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Telèfons d’interès
AJUNTAMENT
Ctra. de Gaserans, 181
Tel: 972 864 018 / Fax: 972 864 616
Correu electrònic: ajuntament@sfbuixalleu.cat
Pàgina web: www.sfbuixalleu.cat
Sala polivalent: 972 865 116

BOMBERS
Central: 085
Parc: 972 864 420 / 972 874 085

ADF GUILLERIES MONTSENY
Central: 972 864 433
Can Puig: 972 860 024
Atenció al ciutadà: 012

SANITAT
CAP Hostalric / St. Feliu de Buixalleu: 972 864 395
CAP Breda: 972 870 450
CAP Arbúcies: 972 162 210
CAP Santa Coloma de Farners: 972 843 016
Emergències: 112
Central: 061 (24 hores)
Sanitat Respon: 902 111 444

MOSSOS D’ESQUADRA
Central: 088
Santa Coloma: 972 181 675

EDUCACIÓ
Escola Alzines Balladores: 972 874 413
Escola M. Déu dels Socors: 972 864 469 / 972 874 130
IES Vescomtat de Cabrera: 972 864 987 / 972 865 357
Llar d’infants El Patufet: 972 864 435

ALTRES
Estació de Servei Gaserans: 972 864 101
Recollida d’animals: 972 340 813
Auto-taxi Jaume: 972 865 195 / 608 293 688

Farmàcies de guàrdia 
de l’ABS de Breda-Hostalric-Sant Feliu
Horari: de 9 a 21 h de dilluns a diumenge

Març 2013
Dies 1, 2 i 3  Hostalric
Setmana del 4 al 10  Breda 2
Setmana de l’11 al 17 Riells
Setmana del 18 al 24  Sant Feliu
Setmana del 25 al 31 Breda 1

Abril 2013
Setmana de l’1 al 7 Hostalric
Setmana del 8 al 14  Breda 2
Setmana del 15 al 21 Riells
Setmana del 22 al 28 Sant Feliu
Dies 29 i 30  Breda 1

Maig 2013
Setmana de l’1 al 5 Breda 1
Setmana del 6 al 12  Hostalric
Setmana del 13 al 19 Breda 2
Setmana del 20 al 26  Riells
Setmana del 27 al 31 Sant Feliu

Juny 2013
Dies 1 i 2 Sant Feliu
Setmana del 3 al 9  Breda 1
Setmana del 10 al 16 Hostalric
Setmana del 17 al 23  Breda 2
Setmana del 24 al 30 Riells

Segons decret 321/1996 la dispensació fora 
de l’horari ordinari és amb guàrdia localitzada

BREDA
1. Farmàcia Joan Recort Vilà
Passeig de les Escoles, 2 - Tel. 972 870 040
2. Farmàcia Núria Nasarre
Crta. d’Arbúcies, 87 - Tel. 972 871 002

HOSTALRIC
Farmàcia Carme Tusell Massachs
Major, 59 - Tel. 972 864 155

RIELLS I VIABREA
Farmàcia Joaquim d’Ocon-Encarna Gil
Santa Fe, 5 - Tel. 938 472 294

SANT FELIU DE BUIXALLEU
Farmàcia Maria Victòria Sánchez
Crta. de Grions s/n (La Conna) - Tel. 972 865 323

Serveis municipals
OFICINES MUNICIPALS
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí
a 2 de la tarda i dimarts també de 5 a 8 de la tarda

ARQUITECTE MUNICIPAL
Sr. Lluís Figueras Bou
Horari d’atenció al públic: dimarts de 5 a 8 de la tarda

SERVEIS SOCIALS
Assistenta social
Horari: dilluns (quinzenalment)
prèvia citació a l’Ajuntament

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
Primer dimarts de cada mes

JUTJAT DE PAU
Sr. Josep Sanitjas Arcarons
Horari: tots els divendres de 2 a 3 de la tarda
prèvia citació a l’Ajuntament

OFICINA DE CORREUS
Horari: de dilluns a divendres de 2/4 de 10
a 2/4 d’11 del matí i els dissabtes de 10 a 11 del matí

AGUTZIL DE NIT
Sr. Josep Negre Almendros
Horari: de 11 de la nit de 2/4 de 7 del matí
de dilluns a divendres excepte dies festius
Telèfon: 628 738 737

Telèfons dels restaurants
Bar l’Angelina: 972 864 280
Bar-Restaurant La Conna: 972 864 522
Restaurant Grions: 972 865 121
Restaurant El Rieral: 972 871 111
Restaurant Mas Gelat: 972 870 131
Restaurant Can Puig: 972 860 024
Restaurant Mas Masferrer: 972 870 028
Bar-Piscina Els Pins: 647 723 001

Horaris de les misses
GRIONS
Diumenges a les 10 del matí

GASERANS
Diumenges a les 11 del matí

Rector de Gaserans i Grions:
Mn. Rossend Roca Massachs
Telèfon de la Rectoria (Massanes): 972 864 481

SANT FELIU DE BUIXALLEU
Dissabtes i vigílies de festa a les 6 de la tarda

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

Consell de redacció i 
col·laboradors:

Sylvie Alcalde, Sílvia Anfrons, Clara Antúnez, Família 
Baronat-Codina, Pablo Blazquez, Lídia Bosch, Carme 
Carreras, Emma Codina, Jaume Dordal, Marta Estapé, 
Lluís Figueras, Gemma Formiga, Marta Gadea, Esther 
Gubert, Marta Masferrer, Anna Masmiquel, Afra i Sixte 
Morera, Sonia Pararol, Sílvia Pla, Anna Platero, Isabel 
Pelegrín, Martina, Rita i Berta Ramon, Josep Riera, Pitu 
Roig, Josep Roquet, Anna i Marta Sanitjas, Anna Santos, 
Dolors Vilà, Can Vilella, Escola Alzines Balladores, 
Comissió de festes “Amics de Gaserans” i pares i mares 
dels nens i nenes nescuts durant l’any 2012.
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Per què durant el 2012 

només hi ha hagut una revista



Editorial

En aquests moments teniu a les vostres mans el número 24 de la revista SANT FELIU 
DIU, sabem que fa just 1 mes que vareu rebre el número 23 i us volem explicar perquè. 
La veritat és que el número 23 ha tardat mesos en ser editada, maquetada i impresa, no 
pas perquè no li haguem estat a sobre o no hi hàgim posat ganes, ni tampoc per reduir 
despesa econòmica! La crisi pot retallar moltes coses, però no la nostra revista! La raó 
és que l’empresa que normalment la maquetava ha fallat, retardant d’aquesta manera 
la impressió final.

Des de l’equip editor hem cregut important actualitzar l’agenda d’actes i activitats municipals. En la revista 
anterior resumíem les activitats programades d’abril a octubre, però clar, ara estem a març! I les activitats 
d’aquests altres mesos també passats? Per tal d’evitar arrossegar aquest retard temporal, ens hem arremangat 
les mànigues i hem anat per feina. Fruit d’aquest nou esforç hem editat la revista 24, amb la única finalitat 
d’actualitzar-vos i posar-vos al dia. Per això en aquesta revista falta algun apartat important i ja consolidat com 
ara l’Espai Polític, Informació i Consells de Seguretat, Joventut, Reportatge, El Racó del Mossèn i Els Nostres 
Records.

A partir d’aquest número des de l’equip editor, treballarem per tal que no torni a succeir, canviant l’empresa i 
agilitzant al màxim el protocol de funcionament. Sobretot tenint en compte que la següent ja és la 25, les noces 
d’argent de la nostra i vostra publicació, la qual farà 9 anys!

A part de totes les activitats, en aquesta revista també podem trobar quatre consells per tenir una alimentació 
saludable i un resum i una comparativa de les precipitacions enregistrades a Sant Feliu (Can Vilella), Grions (Can 
Nualart) i Gaserans (Urb. Can Cadell) des de 1997 fins al 2012.

Un cop més, agraïm a tots els santfeliuencs i santfeliuenques la vostra col·laboració i, sobretot, paciència i us 
animem a seguir formant part d’aquesta revista; que és del poble i per al poble. 

Esperem que la gaudiu molt!

CONSELL DE REDACCIÓ 

NOTA: Si esteu interessats a participar en les properes edicions, us convidem a la propera reunió que tindrà lloc el proper 
dia 26 d’abril a les 9 del vespre a l’Ajuntament. També us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament i demanar per la 
Dolors Vilà, l’Esther Gubert o en Sixte Morera o enviar un correu electrònic a: santfeliudiu@gmail.com. M
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uSANT FELIU DIU 23 · Una història de llarg recorregut

Al juliol... 
L’equip de redacció envia els 
vostres escrits i fotografies al 
dissenyador.

A finals d’agost... 
Ens diu que al novembre ja 
tindrem la revista impresa.

Setembre, octubre, novembre...
El dissenyador ha desaparegut del 
mapa... No respon a 
trucades, correus, 
falla amb l’enviament
de borradors...

Novembre, desembre, gener...
Finalment donem l’ok el 17 de 

gener perquè la revista 
s’imprimeixi.

El 25 de gener...
Rebem un correu: hi ha
hagut un problema en 
la impressió; la revista 
es torna a retrassar...

El 30 de gener...
Apareix un nou dissenyador, diu 
que li han fet arribar la revista i 

la porta a imprimir. 

A finals de febrer...
Finalment i gràcies a aquest nou 
dissenyador, després de 7 
mesos anant al darrera de la 
revista avui la teniu entre les 
vostres mans!

Com? 
No entenc res!!

Però que no 
s’estava imprimint 

ja?

Però...Buff!!
Com ha costat!

Per què durant el 2012 

només hi ha hagut una revista?
L’editorial i 

jo us ho 
expliquem!!
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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
27 DE SETEMBRE

ASSISTENTS:
President: Josep Roquet Avellaneda. Regidors: Albert 
Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Esther Gubert 
Casanova, Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas Olea i Jaume 
Dordal López. Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.

1- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
Es procedeix a la lectura dels esborranys de les actes de les 
sessions extraordinària núm. 5 i extraordinària i urgent núm. 
6 de data 7 d’agost de 2012, que són aprovades.

2- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES GENERALS DE 
L’EXERCICI DE 2011.
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda 
per unanimitat:
Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost Únic de 
la Corporació de l’any 2011 tal com ve formulat i consta en 
l’acord de la Comissió de Comptes de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Buixalleu de data 7 d’agost de 2012.
Segon. Remetre l’expedient d’aprovació dels esmentats 
comptes a la Delegació d’Hisenda, al Departament de 
Governació i a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes de la seva revisió i aprovació 
definitiva.

3- APROVACIÓ DELS COMPTES DE RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI 
DE 2011, TRAMESOS PEL SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda 
per unanimitat:
Aprovar el compte de gestió recaptatòria amb les 
observacions i conciliacions de saldos que consten a 
l’expedient.

4- ESTUDI I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA 
NÚM. 412 DE DATA 20.09.2012
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda per 
unanimitat ratificar el decret d’Alcaldia on es va resoldre:

- Declarar la urgència per a la contractació de la 
monitora de l’Esbart Dansaire Montsoriu i de la colla 
del Tirabou, per impossibilitat material de tramitar el 
procediment de selecció reglamentària.

- Contractar a Sílvia Pla Mercader com a monitora de 
l’Esbart Dansaire Montsoriu i de la colla del Tirabou, 
per ensenyar els balls tradicionals catalans, mitjançant 
contracte de treball a temps parcial de durada 
determinada (21 de setembre a 5 d’octubre).

5- APROVACIÓ INICIAL DEL “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER 
L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA I DE CÀMPING”, SITUAT 
AL KM. 67 DE LA CTRA. C-35.
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda 
per unanimitat:
Primer. Aprovar inicialment el “Pla Especial Urbanístic per 
l’ampliació de l’activitat esportiva i de càmping”, presentat 
per VILA VILLAGE, SCP.
Segon. Remetre el “Pla Especial Urbanístic per l’ampliació 
de l’activitat esportiva i de càmping”, el seu Estudi d’Impacte 
i Integració Paisatgística, i la documentació tècnica a totes 
les administracions i empreses que puguin ser afectades 
per tal que emetin informe.
Tercer. Un cop finalitzada la informació pública, en cas 
d’haver-se produït al·legacions, aquest Ajuntament les 
resoldrà i l’expedient prosseguirà la tramitació, fins que 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona l’aprovi 
definitivament. L’ajuntament procedirà de la mateixa 
manera en cas de no haver-se produït cap al·legació.
Tot això sens perjudici del que pugui informar les diferents 
administracions amb competències sobre la matèria.

6- COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU 
NÚM. 112/2012, QUE ES TRAMITA EN EL JUTJAT CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE GIRONA, INTERPOSAT PER JOAN 
SALOMÓ FUSTER EN CONTRA DELS DECRETS D’ALCALDIA 
NÚMS. 15 I 17, DICTATS EN DATA 16.1.2012.

De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda 
per unanimitat:
Primer. Comparèixer davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona en el recurs núm. 112/2012.
Segon. Comparèixer en el procediment de referència per 
defensar els legítims drets i interessos de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Buixalleu, indicant que el Procurador 
dels Tribunals de Girona, Carlos Javier Sobrino Cortés, ja 
té poders per defensar a la Corporació, i nomenar lletrats 
per defensar a la Corporació a la Secretària i Tècnic 
d’Administració General de la Corporació, facultant-los tan 
àmpliament com en dret sigui possible.
Tercer. Remetre al Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona, a través del procurador i lletrat de la Corporació, 

Resum dels acords dels plens 
municipals celebrats entre els mesos 

de setembre i desembre de 2012
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còpia numerada i foliada de l’expedient administratiu en 
que han estat dictats els actes administratius recorreguts, 
expedient d’obres núm. 15/2009. 

7- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’“AS BUILT” DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR IV INDUSTRIAL DE SANT FELIU DE 
BUIXALLEU” – MODIFICAT EL 16.5.2011, I DE LA DOCUMENTACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA UNIDA AL PROJECTE PER CONCERTO 
DEVELOPPEMENT IBÉRICA, SL ENTRE ELS DIES 30.11.2010 I 
27.3.2012.

De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda 
per unanimitat aprovar definitivament:

- “AS BUILT del projecte d’urbanització del Sector IV 
Industrial de Sant Feliu de Buixalleu”.
- Documentació complementària unida al projecte per 
CONCERTO DEVELOPPEMENT IBÉRICA, SL.

8- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’“AS BUILT DEL PROJECTE 
COMPLEMENTARI DE L’EDAR D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR IV 
INDUSTRIAL DE SANT FELIU DE BUIXALLEU” DE DATA ABRIL 
2010, I DE LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA UNIDA AL 
PROJECTE PER CONCERTO DEVELOPPEMENT IBERICA, SL ENTRE 
ELS DIES 30.11.2010 i 27.03.2012.

De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda 
per unanimitat aprovar definitivament:

- L’“AS BUILT del Projecte complementari de l’EDAR 
d’urbanització del sector IV industrial de Sant Feliu de 
Buixalleu”. 
- La documentació complementària unida al projecte 
presentada per CONCERTO DEVELOPPEMENT IBÉRICA, SL.

9- APROVACIÓ PRÈVIA DEL “PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
APARCAMENT COLL DE CASTELLAR”. 
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda 
per unanimitat:
Primer. Incorporar al “Projecte d’urbanització Aparcament 
Coll de Castellar” i a l’Estudi d’Impacte i Integració 
Paisatgística “Aparcament Coll de Castellar”, la 
documentació següent: 

- “Annex al Projecte d’Urbanització aparcament Coll de 
Castellar”.

Segon. Aprovar prèviament la documentació tècnica 
de l’expedient “Projecte d’urbanització Aparcament 
Coll de Castellar”. Condicionada a que en el termini de 
15 dies a comptar des de l’endemà de la notificació de 
l’acord d’aprovació definitiva del “Projecte d’urbanització 
Aparcament Coll de Castellar” per part de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona, la Diputació de Girona 
elabori i presenti a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu 
un text refós del referit projecte, que incorpori la totalitat 
de les condicions que consten en els informes, així com 
la valoració econòmica que es derivi de les condicions 
imposades per aquests mateixos informes. 

10- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Alcalde pregunta si algú té alguna qüestió que 
formular. No hi ha precs i preguntes.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
30 D’OCTUBRE

ASSISTENTS:

President: Josep Roquet Avellaneda. Regidors: Albert 
Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Esther Gubert 
Casanova, Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas Olea i Jaume 
Dordal López. Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.

1- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Es procedeix a la lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió 
núm. 7 de data 27 de setembre de 2012, que és aprovada per 
unanimitat.

2- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2012.
Un cop complides totes les formalitats legals establertes, 
aquest Ajuntament, previ sorteig públic, ha format la Mesa 
Electoral a les eleccions al Parlament de Catalunya pel dia 
25 de novembre de 2012, amb les persones que s’expressen 
i per als càrrecs que s’indiquen:

Secció: única
Mesa: única
TITULARS:

President: Anna Masmiquel Taberner
1r. vocal: Josep Avellaneda Roig
2n. vocal: Cristina Xamaní Arenas

SUPLENTS:
President: Joan Garriga Farriol
President: Sara Freixas Cantal
1r. vocal: Montserrat Martorell Rodulfo
1r. vocal: Teresa Mulero Riveiro
2n. vocal: Jorge Prats Saurí 
2n. vocal: Maria Saurí Darnés

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE 
DE 30 D’OCTUBRE

ASSISTENTS:

President: Josep Roquet Avellaneda. Regidors: Albert 
Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Esther Gubert 
Casanova, Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas Olea i Jaume 
Dordal López. Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.

Seguidament a les 20.20 hores, el Sr. Alcalde exposa:
1er) El dia 30.10.2012, s’ha presentat a l’Ajuntament 
tres exemplars del Text refós de la “Modificació de les 
Normes subsidiàries per a l’adaptació de la urbanització 
Ducat del Montseny”.
2on) Que el citat Text refós ha estat consensuat amb 
els tècnics municipals, que han intervingut en la seva 
elaboració fent varis suggeriments i correccions tant 
del text com dels plànols.
3er) Que és necessari i urgent aprovar el Text refós per 
presentar-lo demà dia 31.10.2012, a fi de que sigui inclòs 
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en l’ordre del dia de la propera sessió de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona que es convocarà i 
celebrarà el proper dia 8.11.2012.

Pels motius exposats, i a l’empara del que es regula en 
l’article 98. b) del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
proposa: Convocar una sessió número 9 extraordinària i 
urgent del Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu 
amb un únic punt de l’ordre del dia: 1.- ESTUDI I APROVACIÓ, 
SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA “MODIFICACIÓ DE 
LES NORMES SUBSIDIARIES PER A L’ADAPTACIÓ DE LA 
URBANITZACIÓ DUCAT DEL MONTSENY”.
A continuació, el Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna 
intervenció. No se’n produeix cap, i sotmet a votació la 
seva proposta de convocatòria de la sessió del Ple número 
9 extraordinària i urgent amb l’únic punt de l’ordre del dia 
transcrit anteriorment. 
Per unanimitat de tots els membres de ple dret que 
conformen el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, 
i de conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda: 
Acceptar la convocatòria extraordinària i urgent de la 
sessió número 9.
El Sr. Alcalde declara vàlidament constituït el Ple reunit en 
sessió extraordinària i urgent a Sant Feliu de Buixalleu, a 
30 d’octubre de 2012, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament a 
les 20,15 hores, presidint l’acte, Josep Roquet Avellaneda, 
amb assistència de tots els membres de ple dret que el 
conformen, indicats en l’encapçalament.
Acte seguit, el Sr Alcalde passa a tractar l’únic punt de 
l’ordre del dia, donant lectura a la seva proposta d’acord:

1- ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE 
LA “MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES PER A 
L’ADAPTACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DUCAT DEL MONTSENY”.
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde per 
unanimitat de tots els membres de ple dret que conformen 
el Ple de l’ Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, s’acorda:
Primer. En execució de l’acord de la CTU de Girona de data 
4.10.2012, expedient referència 2012/048442/G, aprovar el 
Text refós de la “Modificació de les Normes subsidiàries 
per a l’adaptació de la urbanització Ducat del Montseny”. 
Segon. Remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona tot l’expedient administratiu i el Text refós per tal que 
prossegueixi amb la tramitació de l’expedient fins a la seva 
aprovació definitiva i publicació.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
15 DE NOVEMBRE

ASSISTENTS:

President: Josep Roquet Avellaneda. Regidors: Albert 
Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Esther Gubert 
Casanova, Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas Olea i Jaume 
Dordal López. Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.

1- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
Es procedeix a la lectura dels esborranys de les actes de 
la sessió extraordinària núm. 8 i extraordinària i urgent 
núm. 9 de data 30 d’octubre de 2012, que són aprovades per 
unanimitat.

2- ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS:

- NÚM. 5, DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
ADMINISTRATIUS.
- NÚM. 6, DE LA TAXA PER AL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ 
DE RESIDUS.

La crisi econòmica fa necessari i imprescindible la 
retallada de despeses, però si només reduïm despeses 
i simultàniament no es gestiona per mantenir el nivell 
d’ingressos, la situació de dèficit serà permanent. 
A fi de millorar la recaptació i gestió d’ingressos per a l’any 
2013 és necessari modificar les ordenances reguladores de 
les taxes, a fi que els serveis que l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Buixalleu presta disminueixin el seu dèficit en relació a 
les ordenances núm. 5 i 6.
Per unanimitat dels assistents s’acorda aprovar la proposta 
del Sr. Alcalde de data 13 de novembre de 2012, amb les 
següents rectificacions:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació dels articles 
6, 7 i 8, de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa 
per a la prestació dels serveis administratius, que queden 
redactats de la forma següent:

Article 6. Base imposable
El cost real o previsible de l’activitat jurídica tècnica 
i administrativa, considerada en la seva totalitat, 
constituirà, com a límit màxim, la base imposable.
Article 7. Quota

7.1 A aquells subjectes passius que obtinguin 
un ingressos inferiors al 125% del salari mínim 
interprofessional se’ls aplicarà quota zero.
7.2. Les quotes tributàries, determinades 
individualment, segons les diferents activitats que 
constitueixin el fet imposable (Taula 1).

Article 8. Exempcions i bonificacions
8.1. Sense perjudici del que estableix l’article 24.4 
del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, no s’admetran exempcions, 
reduccions o bonificacions, llevat d’aquells a favor de 
l’Estat, Generalitat de Catalunya i altres ens públics 
Territorials o institucionals o com a conseqüència de 
l’aplicació de Tractats o Acords Internacionals.
8.2. La quota de la taxa A.1, per a l’expedició de 
certificacions de qualsevol naturalesa té una 
bonificació del 100% de la quota, en els supòsits 
següents:

8.2.1. Certificació mitjançant còpia compulsada 
del DNI, del CIF, del carnet de conduir i de títols 
acadèmics de qualsevol naturalesa.
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A) PER A L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

A.1. Certificacions de qualsevol naturalesa 7,00 €

A.2. Constitució, substitució i devolució de fiances i garanties 
A l’import d’aquesta taxa s’ha d’afegir i sumar el cost de les taxes de publicació d’edicte al BOP

13,00 €

A.3. Expedició de títols de concessió de nínxols 13,00 €

A.4. En tots els expedients administratius i projectes que s’hagin de tramitar d’ofici o interessats de part i que sigui necessari 
publicar edictes o anuncis al BOP i DOGC, el cost d’aquests serà abonat prèviament per la persona o persones directament 
afectades i interessades

A.5. Els expedients administratius que aquest Ajuntament hagi d’anar a l’execució subsidiària sol·licitant autorització judicial 
i fins obtenir aquesta autorització.
(Cost per a la tramitació administrativa fins a obtenir l’autorització judicial amb independència que en posterioritat a obtenir-
la l’interessat realitzi allò requerit per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu)
A més, en el cas que sigui necessària l’execució subsidiària, es repercutirà el cost del servei que l’Ajuntament hagi de 
contractar per realitzar efectivament l’execució subsidiària i el cost de les despeses per notificació, si es produïssin.

A.6. Servei de transport i recollida de plànols, projectes i altres sol·licitats per l’interessat a la copisteria. (A més el cost de 
les fotocòpies serà abonat directament per l’interessat a la copisteria)

10,00 €

A.7. Certificats d’empadronament, de residència, de baixes del padró municipal d’habitants i d’unions estables de parella GRATUÏTS

A.8. Cada full de circumstància o fets que exigeixin la pràctica d’informació testifical (certificats de convivència entre d’altres) GRATUÏTS

A.9. Certificats d’habitatges i de població que requereixen consulta en base de dades 52,40 €

A.10. Despeses bancàries per devolució de rebuts per manca de saldo i/o altres causes (per rebut) 3,00 €

A.11. Llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos, modificacions i baixes 100,00 €

A.12. Homologació del pla d’autoprotecció 100,00 € més el 
cost que suposi 
els honoraris 
per l’emissió 
d’informe.

B) OPOSICIONS, CONCURSOS I CONTRACTACIONS

B.1. Per cada proposició per a prendre part en contractacions d’obres, serveis o subministraments, sempre que el pressupost 
superi els 6.000,00 €

42,00 €

B.2. Certificacions sobre obres, serveis i subministraments contractats per l’ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i executats, 
sol·licitats pels seus adjudicataris en interès i benefici propi

100,00 €

C) PER SERVEIS URBANÍSTICS

C.1. Certificat de qualificació urbanística de finques i solars (cèdules urbanístiques) 100,00 €

C.2. Obres menors 31,00 €

C.3. Obres majors 

- Habitatges 100,00 €

- Naus industrials o magatzems 300,00 € 

- Altres construccions i instal·lacions 150,00 €

C.4. Obres majors d’edificis i altres instal·lacions amb tramitació d’autorització i llicència ambiental, recreativa i d’espectacles 
públics

300,00 €

C.5. Llicències per moviments de terres i extraccions d’àrids (rebaixos, explanació, excavació, terraplenat i altres), per m3 0,10 €/m3

C.6. Llicències de parcel·lació, segregació, divisió de propietat horitzontal i/o declaració de la innecessarietat de sol·licitar-la:

- De finques en sòl no urbanitzable 100,00 €

- D’habitatges en sòl urbà i no urbanitzable 100,00 €

- De finques, solars i altres construccions i instal·lacions (exclosos els habitatges) en sòl urbà i urbanitzable 300,00 €

C.7. Llicència de primera utilització o ocupació d’edificis i instal·lacions en general destinades a: 

- Habitatge 100,00 €

- Locals comercials, industrials i altres instal·lacions 200,00 €

C.8. Pròrroga o modificació de llicència 50% de l’import 
establert a 
l’apartat C.2 a C.5

C.9. Canvi de titular de la llicència 50,00 €

C.10. Altres actuacions urbanístiques que precisin llicència municipal 150,00 €

TAULA 1. Quotes tributàries.
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C.11. Expedients de ruïna: els honoraris mínims que assenyali el col·legi professional corresponent, i que la Corporació hagi 
de contractar per a la tramitació i resolució de l’expedient administratiu.
Si a més s’ha de realitzar l’execució subsidiària, per a la tramitació administrativa, es repercutirà la taxa prevista a l’apartat 
A.5, i per l’enderrocament de l’edifici es repercutirà el cost del servei, que l’Ajuntament hagi de contractar per realitzar 
efectivament l’execució subsidiària de l’edifici declarat ruïnós.

