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Informació municipal

Plens municipals i breus municipals

Serveis al
L'Ajuntament
Ctra. de Gaserans, 181
Tel: 972 864 018 / Fax: 972 864 616
Correu electrònic: ajuntament@sfbuixalleu.cat
Pàgina web: www.sfbuixalleu.cat

Informació i consells de seguretat

Nova llei de trànsit: quins són els canvis?

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

Ensenyament

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

L'escola i l'AMPA de les Alzines Balladores

Sant Feliu és actiu

Sortida al Montseny (pàgina 21)

Festes majors

Grions, Sant Feliu de Buixalleu, Gaserans i Sant Segimon

Commemoració incendi 1994-2014
Els actes realitzats

Coneixement juvenil

Francesc Avellaneda i Toni Cantero

Vida Social

La iaia Maria ha fet 100 anys

Opino que...

Els nostres records

El forn de vidre de Can Beltran

Esports

Matagalls-Montserrat 2014

Gastronomia

Agutzil de nit_Sr. Josep Negre Almendros
Horari: de 11 de la nit de 2/4 de 7 del matí
de dilluns a divendres excepte dies festius
Telèfon: 628 738 737
Sala Polivalent: 972 865 116
(horari de dilluns a divendres als vespres)

Emergències: 112
Sanitat:
CAP Hostalric / Sant Feliu de Buixalleu: 972 864 395
CAP Breda: 972 870 450
CAP Arbúcies: 972 162 210
CAP Santa Coloma de Farners: 972 843 016
Central: 061 (24 hores)
Sanitat Respon: 902 111 444
Mossos d'Esquadra: Santa Coloma: 972 181 675

Torrons d'Agramunt i torró cremat

El racó del mossèn

amb la col·laboració de:

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

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

Un comiat, un retorn
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Jutjat de pau_Sr. Josep Sanitjas Arcarons
Horari: els dimarts de 5 a 7 de la tarda
prèvia citació a l'Ajuntament

Parc de Bombers: 972 864 420 / 972 874 085

Relat curt

Agenda

Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cada mes

Altres telèfons d'interès

Any difícil

Un 16è aniversari

Serveis socials_Assistenta i educadora social
Horari: segon dilluns i quart dimarts de mes
prèvia citació a l'Ajuntament

Ensenyament:
Escola Alzines Balladores: 972 874 413
Escola Mare de Déu dels Socors: 972 864 469 / 972 874 130
INS Vescomtat de Cabrera: 972 864 987 / 972 865 357
Llar d'infants El Patufet: 972 864 435
Altres:
Estació de Servei Gaserans: 972 864 101
Recollida d'animals: 972 340 813
Auto-taxi Jaume: 872 012 203 / 609 188 172

Consell de redacció i col·laboradors:
Maribel Almagro, Carles Amargant, Marc Argemí, Francesc Avellaneda, Paquita
Cabra, Toni Cantero, Joan Catafal, Isabel Balado, Carmen Bassas, Meritxell
Codina, Montse Daniel, Sara Deulofeu, Albert Fugarolas, Jaume Fugarolas,
Anna i Esther Gubert, Joaquim i Quim Masferrer, Rosa Molas, Sixte Morera,
Roca Muñoz, Sandra Nualart, Josep Lluís Òdena, Berta Palaus, Sònia Pararol,
Josep Pla, Josep Riera, Mn Rossend Roca, Rosa Rodoreda, Josep Roquet, família
Santos-Rodoreda, Cristina Serra, Xavi Sitjà, Desiderio Tejero, Pere Torné, Dolors
Vilà, Neus Vilà, Jaume Vila, ADF Guilleries-Montseny, escola Alzines Balladores,
Centre de la Propietat Foresal de Catalunya, Colla senglanera de Sant Feliu de
Buixalleu i Grions.

municipi.-

Editorial.-

Els restaurants

Un nou exemplar de la revista arriba després de l’estiu en
què s’ha commemorat el vintè aniversari del gran incendi
que va patir el municipi. En aquest butlletí podreu llegir
i informar-vos de totes les jornades i activitats que s’han
dut a terme amb motiu d’aquesta commemoració. Les festes majors, el casal d’estiu, les caminades (primer, la nocturna; més tard, pel Montseny amb els amics de Sant Feliu
d’Amunt, i per als més atrevits, la Matagalls-Montserrat,
o si no una sortida més relaxada per a tothom a Tarragona amb autocar) són bona part de la informació d’aquest
número.

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

Farmàcies de guàrdia
de l'ABS de Breda - Hostalric - Sant Feliu
Horari: de 9 a 21 h de dilluns a diumenge
desembre
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Segons decret 321/1996 la dispensació fora
de l'horari ordinari és amb guàrdia localitzada

Farmàcia Joan Recort Vilà
Passeig de les Escoles, 2, BREDA. Tel. 972 870 040
Farmàcia Núria Nasarre
Crta. d'Arbúcies, 87, BREDA. Tel. 972 871 002
Farmàcia Carme Tusell Massachs
Major, 59, HOSTALRIC. Tel. 972 864 155
Farmàcia Joaquim d'Ocon-Encarna Gil
Santa Fe, 5, RIELLS I VIABREA. Tel. 938 472 294
Farmàcia Maria Victòria Sánchez
Crta. de Grions s/n (La Conna),
SANT FELIU DE BUIXALLEU. Tel. 972 865 323

Horaris de les misses
Grions

Diumenges a les 10 del matí

Gaserans

Diumenges a les 11 del matí
Rector de Gaserans i Grions_Mn. Rossend Roca Massachs
Telèfon mòbil: 666 292 056

Sant Feliu de Buixalleu

Dissabtes i vigílies de festa a les 6 de la tarda
Rector de Sant Feliu de Buixalleu_Mn. Eduard de Ribot Martínez
Telèfon de la Rectoria (Arbúcies): 972 860 080

Però la tardor ha estat una mica moguda en l’àmbit polític
i social, començant per l’11 de Setembre, en què la “V” a
Barcelona va aplegar molta gent, però a Sant Feliu tampoc
es va deixar de celebrar la Diada al Gorg. Tant els assistents d’un lloc com els d’un altre varen poder expressar
lliurement les seves idees. És important recordar que, en el
moment que estem vivim, el més important per a tots nosaltres és guanyar en qualitat de vida en tots els aspectes i,
per això, és necessari poder opinar amb llibertat, respectar
les idees de tothom, saber escoltar i intentar millorar les
coses que no funcionen.
És el que es va poder fer el 9 de novembre a tot Catalunya: recollir les opinions del que cadascú creu millor per al
nostre futur. Aquell dia més de 400 persones ho varen fer
lliurement en el nostre municipi amb l’ajuda de molts voluntaris que desinteressadament van fer-ho possible.
És el mateix que fem amb la nostra revista, que està oberta
a tothom, i s’hi pot opinar del que es vulgui, donar la seva
versió de les coses, amb la llengua que cregui millor, però
sempre des del màxim respecte. Al cap i a la fi, tot forma
part de la diversitat i cultura que fa diferenciar un poble
d’un altre, però aquesta diferenciació no és un impediment per conviure i arribar a una fita comuna; com ens
han demostrat dos joves veïns del municipi, que treballant
amb persones d’arreu del món han aconseguit grans èxits
amb la moto i el cotxe, respectivament, que han construït
tots plegats.
Aprofitem també per felicitar la Sra. Maria Portabella per
la celebració dels 100 anys, una edat a la qual és molt difícil arribar.
Esperem, doncs, que us agradi el contingut que us hem
preparat en aquesta revista.

