
d’aquests músics i cantants.
A la mitja part de l’actuació de l’orquestra, hi
va haver una brillant exhibició de balls de saló
a càrrec de tres parelles de ballarins, tots ells
amb prestigi a dins i fora de Catalunya. Volem
agrair que un any més s’hagi pogut continuar
amb la celebració d’aquesta festa tan especial i
emotiva i, sobretot, no oblidar que les persones
grans són el millor mirall en el qual reflectirnos.

Padrí i Padrina 2019

Arribat el mes de juny, al nostre poble hem celebrat la Festa d’Homenatge a la Vellesa. Aquest
any la padrina de la festa ha estat la Concepció
Casas Pujolràs, més coneguda per tots els veïns
com la Conxita de can Juandó.

Marcel bonjoch (19/03/1937)
El poble de Sant Feliu de Buixalleu celebra un
bon grapat de festes per recordar, però poques
com la Festa d’Homenatge a la Vellesa. En Marcel
Bonjoch, de la Torre de Grions, no se’n perd ni
una, i aquest any ha tingut la gran sort de ser
escollit padrí. Després de la missa i les tradicionals actuacions de l’Esbart i Picasoques, va arribar
el moment del nomenament del padrí i la padrina. En Marcel, sense prestar gaire atenció al que
estava passant al seu voltant, va seguir xerrant
amb els acompanyants; quan es va adonar que
l’estaven cridant no sabia ni on havia d’anar, no
s’ho esperava gens, però això encara va fer que
es posés més content.
L’avi, què és molt presumit i sempre va molt
ben vestit, amb la barretina que els membres
de l’Ajuntament li van col·locar encara estava
més guapo. Un detall que també li va agradar
molt va ser el plat de ceràmica personalitzat que
l’Ajuntament va regalar a cada convidat, gravat
amb la façana de cada casa del poble.
Moltes gràcies a l’Ajuntament de Sant Feliu de
Buixalleu per celebrar aquesta gran festa en honor a la vellesa del poble, i moltes gràcies per enguany haver anomenat padrí l’avi Marcel.
Família Bonjoch

I què en sabem, de la nostra estimada Conxita?
Doncs que va néixer l’any 1933 al Montnegre
i que va arribar a Sant Feliu de Buixalleu l’any
1958 quan es va casar amb en Joan Pla Bayés.
Que va viure amb el seu marit a la casa pairal de
can Juandó, i alhora, amb els seus pares, en Josep i la Teresa, i els seus germans, en Joaquim i la
Teresa. Va aprendre amb rapidesa i destresa a fer
de pagesa, i ajudava també en tot el que calia
a la casa. Especialment es recorden els deliciosos dinars dels diumenges de rostit de pollastre
o d’ànec amb bolets que la Conxita preparava
amb tant d’esma i amor per a tota la família. La
nostra veïna, la Conxita, ha estat i segueix sent
una gran cuinera.
Va tenir tres filles, la M. Rosa, la Fina i l’Eva, que
van néixer a la casa pairal de can Juandó. L’any
1970 va deixar la casa pairal per anar viure a la
Casa Nova d’en Juandó, una casa que es va construir en un antic camp de blat. És aquí on hi viu
amb la seva filla gran.
Qui la coneix sap que sempre ha tingut i té un
somriure a la cara per a tothom, que sempre té
la mà estesa per ajudar a qui calgui i sense esperar res a canvi, i que és una devota catòlica que
ha contribuït en el manteniment de la nostra església de Grions.
A casa ha cuidat i segueix cuidant de tota la
família, de grans i de petits, també ha gaudit i
gaudeix dels seus animals i de cultivar l’hort. Per
sobre de tot estima i disfruta de les seves filles,
nets i besnets, que són la seva alegria i un dels
motors de la seva vida.
Moltes gràcies per tot, Conxita. Un petó molt
fort de tota la teva família, que t’estima.
Família de Casa Nova d’en Juandó
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Josep, Cristina i Luis de Casanova de Gaserans
NOUS VEÏNS A GASERANS
Som la Cristina i el meu fill, en Luis. Durant la
Festa Major de l’any passat, ens vam presentar
com a nous veïns d’aquesta petita però encisadora població, juntament amb el vostre Josep.
Les sensacions viscudes aleshores van ser magnífiques, inoblidables i molt entranyables, ateses
la familiar rebuda per part de tots vosaltres, i
el fet d’ésser tractats com a benvinguts convilatans. Aquesta mateixa impressió la sentirien els
meus pares, que ens hi acompanyarien durant
el sopar de divendres, amb una bona orquestra, un atractiu recinte i el millor dels ambients.
Aquest any ha estat el nostre primer Sant
Joan celebrat a Sant Feliu; i hi hem tornat a
col·laborar tots tres fent de cambrers; ens ha
agradat molt i ens ho hem passat d’allò més
bé junts. Esperem poder repetir-ho molts anys
més. La companyia, l’organització de la Festa,
el bon sopar i la foguera, acompanyat tot plegat pels petards… tot suma en una festa que,
tot i correspondre a un poble petitó demogràficament parlant, cal destacar la seva vida,
l’empenta reflectida en un programa d’actes
digne de poblacions molt més grans, de diversos milers d’habitants.

Aquest any, i per primera vegada,
ens ha arribat la flama del Canigó
gràcies a Òmnium Cultural La Selva.
La Mercè Sabadell, veïna de Grions,
va ser l'encarregada de rebre i fer
lectura del manifest escrit per la
Carme Forcadell just abans de començar a sopar. I, a quarts d'una,
un cop estavem tots ben tips vam
fer la tradicional encesa de la foguera amb la flama.