C.12. Actuacions inspectores de caràcter urbanístic 150,00 €

C.13. Llicències d’enderroc (per unitat / habitatge) 100,00 €

C.14. Certificat d’expedient de protecció de la legalitat urbanística (patrimonialització) 340,00 €

C.15. Amidaments de nivells sonors Cost de 
l’amidament

 D) PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PREVISTES A LA LLEI 20/2009 DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL  
                    AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS, I DISPOSICIONS LEGALS QUE LA DESENVOLUPIN I ACTUACIONS INSPECTORES I ALTRES

D.1. Certificat i/o informe sobre aprofitament de finques i solars i sobre compatibilitat de l’activitat, previ a la sol·licitud de 
llicència ambiental, amb el planejament urbanístic

200,00 €

D.2. Procediment d’autorització ambiental corresponents a les activitats incloses a l’annex I i les modificacions substancials 1.500,00 €

D.3. Procediment de consulta prèvia de les activitats incloses als annexos II, III i IV i les modificacions substancials 400,00 €

D.4. Llicència ambiental de les activitats incloses a l’annex II i V i les modificacions substancials 800,00 €

D.5. Llicència ambiental de les activitats en règim de comunicació incloses a l’annex III i IV i les modificacions substancials 400,00 €

D.6. Control periòdic de les activitats incloses a l’annex I.1, I.2 i I.3 75% de l’import 
establert a 
l’apartat D.2

D.7. Control periòdic de les activitats incloses a l’annex II i IV 75% de l’import 
establert a 
l’apartat D.4

D.8. Modificacions no substancials 50% de l’import 
establert a 
l’apartat D.2, 
D.4 i D.5

D.9. Procediment de revisió d’autorització ambiental incloses a l’annex I.1 i I.2 75% de l’import 
establert a 
l’apartat D.2

D.10. Procediment de revisió de llicència ambiental inclosa a l’annex II 75% de l’import 
establert a 
l’apartat D.4

D.11. Cessament d’activitats 100,00 €

D.12. Les autoritzacions o llicències ambientals que a més hagin de seguir la tramitació de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i posterior Decret 112/2010, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives se’ls aplicarà la taxa addicional 

300,00 €

D.13. Les autoritzacions o llicències ambientals que hagin de seguir una tramitació específica imposada per la legislació 
sectorial vigent en cada moment, se’ls aplicarà una taxa addicional

300,00 €

D.14. Canvis de titular de l’activitat 80,00 €

D.15. Actuacions inspectores de caràcter ambiental 200,00 €

D.16. Per al supòsit que calgui contractar a tècnics per a la realització d’informes, es repercutiran als interessats els 
honoraris que importin

D.17. Amidaments de nivells sonors, de qualitat de les aigües (potables i residuals) i atmosfèriques Cost de 
l’amidament

D.18. Assistència al control ambiental inicial realitzat per entitat col·laboradora designada pel titular de la llicència ambiental 1.000,00 €

 E) PER A LA CONCESSIÓ DE SEPULTURES

E.1. Nínxols a perpetuïtat:

- Cementiri de Grions i de Gaserans 271,00 €

- Cementiri de Sant Feliu de Buixalleu 120,00 €

E.2. Concessió per tres anys:

- Cementiris de Grions i de Gaserans 91,00 €

- Cementiri de Sant Feliu de Buixalleu 31,00 €
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8.2.2. Expedició de certificacions que sigui 
necessari acompanyar-les en les sol·licituds de 
subvencions i ajuts adreçats a l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Buixalleu.
8.2.3. Expedicions de certificacions que sigui 
necessari acompanyar en la sol·licitud d’ajuts 
socials adreçats a l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Buixalleu, al Consell Comarcal de la Selva, 
al Consorci de Benestar Social de la Selva, al 
Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya i a qualsevol altra 
administració pública.

Segon. Aprovar provisionalment la modificació 
dels articles 6 i 12 de l’ordenança fiscal núm. 6 
reguladora de la taxa per al servei de recollida i 
gestió de residus, que queda redactat de la forma 
següent: 

Article 6. Quota tributària 
1. La quota tributària consistirà en una 
quantitat fixa, per unitat d’habitatge, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el 
destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

Article 6. Quota tributària

2.1. Per a cada habitatge que estigui donat d’alta al servei de compostatge individual 95,00 €

2.2. Per a cada habitatge que estigui donat d’alta al servei de compostatge comunitari 95,00 €

2.3. Per a cada habitatge que no estigui donat d’alta al servei 115,00 €

S’entén per habitatge el que es destina a domicili 
particular o habitatge de caràcter familiar, sigui 
de primera i/o de segona residència.

Article 12. Quota tributària 
1. La quota tributària de la taxa per la 
prestació del servei de recollida, tractament 

i eliminació de residus comercials consistirà 
en una quantitat fixa, per unitat de local, que 
es determinarà en funció de la naturalesa i el 
destí dels immobles als quals es desenvolupi 
l’activitat generadora del residu.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la taxa següent:

2.1. Activitat Orgànica Paper i cartró Vidre Envasos Fracció resta Total taxa

2.1.1. Bars-restaurants * (5) 400,00 € 35,08 € 0,00 € € 35,08 € 229,84 € 700,00 €

2.1.2. Cases de colònies *(5) 400,00 € 35,08 € 0,00 € € 35,08 € 229,84 € 700,00 €

2.1.3. Berenadors *(5) 400,00 € 35,08 € 0,00 € € 35,08 € 229,84 € 700,00 €

2.1.4. Establiments comercials 0,00 € 35,08 € 0,00 € € 35,08 € 229,84 € 300,00 €

2.1.5. Grans generadors, que no superin els 80 litres 
setmanals d’orgànica 

80,00 € 35,08 € 0,00 € € 35,08 € 229,84 € 380,00 €

2.1.6. Càmpings (per cada plaça de càmping) 36,43 € 3,46 € 0,00 € € 3,46 € 17,15 € 60,50 € (per 
cada plaça 
de càmping)

3. En els supòsits en els que el titular d’una 
activitat que generi residus comercials acrediti 
que els lliura a un gestor o gestora autoritzat, 
d’acord amb el que disposa l’article 47 bis de 
la Llei 6/1993, de 15 de juliol, Reguladora dels 
residus, i el disposat en l’article 10 apartats 2 
i 3 d’aquesta ordenança, es reduirà l’import de 
la taxa en funció de la fracció que es gestiona 
privadament (cartró, vidre, orgànica...), d’acord 
amb els imports corresponents previstos a les 
quotes de l’apartat 2 d’aquest article 12 per 
cada fracció o tipus de residu.
4. Es fixa com a preu mínim irreductible de la 
taxa per a la prestació del servei de recollida 
de residus comercials prevista en aquest 
article per fracció resta amb un màxim de 
229,84 €.

5. *La taxa de 400 € de recollida i tractament 
d’orgànica dels apartats 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 està 
calculada per un contenidor per a cada usuari. 
Per a cada contenidor que s’afegeixi a cada 
usuari de FORM se li repercutirà una taxa 
anual per contenidor afegit i any de 165,30 €/
anuals.     
   

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
20 DE DESEMBRE

ASSISTENTS:
President: Josep Roquet Avellaneda. Regidors: Albert 
Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Esther Gubert 
Casanova, Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas Olea i Jaume 
Dordal López. Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
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1- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Es procedeix a la lectura de l’esborrany de l’acta de la 
sessió extraordinària núm. 10 de data 15 de novembre de 
2012, que és aprovada per unanimitat.

2- DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS 
PRESSUPOSTARIS PER LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA, I DE LES PAGUES ADDICIONALS DE 
COMPLEMENT DE DESTÍ O EQUIVALENTS, CORRESPONENTS AL 
MES DE DESEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT FELIU DE BUIXALLEU.
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda 
per unanimitat:
Primer. Declarar com a no disponibles els crèdits 
pressupostaris per un import total de 17.528,68€, 
corresponents a les retribucions que hauria de percebre al 
personal de l’ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu en el mes 
de desembre de 2012 en concepte de paga extraordinària.
Segon. L’adopció de l’acord de no disponibilitat produirà en 
la liquidació del pressupost de 2012, un menor dèficit o un 
major superàvit del previst en termes del Sistema Europeu 
de Comptes. En el supòsit de superàvit, per aplicació 
de l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat 
Pressupostaria, el seu import s’haurà de destinar a reduir 
l’endeutament net.
Tercer. Les quantitats derivades de la supressió de les 
pagues extres es destinaran en exercicis futurs a realitzar 
aportacions a plans de pensions o similars, en els terminis 
i abast que es determinin en les corresponents lleis de 
pressupostos. Per tant, en l’any o anys en que aquestes lleis 
disposin la seva aplicació, s’haurà de dotar els crèdits en el 
pressupost, en el termes i l’abast que es determini.

3- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA.
L’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat 
Educativa (LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i 
presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics 
per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, 
atempta greument contra el model d’immersió lingüística a 
Catalunya.
Fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix 
rang a l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a 
les de les llengües cooficials, i la Sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües 
havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el 
centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya. 
La Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com la legislació 
pròpia del País en matèria d’educació i àmpliament recolzada 
pel Parlament de Catalunya, garanteix un model educatiu 
que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes 
els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües 
al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els 
resultats de les proves d’avaluació efectuades.
Durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística 
ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social 

de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat 
d’oportunitats en una societat cohesionada.
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda 
per unanimitat:
Primer. Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de 
Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) 
que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Segon. Donar suport a la Generalitat de Catalunya i 
al Departament d’Ensenyament en la defensa de les 
competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles 
actuacions que porti a terme per a defensar el català i el 
model lingüístic de la nostra escola. 
Tercer. Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació 
de Catalunya (LEC), que està en plena consonància amb 
els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen 
els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte 
coneixement del català i del castellà.

4- ESTUDI I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA 
NÚM. 458 DE DATA 15.10.2012.
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda per 
unanimitat ratificar el decret d’Alcaldia, on es va resoldre:

- D’acord amb el que ja és pràctica habitual fins avui, 
assignar a les diferents regidories i el grup municipal 
de CiU, (que a més els seus Regidors s’han constituït 
amb l’Associació de regidors de Convergència i Unió de 
Sant Feliu de Buixalleu), la utilització en horari d’oficina 
oberta a l’atenció al públic dels diferents despatxos i 
sales de l’edifici Consistorial i fora d’aquestes, el Centre 
Cívic de Cal Mestre; sempre prèvia petició de l’espai i la 
seva acceptació posterior.

5- ESTUDI I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA 
NÚM. 460 DE DATA 17.10.2012.
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda per 
unanimitat ratificar el decret d’Alcaldia, on es va resoldre:

 - Interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona que per 
torn correspongui contra la desestimació per silenci 
administratiu negatiu del requeriment previ formalitzat 
a l’empara de l’article 44 de la LJCA per l’alcalde i la 
regidora de l’ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, 
com a membre dels Ple de la Mancomunitat “Verge 
dels Socors”, el dia 19 de juliol de 2012, r. e. 320, que 
sol·licitava i requeria: 

“(...) Com sigui que no hem pogut disposar de tota la 
documentació que es sotmetrà a consideració del Ple 
per al dia 20 de juliol de 2012, per poder avaluar quin ha 
d’ésser el nostre vot en cada un dels punts de l’ordre 
del dia, us preguem que esmeneu les deficiències que 
us assenyalem en aquest escrit i suspeneu la sessió 
fixada per al dia 20.07.2012, donant-nos el termini 
mínim de 48 hores per poder analitzar la documentació 
completa que es posarà a consideració del Ple de la 
Mancomunitat, a fi de poder emetre el nostre vot amb 
tota la informació disponible. (...)”
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6- ESTUDI I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA 
NÚM. 461 DE DATA 17.10.2012.

De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda per 
unanimitat ratificar el decret d’Alcaldia, on es va resoldre:

- Declarar la urgència per a la contractació de 
la monitora de l’Esbart Dansaire Montsoriu, per 
impossibilitat material de tramitar el procediment de 
selecció reglamentària.
- Contractar a Sílvia Pla Mercader com a monitora de 
l’Esbart Dansaire Montsoriu, per ensenyar els balls 
tradicionals catalans, mitjançant contracte de treball a 
temps parcial de durada determinada (19 d’octubre a 21  
de desembre).

7- DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE SANT FELIU DE BUIXALLEU 
AMB ELS MUNICIPIS DE SANTA COLOMA DE FARNERS, 
RIUDARENES, SANT CELONI, BREDA i ARBÚCIES: ESTUDI I 
RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 493 
DE DATA 5.11.2012.

De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda per 
unanimitat ratificar el decret d’Alcaldia, on es va resoldre:

- Designar els membres de la comissió municipal de 
delimitació, que quedarà integrada per:

- L’alcalde: Sr. Josep Roquet Avellaneda.
- El regidor: Sr. Sixte Morera Vilà.
- El regidor: Sr. Albert Fugarolas Bagot.
- El regidor: Sr. Jaume Dordal López.
- El regidor: Sr. Francesc Pintu Pagès.
- La secretària de la Corporació: Sra. Pilar Berney Pujol.
- El tècnic municipal: l’arquitecte Sr. Lluís Figueras.

- Notificar aquest decret als propietaris del terme 
municipal de Sant Feliu de Buixalleu colindants amb 
els municipis de Santa Coloma de Farners, Riudarenes, 
Sant Celoni, Breda i Arbúcies, i citar-los a l’ajuntament.

8- CONTINUACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE SANT 
FELIU DE BUIXALLEU AMB EL MUNICIPI DE SANT CELONI: 
ESTUDI I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA 
NÚM. 542 DE DATA 5.12.2012.

De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda per 
unanimitat ratificar el decret d’Alcaldia, on es va resoldre:

“Convocar als membres de la comissió municipal de 
delimitació del municipi de Sant Feliu de Buixalleu, 
pel dia 31 de gener de 2013, a les 13 hores, a la seu 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, per tal de 
continuar les operacions de delimitació amb el municipi 
de Sant Celoni.”

9- DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE SANT FELIU DE BUIXALLEU 
AMB EL MUNICIPI DE RIELLS i VIABREA: ESTUDI I RATIFICACIÓ, 
SI S’ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 543 DE DATA 
5.12.2012.

De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda per 
unanimitat ratificar el decret d’Alcaldia, on es va resoldre:

“Designar els membres de la comissió municipal de 
delimitació amb els municipis de Riells i Viabrea i Sant 
Feliu de Buixalleu, i als propietaris del terme municipal 
de Sant Feliu de Buixalleu colindants amb el municipi 

de Riells i Viabrea, a fi de citar-los el dia 31 de gener 
de 2013, a les 10.00h, a l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu.”

10- ESTUDI I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA NÚM. 384 DE DATA 9.6.2011.
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda per 
unanimitat ratificar el decret d’Alcaldia, on es va resoldre:

“Ampliar el recurs contenciós administratiu núm. 
508/2010 que es tramita en el Jutjat Contenciós 
administratiu número 1 de Girona en contra de la 
desestimació per silenci administratiu negatiu del 
requeriment previ de nul·litat interposat el dia 10.3.2011 
en contra de l’acord de Ple de l’Ajuntament de 
Massanes de data 27.5.2010, (notificat el dia 12.1.2011), 
de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 13.5.2010 i simultània sol·licitud de reclamació de 
responsabilitat patrimonial.”