1) Propera reunió 6 de febrer a les 21 h
a l'Ajuntament.
2) Posar-se en contacte amb l'Ajuntament
i demanar per la Dolors Vilà, l'Esther
Gubert o en Sixte Morera.
3) Enviar un correu electrònic a:
santfeliudiu@gmail.com

Gràcies a tots per fer-la possible!
Els que formem part del consell de redacció aprofitem
aquest espai per desitjar-vos que passeu unes bones festes
i un feliç any 2015!

Sessió ordinària de 26 de juny de 2014

2- Aprovació inicial de l’expedient 1/2014, de modificació de crèdit del vigent pressupost de la corporació.

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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1- Aprovació de les actes anteriors, de la sessió extraordinària de 29.04.2014 i l’extraordinària i urgent de 22.05.2014.
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Assistents: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Esther Gubert
Casanova, Sixte Morera Vilà i Jaume Dordal López.
excusa assistència: Marta Sanitjas Olea.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
S'aproven per unanimitat els següents punts:

Havent sortit noves línies d’ajut per finançar inversions, s’han habilitat partides per un import total de
335.283,34 € per fer les següents actuacions:
- Execució d’infraestructures necessàries en la prevenció d'incendis forestals.
- Adequació de la sala polivalent al RD 865/2003,
Decret 352/2004, RD 140/2003, Llei 18/2009 i normativa elèctrica i altres.
- Instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de
calefacció de l'ajuntament i de la Sala Polivalent.
- Construcció d'una llar de foc al centre cívic de Cal
Mestre.
- Servidors informàtics per a les oficines municipals.
En tot cas, si no s’atorguen els ajuts corresponents a les
inversions detallades, no es duran a terme.
3- Estudi i aprovació de la proposta de la mesa de
contractació de data 26.06.2014, d’adjudicació de
les obres del "Projecte de millora i pavimentació
del camí de Can Muntal i l’annex complementari
de data 24.03.2014".
Adjudicar la contractació pel procediment obert,
oferta econòmica més avantatjosa i un únic criteri
d’adjudicació, de les obres del projecte, a l’empresa
Agustí y Masoliver SA, pel preu de 121.659,85 €, IVA
inclòs, amb una rebaixa del 23,60%, respecte del preu
de licitació, de 159.240,63 €.
4- Estudi i aprovació de les festes locals per a l’any
2015.
Establir que les dues festes locals del municipi de Sant
Feliu de Buixalleu per a l’any 2015 siguin les següents:
- DIJOUS SANT: Dia 2 d’abril
- FESTA MAJOR DE GASERANS: Dia 10 d’agost
5- Estudi i aprovació definitiva del “Projecte de reforma de les antigues escoles de Gaserans”.
6- Estudi i aprovació de l’execució de la sentència núm. 86/13, dictada al procediment abreujat
231/2011 – Vodafone España, SA.
Executar la sentència on es reconeix el dret de Vodafone España SA, de l’anul·lació de la liquidació en
concepte de taxa de telefonia mòbil corresponent a
l’exercici 2009 i liquidada el 2010.
7. Estudi i aprovació de l’interposició de recurs
contenciós contra el decret de presidència de la
Mancomunitat 6/2014 de 23.04.2014, d’aprovació
definitiva de la modificació de crèdits 2/2013.

Els motius són:
- Incrementar l’endeutament de la Mancomunitat
Verge dels Socors i per tant dels ajuntaments que
la conformen.
- Incrementar la despesa ordinària i d’inversió, sense la prèvia aprovació del Ple de la Mancomunitat
Verge dels Socors i dels plens de cada ajuntament
que integra la Mancomunitat.
- I proposar la dissolució de la Mancomunitat, on
l’Ajuntament d’Hostalric es quedaria amb tota la inversió realitzada a cost zero euros, intentant alhora
que els ajuntaments d’altres municipis i per cada un
dels nens dels seus pobles que vagin al CEIP i llar
d’infants segueixin pagant les despeses de manteniment i conservació que l’Ajuntament d’Hostalric
unilateralment els repercutiria.
8- Estudi i aprovació del text refós de la versió definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES).
9- Aprovació inicial del conveni urbanístic subscrit
per Riera Granell, SL, Lougrami, SL i l’Ajuntament
de Sant Feliu de Buixalleu.
En execució de la Resolució del conseller de Territori i
Sostenibilitat de data 24.12.2012, d’aprovació definitiva de “La modificació de les Normes Subsidiàries de
Sant Feliu de Buixalleu per a l’adaptació de la urbanització Ducat del Montseny”, i del planejament derivat
del mateix sector, aprovar definitivament el Conveni.
10- Estudi i aprovació del pagament de la quota
anual a l’Agrupació d’Esbarts de les Comarques
Gironines.
11- Estudi i aprovació de les subvencions a les comissions de festes Amics de Grions, Amics de Gaserans, associació cultural Amics de Sant Feliu de
Buixalleu i associació cultural Amics de Sant Segimon per a les festes majors de 2014.
Les subvencions subjectes a estudi són:
A) Mantenir la subvenció mínima i fixa de 2.000 €,
a fi que en aquest import s’entengui inclòs:
- L’import que anualment donava aquest Ajuntament i que cobria la quantitat fixa.
- Més la part variable que anava destinada a subvencionar un percentatge de les actuacions musicals (els balls i altres relacionats amb aquesta
última activitat).
- Altres necessitats específiques i diferents que puguin tenir cada una de les comissions de festes.
B) Un 30% variable fins a un límit màxim de 901,52 €
destinat a cobrir part del cost que s’acrediti documentalment de les despeses que origini l’organització de les activitats que promoguin cada una de
les comissions de festes, i que necessàriament comportin la participació dels veïns del municipi.