En Luis se’n recorda molt, i ja fa dies que està
il·lusionat a repetir-hi com a col·laboradorcambrer, tot i els seus recentment complerts
vuit anys. Igualment i d’aquí a uns dies començarà el curs a l’escola Alzines Balladores,
on ja coneix altres nens i nenes de la seva edat
i se n’ha fet amic.
Tots dos us considerem com la nostra nova família social, i el cert és que des del primer dia
ens hem sentit com a casa. Moltes gràcies a tots
i totes. JUNTS, FEM POBLE!
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Esbart dansaire
Montsoriu

Les nostres entitats
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Esbart Dansaire
Montsoriu

Resum de temporada 2018-19

Ballada a Sant Feliu, 16 de març

Ballada a Cassà de
la Selva
28 d'abril

Ballada a Sant Feliu - Trobada Santa Bàrbara, 1 de maig

Ballada a Blanes, 25 de maig

Ballada a Les Preses - de cap de setmana, 8 i 9 de juny

Sortida al cinema, 30 de juny

Les nostres entitats

Ballada a Sant Feliu - Festa dels Avis, 2 de juny
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Colla bastonera
Els Picasoques
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Els Picasoques es van formar ara fa 11 anys quan
un grup de pares que portàvem els nostres fills
a l’esbart de Sant Feliu, atrets pels aires de dansa que es respiraven en aquest pavelló, vam
decidir crear una colla de bastoners. Cap dels
membres en sabíem gaire, però aviat tothom
es va espavilar i va fer una mica de recerca sobre el tema. Per començar a preparar els balls
ens va ajudar en Ricard, monitor de l’esbart en
aquell moment. El primer ball que vam aprendre va ser El ball de Lleida, amb el temps i una
mica de recorregut pel món dels bastoners ens
n’hem adonat que és un pèl avorrit, però nosaltres en aquell moment el trobàvem espectacular.
Durant aquest temps ens han ajudat a preparar
els balls diferents persones, que també ens han
facilitat la trobada amb altres colles. Aquest fet
ens va ajudar i ens va fer créixer. Poder compartir la dansa amb altres grups ens va motivar i
sobretot vam poder aprendre moltíssim, és per
això que estem molt agraïts a la colla de bastoners de Sant Hilari.
Aquesta temporada 2018-2019 hem ballat a
Breda, Sils i en diferents actes del nostre municipi. Per la festa de Santa Bàrbara vam estrenar
un ball nou: La Fira. La coreografia d’aquest
ball és obra de la Mireia i és un ball en el qual

has d’estar molt atent per no perdre’t, ja que
sovint canvies de parella. Segurament falten
hores d’assaig per poder dominar-lo però a la
vegada és una dansa divertida, quan sents la
música, els bastons i els peus es mouen sols. A
Santa Bàrbara ens vam defensar i a la festa dels
avis la vam polir una mica més.
Dins de la nostra colla s’ha creat un grup de
bastoners petits. Són els que donen més vida a
les nostres actuacions. A més de ballar molt bé,
és divertit compartir els divendres les estones
d’assaig.
Tant la colla dels grans com dels petits som un
grup obert a tothom. Si teniu ganes de ballar,
saltar, conservar la nostra cultura i folklore i
passar una bona estona us esperem els divendres a les nou a la Sala Polivalent de Sant Feliu.
Si vols contactar amb nosaltres pots fer-ho a.....

Podeu contactar amb nosaltres a través
del correu electrònic:
elspicasoques@gmail.com
o pel Facebook:
https://www.facebook.com/collabastonera.elspicasoques

Associació de
Jubilats
El 21 de març vam anar a Caldes de Malavella, a la sortida que va organitzar la “Casa
Rosa”, un dels casals que hi ha al poble.
Vam visitar les ruïnes de les termes romanes,
el Balneari Vichy Catalan i la planta embotelladora d’aigua mineral. Vam fer un tast de vins,
un pica-pica i una bona arrossada. Després de
dinar no podien faltar els parlaments de les autoritats. Va acabar la trobada amb un espectacle d’en Jordi Garanger, cantant de l’orquestra
Maravella, amb cançons catalanes.

El dissabte 23 de març a la Sala hi va haver
teatre: l’obra TOC-TOC, representada per la
companyia de teatre de Riells Montcabrera.
Vam passar una bona estona rient a cor què
vols dels trastorns obsessius compulsius dels diferents personatges que anaven a visitar-se a la
consulta del psicòleg.
Entre la seixantena de persones que eren a la
Sala es va sortejar una panera.
Esperem que una altra vegada que s’organitzi
una obra de teatre, la gent del poble sigui més
participativa.

També uns quants van anar fins a unes balmes
al volcà de la Crosa de Sant Dalmai.
El dinar per a més de 300 persones de la comarca va ser al pavelló de Vilobí. Ens van servir un
arròs i un pollastre a la brasa per llepar-se’n els
dits.

Al mes de maig la caminada va ser al nostre
poble, el 16 a Sant Romà i Sant Feliu.
Els jubilats addictes a les caminades de la comarca de la Selva, organitzades pel Consell
Consultiu, ens trobàrem a les 9.30 h a Cal Mestre, local del Casal. L’Ajuntament ens va obsequiar amb xocolata i coca per donar-nos força
per començar a caminar pels entorns de Sant
Feliu. Visitàrem l’ermita de Sant Romà, un pi
centenari i el local dels caçadors. Tot situat en
una gran esplanada on trobàrem els de la caminada curta que venien en cotxe.
Ens explicaren les històries dels llocs i tornàrem
al poble, on poguérem ballar sardanes, mentre
esperàvem l’hora de dinar.
A les 14 h entràvem al restaurant Can Masferrer (Can Rocà), on vam gaudir d’un bon dinar.
Al final hi hagueren parlaments dels casals,
de l’alcalde de Sant Feliu, Josep Roquet, i de
l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, que és el president del Consell Consultiu, i del Sr. Manel Serras, vicepresident.
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A continuació explicarem una mica les activitats que hem organitzat o en què hem participat en els últims mesos.

Al mes d’abril, el dia 11, va tocar organitzar la caminada al Casal de Vilobí, Salitja
i Sant Dalmai. Es va fer la visita a la granja
familiar de Mas Bes, una granja de més de
500 vaques de llet de raça frisona. Tenen unes
instal·lacions molt modernes i fins i tot dels
fems en fan energia elèctrica per a la granja i
alguns veïns. Tenen un petit museu d’eines de
pagès, animals dissecats de tota classe i alguns
tractors.

Les nostres entitats

Resum de les nostres activitats

Després, al local de Cal Mestre, es va organitzar
un ball ben divertit.

explicar un munt d’anècdotes de Mn. Pere Ribot.