11- ESTUDI I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA NÚM. 502 DE DATA 12.11.2012.
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda per 
unanimitat ratificar el decret d’Alcaldia, on es va resoldre:

“Ampliar el recurs contenciós administratiu núm. 
508/2010, que es tramita en el Jutjat Contenciós 
administratiu número 1 de Girona, en contra l’acord 
adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Massanes en data 
31.5.2012, que per 4 vots en contra i 3 abstencions va 
rebutjar: “Deixar sense efectes els acords de la Junta 
de Govern Local de 13.5.2010 i del Ple de l’Ajuntament de 
Massanes de data 27.5.2010 de ratificació de l’acord de 
la Junta de Govern”“.

12- ESTUDI I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE 

L’ALCALDIA NÚM. 550 DE DATA 11.12.2012.
De conformitat amb la proposta del Sr. Alcalde, s’acorda per 
unanimitat ratificar el decret d’Alcaldia, on es va resoldre:

“Aprovar i ordenar el pagament de la certificació núm. 4 
del projecte de subministrament en alta d’aigua potable 
a la resta del veïnat de Grions, part baixa del veïnat de 
Sant Feliu de Buixalleu i la urbanització Rio Park, des de 
la xarxa municipal de la població en terme municipal de 
Sant Feliu de Buixalleu, per import total de 26.685,07 € 
(IVA inclòs).”

13- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Alcalde pregunta si algú té alguna qüestió per formular.
No hi ha precs i preguntes.
Seguidament, el Sr. Alcalde planteja començar a estudiar 
i debatre, sense resoldre, dues qüestions en les que 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu s’haurà de 
pronunciar:

1a. La convocatòria del PUOiS del període 2013 a 2016, 
publicada al DOGC 6263 de data 28.11.2012 i el termini 
del qual ha estat prorrogat fins el dia 27.2.2013.
2a. La dissolució i liquidació de la Mancomunitat Verge 
dels Socors, segons esborrany elaborat i proposat per 
l’Ajuntament d’Hostalric. 
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Breus municipals
Aparcament de Coll de Castellar

L’obertura al públic del Castell de Montsoriu ha 
incrementat el nombre de visites al recinte i a tota la seva 
zona d’influència; per tal que no suposi una degradació 
de l’entorn i per a la seguretat dels visitants s’ha redactat 
un projecte per a consolidar una àrea d’aparcament i 
acollida del visitant. 

L’objectiu del projecte és desenvolupar les actuacions 
a realitzar a la zona de Coll de Castellar, dins el terme 
municipal de Sant Feliu de Buixalleu. Sempre minimitzant 
l’impacte paisatgístic i la integració en l’entorn.

La primera fase d’aquest projecte ha estat adjudicada 
per un import total de 117.901,30 euros, subvencionat 
íntegrament pel Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino i Diputació de Girona.

Les obres van ser iniciades a finals de febrer i està previst 
que durant la segona quinzena d’abril ja s’hagin executat i 
estiguin a disposició dels usuaris.

Carpeta Ciutadana
El Servei de Gestió Tributària i Cadastral (SGTC) del Consell 
Comarcal de la Selva posa a l’abast de la ciutadania i les 
empreses del municipi una nova possibilitat d’informació 
tributària a través de la Carpeta Ciutadana, el seu canal 
d’atenció personalitzada permanent a través d’Internet. 
Aquest canal d’atenció permet consultar dades sobre 
els tributs municipals, tramitar domiciliacions bancàries, 
modificar dades personals, obtenir certificats de 
pagament sense cap cost, descarregar documents 
de pagament en període voluntari, pagar de manera 
telemàtica els deutes en període voluntari i simular el 
càlcul d’alguns impostos, entre altres consultes i tràmits. 
Recentment s’ha incorporat també informació sobre 
rebuts a nom de l’usuari i noves subhastes i vendes 
directes de béns immobles.

Per gaudir d’aquests avantatges cal sol·licitar prèviament 
l’alta al servei i una clau d’accés o codi PIN i, finalment, 
signar el justificant de lliurament de la clau d’accés i de 
la normativa d’utilització. Aquest tràmit es pot efectuar en 
una oficina del SGTC (www.selvatributs.cat/oficines) o a 
l’Ajuntament, en els dies en què es fa atenció tributària 
(www.selvatributs.cat/atencio_tributaria). Si es disposa 
d’un certificat digital reconegut i el DNI electrònic, es pot 
accedir directament a Carpeta Ciutadana sense sol·licitar 
l’alta i la clau d’accés.

Per a més informació es pot consultar la web 
www.selvatributs.cat/carpeta, o bé trucar al 902 010 027.



SANT FEL IU BU IX
ALLEU

DE

M
ar

ç 
13

 | 
n

úm
er

o 
24

 | 
r

e
v

is
ta

 d
e

 s
a

n
t 

fe
li

u
 d

e
 b

u
ix

a
ll

e
u

INFORMACIÓ MUNICIPALINFORMACIÓ MUNICIPAL

13

                       Col·locació de dos desfibril·ladors
L’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut) ha ubicat a Sant Feliu de Buixalleu dos desfibril·ladors 
externs automàtics (DEA) emmarcats dins del projecte Girona, 
territori cardioprotegit. Aquest suposa la implantació de fins a 
650 d’aquests aparells arreu de les comarques gironines per 
tal de reduir el temps de resposta en cas d’aturada cardíaca 
extrahospitalària. Aquestes unitats les tenim ubicades a:

 - Sala Polivalent 
 - Centre Cívic de Cal Mestre

Aquests desfibril·ladors estan col·locats dins de grans 
columnes que, a més de protegir-los, contenen les instruccions 
per utilitzar-los i permeten veure l’aparell a molta distància. 
Els aparells estan connectats al Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), de manera que quan algú procedeix a usar-
los, el SEM rep una alerta i immediatament pot enviar atenció 
mèdica al lloc dels fets. Poden ser utilitzats per qualsevol veí 
del municipi.
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NOTA PER A LES COL·LABORACIONS
Tots els que desitgin expressar les seves opinions sobre la revista o sobre temes que 
considerin d’interès per al lector, poden enviar els seus escrits a l’Ajuntament, signats 

amb nom i cognoms -no pseudònim- i indicant el telèfon. Tots els escrits es publicaran per 
rigorós ordre de data d’entrada.

El correu electrònic de la revista és:

santfeliudiu@gmail.com

Llibre: 
“Personatges il·lustres 
del Gironès i la Selva”

Aquest llibre, tal i com manifesta el seu títol, és un recull de 
tots aquells personatges rellevants de tots els municipis 
de les comarques de la Selva i el Gironès. 

En el cas del nostre municipi, es van voler destacar els 
següents:

- Ramon Berenguer II. Personatge conegut com a 
Cap d’Estopa i comte de Barcelona, Girona, Osona i 
Carcassona. La llegenda diu que va ser assassinat al 
Gorg de Perxistor l’any 1082 en mans del seu germà 
bessó, Berenguer Ramon I. El cos va ser trobat 
gràcies als avisos del seu fidel astor. Les seves 
despulles reposen en un sarcòfag a la catedral de 
Girona.

- Quim Masferrer. Autor, director 
i actor nascut a Sant Feliu de 
Buixalleu, concretament a Can 
Masferrer el 1971. Als onze anys 
ja va escriure la seva primera 
obra, però no va ser fins el 1998 
que va agafar ressò a mans de la 
companyia Teatre de Guerrilla. Des 
de llavors ha fet nombroses obres 
teatrals, intervencions a la televisió 
i radio, etc.

- Marçel Tomàs. Actor de teatre, televisió i cinema, 
va venir a viure a Grions, l’any 1976. Fundador de la 
companyia Cascai Teatre, la qual des de 1998 porta els 
seus espectacles teatrals per la geografia catalana, 
espanyola i francesa. A més, de compaginar-ho amb 
aparicions a la petita i gran pantalla.

- Mateu Parera. Constructor de violins que es va refugià 
al mas de Sant Jaume de Gaserans durant la Guerra 
Civil, l’any 1937; a partir d’aquell moment va ser un senzill 
pagès, feina que compaginava amb l’elaboració de violins 
(per a veïns de la comarca i Barcelona).

- Joan Vilà (Can Palet de Gaserans) i Joan Gubert 
(Can Nualart de Grions). Són els dos veïns escollits en 
representació de totes aquelles persones del municipi que 
treballen desinteressadament en les activitats culturals, 
tradicions, festes majors, i que sumen el seu granet de 
sorra en les millores generals del poble i mantenen la 
integritat del municipi. 

Aquest llibre ha estat patrocinat per Abertis autopistes i 
editat per Aias-editorial i ha comptat amb la col·laboració 
dels Consells Comarcals i de diversos veïns del nostre 
municipi. Es va presentar el passat 14 de desembre, a 
l’Auditori de Girona. Aquesta edició no estarà a la venda. 
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Els darrers mesos s’ha endegat el procés per al 
reconeixement de les línies de terme del municipi de Sant 
Feliu de Buixalleu, dins el projecte d’elaboració del mapa 
municipal de Catalunya. L’objectiu final és posar al dia els 
límits de cada municipi amb la precisió que permeten els 
mitjans tecnològics actuals.

El procés s’inicia a partir del replanteig de la documentació 
històrica existent. En el cas de Sant Feliu de Buixalleu, com 
a la majoria de municipis de Catalunya, la documentació 
més precisa que existeix són les actes de delimitació que 
es van elaborar entre els anys 1920 i 1930, arxivades a la 
seu de l’ ”Instituto Geográfico y Estadistico”. Cada acta 
anava acompanyada d’un quadern de camp on hi consten 
totes les dades topogràfiques (angles i distàncies) 
que defineixen el traçat de la línia de terme, així com 
d’una planimetria del municipi, a escala 1/25.000, on es 
representen conjuntament totes les línies de terme. Cal 
remarcar que els nostres avantpassats varen fer una 
feina molt rigorosa i exhaustiva, atesos els mitjans dels 
que disposaven. 

El municipi de Sant Feliu de Buixalleu té nou línies de 
terme, una per a cadascun dels municipis amb els que 
confronta, que són: Hostalric, Massanes, Riudarenes, 
Santa Coloma de Farners, Arbúcies, Riells i Viabrea, 
Breda, Sant Celoni i Fogars de la Selva. Cada línia de 
terme està definida per una sèrie de fites, normalment són 
pedres amb inscripcions, que van marcant el recorregut 
de la línia, a vegades definida per una recta, d’altres 
seguint una carena o la llera d’un riu.

A partir de la documentació històrica, tècnics de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya han fet el replanteig de les línies 
de terme sobre plànols actuals més precisos, a escala 
1/5.000, seguit d’un treball de camp per a comprovar si 
encara existeixen les fites identificades antigament. Per 
acabar, s’estableixen les coordenades UTM d’aquestes 
fites, o del punt on teòricament estaven situades.

D’acord amb el decret 
que regula el proce-
diment de delimita-
ció municipal, cada 
municipi nomena una 
comissió constituïda 
per l’alcalde, tres re-
gidors, la secretària 
de l’ajuntament i un 
tècnic. Per al reconei-
xement de cada línia 
de terme es reuneixen 
les comissions dels 
dos municipis que hi 
confronten, un tècnic 
de l’Institut Cartogrà-
fic de Catalunya i un tècnic en representació de la Gene-
ralitat de Catalunya. També es convoquen els propietaris 
de les finques afectades per tal que puguin aportar dades 
sobre la línia de terme que es reconeix i participin en la 
localització de fites no identificades.

Aquestes operacions de delimitació queden recollides en 
una nova acta firmada pels participants, on s’inclouen les 
coordenades UTM de les fites i les de la trajectòria de la 
línia de terme compresa entre elles. En cas de desacord, 
s’indiquen les disconformitats i incidències que s’hagin 
pogut produir.

Finalment, un cop els Plens municipals aproven les actes 
de reconeixent de la línies de terme i s’acaba la tramitació 
prevista, es procedeix a elaborar el document oficial del 
mapa municipal i a l’actualització de la cartografia que 
representa els límits municipals. Així, doncs, podrem 
disposar d’una delimitació municipal precisa i adaptada 
a l’ús dels mitjans digitals actuals.

Delimitació municipal
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Creixem Junts! 

L’escola va organitzar un 
taller amb les famílies 
per compartir la màgia 

de la lectura i les 
emocions

Projecte socioemocional

Els nens i nenes de 5è opinen...
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activitats
18

En motiu de la Trobada dels Sant Felius l’Esbart Dansaire 
Montsoriu va iniciar la temporada abans.

El passat 7 d’octubre, a dos quarts de vuit del matí, l’Esbart 
Dansaire, la Colla del Tirabou, Els Picasoques i veïns de Sant 
Feliu de Buixalleu ens vam reunir a la plaça de l’Ajuntament 
per agafar l’autocar que ens portaria a Sant Feliu Sasserra, 
població escollida per celebrar la Trobada. 

Els veïns de Sant Feliu Sasserra ens van rebre amb un 
esplèndid esmorzar ja que pensaven que era fonamental 
començar el dia amb forces. Tot seguit, els gegants del 
poble ens van acompanyar fins a la Plaça Major fent una 
cercavila. Quan vàrem arribar a la plaça ens va venir a 
rebre la popular Núria Feliu, padrina dels Sant Felius. Els 
dansaires, molt contents per la seva rebuda, li van demanar 
fotografiar-s’hi. A continuació es va iniciar l’actuació de 
l’Esbart que va ser molt aplaudida pel públic assistent. 

A les dues, tots els assistents de la trobada, ens vàrem 
concentrar al pavelló municipal per continuar-ho celebrant 
amb un dinar popular. Per acomiadar la festa hi va haver 
una audició de sardanes.

El dia va transcórrer amb total normalitat amb la il·lusió de 
tornar-ho a repetir.

MARTA MASFERRER

Sortida de l’Esbart a 
Sant Feliu Sasserra
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Una veïna i filla de Sant 
Feliu de Buixalleu em va 
proposar fer un curs de 
Feng Shui al poble. Em 
vaig posar en contacte 
amb l’Ajuntament, i els hi 
va agradar la idea. Però 
abans volíem explicar 
a tothom que pogués 
estar interessat, què era 
això del Feng Shui. Així 
que vàrem organitzar 
una conferència gratuïta 
per tal de donar a 
conèixer aquesta ciència 
mil·lenària xinesa. 