Segon. Un cop cada Comissió hagi presentat a
l'Ajuntament la rendició de comptes de la seva festa,
que s’hauran de rendir per tot abans del 30 de novembre de 2014 amb els corresponents contractes i justificants de despesa (factures i acreditació de pagaments),
es concediran les subvencions addicionals.

Primer. Aprovar l’"Avantprojecte d’instal·lació d’una
caldera de biomassa i xarxa de calor per a calefacció de
l’ajuntament i Sala Polivalent (fase I)" amb un cost total
de 184.356,16 € (IVA inclòs).
Segon. Sol·licitar a la Diputació de Girona, Àrea
de Medi Ambient, una subvenció per import de
100.000,00 € per executar aquest avantprojecte.
18- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
178, de data 9.06.2014.

12- Estudi i aprovació de compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 131/2014 en
el jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Girona, en contra dels acords adoptats del ple de
l’Ajuntament, pels quals s’aprovaven definitivament els projectes de reparcel·lació i d’urbanització
del Ducat del Montseny.

Interposar recurs contenciós administratiu davant la
sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, contra el Decret 4/2014 de
Presidència de la Mancomunitat Verge dels Socors de
5 de març de 2014 d’aprovació de la liquidació del
pressupost de la Mancomunitat Verge dels Socors de
l’exercici 2013.

13- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
98, de data 9.04.2014.

19- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
182, de data 10.06.2014.

Formular l’adhesió a la proposta de projecte mancomunat a la convocatòria de subvenció Salut i Crisi de
Dipsalut 2014.

Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu relatiu a les tasques de vigilància per a la prevenció d’incendis forestals
en el Parc Natural del Montseny, durant l’exercici de
2014.

14- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
107, de data 15.04.2014.
Primer. Aprovar inicialment la “Memòria valorada per
les actuacions urgents d’adaptació a la seguretat i funcionalitat del pavelló esportiu municipal de Sant Feliu
de Buixalleu”, amb un pressupost total de 21.726,22 €
(IVA inclòs).
Segon. Sol·licitar al Consell Català de l’Esport una subvenció per import de 12.345,24 €, (equivalent aproximadament al 56,8% de l’import total del pressupost
de la Memòria).
Tercer. Sol·licitar a Dipsalut una subvenció per un import de 8.442,88 €.
15- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
109, de data 22.04.2014.
Contractar a Jaume Call Iglesias, mitjançant contracte
per obra o servei determinat a temps complet del dia
22 d’abril de 2014 al 31 de maig de 2014, per tal que
aprengui les funcions i tasques del lloc de treball de
l’operari de serveis múltiples.
16- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
157, de data 28.05.2014.
Amb motiu de la jubilació de Miquel Casellas Brosa el
dia 31 de maig de 2014, declarar la urgència per a la

20- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
188, de data 12.06.2014.
Contractar per fer les tasques de vigilància per a la
prevenció d’incendis forestals en el Parc Natural del
Montseny durant l’exercici de 2014 Joaquim Iglesias
Puigdevall i Francesc Avellaneda Gabarrón, del 15 de
juny al 12 de setembre de 2014.
21- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
192, de data 17.06.2014.
Interposar recurs contenciós administratiu davant del
jutjat contenciós administratiu de Girona que per torn
correspongui, en contra de la desestimació per silenci
administratiu negatiu del requeriment previ formalitzat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu el dia
17.3.2014 en contra del Decret de Presidència de la
Mancomunitat 36/2013, de 31 de desembre de 2013,
d’autorització de despeses, factures i aprovació del seu
pagament per import total 57.586,42 €.
22- Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la
portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll.

Sessió ordinària de 25 de setembre de 2014
Assistents: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Esther Gubert
Casanova, Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas Olea i Jaume Dordal López.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
S'aproven per unanimitat els següents punts:
1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió ordinària de 26.06.2014.

2- Moció de suport a la convocatòria de consulta
sobre el futur polític de Catalunya el 9 de novembre de 2014.
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Primer. Atorgar i ordenar el pagament de la subvenció
mínima i fixa.

17- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
159, de data 29.05.2014.

Informació municipal

D) Una subvenció extraordinària per un import
màxim de 500,00 € que anirà destinada a cobrir
despeses extraordinàries necessàries per a la infraestructura de la festa.

contractació de Jaume Call Iglesias, com a operari de
serveis múltiples de l’1 de juny de 2014 fins que es convoqui la plaça d’operari de serveis múltiples.

Resum dels plens municipals.

C) Un 95% del cost de les pòlisses d’assegurances
que subscrigui cada comissió per cobrir els riscos.

3- Estudi i ratificació de les actes de les operacions
de delimitació entre els termes municipals de Sant
Feliu de Buixalleu i d’Arbúcies, de dates 18 d’abril
i 6 de novembre de 2013.
4- Estudi i aprovació dels següents punts en referència a “Les actuacions urgents d’adaptació a
la seguretat i funcionalitat del pavelló esportiu
municipal”:

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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4.1- Adjudicació del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte, direcció
de les obres i coordinació de seguretat i salut.
4.2- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia
núm. 238, de data 08.07.2014 en què s'aprova
inicialment el projecte amb un pressupost total de
21.726,22 € (IVA inclòs).
4.3- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
304, de data 03.09.2014 en què s'aprova definitivament el projecte.
4.4- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació per urgència del
contracte menor de les obres del projecte i convocatòria de licitació.
5- Estudi i aprovació dels següents punts en referència al “Projecte d’instal·lació d’una caldera
de biomassa i xarxa de calor per donar servei de
calefacció a l’edifici de l’ajuntament i a la Sala Polivalent de Sant Feliu de Buixalleu”:
5.1- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
206, de data 26.06.2014 en què s'aprova l’annex
“Documentació complementària per a la instal·lació
d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a Sant
Feliu de Buixalleu (Fase I)”.
5.2- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
259, de data 22.07.2014 en què:
Primer. L’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu té consignada la disponibilitat de cofinançament per fer front a l’obligació d’executar
l’“Avantprojecte d’instal·lació d’una caldera de
biomassa i xarxa de calor per a calefacció de
l’ajuntament i pavelló (fase I)”, per un pressupost
de 184.356,16 € (IVA inclòs).
Segon. Assumir el compromís i l’obligació
d’iniciar la contractació per a la inversió, en el cas