Les nostres entitats
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Fer aquestes rutes pels diferents pobles de la
Selva és una proposta del Consell Consultiu
de la Gent Gran, dins del Consell Comarcal. És
molt interessant, coneixem llocs molt bonics de
la nostra comarca i fem amistats.
Encara queden dues caminades a Arbúcies i Sant
Hilari, que es faran al setembre i a l’octubre.
Al juny, el dia 20, la caminada va ser a
Riells. Des de l’església de Sant Martí es va
anar passejant fins a Can Perarnau, una masia
inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, a la riera de Riells i a l’hort
del Rector. També vam visitar l’església, amb
categoria d’abadia, i el cementiri.
Vam dinar al restaurant Bell-lloc: un aperitiu a
la fresca, canelons i galtes de porc al forn. En
Josep Montsant, del restaurant Bell-lloc, ens va

Una altra activitat que hem anat fent són les
trobades cada dos dimarts a la Sala Polivalent.
Allà fem petar la xerrada, organitzem partides
de cartes o altres jocs de taula, parlem de les
sortides... i també hem fet les classes de català,
que han estat molt ben aprofitades.
Ara amb l’arribada de l’estiu i la calor fem vacances, però al setembre ens tornarem a retrobar, el primer dimarts del mes i començarem
a pensar activitats per al proper curs. Tots els
jubilats del poble hi esteu convidats.

CLASSES DE CATALÀ

un ambient molt agradable.

S’acaba el mes de juny i amb ell arriben vacances per a tots.

- Ara ja sé que hi ha accents oberts i tancats.

Els dimecres a la tarda, ens trobàvem a l’Espai
Jove de Grions i fèiem les classes de català que
tant ens agradaven i ens feien pensar. Hem
après i ens ho hem passat molt bé.

- Per als que no vam poder fer català a
l’escola, quan érem petits, ha estat una
oportunitat d’aprendre a escriure millor.

Gràcies a la Maria Gubert, que, amb la seva paciència, ens ha fet de mestra. Espero que no se
li hagi fet pesat, perquè, tant com a criatures
com a persones grans, ha de ser difícil ensenyar.
Tot el nostre agraïment i amb ganes de tornarhi.
Farem el comiat amb un dinar tots plegats.
Els jubilats de Sant Feliu de
Buixalleu podem dir que ara en
sabem un xic més.
Maria Saurí de Can Cerdanya
Opinions dels alumnes:
- Les classes ens han fet pensar, i també cal remarcar com
és de bonic comunicar-se!
- Han estat unes tardes de dimecres molt aprofitades en

- Jo volia parlar més en català, però a més
a més he après a escriure i ho he trobat
molt interessant.
- Hem compartit frases i reflexions interessants de diferents personatges i hem llegit
la revista Sant Feliu Diu.
- Alumnes de català 2019, els millors de
Sant Feliu de Buixalleu!

Amics de les Abelles
de La Selva

2

3

1 - Secció d'un
niu amb larves de
vespa velutina.
2 - Vespa velutina
reina construïnt un
niu primari.
3 - Niu primari.
4 - Niu secundari.
5 - Amb una
pèrtiga per a la
eliminació d'un niu
secundari.

Per a més informació:
amicsdelesabellesdelaselva @gmail.com

5

4
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Donada l'expansió de la Vespa velutina, coneguda vulgarment com "vespa asiàtica", i ja que
és un gran depredador de les abelles de la mel i
fins a cert punt un perill per a les persones atesa la seva agressivitat, un grup d'apicultors i no
apicultors ens vam constituir com a associació i,
en col·laboració amb els ajuntaments de Sant
Feliu de Buixalleu, Hostalric, Massanes, Arbúcies i Riells i Viabrea, hem organitzat la caça i
destrucció de nius.
Amb els líquids atraients i els insecticides i el
vestuari adient que els ajuntaments ens han
facilitat, hem capturat unes 2.800 reines que
eren nius potencials i destruït set nius, entre
primaris i secundaris, des de primers de març
fins a finals de juny d'aquest any.
Com molts ja sabeu, la vespa asiàtica és
una espècie carnívora invasora que, a part
d'alimentar-se d'abelles i altres insectes, és
molt agressiva quan se sent atacada. Per aquest
motiu, si veieu algun niu, normalment en arbres, gran com una pilota de futbol o una bombona de butà, cal no apropar-s'hi, no molestarlo, precisar la seva ubicació i comunicar-ho a
l'ajuntament respectiu, que ja ens ho farà saber. I tan aviat com puguem procedirem a la
seva destrucció.

Les nostres entitats

Josep Sabadell de Can Jan; Fotografies d'Enriqueta Vilà de Can Palet

ADF
Guilleries-Montseny
Josep Sanitjas de Can Campeny

Les nostres entitats

agost 2019_Sant Feliu Diu 43

38

L’ADF de Sant Feliu davant la
campanya d’estiu 2019
Dins de l’ADF Guilleries-Montseny, el grup de
Sant Feliu ha fet tasques de prevenció, com és
la neteja de camins i l’ompliment de les basses.
També s’han gestionat davant del departament
corresponent de la Generalitat 38 carnets grocs,
que reconeixen la capacitació per intervenir en
l’extinció d’incendis amb el material propi de
l’ADF o bé donant suport als Bombers.
Com a activitats de formació, el divendres 7
de juny es va fer una xerrada a l’ajuntament
de Sant Feliu de Buixalleu, sobre l’evolució
dels focs forestals, coordinació amb bombers i

autoprotecció, i també es van repartir les camises
grogues amb els distintius corresponents.
El dissabte dia 8 de juny a la tarda vam fer un
pràctica conjunta entre els ADF i els bombers
d’Arbúcies, on vam encerclar un foc imaginari
al turó de Santa Bàrbara, on l’ADF amb
motoserres obria la caixa de pas i els bombers
amb ajut d’altres membres de l’ADF estiraven
mànegues i feien pràctiques de connexions i
punta de llança.
Amb bona harmonia i després de suar una
estona, l’ADF va obsequiar tots els participants
amb un berenar al peu de l’ermita, mentre
parlàvem, des d’aquell mirador, de l’evolució
del foc del 94.

Tractomotor
Clàssic
Som una entitat que ens apassionen els tractors clàssics. Per aquest motiu vam voler crear
l'Associació Tractomotor Clàssic de Sant Feliu
de Buixalleu l'any 2013. Un tractor clàssic és
tot aquell que té més de 25 anys. Durant l'any

fem sortides amb els nostres vehicles, i cada dos
anys organitzem una trobada a Sant Feliu, que
enguany la farem el diumenge 8 de setembre,
us hi esperem!