La conferència es va 
realitzar el dissabte 20 
d’octubre a la tarda, a 
l’espai Jove de Grions. 
Va tenir un convocatòria 
sorprenent. Van assistir-hi 
una trentena de persones, que van poder conèixer una mica 
més a prop el Feng Shui, què significa, i com pot ajudar-
nos per millorar les nostres vides. Va ser una xerrada molt 
amena, on els oients amb els exemples exposats es van 
sentir identificats. Per als assistents, el Feng Shui, va deixar 
de ser un “conte xino” per convertir-se en una àmplia 
ciència que estudia l’entorn i com ens afecta. Van descobrir 
que l’art de saber-l’ho aplicar pot millorar les nostres vides 

en moltes àrees: salut, amor, riquesa, feina, creativitat, fills, 
saber, família, fama, ajudes, viatges, etc.

Així doncs, es va proposar fer un curs d’introducció al Feng 
Shui per poder aprofundir en les eines que aquesta ciència 
ens ofereix i aprendre a aplicar-les. 

El curs, d’una durada de vuit hores, es va repartir en 
dos dies. El dissabte 24 de novembre i el dissabte 1 de 
desembre a la tarda. El curs es va realitzar amb el suport 
de l’Asociación de Profesionales de Feng Shui de Habla 
Hispana. Tot i que es va impartir en català. Hi van assistir un 
total de sis persones, tot i que el segon dia vàrem tenir una 
baixa per malaltia.

Durant la realització del curs, a l’espai 
Jove de Grions, els alumnes van poder 
aprendre a aplicar les eines que els 
Feng Shui ens ofereix per millorar les 
nostres cases i les nostres vides. A més 
d’endur-se solucions personalitzades i 
algun regal! També se’ls hi va atorgar 
un diploma d’assistència al curs. 

Sóc Sylvie Alcalde, Consultora 
Professional de Feng Shui, Instructora 
de l’Asociación de Profesionales 
del Feng Shui de Habla Hispana i 
representant de l’Associació a Girona. 

Vull agrair la iniciativa de portar i donar a conèixer el 
Feng Shui a Sant Feliu de Buixalleu, a la Teresa Bohils, 
a l’Ajuntament per la seva col·laboració i ajuda, a en 
Sixte Morera i a totes les persones que van assistir a la 
conferència i al curs d’introducció. Gràcies a tots vosaltres, 
el Feng Shui pot arribar més enllà i ajudar a més persones.

SYLVIE ALCALDE

Feng Shui a Sant Feliu de Buixalleu
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Aquest passat mes de novembre els joves de Sant Feliu van 
organitzar uns cursos de cuina per a tots els públics. Un 
d’ells va ser sobre els àpats de carmanyola que va durar 
dues sessions, i l’altre va ser un menú cromàtic: el roig. 
Aquest curs el va dur a terme la nutricionista i sommelier, 
Clara Antúnez Ferrer.

Al rebre la informació del curs d’àpats de carmanyola, vam 
creure que podia ser interessant agafar idees i aprendre 
noves propostes per preparar el menú de cada dia. 

Va ser amb aquest curs que ens vam animar a fer el següent, 
el cromàtic.

Cada dia costa més variar la nostra dieta, especialment 
quan acostumem a menjar àpats fora de casa, i sempre 
acabem preparant les mateixes carmanyoles. 

Les sessions estaven estructurades d’una part teòrica a 
l’inici, seguida d’una part pràctica on es duien a terme les 
diferents propostes de menú.

Sempre és útil que ens recordin 
les propietats dels diferents 
aliments i com seguir una dieta 
equilibrada. La Clara va fer les 
explicacions molt properes i 
pràctiques i de ben segur que 
tothom, independentment del seu nivell culinari, va poder 
aprendre alguna cosa. 

En aquest curs se’ns van facilitar 6 menús, els quals vam 
poder posar a la pràctica al final de cada sessió. I en acabar, 
el millor de tot, els tastets! S’acostava l’hora de sopar i la 
veritat és que es feia difícil resistir-se a l’olor d’aquests 
plats mentre els preparàvem!

Pel que fa al curs del menú cromàtic: el roig, va ser 
interessant poder conèixer una gran varietat d’aliments 
d’aquest color i les seves propietats. 

La Clara ens va proposar un menú fàcil, divertit i atractiu per 
poder sorprendre als convidats!

A part d’aprendre sobre 
els aliments i com cui-
nar-los, aquests cursos 
també han sigut un es-
pai per poder-nos trobar 
amb la gent del nostre 
poble i compartir-hi ex-
periències, opinions i 
moments divertits.

Ja veieu que nosaltres 
estem engrescades! Us 
animem a participar en 
el pròxim! Salut i bona 
cuina!

MARTA ESTAPÉ
ANNA MASMIQUEL

Una experiència culinària

Matança del porc, 11 de novembre
Com no podia ser d’una altra manera, i per no perdre una 
tradició ja ben arrelada a Gaserans, el diumenge 11 de 
novembre es va fer la Matança del Porc.

Juntament amb alguns membres de la Comissió de Festes, 
unes 30 persones van voler matinar, provar la coca de llardons, 
la barreja o un bon cafè, intentant encertar el pes del porc, que 
va ser de 147 Kg. Aquest any el pes el va encertar la Dolors Vilà i 
va ser qui es va emportar l’obsequi d’una ampolla de cava. Tots 
comentaven que el temps semblava que no ens acompanyaria 
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i tornaria a fer com l’any anterior. La veritat és que va ploure 
a dalt a Sant Feliu i també al Castell de Montsoriu, segons 
ens comentaven la gent que anava arribant, però que al llarg 
del dia, varem veure que Gaserans s’escapava de la pluja i el 
temps ens deixava fer la festa a la plaça.

Després s’havia de fer tota la feina de separar, tallar, trinxar, 
elaborar les botifarres i preparar tota la carn per coure, a 
més de no descuidar que les mongetes quedessin ben cuites, 

tot per tenir-ho a punt a la una del migdia, i repartir-ho a tots 
els veïns i amics que volien participar en la festa. Alguns 
aprofitaven l’espera per anar a la Missa que feia Mossèn 
Rossend a l’església i d’altres per anar a buscar algun bolet i 
poder afegir-los al dinar. 

Gràcies a tota la gent que col·labora en organitzar-ho i 
treballen en la festa, es van poder servir uns 450 dinars, en poc 
més d’una hora. Es varen repartir 350 dinars de carn cuita i uns 

100 dinars de carn crua per emportar.

Volem fer un especial agraïment a tot el grup 
de Montgat, que cada any ens segueixen 
acompanyant a la festa, i que aquest any, la 
sort va fer que una persona de la seva colla, 
fos l’afortunada en la rifa d’una de les dues 
paneres. L’altra panera que es va sortejar 
entre tots els col·laboradors del poble i va 
ser per la Paula Pla. 

Esperem tornar-nos a veure a la propera 
Matança, ja que això voldrà dir que la Festa 
Major de Gaserans haurà anat bé.

COMISSIÓ DE FESTES 
“AMICS DE GASERANS”

Fa un temps vaig saber que Marcel Tomàs faria la 
presentació del seu nou espectacle anomenat Hotot a la 
Sala Polivalent el 16 de novembre. Vaig pensar que, fos 
com fos, hi havia d’anar perquè l’últim cop que el vaig 
veure actuar amb l’espectacle Zirocco, em va fer riure molt, 
gràcies al seu humor descarat i a la interacció amb el públic. 
A més, en una altra ocasió va actuar desinteressadament 

amb la finalitat que l’AMPA de l’Escola Alzines Balladores 
pogués recollir diners per millorar el fons de la biblioteca 
de l’escola.

Format entre França, Itàlia i Catalunya, Marcel Tomàs és 
membre fundador i director artístic de la Companyia Cascai 
Teatre des de 1997. Ha dirigit, creat i interpretat espectacles 

L’espectacle HOTOT
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L’Esbart Dansaire Montsoriu a Tona

com Zirocco (2010), Made in Xina (2006) i Living Costa Brava 
(2005), entre d’altres. També ha participat en diverses sèries 
televisives com Aída, El Barco, Física o Química, Temps de 
silènci o Laberint d’ombres. Al cinema ha protagonitzat la 
pel·lícula Passi el que passi, de Robert Bellsolà (2009) i el 
curtmetratge Insomni, de Marc Clotet (2010).

Hotot… em preguntava que volia dir aquesta paraula i 
resulta que és una raça de conills nans que són el resultat 
de creuar conills alemanys amb conills holandesos. Són 
tranquils, però tenen caràcter i són imprevisibles, capaços 
de sorprendre. Podríem definir aquest espectacle amb els 
mateixos adjectius que s’atribueixen a aquesta raça de 
conills. No sé si el públic que ens va acompanyar el dia de 

l’actuació estarà d’acord amb mi però just en el gag on hi 
sortia el conill hi havia imatges del municipi i també uns 
efectes especials força sorprenents, aquests detalls em 
van agradar molt.

Cal comentar la participació individual d’alguns dels 
assistents que, tot i que no deu ser gens fàcil, van pujar a 
l’escenari i van fer el que va tocar sense gaire vergonya. 
Es clar que en Marcel sap perfectament què ha de fer a 
l’hora de fer actuar als altres i aconseguir crear situacions 
còmiques que, sens dubte, ens van fer passar una bona 
estona.

SÍLVIA ANFRONS 

Aquest any la temporada de l’Esbart ha començat aviat. 
Participem a la 35a Roda d’Esbarts Catalònia i el dia 18 de 
novembre vam anar a Tona.

Els dansaires petits i mitjans sobretot, molt contents d’anar 
amb autocar!

Alguns dansaires s’estrenaven a l’Esbart, potser amb una 
mica de nervis, però les actuacions van sortir molt bé.

Va haver-hi diferents actuacions dels altres esbarts, molt 
variades totes i ens van sorprendre agradablement perquè 
eren molta colla de dansaires.

Anàvem preparats per fer un picnic a l’hora de dinar, però 
com que el dia va ser plujós, ens van deixar una sala al Ca-
sal d’Avis de Tona, que van improvisar de menjador.

Després de dinar vam passar una molt bona estona al parc 
on petits, i no tant petits, van gaudir molt!

Aprofitem l’avinentesa per dir-vos que tots els dansaires de 
l’Esbart Dansaire Montsoriu tenim números per vendre, per així 
col·laborar en la Roda d’Esbarts Catalònia, fins el 15 de març.

GEMMA FORMIGA
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El matí del diumenge 18 de novembre no era 
normal, no. Va ser un matí molt especial. Us 
explico perquè. La sala Serafí Pitarra d’Hostalric 
estava plena de gom a gom, fins i tot hi havia 
gent dreta! Vilatans de Sant Feliu de Buixalleu, 
Hostalric, Massanes i Fogars de la Selva i 
algun que altre d’algun altre poble ens vam 
reunir, no només per sentir les paraules de la 
Carme Forcadell potents i emotives, ni tampoc 
per escoltar la Montserrat Carulla ni en Jordi 
Martínez (en Paco del súper de Ventdelplà) 
com ens emocionaven recitant poesies de casa 
nostra. No vam reunir-nos per riure plegats 
amb en Claret Papiol (coordinador de l’ANC Selva Sud). 
Ni tan sols vam fer la trobada només per veure com el 
nostre estimat Quim Masferrer presentava l’acte amb tant 

d’humor i elegància, o per escoltar el gran músic Sr. Mit, 
que realment ens va fer posar la pell de gallina. I encara 
que els nostres alcaldes ens van dedicar unes paraules, no 
hi vam anar només per ells, no.

El motiu comú de la nostra reunió, el que ens va portar 
a trobar-nos, era més que tot això. Ens vam agrupar en 
aquella sala perquè som gent que estimem la nostra 
Terra, persones que volem un futur millor per Catalunya 
i els que hi vivim. Homes i dones que volem lluitar per 
deslliurar-nos d’aquestes cadenes que ens oprimeixen 
i no ens deixen tirar endavant com nosaltres volem. Va 
ser un acte reivindicatiu, emocionant i patriòtic. Visca 
Catalunya Lliure!

EMMA CODINA

Presentació de l’ANC Selva Sud

Trobada d’ADFs

S’ha creat l’Assamblea Territorial anomenenada Selva Sud 
per la Independència. Aquesta inclou als municipis de Sant 
Feliu de Buixalleu, Hostalric, Massanes i Fogars de la Selva. 
Tothom que estigui interessat en conèixer quines són les 
activitats que es duen a terme o formar-ne part, es pot posar 
en contacte amb nosaltres a: 

selvasud@assamblea.cat 

selvasudperlaindependencia.blogspot.com

El passat 20 de novembre, es va convocar una trobada al Centre 
Cívic de Cal Mestre entre els ADF de Sant Feliu i d’Arbúcies 
amb dos representants dels Mossos d’Esquadra (caporals tots 
dos) i un representant dels Agents Rurals. La idea de la reunió 
era la coneixença entre les parts, per tal de millorar les futures 
actuacions que puguin succeïr, i d’aquesta forma coordinar 
millor les feines i evitar malentesos, per cap de les parts, en cas 
d’incidències.

JAUME DORDAL

Enviaíns 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

Nevada del cap de setmana del 23 i 24 de febrer 
a Sant Feliu de Buixalleu. Foto enviada per Josep 

Riera de Can Puig de Sant Feliu de Buixalleu.
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activitats
Un tomb per Sant Feliu de Buixalleu

Fira d’antiguitats

Festa d’Hivern, 9 de desembre 

El passat 2 de desembre es va realitzar la caminada popular 
a Sant Feliu de Buixalleu organitzada per l’associació de 
Joves del poble. 

En total el recorregut va ser d’uns 16 Km. començant i 
acabant a l’església de Sant Feliu. Al llarg de la caminada es 
van poder visitar diferents punts importants del poble com 
ara; l’ermita de Sant Romà, la de Sant Segimon i amb l’opció 
de pujar fins a l’ermita de Santa Bàrbara. A més de gaudir 
de diferents paisatges, des de zones ombrívoles com la 
Riera de Mollet als boscos de sureres, les vistes del massís 
del Montseny que aquell dia estava ben emblanquinat i, a 
l’horitzó, la costa de la nostra comarca. 

En total la participació va ser de 44 caminaires, doncs 
aquest any el bon temps ens va acompanyar durant tot el 
matí brindant-nos unes magnifiques vistes del poble. 