de resultar beneficiaris de subvencions de l’Àrea
de Medi Ambient de la Diputació de Girona per
import de 100.000 €.
5.3- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
320, de data 17.09.2014 en què s'accepta sense reserves les condicions amb les quals s’ha concedit la
subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Feliu de
Buixalleu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor, per import de 100.000,00 €.
5.4- Aprovació inicial pel tràmit d’urgència.
5.5- Inici de l’expedient de contractació per urgència pel procediment obert amb publicitat per a
l’adjudicació de les obres.
6- Aprovació definitiva dels comptes generals de
l’exercici 2013.
7- Estudi i ratificació dels decrets de l’Alcaldia
núm. 214, 215, 216, 217 i 218, de data 30.06.2014:
Que fan referència a la contractació del personal que
desenvoluparà el projecte educatiu del casal d’estiu de
2014 “A l’abordatge! – Una aventura pirata”, de l’1 al
31 de juliol de 2014:
- Mireia Molas Comas, com a directora.
- Berta Palaus Durbau i Carlos Garcia Zarco, com a
monitors.
- Cristina Serra Montero, com a monitora en pràctiques.
- Rodolfo Villaroel Lavayen, com a cuidador per
atendre el nen Òscar Biniés Marañón.
8- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
219, de data 30.06.2014.
Contractar Josep Sabadell Condeminas per substituir
les vacances de l’agutzil de nit del l’1 al 30 de juliol
de 2014 i les de l’agutzil de dia del 4 d’agost al 3 de
setembre de 2014.
9- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
273, de data 29.07.2014.
Remetre a Endesa Energia SAU i ACM els dos formularis de contractació d’oferta dels dos nous contractes
de subministrament d’energia elèctrica subscrits per
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, Urb. Rio ParkEstació de bombeig i Urb. Ducat Montseny-Depuradora.

La Ruta de la Tordera i la riera d’Arbúcies
Aquest projecte, nascut l’any 2010 i consensuat
entre els diferents municipis de la conca, té
la voluntat de promoure el desenvolupament
econòmic i social de la conca de la Tordera, fomentant les activitats vinculades a la valoració
dels recursos del territori, complementaris a
d’altres ofertes i respectuosos amb el patrimoni local. Durant aquest temps s’ha treballat en
una proposta de ruta senderista o de BTT que
ressegueix la Tordera des del naixement fins a
la desembocadura.
En aquests moments s’ha creat un logotip amb
la marca i la definició de la tipologia de senyalització necessària per fer el seguiment de la
ruta.

Adequació del camí de Can Muntal
Les obres iniciades a finals del mes de juliol
d’adequació del camí de Can Muntal han estat acabades a finals del mes d’octubre. Tenen
com a objectiu millorar les comunicacions i els

serveis, a més de canviar la canonada d’aigua ja
existent, la qual tenia un elevat cost de manteniment perquè estava molt deteriorada.
L’obra s’ha portat a terme sense cap increment
respecte de l’import d’adjudicació.

En aquest projecte s’inclouen actuacions de
millora de la instal·lació de producció d’aigua
calenta sanitària dels vestidors de la Sala Polivalent, per adequar-la a la normativa vigent en matèria de prevenció i control de la
legionel·losi.
El passat mes d’octubre es va adjudicar a
l’empresa CLIFEL SA, per un import de 17.924,94
euros i amb una baixa respecte del preu de
projecte del 17,50%. En aquest projecte s’ha
aconseguit una subvenció del 90% de l’import
de Dipsalut i el 10% restant serà finançat per
l’Ajuntament.

Els plans de protecció civil municipals
L’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu ha iniciat el procés de revisió dels plans de protecció
civil municipals. Són eines de planificació per
millorar la resposta del municipi davant una
emergència. Els plans analitzen i delimiten el
risc i la seva possible afectació, estableixen el
funcionament i l’organització dels recursos humans i materials i identifica els elements vulnerables i de protecció per a la població.
La Generalitat de Catalunya, a través de diferents anàlisis de vulnerabilitat i perill, estableix
per a cada municipi quins plans ha de redactar
per tal de fer front a les diferents emergències
que es puguin esdevenir en el seu municipi. En
el cas de Sant Feliu de Buixalleu, el municipi

està obligat a disposar de fins a 7 plans de protecció civil municipals, dins els quals hi trobem
riscos d’origen natural i d’altres d’origen tecnològic.
Entre els riscos naturals que poden afectar el
municipi hi ha els incendis forestals (Pla INFOCAT), les inundacions relacionades bàsicament
amb la Tordera i la seva conca (Pla INUNCAT),
les nevades (Pla NEUCAT) o el risc per sismes
(Pla SISMICAT). Dins els riscos tecnològics que
poden afectar el municipi hi ha el risc per accident en el transport de matèries perilloses a
l’AP7 i per ferrocarril (Pla TRANSCAT) i pels riscos industrals (Pla RADCAT i Pla PLASEQCAT).

Breus municipals.

Projecte d’adaptació a la seguretat i funcionalitat
de la sala polivalent

Informació municipal
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Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa
i xarxa de calor per donar servei de calefacció a
l’edifici de l’ajuntament, a la sala polivalent i al nou
edifici de l’escola

Breus municipals.

Informació municipal
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En el nostre municipi hi ha una extensa superfície forestal d’on, a partir dels treballs forestals
que s’hi realitzen com poden ser la neteja i manteniment dels boscos, s’obté una gran quantitat de restes vegetals; aquestes poden ser utilitzades com a matèria prima per a l’obtenció
d’energia. A més, durant els últims anys el preu
del combustible fòssil s’ha vist incrementat.
L’Ajuntament, mitjançant el PAES (Pla d’Acció
per a l’Energia Sostenible), va prendre el compromís de reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i el consum de combustibles fòssils.
Així doncs, el Departament d’Ensenyament
aposta per les energies renovables, per la qual
cosa la redacció del projecte de l’edifici de la
nova escola ja preveu aquest tipus d’energia
per calefactar-lo.
Per tots aquests motius s’ha vist viable tant
econòmicament com mediambientalment la
instal·lació d’una xarxa de calor i d’una caldera
d’estella.
Les actuacions que es duran a terme dins
d’aquest projecte són:
- La construcció d’una sala de caldera amb un dipòsit d’inèrcia i una sitja
d’emmagatzematge de biomassa. Aquest
equipament estarà ubicat entre els edificis
de l’ajuntament i la Sala Polivalent i integrat
en el talús ja existent. La idoneïtat de la ubi-

cació rau bàsicament en dos punts: per una
banda permet aprofitar el desnivell natural
per poder fer la descàrrega de l’estella per
gravetat, disminuint el cost. I per l’altra, en
estar al centre, permet una xarxa de distribució de la calor radial amb distàncies mínimes entre els diferents punts, augmentant
l’eficiència del sistema.
- L’adaptació dels sistemes de calefacció i climatització dels edificis.
Un requisit bàsic és que la biomassa sigui de
proximitat, ja que en el nostre cas es prioritzarà una empresa que subministri estella local.
A més, també serà un projecte amb caire educatiu, de manera que mitjançant plafons informatius qualsevol veí pugui entendre i conèixer
com funciona aquesta tecnologia; motiu pel
qual la façana té una gran quantitat de vidre.
Aquest projecte té un pressupost total de
184.356,16 euros (IVA inclòs), el qual està subvencionat amb 120.176 euros per la Diputació
de Girona i la resta per l’Ajuntament.
El passat 11 de novembre es va fer la mesa de
contractació per a la licitació del projecte per
procediment obert, oferta econòmica més
avantatjosa i únic criteri. Així es va proposar
l’adjudicació a l’empresa Imar SL per un pressupost de 163.708,28 euros, amb 11,20% de baixa
respecte el preu de projecte.