Colla senglanera
Sant Feliu de Buixalleu i Grions
Andrea Conesa de Canet de Mar i caçadora de la Colla

A més, a les èpoques de Nadal organitzem una
Quina eròtica, la qual, a part de servir-nos per a
les despeses de l'Associació, també en destinem
una part a entitats o accions que donin un
benefici a la gent del poble, hem col·laborat
amb el parc infantil, amb l'Esbart Dansaire
Montsoriu, etc. Enguany hem cregut important
fer un donatiu a dues entitats que treballent
molt pels nostres boscos: l'ADF i la Colla
Senglanera de Sant Feliu i Grions (properament
també farem un donatiu a la Colla Senglanera
de Gaserans). Així els hi hem comprat material
divers per a desbrossar i netejar camins i boscos.
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de bategar per donar pas al dit índex que coordinadament amb l'ull dret apunten el senglar
que està apareixent darrere els brucs i... un,
dos, tres...i... pam... un xiulet a l'orella, el temps
torna a córrer com sempre, els dos ulls s'obren
de cop i... per l'emissora comencen a sentir-se
moltes veus, moltes preguntes, però ella tota
tremolenca de l'adrenalina només cerca el
senglar que estigui estès.
Ha pogut caçar la presa, l'animal salvatge que
va tacar els seus vestidets de flors.

Les nostres entitats

Hi havia una vegada dues nenes molt amigues,
les quals anaven ben maques amb el seu vestidet i les seves sabatetes. Cada tarda, després
de l'escola se n'anaven a jugar juntes. I aquells
vestidets acabaven enfangats a causa de les històries en cerca d'animals salvatges per domesticar. Les seves cames estaven plenes de blaus
i rascades, però elles eren felices corrent dins
de bosc. Les seves extraescolars no eren ballet
o patinatge sinó hípica. Estimaven la natura i
els animals, gaudien passejant per la muntanya
amb els seus cavalls, ja fes sol o pluja.
De mica en mica van anar creixent, però sense
allunyar-se de la muntanya. Van escollir camins
diferents: una va passar a ser vegana demostrant la seva estima i respecte a allò que des
de ben petita havia estimat, i l'altra va anar
combinant les botes d'equitació amb el rifle i
les botes de muntanya: havia de convertir en
realitat aquelles captures que des de ben petita
havia creat amb la seva amiga.
Tot i la seva manera diferent de valorar la natura no van deixar de ser amigues. Totes dues
respectaven l'elecció de l'altra. És més, han passat 20 anys i continuen sent les millors amigues,
que continuen fent vols per la muntanya sigui
amb les seves gosses o els cavalls.
Aquesta història està escrita per l'amiga que
és caçadora. Caçadora de la colla de Sant Feliu,
on ha pogut sentir l'escalfor d'una llar entre la
colla, on ha pogut matar el seu primer porc, on
ha pogut gaudir dels empaits dels gossos, de
l'adrenalina al cos sentint la fressa dels brucs
trencant-se en apropar-se un senglar i el temps
parar-se en sec, veure-ho tot a càmera lenta,
sentir la respiració que minva i el cor que deixa

La papallona del boix

Medi Ambient
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Club de Bitlles Perxa d'Astor
Resum de la temporada 2018-19
Jordi Baronat del carrer Montseny

Lliga Territorial Selva-Maresme:
L’equip Negre queda en 1a posició i l’equip taronja en 5a posició.

Classificació individual: Albert Fugarolas com a millor
jugador de la lliga. Enhorabona!

Lliga catalana:
Gairebé ens classifiquem per
a les finals: hem guanyat 14
partides de 17 que eren necessàries per classificar-se.

Copa Generalitat:
Ens classifiquem per a les finals a 8 equips i perdem a les semifinals contra el que va quedar
campió, el Godall.

Circuit individual:
3 membres del club, l’Albert Fugarolas,
l’Enriqueta Vilà i en Jordi Baronat, es
van classificar
per a les finals sènior, i la
Júlia Fugarolas
en la categoria
infantil. A la
final l’Albert
va quedar 4t
de Catalunya.
Enhorabona!

3r Torneig d’estiu Els Perxes:
Gran èxit, amb rècord de participants: 35 equips
inscrits (175 bitllaires). L’equip que va formar
l’empresa Retal, ubicada en el polígon industral de Sant Feliu, es va classificar per a la final
com a millor equip no federat. I després de la
final, l’entrega de premis i el sorteig, sopar a la
fresca amb 200 sopars. Impressionant!
Amb moltes ganes d’anar progressant en el
món de les bitlles catalanes, esperem que l’any
vinent sigui millor. FORÇA PERXES!

Esports

Aquest any ha estat un any històric per al club
Perxa d’Astor, perquè l’equip dels Negres ha
aconseguit guanyar el campionat de la Lliga
Territorial de la Selva-Alt Maresme i a més sent
l’únic club de Catalunya imbatut durant tota la
lliga només cedint en un empat amb els companys de l’equip dels Taronges.
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Vòlei Montsoriu
Josep Bernabeu de la urbanització Can Cadell

Esports
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El Vòlei Montsoriu segueix fent amics. Com diu
el nostre lema: A Sant Feliu tot cuca viu!!
I aquest lema expressa la nostra voluntat
d’incorporar el màxim de persones possibles al
club! Estem convençuts que la pràctica del vòlei
al municipi aporta moltes coses individuals i de
grup, i per tant això li confereix un caràcter
gens exclusiu.
Com preteníem, els entrenaments han permès
la pràctica de l’esport a gent molt diversa pel
seu caire mixt, d’iniciació i obert a tothom.
Aquesta temporada també ha significat el desenvolupament, de bracet amb l’AMPA, per oferir la iniciació esportiva del voleibol a les activitats extraescolars de l’escola municipal. Vàrem
començar la temporada amb moltes dificultats,
ja que amb la no disponibilitat de pista per
obres els petits s’havien incorporat majoritàriament a d’altres activitats. Per sort, i malgrat
començar amb poques persones registrades, el
nombre s’ha anat ampliant fins a les nou persones que han acabat enguany la temporada.
Crec que els entrenaments amb la Lourdes i la
Cristina de monitores han estat tot un èxit. Per
la meva part, guardo un gran record i l’estima
dels que varen coincidir amb mi en els pocs
mesos que també vaig fer de monitor, però reconec que l’edat m’és un hàndicap a l’hora de
seguir la marxa que porten...I És que tenim uns
nois superactius!!!
Quant als grans, com la temporada anterior, els
canvis i la manca de disponibilitat per motius
laborals o familiars també han afectat el nombre de persones, prou perquè ens veiéssim obligats a buscar nova saba per tirar endavant el
projecte de club. Per sort la gent nova ha agafat de seguida el ritme d’entrenaments i s’han
assolit els nivells prefixats d’exigència tècnica.
Així i tot, permeteu-me que torni a aprofitar
aquestes línies per demanar-vos que vingueu a
tastar el món del vòlei!! Us necessitem!, perquè
ENS fa falta molta més gent.
L’objectiu segueix sent que l’equip mixt serveixi
també com a embrió de futures seccions que
més endavant puguin participar en campionats, bé del Consell Comarcal, bé de la Federació, i que l’equip dels petits pugui servir com
a plataforma per agrupar jugadors en les categories adients a la seva edat per participar en
campionats, cosa avui per avui encara llunyana
vistes les diferències d’edat dels participants.
També estem molt contents de les reincorporacions de jugadores que ho havien deixat i han
tornat al poder compatibilitzar millor els horaris. En fi, vull dir-vos que, tingueu els anys que
tingueu, a Vòlei Montsoriu sempre ens tindreu