Gràcies a tots els participants i us esperem a les pròximes 
activitats. I a tots aquells que no vau venir us animem a que 
us apunteu a les següents caminades que prepararem amb 
gran il·lusió. 

LÍDIA BOSCH

El divendres 6 de desembre, la plaça del nucli de Sant Feliu 
de Buixalleu i el Centre Cívic de Cal Mestre van acollir la 6a 
Fira d’Antiguitats, organitzada per Tot Antic. Durant tot el 
matí els veïns van poder buscar entre les diferents parades 
totes aquelles antiguitats que podien ser del seu interès. 

CONSELL DE REDACCIÓ

Aquest any també Can Raurell ens va voler 
acompanyar a la Festa d’Hivern per a recollir diners 
per a La Marató de TV3. 

Així, tothom qui volia podia donar una volta amb 
carro de cavall a canvi d’un donatiu voluntari. Es 
van poder recollir un total de 117,28 euros! 
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Hola som la Martina, la Rita i la Berta i ens agradaria molt 
explicar-vos com vam gaudir a la Festa d’Hivern d’aquest 
any:

Rita(R): La Festa d’Hivern d’aquest any va ser molt guai, ja 
que vam poder saltar als inflables!!

Martina (M): No només hi havia inflables per saltar, sinó que 
també n’hi havia per fer jocs com bàsquet i beisbol.

Berta (B): Hi havia un inflable on només hi podíem pujar els 
petits, que bé!! 

M: El concurs de dibuix va ser molt guai perquè ens van 
donar a tots un premi per participar. Eren “buffs”, mocadors 
de coll, xuxes o joguines; i ens van fer pujar un a un a 
l’escenari!!

R: El concurs de dibuix no va ser guai perquè ens van donar 
premis, sinó perquè ens vam divertir molt fent-los. Sabeu 
què? Podien fer dibuixos de 0 anys a 99!!

R: Després dels inflables, i dels premis dels dibuixos…va 
haver-hi xocolata desfeta i coques de sucre. 

B: Que bé després de saltar, ja estàvem cansats!!

M: Ah!! No només saltaven els nens, sinó que també 
algunes mares!!

Mare: Esperem que l’any que ve també ho facin els pares!! 
Quin riure!!! Va ser molt divertit!!

MARTINA, RITA I BERTA RAMON

El passat 11 de desembre, a la sala de plens de l’Ajuntament, 
es va dur a terme una reunió informativa del PAES (Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible). Aquest bàsicament 
preveu el següent:

- Millorar l’eficiència energètica dels edificis 
públics i l’enllumenat.

- Produir energies renovables i dur a terme 
actuacions concretes per disminuir el consum de 
combustibles associats al transport.

- En l’àmbit domèstic, dur a terme totes aquelles 
accions que poden millorar l’eficiència energètica 
de les llars.

Aquest document és important ja que busca l’estalvi 
d’energia i els combustibles tant en l’àmbit públic com 
també a les llars. És per això que es va realitzar aquesta 
sessió, per tal de fomentar la participació ciutadana durant 
el procés de redacció i donar-lo a conèixer.

En aquest acte, els tècnics redactors del document van 
explicar en què consistia, a més de recollir tots aquells 
suggeriments i qüestions que els participants van tenir. 

CONSELL DE REDACCIÓ

Sessió informativa del PAES
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Any rere any a Catalunya se celebra La Marató de TV3, enguany 
dedicat a la lluita contra el càncer. 

Com ja és costum, a Sant Feliu de Buixalleu, ens vàrem voler unir a 
aquest esdeveniment i organitzar de forma divertida una recaptació 
per ajudar a tots els malalts de càncer. Es va fer el 16 de desembre, 
a la Sala Polivalent del poble, on es va preparar una quina. En ella 
varen participar vàries empreses del poble tot donant productes, vals 
de descompte i oferint els seus serveis. La quina va constar de varis 
lots, felius amb flors, línies i una quina especial on es trobaven alguns 
dels productes més atractius de la tarda, com un televisor de 42”. 

És necessari destacar un dels moments més emotius de la tarda, 
l’aportació que va fer una veïna del poble afectada de molt a prop per 
la leucèmia. La seva neboda de 2 anys està actualment lluitant contra 
la leucèmia, i mitjançant unes imatges, ens va voler acostar una mica 
més a la malaltia i a la seva batalla. A més a més va voler aprofitar 
per conscienciar als assistents sobre l’important que és la donació 
de mèdul·la, ja que una nena del seu entorn, necessitava d’aquest 
donant. Va ser un moment commovedor i únic.

Cal dir que, tot i la crisi en la que ens trobem, aquest any la participació 
va ser major que l’any passat i per tant, la recaptació per La Marató 
també. Aquest augment també va ser gràcies a la participació del 
grup de joves Sanfa, els quals es varen voler unir al donatiu del poble 
tot organitzant un bar el mateix dia, on oferien refrescos i entrepans. 
Els seus beneficis van ser sumats als de tota la gent que va venir a 
passar la tarda amb nosaltres, tot obtenint un cartró per jugar a la 
quina, essent el total recaptat de 5.476,21 euros (1.937,71 euros més 
que l’any 2011). 

Per últim només queda donar les gràcies a tothom que va assistir 
aquell dia i a les empreses que també varen voler participar. És un 
orgull ser un poble solidari, tot i la crisi que estem passant. Esperem 
que la gent gaudís molt i que l’any que ve ens acompanyi un altre cop 
amb La Marató de TV3.

AFRA MORERA

Quina Solidària per La Marató

Benvolguts veïns, el dia 16 de desembre es va representar 
a la Sala Polivalent l’obra de teatre Criatures, pel Grup de 
Teatre Riellenc de Riells i Viabrea. 

Aquesta activitat entrava dins el programa del cap de 
setmana solidari; l’endemà se celebrava a la mateixa sala 
la Quina per La Marató de TV3.

L’entrada era simbòlica, fèiem una recollida d’aliments 
per la campanya de Nadal de Cáritas Hostalric, sempre 
disposats a ajudar a les famílies del nostre poble. Per si algú 
no ho sap, donen resposta a les necessitats bàsiques no 
només d’Hostalric, també dels pobles veïns.

L’obra de teatre estava estructurada en gags, molt amens i 
la majoria divertits, els quals tot i ser independents, seguien 
un mateix fil conductor. La veritat és que va ser una obra 
molt animada i molt entretinguda. La llàstima va ser la poca 

a s s i s t è n c i a , 
tot i ser una 
vintena llarga, 
s’ha de dir que 
hi havien molt 
poques cares 
conegudes... 

Doncs bé, tot 
i ser pocs espectadors, la recollida va ser profitosa. Com 
podeu observar a la foto, la gent va portar de tot!

Per acabar, dir-vos que esperem que a la propera activitat 
solidària hi hagi més cares conegudes, la nostra intenció és 
ajudar sempre que es pugui i com tots sabem, la raó s’ho 
val.

MARTA SANITJAS

Sessió de teatre solidari
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Més de 400 veïns i veïnes del poble i rodalies ens hi van acompanyar i 
van fer possible recollir un 54,75% més respecte l’any passat!

Un pessebre ben original

Infants, joves, adults i ancians. Tots i totes convocats a 
venir el dissabte 22 de desembre al matí a l’Espai Jove de 
Grions. Consigna prèvia: cal dur una pilota de ping-pong i 
un potet de iogurt líquid (buit). Amb aquests materials ens 
proposem realitzar un pessebre ben original. També han dut 
altres materials reciclats com oueres, rotllos 
de paper higiènic,... S’explica l’activitat i 
comencem a treballar.

Uns quants comencen a fer els diferents 
personatges amb la pilota de ping-pong i el 
potet de iogurt: els tres reis, la Verge Maria, 
Sant Josep, el nen Jesús, l’angelet, algun 
pastor i l’imprescindible caganer! Amb una 

mica de filferro pels braços, una mica de roba i uns 
ullets ben divertits i ja els tenim enllestits.

Uns altres ens mostren les seves qualitats 
artístiques creant la fauna: el bou, la vaca, unes 
ovelles ben carregades de llana i tres colorits 
camells fets amb oueres i agulles d’estendre roba 
d’allò més originals. 

Ah! També hi ha qui es dedica a fer l’estable, amb 
un munt de palets de gelat (i molta silicona). Ara 
només queda acabar de fer el cel i d’acolorir unes 
grans lletres que diuen “Bones Festes”.

Ha estat un matí ben profitós. A la tarda uns quants 
baixem a muntar-ho tot a l’Ajuntament on quedarà 
exposat aquest pessebre; que fa una patxoca que 
Déu n’hi do!

               Gràcies a tots i a totes que vàreu participar!

MARTA GADEA
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Aquest Nadal, un any més, els més petits del poble van 
representar-nos els Pastorets el dia de la missa de Nadal a 
l’església de St. Llorenç de Gaserans. 

Com sempre els assajos varen ser ben moguts, cal recordar 
que tenim un parell de dimonis ben entremaliats! També 
s’ha de dir que tots van venir amb moltes ganes i molt 
participatius i això s’agraeix. 

Aquest any per tal de millorar el tema acústic del dia de 
l’estrena (els nervis sovint fan parlar una mica més baix), 
vàrem optar per utilitzar les noves tecnologies i vàrem 
anar gravant les interpretacions. Pensàvem que una de 
les parts més importants d’anar a veure al fill, nét o nebot 

o simplement la representació és entendre què diuen i la 
veritat és que al finalitzar la missa, tothom agraïa l’encert i 
deia: aquest any els hem sentit i els hem entès!

A més a més els nostres petits en finalitzar la representació 
ens van cantar la cançó M’agrada el Nadal, i al final de la 
missa tots els assistents ens van acompanyar al cantar-la 
de nou. 

Des d’aquí, volíem donar les gràcies a tots als nostres 
actors, als pares i a tots aquells que heu fet possible que el 
dia de l’estrena anés tan bé!

ANNA I MARTA SANITJAS

Pastorets a l’església de Gaserans

Xarxa Sio
Sant Feliu de Buixalleu

Per informació d’ofertes vigents:
- A la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu: 
                  www.sfbuixalleu.cat 
- Al taulell d’anuncis de la Sala Polivalent.
- A la web del Consell Comarcal de la Selva:
                  www.selva.cat/treball

T'ajudem 

a trobar 

feina!
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El dia 26 de desembre, després de menjar uns boníssims 
canelons vàrem anar a la Sala Polivalent a portar la carta 
als patges reials. Ens volíem assegurar que arribessin els 
encàrrecs dels nostres petits i petites a Ses Majestats els 
Reis d’Orient, no fos cas que amb això de la crisi s’oblidessin 
dels nens i nenes de Sant Feliu! Ens va rebre el patge del 
rei negre que amablement ens va dir que estiguéssim molt 
tranquils que els nens de Sant Feliu en general es porten 
molt bé i els reis tenien moltes ganes de venir-hi. Després 
tocava esperar que arribés el dia de reis…

Quan ja va ser el dia, per nosaltres era la primera vegada 
de l’esdeveniment, em sembla que estàvem més nerviosos 
els grans que les petites! Ja ho teníem tot preparat, algun 
menjar pels reis i pels camells, algun veure i molta il·lusió. 
Quan van arribar, la Joana, l’Eva i tots, els vàrem tractar el 
millor possible, van donar els regals a les nenes i elles van 

assegurar que durant tot l’any es portarien molt i molt bé! 
Ses Majestats es van acomiadar ja que tenien molta feina 
durant tota la nit i no podien perdre ni un minut.

Cal dir que els nens de Sant Feliu són uns privilegiats per 
poder gaudir d’una màgia tant real i reial!!

ANNA SANTOS

Visita dels Patges i Reis 
a Sant Feliu de Buixalleu

En Jordi i jo (l’Emma), i em penso que també parlo en nom de 
molts altres pares, volem agrair als Reis Mags de Sant Feliu 
que ens enviessin una carta en resposta a la que la nostra 
filla va fer arribar al patge reial el dia de Sant Esteve. És una 
carta que ens ha encantat perquè està escrita amb molt de 
gust i personalitzada per a cada infant. Espero que l’any que 
ve els Reis segueixin trobant temps i paciència per escriure-
les, ja que és una cosa que val la pena conservar. 

Gràcies Reis!!!

FAMÍLIA BARONAT-CODINA
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45!! Ja són els anys del concurs de pessebres en el nostre 
municipi. Tot un homenatge als organitzadors que el van 
iniciar. Molts pessebres i quilòmetres s’han fet durant tots 
aquests anys per tal de poder gaudir d’una tradició que 
actualment encara està arrelada a casa nostra: el pessebre.

Cal homenatjar a totes les persones que d’una manera o 
altra han estat posant el seu granet de sorra: pessebristes, 
organitzadors... per tal de poder arribar a celebrar 
aquests 45 anys d’història. També totes les persones que 
voluntàriament han fet o estan fent de jurat.

Segur que més d’un recordeu algun fet característic 
d’aquests anys de concurs... Jo... “el 4L d’en Joan de Can 
Nualart... carregat de persones que passejàvem i gaudíem 
dels pessebres de cada casa...”, “Pessebres amb neu 
inclosa i tot...”, fulls de puntuació... pessebres que ens han 
cridat l’atenció... “Alguns dies... fent un fred que pelava... i 
passejar-nos pel municipi...” i moltíssimes més! Amb ganes 
i per continuar una tradició!

Això sí, agrair 
a totes les 
cases que 
al llarg de 
tots aquests 
anys, ens han 
acollit amb 
els braços 
oberts... com 
no, obrint-nos 
les portes de 
casa seva per 
mostrar-nos el 
seu pessebre 
o naixement i 
poder-los pun-
tuar.

Sense tots ells, aquest any no haguéssim aconseguit arribar 
als 45 anys! Tota una celebració per tots plegats! Així ho 
vam celebrar el dia 13 de gener a la parròquia de Grions 
com cada any.

Aquest any el pica 
pica va haver de 
ser fet dins del local 
jove de Grions ja que 
la pluja ens va fer 
una mala passada. 
Tot i això a dins 
ens esperava una 
pancarta per tal de 
fer-nos la foto de 
record d’aquest any 
tan emblemàtic pel 
nostre municipi. Tots 
ens vam posar de 
la manera que vam 
poder... ja que érem un quants... i la foto va sortir la mar de 
maca! Aquest any a la missa i en el repartiment de regals 
ens van acompanyar la Coral de Massanes. El repartiment 
de premis va tenir un caire més dinàmic i agradable i per 
tots els participants un detall per tal de celebrar l’aniversari 
del concurs.