Des del passat 9 de maig està en vigor la reforma de la Llei de
Trànsit i Seguretat Viària

Principals novetats
1) Sistemes de retenció i protecció
Respecte als sistemes de seguretat dels ocupants dels vehicles (cinturons de seguretat, casc
i altres elements de protecció), i a causa que
la legislació europea, es van incrementant progressivament els nivells d'exigència, tant pel
que fa a l'ús com a la instal·lació, la Llei el que
fa és recollir de forma generalitzada l'obligació
que tenen tots els conductors i ocupants dels
vehicles de fer ús d'aquests elements de protecció.

culació, que serà la norma en què es regulin
expressament les condicions, excepcions i usos
d'aquests dispositius de seguretat i on es vagin
traslladant les directives europees.

2) Bicicletes
El nou text fa referència a l'obligatorietat de
l'ús del casc per a ciclistes i ocupants de bicicletes en vies interurbanes, tal com ja estava establert i introdueix com a novetat que els menors
de 16 anys sempre han d'anar protegits amb
el casc, independentment de la via per la qual
circulin.
A més, se'ls permet circular per sota del límit de
velocitat establert i es reforcen les mesures de
seguretat dels ciclistes quan són avançats per
altres vehicles:
- El vehicle que avanci un ciclista pot ocupar
part o la totalitat del carril contigu o contrari.

Per raons de seguretat viària, el nou text permet que es pugui prohibir l'ocupació dels
seients davanters o posteriors del vehicle als
menors en funció de la seva edat o talla (precepte que encara no entra en vigor perquè
necessita un desenvolupament normatiu posterior), així com la possibilitat que tenen els
agents d'immobilitzar el vehicle si no es disposa del dispositiu de retenció infantil adequat.
Se substitueix el pes i l'edat per la talla a l'hora
d'obligar a utilitzar els sistemes de retenció infantil (SRI), que seran obligatoris per als menors
que mesurin menys d’1,35 metres. En qualsevol
cas, no podran viatjar en els seients davanters
encara que utilitzin un SRI, tret que tots els
posteriors estiguin ocupats per altres menors.
D'aquesta forma, la Llei anticipa els canvis que
es realitzaran en el Reglament General de Cir-

- Ha de guardar una separació lateral mínima d'1,5 metres.
- En els avançaments no es pot posar en perill ni entorpir la marxa dels ciclistes que circulin en sentit contrari.

3) Detectors de radar
Malgrat que ja estava recollit de forma molt
ambigua en la Llei, el nou text prohibeix expressament l'ús dels detectors de radar o cinemòmetre, aquells aparells que interfereixen
amb el sistema radar, no així els que exclusivament informen d’on estan situats els radars.
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Desiderio Tejero de la urbanització Ducat del Montseny

9

Informació i consells de seguretat

Nova Llei de
Trànsit: quins són
els canvis?

El motiu d'aquesta prohibició és que l'objectiu
principal d'aquests detectors és eludir la vigilància del trànsit i el compliment dels límits de
velocitat, fets tots ells incompatibles amb les
polítiques de seguretat viària.
El trencament d'aquesta prohibició està tipificat com a infracció greu, cosa que suposa una
sanció de 200 euros i la detracció de 3 punts.

Informació i consells de seguretat
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4) Alcohol i drogues
Un dels aspectes que es modifica de forma
substancial en la Llei és el relatiu a les drogues
en la conducció, recollint per primera vegada el
principi de tolerància zero en matèria de drogues.
Fins ara existia una confusió entre l'objecte de
la regulació penal i el de l'administrativa en
quant a les drogues, que ara en el nou text és
precisa.
La Llei prohibeix conduir amb presència de
drogues en l'organisme del conductor. Queden
excloses les substàncies que s'utilitzin sota prescripció facultativa i amb una finalitat terapèutica. Aquesta infracció administrativa es castigarà amb una sanció de 1000 euros i detracció
de 6 punts.

tres usuaris de la via quan es trobin implicats
en un accident de trànsit o hagin comès una
infracció.
La multa per conduir amb taxes d'alcohol superiors a les establertes seguirà sent de 500 euros
i detracció de 4 o 6 punts, excepte per a aquells
conductors que ja haguessin estat sancionats
l'any immediatament anterior pel mateix motiu, així com per a aquells conductors que circulin amb una taxa que superi el doble de la
permesa. Per a aquestes excepcions, la sanció
serà de 1000 euros.

5) Velocitat
Es millora la redacció del precepte sobre velocitat i es trasllada al Reglament General de Circulació la concreció dels límits màxims i mínims
per als conductors, vehicles i vies. Per tant, en
aquesta Llei no es recull cap canvi sobre velocitat. En el seu article 19 s’estableix que “les velocitats màximes i mínimes autoritzades per a la
circulació de vehicles seran les fixades d'acord
amb les condicions que reglamentàriament es
determinin…”.

En canvi, si es condueix sota la influència de
drogues, la via ja no és administrativa, sinó la
penal, tal com ja està recollit en l'article 379.2
del Codi Penal.

6) Restriccions a vehicles per motius mediambientals
Un dels aspectes més nous de la Llei és que recull expressament la possibilitat de restringir
l'accés o la circulació per les vies a determinats
vehicles per motius mediambientals, tal com es
recull en el Pla AIRE, en el qual es preveu la
creació d'un marc normatiu estatal per a la implantació de zones de baixes emissions.
El nou text també recull de forma explícita que
la prova salival, mitjançant els dispositius autoritzats, és el mitjà preferent per detectar in situ
la presència de drogues en l'organisme per a
una anàlisi posterior.
La Llei també estableix l'obligació de sotmetre's
a les proves de detecció d'alcohol i drogues, no
només als conductors d'un vehicle, sinó als al-

Aquesta mesura recollida de forma general en
la Llei necessita un desenvolupament reglamentari posterior, que involucra diverses administracions públiques, ja que les competències
de circulació de les vies urbanes corresponen
als municipis i la de les vies interurbanes i travessies a la Direcció General de Trànsit, al Servei
Català de Trànsit i a la Direcció de Trànsit del
Govern Basc.