esperant la vostra incorporació. Finalment,
voldria agrair a la Sandra Nualart la seva tasca
com a regidora d’Esports i esperar que segueixi
la col·laboració amb el nou equip de govern
de l’Ajuntament. A veure, si més no, si aconseguim que ens pintin aviat les línies del camp!...
Bé, i una mica d’ajut en l’adquisició de material
tampoc estaria malament! Tot arribarà! De moment, l’oferiment de participar amb aquestes
línies al Sant Feliu Diu ja ens fa il·lusió per poder estar presents entre vosaltres.
Salut i vòlei.
També hem de dir-vos que les festes de cloenda
han estat molt xules. Aqui us en deixem una
mostra:

finals
David Gamarra de les Casetes de Can Nualart

Màquines que llençaven una llum tan forta que
cremava tot allò que tocava, martells enormes
que feien tremolar i partir-se la terra, boles d’aire
comprimit que arrasaven planes senceres amb la
seva expansió... invents, armes, que mai haurien
d’haver estat creades. Uns poders que el món no
podia resistir.
I no va resistir-ho, o més ben dit, quasi no va
fer-ho. Allò que els humans en diuen guerres no
poden ni comparar-se amb el que va ocórrer en
aquells temps passats. Serralades van ser reduï-

Fins i tot els que no hi tenien res a veure van
veure’s en mig de tot.
L’últim de la primera força en existir. I el meu
temps també s’acaba. El meu poder desapareix i
el meu esperit fa molt que s’ha apagat.
M’ha tocat sobreviure per veure tot el mal que he
causat. Potser és el que em mereixia, potser no.
Ara em conformo en viure el poc temps que em
queda en pau i esperar que tot acabi bé, tan bé
com es pugui.
Explica això a qui vulguis perquè ja no tornaré a
parlar amb ningú, no tornaré a deixar-me veure.
Perquè tot el que soc s’ha acabat.

FI

d'excursió amb...
Júlia Fugarolas de Can Perxistor
El dia 21 d'abril vam anar a Puigcerdà. A les 9.00 vam
agafar el tren groc. Un cop vam arribar a l’estació del
tren groc vam comprar els bitllets. Ens van dir que
anéssim ràpid, que el tren se n’anava. Vam arribar
molt just perquè encara no estàvem asseguts que el
tren groc ja marxava.
A la primera estació que el tren ens va portar va ser
la Tor de Querol. Allà es veien unes vistes espectaculars.
La segona parada va ser a la Guingueta d’Ix. Allà
també es veien unes vistes espectaculars. A les vistes
es veien cavalls i vaques.
La tercera parada, Oceja, era una parada supermaca.
Van passar moltes parades i parades, i per fi vam arribar a destí, a Vilafranca de Conflent. Vam sortir del
tren groc. Era una passada de poble.
Vam dinar per allà i vam visitar el poble i cap al tren
groc. Vam tenir problemes tècnics, ens vam equivocar d’estació, però per fi vam poder arribar a lloc.
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Nosaltres ens havíem preparat, ells no. Però cada
dia que passava els meus ho tenien menys clar. Jo
era l’únic en què el foc d’una justícia malaltissa,
que demanava sang, encara cremava demanant
venjança. I gràcies a aquest esperit aconseguia el
suport que necessitaria.

des a res i oceans van desaparèixer per donar pas
a les planes abismals que ascendien. La pols va
envair l’atmosfera fins gairebé ofegar-la. I gràcies a tot això ja només quedo jo.

Relat curt

Tot era a punt. I si haguéssim tingut alguna paraula per descriure-ho, hauria estat guerra. Dos
grups tan diferents que no poden existir alhora.

El
Tren groc

P����r� c����i�
El passat 11 de maig,
a l'Església de Sant
Llorenç de Gaserans,
l'Aleix i l'Aina Arcega
Masmiquel, en Kevin
Muñoz Barquero, la
Martina Ramon Vila,
l'Aitor Zarza Julià i la
Laia Rosell Sanitjas
van celebrar la seva
primera comunió,
acompanyats de les
seves families. Va ser
un dia molt bonic i
especial per a tots
ells i elles que de
ben segur
recordaran quan es
facin grans.
Anna Sanitjas de
Can Campeny

Envia’ns la
teva foto

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

Mireu què em vaig
trobar un dia per
casa!!
Aquest bonic
animaló de colors
llampants és un tritó
verd o marbrat.
Enriqueta Vilà de Can Palet

n és aquest

Racó?

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

En el número anterior el Racó era:
EL PI DE PUIGDULL
El turó de Puigdull es localitza a la propietat de Can
Pagès i el trobem documentat per en Joan Illa d’Arbúcies
al segle X, l’any 923, en època carolíngia, juntament
amb Vaca Morta i el Camp de Sant Segimon. És esmentat
amb el nom “Podium Dodoni” Puig Dodó, nom que ha
evolucionat a Puig d’Ull, Puigdull i vulgarment Puigdui.
L’altitud del cim del turó és de sis-cents vint-i-nou
metres, una elevació que li permet grans vistes fins a tots
els punts de l’horitzó.
En un pla més baix del mateix turó s’hi troba el Pi de
Puigdull, a una altitud de cinc-cents vuitanta-un metres,
un pi molt vell que es destaca dels altres arbres del bosc
tant per la grossor i l’alçada del tronc com per la
rellevància de la capçada. El pi es localitza a les envistes
de molts punts dels veïnats propers, fet que el fa ser
molt conegut, així fou batejat popularment amb el nom
històric del mateix turó de Puigdull on es troba, convertit en un arbre característic i en un referent.
Segons el record que ens ha deixat la gent més gran, pel
peu del Pi de Puigdull hi passava l’antic Camí Ral d’Hostalric a Sant Hilari, el qual a partir d’aquí seguia pel
Replà, pel Castanyer de la Cavorca, per la plaça de Sant
Segimon i continuava pel costat de la Teuleria fins al pla
dels Cinc Sous. Aquí hi havia, i encara hi ha, una cruïlla
de camins, una branca de la qual mena a Arbúcies, on
continuava fins a Sant Hilari.
Josep Avellaneda, Jaume Fugarolas i Josep Pla