Com cada any hi van haver pessebres de tota mena... però 
cal destacar... el de Cal Fugué... una bellesa de pessebre... 
de postal! I com no, esmentar el naixement de Cal Rumbo... 
fet amb veietes i motxos de fregona! Tota una creació! Cada 
any, la imaginació i la il·lusió dels pessebristes és l’esperit 
de superació que any rera any ens aporten noves creacions. 

Només cal dir als pessebristes, als organitzadors i al jurat... 
a tots plegats... 
gràcies! Perquè 
sense aquestes 
ganes any rera 
any... no hagués-
sim pogut cele-
brar aquests 45 
anys. Que per 
molts anys pu-
guem continuar 
gaudint-lo!

SÍLVIA PLA

45 anys de concurs 
de pessebres
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Xerrada Escola d’Esquena 
i Gimnàstica Hipopressiva

Curs (RE)orienta

El dia 24 de gener es va fer una xerrada a l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Buixalleu, per explicar què és l’Escola 
d’Esquena i la Gimnàstica Hipopressiva.
Es tracta de dos programes terapèutics, en el qual es 
realitzen exercicis de forma grupal, és a dir, són grups en 
els que els usuaris/usuàries realitzen exercicis dirigits per 
una fisioterapeuta, l’objectiu dels quals és millorar el dolor, 
la funció de la columna, recuperar els abdominals i evitar 
disfuncions del sòl pelvià entre d’altres.
De la xerrada, i tot s’ha de dir, de la insistència i els ànims 
d’un grup de “mames” de Sant Feliu..., ha sortit la proposta 
de començar aquestes dues activitats en el nostre municipi. 
Donat l’interès que ha sorgit, hem cregut necessari explicar 
en què consisteixen aquests dos programes.
Crec important explicar-vos com van començar aquests 
grups, ja que no hi ha gaires programes similars al nostre. 
Les diferents escoles d’esquena, estan dins de programes 
de rehabilitació, en els quals els pacients fan entre 10 i 
20 sessions, per aprendre uns exercicis que serviran per 
millorar el seu estat, i que s’han de continuar fent a casa 
com a manteniment. En problemes crònics de columna, s’ha 
vist que són molt efectius per disminuir quadres de dolor. La 
resta de programes similars generalment tenen una curta 
durada, i l’objectiu sempre és que l’usuari aprengui a fer els 
exercicis, agafi bons hàbits posturals i els mantigui a casa.

Després d’acabar la formació en Fisioteràpia del Sòl Pelvià 
i l’Abdomen, buscava un espai on poder desenvolupar els 
exercicis hipopressius, i donar-ho a conèixer bàsicament 
a la població femenina. D’aquí va nèixer un projecte més 
ampli, de les converses amb en Ramón Cortés, Coordinador 
d’Esports de l’Ajuntament d’Arbúcies, encarregat des de 
feia anys de diferents grups d’activitat física, em demanava 
alguna aportació més terapèutica.
I a l’octubre del 2005 vam començar els grups d’Escola 
d’Esquena i Gimnàstica Hipopressiva. I encara continuem 
amb aquestes activitats i alguna més, ara mateix portem 
6 grups d’Escola d’Esquena, 2 grups de Gimnàstica 
Hipopressiva, 1 grup de pre-part, 1 grup de post-part i 2 
grups de Pilates.
I ara ens disposem a fer-los a Sant Feliu de Buixalleu.

GEMMA FORMIGA

Durant tres dimecres seguits (23 i 30 gener i 6 febrer) un 
grup d’unes 15 persones ens hem trobat a l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Buixalleu de 9.15 h a 12.15 h per seguir 
aquest curs organitzat pel Consell Comarcal de la Selva i 
l’Ajuntament i adreçat a persones que estan a l’atur o que 
volen millorar la seva situació laboral. 

Ha estat molt interessant perquè ens han donat recursos 
en temes molt diversos: com orientar l’objectiu profesional, 
com trobar i valorar les competències que tenim, com tenir 
una actitud positiva i com ens afecten les emocions quan 
estem sense feina, que la recerca de feina és un procés 
(una escala que cal pujar graó a graó, que qualsevol 
feina, encara que no sigui del teu àmbit, facilita trobar-
ne una altra), que cal plantejar-se noves possibilitats de 
cooperació, col·laboració o emprenedoria, que és molt 
important i potent generar una xarxa de contactes, fer ús 
de les noves tecnologies, que l’actitud en una entrevista és 
fonamental i que hem de sorprendre a l’entrevistador, que 
cada cop es valora més els idiomes,… 

D’altra banda ha estat molt participatiu i enriquidor perquè 
tothom hi deia la seva, problemes, dubtes o experiències 
viscudes. 

Conclusió: “Trobar feina és una FEINA”. Cal dedicar-hi molt 
de temps i esforç i, sobretot, no baixar la guàrdia perquè 
escoltarem molts NO però només amb un SÍ ho haurem 
aconseguit! 

CARME CARRERAS
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Taller: ús desfibril·ladors

  Classe de Ioga
El kundalini ioga, també anomenat ioga de la consciència, 
és una ciència mil·lenària que consisteix en tècniques 
iòguiques senzilles que poden ser practicades per tothom. 
Calma la ment i desenvolupa la teva intuïció per reconèixer 
el què és real i important per a tu. 

El passat 16 de febrer, a l’Espai Jove de Grions, hi va haver 
una classe oberta a tothom per donar a conèixer el kundalini 
ioga. 

Pels interessats, les classes es fan els dilluns a les 9.30 h i a 
les 20.30 h a l’Espai Jove de Grions.

CONSELL DE REDACCIÓ

El 2 de febrer a les 10 h a la sala de 
plens de l’Ajuntament es va fer un 
taller per tal de saber utilitzar els 
desfibril·ladors. 

El matí estava dividit en dues parts, 
per un costat, i en un primer moment, 
es va fer una petita xerrada per tal 
de donar a conèixer el projecte. 
Posteriorment va venir la part 
pràctica, en la que, amb l’ajuda 
d’un maniquí, es va utilitzar el 
desfibril·lador. Tots aquells assistents 
que van voler van poder provar-ho.

CONSELL DE REDACCIÓ

Per a més informació podeu 
llegir l’article de Breus 
Municipals (pàgina 13).

Si teniu un smartphone us podeu descarregar 
una aplicació que llegeixi codis QR i podreu 

visionar el video en el vostre mòbil.

També el podeu veure a la següent pàgina web:
http://www.gironaterritoricardioprotegit.cat/us-desfibrilador.html

Aquí teniu un video tutorial 
amb un cas pràctic
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34 Naixements any 2012

Eva Domingues Santos
Hola a tothom! Vaig nèixer el passat 2 de 

març i visc a Buixalleu i amb la meva germana 
Joana ens ho passem molt bé! 

Un petonet per a tothom!

Maria Ginés Mitina
Bon dia! Sóc la filla 
d’en Rafa i la Katia.

Vaig néixer el 15 de maig i 
visc a la Urb. Can Noguera.

Molts petons, veïns!

Muguet Baronat Codina
Hola a tothom, visc al carrer 

Montseny de Grions. Vaig 
néixer el dia 27 d’agost. La meva 
germana Bruna, els pares i la 

resta de la família m’esperaven 
amb molta il·lusió. Sóc una nena 
molt simpàtica i riallera i , com 

podeu veure, m’agrada molt 
menjar. Junt amb la meva 

germana Bruna som l’alegria i 
l’entreteniment de tota la família. 

Josep Artur 
Calderon Gallego

Visc a la urb. Ducat del Montseny i 
vaig nèixer el dia 5 de novembre.
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Dylan Muñoz 
Barquero
Vaig nèixer el 10 
de desembre. 
Sóc la joguina de 
Can Pinyoner ja 
que sóc el més 
petit de tots. 
Tinc un germà 
que es diu Kevin 
i m’estima molt. Dormo bastant bé 
de nit, però durant el dia estic despert. 
M’agrada la música i el soroll.

DEFUNCIONS ANY 2012: 2 homes i 4 dones

Alan Pol Pertejo
Vaig néixer el 27 de 

novembre i visc al Ducat 
del Montseny.

A casa m’esperaven 
amb moltes ganes i per 

això em vaig decidir a 
nèixer uns dies abans del 

que tocava.
Quan sigui gran el meu germà 

m’ensenyarà a ser tan trapella com ell. 
Ens ho passarem genial!

NACHO VARELA; El Refugi – Gaserans, 4 de gener de 2013

Estimat Nacho:

Sembla que no pot ser, però ens has deixat. Has marxat d’aquesta vida, de sobte, sense acomiadar-te, sense avisar-nos. 
Ha estat com una bomba que ha caigut a la nostra vida i ens ho ha enfonsat tot.

Et trobem molt a faltar: cada dia, cada hora, cada minut. Trobem a faltar la teva vitalitat, la teva força, la teva forma de 
ser tan; autèntica i transparent... la teva presència.

Però ens alegrem perquè ara ja ets a la Llum. Ara ja estàs bé. I 
ens quedem amb tot el que ens has donat, que és molt.

I el més important, has donat la vida a quatre fills, que són una 
continuació del teu esperit i que ens recordaran la teva energia.

Seguirem endavant. I ho farem amb força, amb alegria i amb 
bondat; és el que tu voldries.

Sé que ara ets un estel, el més brillant de tots com diu en Lucca, 
el teu fill petit; un estel que ens protegirà i ens guiarà. 

Això no és un comiat. Això és un fins aviat! Perquè sé que ens 
tornarem a trobar allà on estiguis. Perquè ets el meu Amor i en la 
Llum estarem junts sempre.

ANNA PLATERO

Marc Romà Torras 
i

 Marta Estapé Vilà
de Can Palet de Gaserans
es van casar el 23 de juny



PROGRAMA D’ACTIVITATS
agenda

Març
•	 2 de març

TALLER DE GINTòNICS a l’Espai Jove de Grions

•	 13 de març

XERRADA PER A FAMÍLIES: INTERNET SEGURA a la 
Sala de plens de l’Ajuntament

•	 16 de març

RODA D’ESBARTS a la Sala Polivalent

•	 23 de març

TALLER DE CREIXEMENT PERSONAL: 
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
a l’Espai Jove de Grions

Abril
•	 13 d’abril

RALLY HISTòRICS passa per Sant Feliu de Buixalleu

•	 14 d’abril

EL ROSER DE GASERANS a la plaça de les antigues 
escoles de Gaserans

•	 21 d’abril

DIA DEL LLIBRE I LA ROSA a la Sala Polivalent

•	 28 d’abril

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA a la Sala 
Polivalent

Maig
•	 1 de maig

TROBADA A SANTA BàRBARA a l’ermita de Santa 
Bàrbara

•	 18 de maig

CONCERT ASTOROCK a la Sala Polivalent

•	 19 de maig

BALLADA DEL TIRABOU a la plaça de les antigues 
escoles de Gaserans

Juny
•	 2 de juny

40è HOMENATGE A LA VELLESA

•	 9 de juny

I TRACTOMOTOR CLàSSIC a la Sala Polivalent

•	 23 de juny

REVETLLA DE SANT JOAN a la Sala Polivalent
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Comparativa de precipitació de tres 
punts del municipi

Les nétes de Can Vilella ens van passar les dades de precipitació per mesos i anys que el seu avi recull i ens les han fet 
arribar per tal de ser publicades a la nostra revista.

DADES DE PRECIPITACIÓ (MM) DE CAN VILELLA DE SANT FELIU DE BUIXALLEU (506 M D’ALÇADA):
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1996 - - - 86 91 73 45 37 147 102 231 212 1025,5

1997 130 1 0 65,5 17 179 36 24 47 25 115 106 747,5

1998 105,5 29 2 81 63 27 49,5 60,5 71,5 32,5 13 135,5 930,5

1999 94,5 2 27 46,5 73,5 50 25 44 84 76,5 59,5 20,5 621

2000 12 1,5 20 84,5 37 54,5 4 29,5 96,5 83,5 29,5 221 665

2001 98 55,5 48,5 46 58,5 15,5 63,5 22 75 31 85,5 6 606

2002 36 43 69,5 191,5 225 67 59 132 51 83,5 59 73,5 1090

2003 43,5 185 59,5 34 50,5 6 24,5 47,5 62 390 76 104 1082,5

2004 6 144,5 144,5 180 109 35 11,5 80,5 73 45 13,5 123 1019,5

2005 0 103,5 24 37,5 46 45 26 100 163 197,5 79,5 9 831

2006 227 16 35 6,5 14,5 6,75 13 126 83 87 2 24 640,75

2007 5 45 23 162 95 15 19 122 8 61 3 30 578,5

2008 53 67 91 90,5 174,5 154,5 20 32 31 110 77,5 213 1083

2009 104 68 81 121,5 44 56 13 33,5 57 78,5 6,5 55 718

2010 57 127,5 91,5 60,5 183 63 12 60,5 114,5 155 250 64 1043

2011 60 8 157 130 75 94,5 69,5 16,5 70,5 117,5 316 0 1133,5

Hem aprofitat per fer una comparativa de tres estacions situades al nostre municipi.

DADES DE PRECIPITACIÓ (MM) DE TRES ESTACIONS METEOROLòGIQUES DEL TERME MUNICIPAL:
Estació 1: Can Vilella (Sant Feliu de Buixalleu) 
      506 m d’alçada
Estació 2: Can Nualart (Grions) 
      104 m d’alçada
Estació 3: Jaume Dordal (Can Cadell, Gaserans) 
      138 m d’alçada 

an
y

es
ta

ci
ó 

1

es
ta

ci
ó 

2

es
ta

ci
ó 

3

1997 747,5 677,8 -

1998 930,5 783,8 -

1999 621 670,4 -

2000 665 629,2 505

2001 606 617,4 459,0

2002 1090 933,5 810,5

2003 1082,5 711,8 923

2004 1019,5 879,2 1127

2005 831 757,9 989,0

an
y

es
ta

ci
ó 

1

es
ta

ci
ó 

2

es
ta

ci
ó 

3

2006 640,75 476,8 745

2007 578,5 494,3 672

2008 1083 779,4 1140

2009 718 477,1 572

2010 1043 766,7 877

2011 1133,5 871,5 961

2012 - 420,5 512,0

MITJANA 852,65 684,21 791,73
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Salut

Fent un primer cop d’ull general, veiem que aquest 
climograma correspon al típic d’un clima mediterrani: dues 
èpoques de pluges, la primavera i a la tardor el màxim. 