Altres canvis
A més de les novetats anteriorment comentades, la Llei també recull altres modificacions:
- En accidents de trànsit ocasionats per atropellament d'espècies cinegètiques, amb caràcter general, la responsabilitat serà del conductor del vehicle. Ara bé, quan l'atropellament
de l'animal sigui conseqüència directa d'una
acció de caça, el responsable serà el propietari del terreny, i si és per la falta de reparació

del clos o de la senyalització, el responsable
serà el titular d'aquesta via on s'ha produït
l'atropellament.
- Es trasllada al nostre ordenament jurídic la
Directiva Europea per a intercanvi transfronterer d'informació sobre infractors de trànsit
quan siguin de velocitat, alcohol, drogues,
mòbil, cinturó o cascos amb un vehicle que circuli en un Estat de la Unió Europea però amb

- S'introdueix una nova causa per no haver
de notificar la denúncia en l'acte: sempre que
l'agent denunciant estigui realitzant labors
de vigilància i control de trànsit i li manquin
mitjans per perseguir el vehicle infractor.
- S'obliga a matricular definitivament a Espanya els vehicles que es destinin a ser utilitzats en territori nacional per residents o per
titulars d'establiments o empreses.
- Les grues que acudeixin a realitzar un servei
d'auxili en carretera tenen prioritat de pas,

encara que no siguin vehicles prioritaris.
- Es prorroga fins al 25 de maig de 2016 el termini per a la incorporació dels ajuntaments al
Taulell Edictal de Sancions de Trànsit (TESTRA)
i a la Direcció Electrònica Vial (DEV).
- Augmenten a 20 dies el termini per presentar al·legacions i per pagar de forma voluntària les multes, que era de 15 dies.
- S'afegeixen dos nous supòsits d'immobilització del vehicle. El primer, per incompliment
de les condicions fixades per a la circulació
(horaris, pes màxim autoritzat, etc.), i el segon, per conduir autobusos i camions sense el
permís corresponent.
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Preceptes que necessiten un desenvolupament normatiu
A més del vist en els epígrafs anteriors, la reforma de la Llei de Trànsit i Seguretat Viària
introdueix nous preceptes que encara no entren en vigor perquè necessiten un desenvolupament normatiu posterior. Entre aquests
preceptes, els més importants són:
- La modificació de les restriccions o limitacions per conduir en els processos oncològics
recollits en el Reglament de Conductors. Fins
ara no podien conduir. La Llei el que estableix
és que es tindrà en compte l'informe que
emeti l’oncòleg responsable per veure les limitacions o possibles restriccions del pacient

Envia’ns la
teva foto

per posar-se al volant. Desenvolupament per
Ordre Ministerial.
- La prohibició d'exportar a tercers països els
vehicles que no compleixin els requisits tant
de seguretat com mediambientals. Desenvolupament en Reglament de Vehicles.
- El procediment per a l'intercanvi transfronterer d'informació sobre infractors de trànsit
quan circulin a Espanya amb un vehicle matriculat en un altre estat de la Unió Europea
diferent al nostre.

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

Animalets del poble
Xavi Sitjà de Els Miratges

Una aranya molt treballadora. La
teranyina feia uns 40 cm de diàmetre.

La feina en equip de formigues per
portar una croqueta de gos.
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matrícula d'un altre país diferent (precepte
que encara no entra en vigor perquè necessita un desenvolupament normatiu posterior).

Creixem junts!

Aquesta activitat consistia a dibuixar una mà amb l’ajuda del seu fill, decorarla i posar-hi a dins una fotografia de la família. Aquesta mà quedarà penjada
en el racó emocional de l’aula per tal que els nens i les nenes sentin que la
seva família també està present a l’escola.

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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El passat divendres 10 d’octubre l’escola va obrir les portes a les famílies per
convidar-les a passar una tarda amb nosaltres i poder així realitzar una activitat conjunta: la mà que ens acompanya.

Educar i viure són sinònims de relacionar-se. Un aprèn
i creix a través de les relacions amb els altres. Cuidar el desenvolupament d’un infant i acompanyar-lo
en el seu procés és, sobretot, el resultat de tenir cura de les relacions des de
l’amor, amb vosaltres, com a família, amb nosaltres, com a educadors, amb els
companys i principalment amb un mateix.
Ens agradaria que vosaltres, famílies, malgrat que no sigueu físicament dins
l’aula, tingueu aquest espai d’acompanyament amb la presència de la vostra mà
per transmetre: “hi sóc”, “sóc aquí”, “m’agrada ser-hi” i “t’estimo tal com ets”.

Moltes gràcies per la vostra col.laboració. L’escola és de tots i
junts aprenem a créixer.

Moltes gràcies!
Cada matí quan entrem a l’escola està molt neta i en canvi a la tarda està feta un
desastre. Entenem que és un gran esforç per vosaltres venir cada dia.
Moltes gràcies per netejar amb tant de “carinyo”.

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament

Els nens i nenes de l’escola

13
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Moltes gràcies per netejar les classes i els
lavabos. Intentarem no embrutir tant perquè no
tingueu tanta feina, però ja sabem que això és
molt difícil per nosaltres.

Dibuixos fets per l’Alba Domene, l’Anna Abellán i la Irune García.
Text escrit pels alumnes de 6è de l’escola.

ESCOLA VIVA
Sara Deulofeu de Can Verneda

L'AMPA de l'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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El curs passat es va iniciar amb una ambientació
nova a les classes de primària. Els distribuïdors
de cicle inicial i cicle mitjà s’havien convertit en
una CUINETA i UN SUPERMERCAT i dintre les
aules tot era diferent. No hi havia taula de la
professora, ni les taules col·locades totes mirant a la pissarra, sinó que hi havia diferents
ambients amb taules agrupades dintre una mateixa aula.
Jo, personalment, quan vaig veure aquelles
classes vaig pensar: “Que agradable anar a
l’escola, i que motivador!”. En el meu cas a la
meva època no em vaig trobar mai amb res
semblant, i m’hauria agradat.
Tot això que pot semblar projecte d’una iniciativa de canviar l’estètica de l’escola, al darrere
hi té un PERQUÈ pedagògic que m’agradaria
explicar-vos.
En una escola, tot i que no ho sembli, TOT
té una explicació, i darrere qualsevol cartell
penjat a les parets, manera de parlar, manera
d’ambientar i de col·locar el material hi ha moltes estones de reflexió pedagògica; no és fruit
de l’atzar.
En aquest cas el fet de canviar l’organització i
l’ambientació de les classes de CI i CM es deu
al fet que l’escola ha iniciat una nova manera
de treballar. Ha apostat per treballar per espais
barrejant nens d’un mateix cicle.