Última guerra carlina

Jaume Fugarolas antic estadant de Can Lleganya
Vicenç Buhils

Els nostres records
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En Jacint Buhils i Aymerich va néixer l’u de
març de 1836 a Cal Mestre de Gaserans, un
poble agregat del municipi de Sant Feliu
de Buixalleu, Ajuntament en el qual un
dia ell serà primer tinent d’alcalde. D’en
Jacint en podem fer elogi de les seves
posicions humanes, socials i culturals. De
petit, o de molt jove, pogué anar a l’escola,
segurament empès i costejat pels seus
pares i probablement escolaritzat a Breda.
De l’escola obtingué un ensenyament
de comptes i d’escriptura just per sortirse’n, per entendre i fer entendre el que
volia expressar. Amb tot, unes virtuts
molt valorades en el seu temps que, a
més d’ajudar-lo en les seves activitats
professionals de pagès i negociant, van
despertar en ell la curiositat d’escriure,
amb el seu castellà, un llibre de notes per
deixar-hi redactats de forma cronològica
les vivències pròpies i els fets i notícies
que se succeïen al seu entorn. Unes notes
que, segurament sense ell preveure-ho,
avui esdevenen relats històrics. D’entre les
seves anotacions, ara mateix, ens interessa
transcriure una crònica en què tracta, amb
ploma afligida, les particularitats de les
batalles de la tercera Guerra Carlina que
tingueren per escenari l’espai comprès
entre Breda, bosc d’Amunt i el Rieral de
Sant Feliu de Buixalleu. Les més importants
foren en l’àmbit de Gaserans. El dia 19 d’abril
de l’any 1872 tingué lloc una escaramussa

que començà entre Ca n’Horta i Can Vilar
del Rieral, un combat en el qual la tropa
governamental feu recular la força carlista
cap amunt, fins a Can Xacó. En destaca
sobretot dues batalles cruentes dels mesos
d’abril i d’agost de l’any 1875 amb la serra
de Bosc d’Amunt de Gaserans com a teatre
de guerra, desenvolupades amb un nodrit
foc d’artilleria, de fuselleria i a la baioneta,
i que van deixar un lamentable nombre
de soldats morts i ferits. Cal Mestre, casa
seva, es trobava situada al mig del conflicte
i en la primera batalla serví d’improvisat
hospital de sang. En la segona fou atacada
amb granades d’obús des del turó de Santa
Anna de Breda. En Jacint s’hi veié implicat
forçosament i comença l’efemèride
explicant la seva visió personal de rebuig,
i descriu l’ambient de violència al voltant
d’aquella guerra. Escriví escaramusses, fets
violents i combats en els camps de batalla,
així com perills i anècdotes personals
viscuts en mig de la tragèdia d’aquells xocs
fratricides. Fins i tot de lluites en d’altres
indrets sabuts de viva veu per la gent que
s’hi havia trobat. Aquí ens farem ressò dels
esdeveniments de l’última guerra carlina
ocorreguts al municipi de Sant Feliu de
Buixalleu, que són l’eix de les seves notes i
els que més afecten el nostre interès.
PRIMERES ESCARAMUSSES A BREDA I
SANT FELIU DE BUIXALLEU
El Rei Amadeo primero entro a gobernar
á España en el primero de Enero de 1870,
como cegun ce dice en el numero ó foleo
primero de este libro, despues de aberlo
fastidiado tanto los partidos ba be de
abdicar de la corona de españa; del dia 10
an al dia 12 de febrero del añ 1873 i en
seguida se comenso la guerra cibil carlista;
la guerra cibil carlista se comenso a los
primeros del mes de abril del añ 1872;
En el dia 14 de junio del mismo anño de
1872 socedio un incendio de una casa
de cegundo piso cerca la iglecia del
monesterio de Breda qual incendio echo
por los carlistas para coger los boluntarios
que estaban cerrados dentro del campanar
del monesterio i no los pogueran acerlos
arendir pero en el dia 15 precentaron las
armas en el castillo de Hostalrich i el dia
18 del mismo feran arrendir las armas a
los boluntarios de Sant tilari, obran los
carlistas de este modo: acen pasar las
mugeres i familia de los boluntarios a
delante i los boluntarios hacbian de tirar
a sus familias i asi es que ce entregaron de

El 9 de juliol de 1873 fallecio el capitan
general Jose Cabrinetti en el pueblo de
Alpens de la provincia de Lleida muerto
por la fachcion carlista.
TERCERA GUERRA CARLINA: PRIMERA
BATALLA DE GASERANS
Aquí, en aquest exemplar de Sant Feliu
Diu, primer transcrivim i glossem la crònica
d’en Jacint sobre la primera batalla de
Gaserans. Així, si a vosaltres us plau
llegir-la, un altre dia tractarem la segona
batalla. En acabat en fem comparació
amb unes ressenyes escrites per mossèn
Salvador Llanes, rector de Breda de
l’època, per reforçar la veracitat dels fets
amb la coincidència de les dues narracions.
L’exèrcit carlí era compost per partidaris
de l’autoanomenat rei Carles VII, en tant
que l’exèrcit governamental el componien
les tropes liberals o Isabelines. Els dos
cronistes, quan es refereixen a l’exèrcit
governamental, l’adjectiven com a tropa,
soldats o voluntaris, mentre als soldats de
l’exèrcit carlí els qualifiquen de carlins o
de facció. En Jacint explica que la primera
batalla de bosc d’Amunt tingué lloc el 23
d’abril de 1875 i cessà sense guanyadors
tot i la reculada dels carlins, doncs s’acabà
en fer-se de nit. Tots els noms d’indrets que
cita a la primera part de la batalla es troben
al veïnat de Cal Mestre i a partir d’aquí el
combat continuà amb foc de fuselleria i
carregant a la baioneta, tot arribant fins al
turó de Can Llop. Als voltants de Can Toni
hi van morir 7 combatents, tots els quals es
van arrossegar fins a arribar a prop de la
casa o davant el seu portal, amb l’esperança
de poder ser socorreguts. A partir d’aquí
continuà el combat a la barreja batallant
fins al turó de Can Llop, i es va acabar
amb la confusió originada en fer-se de
vespre. Els carlins es retiraren a Arbúcies i
la tropa el matí següent se’n tornà a Breda.
Al cementiri de Sant Feliu de Buixalleu hi
foren enterrats dos carlins, això indicaria
que moriren en aquest terme, tal vegada
fugien malferits.
Socesos de la guerra carlista; En el dia
23 de abril de 1875 ce a tenido un fuego
los boluntarios de Mataro juntos con
una colupna de tropa am los carlistas del
capitan General Saballs a des del turo den
Blanch a fins an als pins de la Gratadora
ó al capdamun del bach den Toni i los