Les temperatures, marquen un estiatge a l’estiu, amb unes 
temperatures caloroses durant els mesos d’estiu (mitjanes 
al voltant dels 30ºC) i un hivern fred.

Si entrem en detall, podrem remarcar alguns fets 
destacables:

La quantitat de pluja total recollida durant l’any ha estat 
molt baixa, sent un dels mínims històrics de la sèrie de Can 
Nualart. S’hi ha recollit només 420 mm, seguint la tònica 
general dels observatoris del voltant, la majoria per sota 
dels 500 mm/anuals. Un altre fet remarcable és que la 
quantitat de dies de pluja no ha estat pobre. Hem anotat 
un total de 94 dies on s’ha produït precipitació, per tant, 
no ha plogut menys dies, sinó que s’ha reduït la quantitat 
de precipitació diària. El règim de pluges ha estat molt 
normal, dues estacions de pluges (primavera i a la tardor 
el màxim) i estiu molt àrid, amb pocs dies de pluja, situació 
molt normal, però que ha portat a un perill extrem de foc.

Pel que fa a les temperatures, trobem que aquest any 2012 
hi ha hagut temperatures molt extremes:

Un hivern molt llarg, amb la mínima anual de -9,6ºC molt 
freda, enregistrada el dia 5 de febrer.

El gener va ser suau, però al febrer i març varen ser molt 
freds, amb molts dies de glaçada. Durant aquests tres 
primers mesos de l’any, hem comptabilitzat un total de 40 
dies amb glaçada (40 de 60 dies va glaçar, o el que és el 
mateix, dos de cada tres dies va glaçar).

A l’estiu, cal destacar un agost molt calorós (15 dies per 
sobre 35ºC) amb una màxima molt alta (39ºC, enregistrada 
el dia 21 d’agost).

Resum meteorològic estació Can Nualart any 2012

Observem que les tres estacions tenen comportaments 
molt coherents i seguint tendències similars. Aquestes 
comparatives són bones per remarcar el bon 
funcionament de les estacions i veure que les dades 
són vàlides i que els aparells funcionen de manera 
correcte.

Les diferències que hi podem trobar es deuen 
bàsicament a aquests factors:

A Can Vilella s’hi produeixen precipitacions més altes 
a causa de l’efecte d’alçada. A més alçada sempre 
trobem major pluviometria. 

La pluviometria diferencial en-
tre Can Nualart i Jaume Dor-
dal, ho podem explicar per la 
seva localització a diferents 
vessants. La vessant de Jaume 
Dordal és més humida que a 
Can Nualart, que està més a la 
solana i més exposada al Sol.

Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració! 

PITU ROIG
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Alimentació saludable
Una alimentació és saludable si és: 

Completa, Equilibrada, Suficient, Variada, Adequada, Pràctica i Atractiva

BONES PRÀCTIQUES PER PROMOCIONAR L’ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA:

1.- Fes de quatre a cinc àpats al dia. No piquis entre àpats.

2.- Mantingues una hidratació adequada. Beu de 1,5 a 2 litres diaris preferiblement (aigua, sucs naturals, brous vegetals) 
entre hores i en menys quantitat durant els àpats.

3.- Menja a poc a poc mastegant bé els aliments en un ambient relaxant.

4.- Evita el consum d’alcohol.

5.- Utilitza mètodes senzills per a la cocció amb poc greix i poca sal.

6.- Aixeca’t lleuger de la taula i deixa passar temps (una o dues hores) abans d’anar a dormir.

> Segueix la taula de consum alimentari: 

Consum diari Consum setmanal Consum ocasional

Làctics: semi o descremats (2-4 
racions).

Oli d’oliva: 3-6 racions (1 ració o 1 
cullarada).

Verdures i hortalisses: 2 racions. 
Fruita: 3-5 peces.

Pa, arròs, pasta (integral) i patates: 
4-6 racions.

Aigua: 6-8 racions. 

Peixos: 3-4 racions.
Carns magres: 3-4 racions.

Ous: 3-4 racions.
Llegums: 2-4 racions.

Fruits secs: 3-7 racions.

Greixos (llevat d’olis d’oliva i llavors, 
gira-sol o blat de moro).

Dolços, brioxeria, caramels, 
pastissos, refrescos o gelats.

Carns grasses, embotits o paté.

Una activitat física és adequada si:

S’adapta a les característiques personals i millora el benestar Físic, 
Mental i Social, la prevenció i el tractament de les malalties.

BONES PRÀCTIQUES PER PROMOCIONAR L’ACTIVITAT FÍSICA ADEQUADA

1.- Utilitza el material adequat i respecta les normes de seguretat.
2.- Aprofita els espais a l’aire lliure i comparteix les activitats amb altres. 
3.- Beu regularment, segueix les recomanacions d’una dieta equilibrada i evita les hores de més calor.
4.- Adapta la intensitat de l’esforç a la teva condició física i al teu estat de salut.
5.- Prioritza participar i no el fet de guanyar.
6.- Fes el màxim d’activitats al dia que impliquin moviment.
7.- Assoleix fer un mínim d’una hora d’activitat física d’intensitat moderada de manera contínua o repartida entre 3 o
   4 períodes.

> Segueix la taula de preparació:

ISABEL PELEGRÍN

10% del temps per 
ESCALFAR

(exercicis d’ampli recorregut 
realitzats a batzagades)

80% del temps per l’ACTIVITAT 10% del temps per 
ESTIRAR

(mantenir el màxim estirament 
muscular durant uns segons) 
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Escola d’Esquena
Què és l’Escola d’Esquena?

Es tracta d’un programa d’exercicis destinat a millorar el 
dolor i la funcionalitat de l’esquena, i ensenya als usuaris a 
participar en la seva pròpia cura.

Com es fa?

-Donant informació als usuaris, per tal de prendre 
consciència del propi cos.

-Ensenyant normes d’higiene postural per a les 
activitats de la vida diària i laboral (prevenció).

-Fent un treball en grup d’estiraments i tonificació 
muscular i, sobretot un treball postural adequat a cada 
patologia i cada usuari.

Quines contraindicacions té?

No hi ha contraindicacions absolutes, només s’ha de tenir 
cura especial en pacients amb cardiopaties, hipertensió 
arterial, diabetes, malalties reumàtiques, fibromiàlgies i 
depressions.

A qui va dirigida?

-Mal d’esquena crònic: lumbàlgies, cervicàlgies…

-Actituds posturals dolentes.

-Patologies diverses de columna: escoliosi, artrosi, 
hèrnies discals...

-Tensions musculars.

Quins tipus d’exercicis es fan?

- ESTIRAMENTS MUSCULARS: és important mantenir 
la musculatura el màxim flexible possible, els 
escurçaments poden ser causa moltes vegades de 
dolors, actituds posturals dolentes i lesions musculars.

 

 - EXERCICIS FLEXIBILITZANTS DE COLUMNA: 
una columna flexible, és a dir 
que es mou bé, ens ajudarà a 
no tenir tant dolor.

  

 

- TONIFICACIÓ MUSCULAR DE COLUMNA, ERECTORS 
DE TRONC, TREBALL ABDOMINAL ADAPTAT: per 
aconseguir estabilitzar la columna, no només fan 
falta els estiraments, necessitem estar “forts”, els 
abdominals, i els erectors de tronc entre d’altres grups 
musculars ens ajudaran.

 - EXERCICIS RESPIRATORIS: el treball respiratori 
ens ajudarà en TOTS els exercicis. 

 - TREBALL POSTURAL GLOBAL: es tracta de 
postures estàtiques, que ens ajuden a estirar i tonificar 
a la vegada, d’una forma completa tot el cos, gràcies a 
aquest treball un també pot prendre major consciència 
del seu cos, de la seva postura i la seva respiració.

    

Dins del programa, també hi ha un altre tipus d’exercicis 
complementaris, com són:

 - TONIFICACIÓ DE CAMES: exercicis propioceptius, 
d’equilibri...

 - COORDINACIÓ, EXERCICIS GRUPALS…

S’ha d’insistir en què l’Escola d’Esquena no deixa de ser 
una opció terapèutica més per a tractar el mal d’esquena, 
i moltes vegades no és suficient, potser cal associar 
un tractament mèdic o fisioterapèutic, però sempre és 
important a tenir en compte, sobretot quan es finalitza el 
tractament per aconseguir mantenir la millora, o en casos 
crònics per a manteniment.

Estirament de cadena posterior (isquiotibials).

Flexibilitzants de columna, un 
conegut exercici: el gat i el 
cavall.

Treball postural 
global

Cal recordar que en la revista Sant Feliu Diu número 23, es va publicar un article sobre el mal d’esquena.
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Gimnàstica Abdominal Hipopressiva
En què consisteix aquest grup?

La dona ha de tenir especial cura al fer qualsevol activitat 
esportiva i poder mantenir la integritat del sòl pelvià (periné) 
i dels músculs abdominals.

En aquest grup es fa una gimnàstica en la que es tingui 
en compte mantenir aquesta integritat, entre aquestes la 
gimnàstica abdominal hipopressiva.

Quins beneficis s’obtenen fent aquesta 
gimnàstica?

-Tonificar la musculatura del sòl pelvià.

-Tonificar els abdominals (redueix talla de cintura).

-Normalitzar les tensions musculars.

Què és el sòl pelvià? 

El conjunt de músculs de la zona perineal, que mantenen 
el conjunt de les vísceres abdominals (bufeta, úter i recte) i 
que estan tancant la pelvis per la part inferior.

Quins problemes més freqüents té el sòl 
pelvià?

- Incontinència urinària: pèrdues d’orina a l’esforç, 
d’urgència,… Un 20% de les dones en la menopausa 
desenvolupen incontinència urinària.

- Prolapses viscerals, com la bufeta caiguda.

- Restrenyiment...

Què és farà en aquest grup?

- Consciència corporal i de la pròpia postura. 

- Identificació de la musculatura perineal.

- Estiraments musculars globals.

- Treball de columna, flexibilitzants, tonificació, treball 
postural global...

- Gimnàstica abdominal hipopressiva segons el Dr. 
Marcel Caufriez.

- Treball abdominal sense risc, seguint altres mètodes 
segons Kari BØ, Bernadette De Gasquet...

Us haureu adonat que en aquest programa també es 
repeteixen exercicis com els d’Escola d’Esquena, això és 
perquè és important tenir una bona columna, flexible i una 
bona mobilitat de pelvis, si volem aconseguir un bon treball 
abdominal.

GEMMA FORMIGA

Cal recordar que en la revista Sant Feliu Diu número 22, es va publicar un article sobre el sòl pelvià i les seves disfuncions.

Gimnàstica abdominal hipopressiva.

Abdominals segons Dra. De Gasquet.

US PROPOSO UNA PETITA OBSERVACIÓ: Col·loqueu-
vos davant d’un mirall, i tireu les espatlles endavant, 
com si estiguèssiu molt cansats/des, (treient gepa 
per exagerar-ho), fixeu-vos en la panxa! A que surt 
endavant? I al contrari, si mantenim una bona postura, 
dreta, a que la panxa s’amaga sense fer cap esforç?

L’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i Fisioarbúcies han iniciat:
Curs d’Escola d’esquena i Gimnàstica abdominal hipopressiva els dimarts i dijous a les 9.30 h i 
els dijous a les 20.15 h. Per a més informació: Gemma Formiga, fisioterapeuta. Tel: 972 860 673.
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Llenties amb verduretes i peix blau
INGREDIENTS (per a 2 persones) 

•	 1 pot de llenties cuites 
•	 250g espinacs frescos 
•	 1 pastanaga 
•	 1 ceba tendra 
•	 2 llaunes de tonyina o 1 llom de salmó 
•	 2 grans d’all 
•	 Sal i pebre 
•	 Oli d’oliva 

 

PREPARACIÓ 
1. Peleu i talleu la ceba i la pastanaga a tires, reserveu-les. 
2. Renteu els espinacs i separeu-ne les tiges de les fulles; només incorporarem les fulles. 
3. En una paella amb oli, saltegeu la ceba i la pastanaga. Llavors afegiu-hi els alls tallats a fines làmines i els espinacs. Aneu 
remenan totes les verdures fins que siguin ben cuites. 
4. Quan estiguin, afegiu-hi la tonyina o el salmó i remeneu una mica. 
5. Per últim afegiu les llenties, que prèviament haureu escorregut. Removeu 3-4 minuts, rectifiqueu de sal i pebre. 
6. Ja és apunt per posar a la carmanyola. Escalfeu-ho una mica abans de menjar. 

Amanida de pollastre a l’ast
INGREDIENTS (per a 2 persones) 
 

•	 2 quarts de pollastre a l’ast 
•	 3 patates al caliu 
•	 1 llauna de blat de moro en conserva 
•	 1 pastanaga 
•	 1 cullerada de tàperes 
•	 Fulles de romaní fresc 
•	 Olives negres
•	 Vinagre de xerès 
•	 Oli d’oliva verge extra 
•	 Sal 

PREPARACIÓ 
1. En un bol barregeu les patates trossejades, el pollastre 
desossat, les tàperes, les olives negres, el blat de moro i la 
pastanaga preferentment ratllada. 
2. Talleu les fulles de romaní el més petit possible. 
3. Feu una vinagreta amb oli d’oliva verge extra, el romaní, unes gotes de vinagre de xerès i un pessic de sal. 
4. Amaniu l’empedrat amb aquesta vinagreta i cap a la carmanyola. 
5. No té cap misteri i podeu aprofitar les “sobres” del pollastre que us vau cruspir el diumenge! 

CLARA ANTÚNEZ

> Notes: 
- Si no podeu fer patates al caliu. Les podeu bullir o coure al microones. 
- També es pot preparar amb pollastre prèviament cru i fregit.
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Les 7 diferències Sudoku
Busca en aquestes dues fotografies de la Festa d’Hivern les 7 
diferències.

Com s’hi juga:

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