totalment gratuïts i avui en dia estan a l’alça.
Les grans empreses ja no valoren només els
coneixements com a tals, sinó que la persona
sigui capaç de poder aplicar-los d’una manera
útil, responsable i eficaç en tot allò que fem dia
a dia.
Com bé diu ella és aquí on les escoles es diferencien entre si, escoles on el saber és el més
important i escoles on el saber i els valors caminen junts a dins de l’aula. Educar en valors i
educar bé és sens dubte la millor herència que
podem donar als nostres fills com a pares i el
millor que podem donar com a educadors.
Doncs crec que tenim la gran sort que l’escola
dels nostres fills ha optat per això, per ensenyar-los a treballar en equip, aprendre a liderar o formar part d’un grup, saber compartir,
aprendre a escoltar i tolerar les opinions dels
altres. I a més intenten respectar els diferents
ritmes d’aprenentatge de cada nen. Si una cosa
he après com a mestra és que NO TOTS SOM
IGUALS.
És per aquest motiu que han hagut de modificar
organitzacions d’aules, barrejar nens del mateix
cicle, proporcionar espais i ambients diferents,
per poder crear “moments” d’aprenentatge
òptims per aprendre el que abans he comentat,
ja que, asseguts tot el dia davant una cadira
fent fitxes, us puc assegurar que no es creen
aquests ”moments” d’aprenentatge.
S’han de crear ESPAIS on es provoquin situacions on el nen hagi de resoldre, de relacionarse, liderar i argumentar, cedir i tolerar.

I amb això què canvia?
Com diu una companya i directora de l’escola
on treballava, a vegades creiem que la millor educació és aquella que dóna més coneixements, més continguts i sobretot més bons
resultats. Està clar que això és educació, però
no és la millor educació. Els coneixements es
poden oblidar [...] La bona educació dóna coneixements, està plena de continguts però
sobretot es finança gràcies als valors, que són

A mi m’agradaria que si els meus fills estudien
una cosa, i no poden treballar d’allò que han
estudiat, se sàpiguen reinventar i tirar endavant. Que si veuen una injustícia, la denunciïn.
Que si han de marxar fora, no tinguin problemes per relacionar-se amb tothom sabent discernir el que han i no han de fer. Que siguin
solidaris, tolerants i respectuosos amb els amics
i les parelles. Que ajudin al que més ho necessita i no maltractin a ningú. En fi, que SIGUIN
BONES PERSONES, amb VALORS CLARS i sobretot FELIÇOS amb una bona AUTOESTIMA per
afrontar el que vingui.
Això, amb l’educació tradicional, no era el més
important i ni es plantejava que es podia ensenyar. A l’escola dels nostres fills a més es té
en compte el COM ensenyar i com CRÉIXER tots
junts amb una bona base emocional per afrontar tot el que la vida els tingui preparat.
Això és el que avui en dia s’està tendint a fer
a les escoles que estan sent un referent en
l’àmbit de la pedagogia com l’escola pública

Els Encants, l’Escola Congrés-Indians, l’Escola El
Martinet, entre d’altres segueixen la nova pedagogia que està sent punt de referència de
moltes escoles catalanes. Són escoles públiques
amb el suport del Departament d’Ensenyament
i es basen en el que es coneix com educació lliure.
Per als que vulgueu saber més sobre el tema,
també us deixo un enllaç del vídeo d’una entrevista feta a Jordi Mateu, educador, psicolingüista i coordinador del Centre d’Investigació
i Assessorament d’Educació Viva (CRAEV).
És un pedagog de renom en aquest canvi
d’enfocament de l’educació dels nous temps
anomenada EDUCACIÓ VIVA.
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http://www.educacionprohibida.com/
entrevistas/12-jordimateu/.
Aquesta entrevista es va fer en el marc de la
investigació de la pel·lícula "La educación prohibida".

Enllaços d’interès:
Escola Els Encants http://www.escoladelsencants.cat/ceip
Escola Congrés-Indians http://escolacongresindians.com/educacio-viva-i-activa
Escola El Martinet http://blocescolamartinet.blogspot.com.es
Escola El Roure Gros http://www.elrouregros.cat
(Algunes d’aquestes escoles han tingut més d’una promoció que ha anat a l’institut i tenen resultats i experiències molt bones. Però aquest ja és un altre tema…)

Reunió el proper 6
de febrer a les 21 h
a l’Ajuntament

Vols participar
a Sant Feliu
Diu?

Envia’ns ho a
santfeliudiu@gmail.com
(màxim mitja pàgina)

Sant Feliu és actiu
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marxa nocturna per gaserans_28 de juny
Sandra Nualart de Ca l'Agut
Com ja es tradició, durant l’estiu organitzem
una caminada nocturna pel nostre municipi.
Aquest any, el dissabte 28 de juny vam organitzar la marxa nocturna de Gaserans.

les plaques solars,
es travessava la carretera i, seguint la
línea d’alta tensió, s’arribava fins a Can Cadell i
l’alzina de les Absoltes.

El recorregut era circular i constava de 12 km
Unes seixanta persones van participar a la caaproximadament: l’inici de la marxa era les anminada, i un cop anaven arribant a les escoles
tigues escoles de Gaserans. A continuació, es
van rebre un entrepà de botifarra i un obsequi.
pujava fins al dipòsit d'aigua i tot baixant per
la carretera s’arribava a
Des d’aquí vull donar les gràla riera. Allà, es seguia “Unes seixanta persones van particies a tots els que vau venir i
el caminet que porta a
vull animar els que no per parcipar
a
la
caminada"
l’aeròdrom i, passant per
ticipar a les pròximes activitats.

casal d'estiu_1 al 31 de juliol
Berta Palaus de Can Raurell i Cristina Serra de Cal Capità