Reproduïda la crònica d’en Jacint Buhils i
Aymerich, basada en l’experiència viscuda,
volem escriure uns comentaris sobre la
primera de les dues ressenyes de mossèn
Salvador Llanes, rector de la parròquia
de Breda coetani dels fets, relatades en
castellà, també anotades segurament
de pròpia mà, partint d’una transcripció
publicada per en Jaume Coll i Castanyer
l’any 1971 en el seu llibre Breda històrica i
actual, a les planes 336, 337 i 338. Els escrits
d’un i altre es confirmen mútuament,
alhora que ens ajuden a conèixer més
detalls d’aquelles accions armades. En
aquesta primera batalla, segons anota el
reverend Llanes, l’esmentat dia 23 d’abril
ja feia hores que es trobaven a Breda
tres batallons carlistes comandats per en
Francesc Savalls. Assabentats de l’arribada
d’una columna de tropa procedent de Sant
Celoni, els soldats carlins surten de Breda
a les 5 de la tarda i prenen posicions a la
serra de Gaserans. Al cap d’una hora, amb
l’escomesa de la tropa, comença un foc
granejat de fuselleria i artilleria que es
desenvoluparà per tota la serra, el qual
durarà fins fer-se de nit. Els carlins, que es
baten en reculada, es retiren a Arbúcies,
mentre la tropa passa la nit a la serra
ocupada i el matí següent retrocedeix de
nou cap a Sant Celoni. Resultat: al cementiri
de Breda hi són enterrats 5 soldats i un
capità d’artilleria, més 4 voluntaris dits
també Cipayos, amb el seu cap, el tinent
coronel Jaume Girau, conegut per en Piu de
Mataró, tots ells de la tropa. Al cementiri
de Gaserans hi són sepultats 5 soldats de la
tropa, més 4 carlins i 2 no identificats per
trobar-se desvestits. La tradició diu que
foren portats al cementiri per en Llana-Lli
amb la carreta. Li arriba que a Sant Feliu
de Buixalleu hi són enterrats 2 carlins.
De ferits de la tropa a l’hospital de sang
establert a Breda n’hi van entrar 34. Dels
carlins, en el que tenien ells a Arbúcies,
n’hi entraren 17.
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Y en el dia 19 del mismo mes tingueran
un fuego entra tropa i carlistas desde casa
Orta i casa Bilar de sant Feliu de Buixalleu
a fins en casa Xacó del mismo pueblo; en
el mes de nobiembre de 1872 los carlistas
comensaron a romper las vias del tren.

boluntarios y una compañia de tropa
atacaron a los carlistas a fins al turo de can
Llop; aqui se paro el fuego por cer de noche
este fuego duro una ora i media se comenso
a las 5 i media de la tarda i paro a las 7;
En esta casa nomenada casa Mestra era
lospital de sanch dels boluntarios i tropa;
A las posesiones de can Toni quedaron 7
muertos, 3 boluntarios i 4 carlistas, 3 al pie
de la puerta ó cea delante del portal i los
demas a poca distancia de la casa de can
Toni i ba se que baran anar a la barreja
daqui fins a can Pirotillo, 11 muertos 8
carlistas i 3 boluntarios y en el pla de Breda
mataron algunos boluntarios i entra todos
mataron al comandante de los boluntarios
que era un tal Piu de Mataro, le mataron
en el ball de las cermens de mas cerca al
cementerio de Breda á la part del Rapiax.

Els nostres records

saguit; i en el mismo dia 18 los boluntarios
de Arbucias entregaron las armas por ci
mismo en el castillo de hostalrich que era
el mismo gobierno de Amadeo.

Crist viu
Mossèn Rossend Roca

El racó del mossèn
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El dia de l’Anunciació a Maria, el 25 de març,
el papa Francesc concloïa i firmava al santuari
marià italià de Loreto una extensa i amable exhortació apostòlica, que titula en llatí “CHRISTUS VIVIT”.
La dedica especialment als joves, però també a
tot el Poble de Déu, o sigui, a tots els que tenim
la gràcia de ser cristians.
El número 1 comença dient: “Viu Crist, esperança nostra, Ell és la més bella joventut
d’aquest món. Ell viu i et vol viu”, i el número
24 afegeix: “Ell, Jesús, viu! Aquesta és una veritat que cal recordar amb freqüència, perquè
si no correm el perill de considerar a Jesús solament com un bon exemple del passat, com una
persona que ens salvà fa dos mil anys.” Crist és
d’ahir, d’avui i de sempre. Ell continua salvantnos amb la gràcia. Crist és el ressuscitat ple de
vitalitat. Com ho sabem, que ressuscitarà?

La tomba buida
Mossèn Rossend Roca

Sabem que Crist viu perquè molts testimonis
verídics ens ho han afirmat; ara només citarem
la prova del sepulcre buit. Al sepulcre on Jesús
fou col·locat hi muntaren guàrdia dos soldats.
Per tant no pogué ningú a anar a robar el cos
de Jesús, ens diu l’evangelista sant Mateu al capítol 24: “Passat el dissabte, quan clarejava el
diumenge es va produir un gran terratrèmol.
Un àngel de Senyor feu rodolar la pedra i s’hi
va asseure al damunt. El seu aspecte era com
un llamp, de por es van estremir els guardes
i fugiren i ho anaren a comunicar als summes
sacerdots, que els donaren una quantitat perquè diguessin que s’havien adormit i que aleshores els deixebles hi anaren i que s’havien
emportat el cadàver, cosa inversemblant, com
comenta sant Agustí. Perquè, si s’adormiren,
com pogueren veure que venien els deixebles i
que s’emportaven el cos de Jesús? A més, els romans tenien una disciplina molt dura: castigaven severament el soldat que no estigués despert i vigilant durant tot el torn de guàrdia."
Altres detalls: ens diu l’evangelista sant Joan en
el capítol 20, verset número 6: “El diumenge de
bon matí, ell i Simó Pere entraren al sepulcre i
veieren les faixes deixades allà i el sudari que
era sobre el cap de Jesús, no pas deixat amb les
faixes, sinó enrotllat a part, en un altre lloc.”

Cosa que no s’haurien pas entretingut a fer
els que hi haguessin entrat per emportar-se el
cadàver; per tant, l’estat del sepulcre buit prova la realitat de la resurrecció de Crist, tal com
Ell mateix havia anunciat que ressuscitaria al
tercer dia. Podem afirmar, com fa el papa en la
seva exhortació: “CHRISTUS VIVIT” - CRIST VIU.

Entreteniments
Solucions entreteniments SFDiu 42

* Com s’hi juga:

Cal omplir les caselles buides amb els números de l’1 al 9 sense
repetir-ne cap en la mateixa f ila, columna o quadre interior.
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Fe d'errates SFD42:
Un dels dos sudokus del número
anterior de la revista no era
solucionable. En Livio Pegolo (de
Can Forns) ens va enviar una
possible solució, gràcies. Aquí us
la deixem:
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bució amb una doble activitat, d'una banda la
comercialització de les marques pròpies i exclusives: Heatsun, Baltur, Anselmo Cua, Fer i Fondital i d'altra banda, la gestió centralitzada de
compres, la potenciació i el desenvolupament
comercial de marques líders en col·laboració
amb els nostres proveïdors.
L'aposta per marques de referència, el treball
conjunt i decidit, i la vocació de relació a llarg
termini consoliden el nostre pes específic i una
garantia de futur, mantenint una política oberta a noves incorporacions que contribueixin a
enriquir la cobertura i desenvolupament de
les nostres marques i les dels nostres partners,
acoblant-se sempre als nostres valors, filosofia
i objectius.
Està ubicada en el Sector Industrial I.

Les empreses del poble

Termoclub és un Grup Líder de Distribució
de sistemes de calefacció, climatització, sanejament i solar amb més de 30 anys d'experiència
en el sector demostrant el seu compromís, professionalitat i rigor.
Està format per 18 societats de tot territori nacional, amb valors i objectius comuns amb una
clara vocació de creixement tant a curt com
llarg termini, comptant amb una estructura
centralitzada localitzada a la província de Girona on hi consten, les oficines centrals i magatzem regulador.
Tot el trajecte de creixement ha estat acompanyat pels nostres proveïdors, que suposen un
suport fonamental per al continu desenvolupament de solucions del present i futur.
Termoclub es configura com un grup de distri-

Gastronomia
Júlia Roquet de Can Roquet

Gastronomia
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Coulant de xocolata negra
Ingredients

(per 8 peces)

125 grams de cobertura de xocolata del 70%
125 grams de mantega
50 grams de farina
60 grams de sucre
140 grams de rovell
100 grams de clares

Com es prepara?
1. Posem a fondre la xocolata i la mantega per separat.
2. Un cop foses les posem en un bol i
hi anem afegint la resta d’ingredients.
Ho treballem amb un batedor elèctric
fins a aconseguir una textura cremosa.
3. Seguidament omplim els motlles,
que prèviament haurem encamisat (untat amb mantega i després enfarinat
lleugerament).
4. Després els deixem refredar a la nevera.
5. El pas previ per servir-los és coure’ls
al forn a 180º C durant uns 7- 8 minuts.

És molt important que siguin freds de nevera abans de coure. I la clau està en no deixar-los més temps del
necessari al forn perquè si no queden completament cuits i la gràcia és que la xocolata interior sigui líquida.

Trufes de xocolata
Ingredients

(per 20 peces)

200 g de xocolata
100 ml de nata per a muntar
25 g de mantega sense sal
75 g de fideus de xocolata
1 cullerada de licor (opcional)
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Com es prepara?
1. Posem a escalfar 100 ml de nata. Tallem la
xocolata a trossets, quant més petits siguin millor.
2. Quan la nata comenci a bullir l’afegim a la
xocolata, tot remenant molt bé perquè quedi
ben integrada. Deixem reposar.
3. Afegim 25 g de mantega tallada a trossets
i la cullerada de licor. Barregem fins que quedi
ben integrat.
4. Deixem reposar a temperatura ambient.
Quan estigui tebi ho tapem amb paper film a
pell (que no quedi aire dins del recipient), i ho
posem al congelador durant un parell d’hores
com a mínim.
5. Preparem un plat amb 75 g de fideus de
xocolata. Quan estigui ben freda comencem a
fer les trufes: formem boletes de 10 g aproximadament, seguidament les passem per els fideus
de xocolata i les guardem a la nevera.
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JULIOL
DURANT TOT EL MES - Casal d'Estiu
		
Sala Polivalent
Dissabte 13 - 18,30 h III Torneig d'estiu Els Perxes

cap de setmana 27 i 28 - Festa Major de Grions
			

		

Organitza: Amics de Grions

Roures de Can Peric

Organitza: C.B. Perxa d'Astor

Exteriors de la Sala Polivalent

AGOST
cap de setmana 3 i 4 - Festa Major de Sant Feliu
		Organitza: Amics de Sant Feliu
			
Exteriors de Cal Mestre

Dissabte 31 - Aplec de Sant Segimon
Organitza: Amics de Sant Segimon

del 8 al 12 - Festa Major de Gaserans
Organitza: Amics de Gaserans

Escoles de Gaserans

SETEMBRE
diumenge 1 - Aplec de Sant Segimon
diumenge 8 - IV Tractomotor Clàssic
Organitza: Associacio Tractomotor Clàssic

Sala Polivalent
dimecres 11 - Diada Nacional de Catalunya
Gorg d'en Perxistor

dissabte 28 - Trobada amb Saint-Féliu-d'Amont 		
Saint-Féliu-d'Amont
diumenge 29 - Trobada en el Dia Internacional

de la Gent Gran 		
Organitza: Associació de Jubilats

Sala Polivalent

OCTUBRE
DIumenge 13 - 18 h Teatre amb Cascai Teatre

		
i l'obra: "Noucents, El Pianista
		de l'Oceà"
Sala Polivalent

DIssabte 26 - de 9 a 13,30 h Deixalleria Mòbil
Davant de la Sala Polivalent

L'equip Negre
del Club de
Bitlles Perxa
d'Astor ha
estat campió
imbatut de la
lliga Selva-Alt
Maresme