Un cop s’acaba l’escola, els nens i nenes esperen amb gran entusiasme retrobar-se en un altre entorn diferent: el casal d’estiu del poble,
un entorn educatiu però, alhora, lúdic.
El casal d’estiu es va dur a terme durant el mes
de juliol. Com tot casal, les activitats van girar al
voltant d’un centre d’interès: “A l’abordatge!
En busca del tresor”, on coneixeríem molt
el món dels pirates. A partir d’aquest centre
d’interès, es van anar confeccionant diverses
activitats en les quals es buscava la participació
activa dels diferents nens i nenes. Els participants van ser dividits en quatre grups, segons
la seva edat: barba blanca, barba blava, barba
roig i barba negra. Les activitats solien estar distribuïdes per les diverses franges d’edat. Però
també s’intentava que, a partir d’activitats en
grup gran, es creés un aprenentatge recíproc,
és a dir, que els grans aprenguessin a acompanyar els petits i els petits veiessin com a punt de
referència els més grans.
Durant l’estada del casal, vam dur a terme una
sèrie d’activitats que van ser de gran interès per

als nens i nenes. La primera setmana vam realitzar una sortida a la riera de la Tordera, on van
experimentar i gaudir de contacte directe amb
la natura, amb el seu entorn més proper. La segona setmana, ens vam trobar a l’església de
Sant Feliu de Buixalleu i hi vàrem fer una cursa
d’orientació (dividits en quatre grups, amb un
monitor com a responsable del grup i un mapa
a les mans), on l’objectiu era arribar a l’ermita
de Sant Romà havent trobat el nombre de fites
marcades al mapa. Va ser molt interessant, ja
que els més grans havien d’ajudar a interpretar el mapa als més petits i aquests ajudaven a
trobar les fites amagades pel camí. Durant la
tercera setmana, vam realitzar una excursió de
tot el dia. Es va fer a Barcelona, a l’Aquàrium,
on vam poder contemplar tots els animals del
mar amb què conviuen els pirates. A la tarda,
es va anar al Laberint d’Horta, on vam fer servir l’orientació per no perdre’ns, i el resultat va
ser favorable, perquè tant els nens com els monitors ens ho vàrem passar d’allò més bé. Per
últim, i no menys important, cal destacar que
durant la quarta setmana vam fer l’esperada

tre d’interès. I tot i que el temps
d’aquest juliol no ens va acompanyar
gaire, i vam haver d’anul·lar, canviar
o adaptar algunes activitats a causa
de la meteorologia, també vam poder gaudir d’anar a la piscina de Gaserans a refrescar-nos una miqueta.

A part de totes aquestes activitats, durant el
mes de casal vam realitzar diferents tallers,
manualitats que giraven al voltant del cen-

Ens agradaria agrair a l’Ajuntament haver-nos
donat l’oportunitat de treballar en un casal
d’estiu com aquest. També volem donar les
gràcies a totes les persones que van fer possible que es dugués a terme el casal, en concret
els pares, les entitats col·laboradores i la nostra
directora.
Per finalitzar aquest petit escrit, volem dedicar
unes paraules a la nostra directora, sobretot
per haver-nos ajudat amb tot el que estava a
les seves mans i per ensenyar-nos què és el valor de treballar en equip.

novembre 2014_Sant Feliu Diu 29

L’experiència que vàrem tenir de treballar al
casal va ser molt grata. Vam experimentar i
aprendre moltes coses gràcies als nens. A més a
més, vam poder veure que ells eren capaços de
reforçar-te la moral amb tan sols un somriure,
una frase o fins i tot d’ensenyar-te coses que
ni tan sols tu com a monitora del casal t’havies
plantejat.
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acampada per a tots els nens i nenes; una activitat que es porta a terme cada any; ja es pot
dir que és una tradició. És una de les activitats
més esperada per a tots, però no solament per
als nens i nenes, sinó també per als monitors,
ja que es tracta d’una convivència de més de
24 hores, on s’aprenen molts valors alhora que
ens ho passem bé. Durant l’acampada, ningú
té temps d’avorrir-se, ja que tot està força planificat i sempre hi ha alguna activitat per fer:
anar amb bicicleta, jocs d’aigua, parar la taula
per dinar o sopar, els jocs de nit, etc. L’última
setmana va tenir lloc el dinar de germanor amb
les famílies, participants i monitors del casal,
per després finalitzar amb l’espectacle final de
casal, que els nens, nenes i equip de monitors
teníem preparat. La veritat és que és un dia en
què tot el que hem passat junts durant un mes
-que no són poques coses- es transforma en
moltes emocions de cop. Com a monitors, ens
sentim orgullosos de tota la feina feta, sobretot quan veiem els resultats al final.

Cal dir que els resultats d’aquesta
experiència van ser positius, ja que
els participants van gaudir al màxim
de l’oportunitat de passar-s’ho bé a
través del món del lleure. En el lleure el focus és el joc, i sovint no som
conscients que a partir d’aquest es
van introduint diferents aprenentatges i valors
que ajuden a l’hora de desenvolupar-se com a
persona.

Sant Feliu és actiu

novembre 2014_Sant Feliu Diu 29

18

commemoració dels 650 anys de la
mort de Bernat II de Cabrera_20 de juliol
Josep Lluís Òdena
L’any 1368, un nombrós exèrcit a les ordres
del rei Pere III el Cerimoniós va posar setge al
castell de Montsoriu. Per què el rei de la corona catalanoaragonesa va enviar una host
de 1200 soldats a conquerir el magnífic castell
palau gòtic dels Cabrera? Per donar resposta a
aquesta qüestió cal que retrocedim encara un
xic més amb la màquina del temps, en concret
ens hem de situar al 1364. Aquest va ser l’any
en el qual el vescomte Bernat II de Cabrera, el
senyor de Montsoriu que havia estat conseller
del rei Pere III ajudant-lo en nombrosos afers
polítics i militars, fou acusat de traïció a la corona i el decapitaren. Aleshores, es produí una
revolta contra el rei al vescomtat de Cabrera
i Pere III, amb l’objectiu d’aturar-la, armà un
important exèrcit que s’encaminà als principals
punts forts del vescomtat, on destacava, especialment, el castell de Montsoriu.
Enguany s’ha esdevingut el 650 aniversari de
l’inici d’aquests fets i és per això que el Patronat del castell de Montsoriu i el Consell Comarcal de la Selva van organitzar, els dies 19 i 20 de
juliol, els Actes de commemoració dels 650 anys
de la mort de Bernat II de Cabrera. Aquest lluït
esdeveniment va comptar amb el suport dels
ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu, Arbúcies, Breda i Riells i Viabrea, el Museu Etnològic
del Montseny la Gabella d’Arbúcies, l’Associació
d’Amics del Castell de Montsoriu, la Diputació
de Girona i el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, i la col·laboració especial de la companyia d’espectacles medievals
i recreacions històriques Alma Cubrae.
Durant tot el cap de setmana Montsoriu es va
omplir d’activitats en les quals van participar
més de 600 persones. Dins d’aquests actes, els
municipis que formen part del Patronat per
a la gestió, conservació i millora del castell hi
tingueren un paper destacat. Així, el matí del
diumenge dia 20 de juliol veïns de Sant Feliu i
d'altres pobles es van aplegar a Montsoriu per

gaudir de les visites guiades amb recreacions
medievals, dels duels de cavallers equipats
amb rèpliques d’armadures del segle XIV, de
la recepció musical dels flabiolaires d’Arbúcies
i, a partir d’un quart d’una del migdia al pati
d’armes del castell, de l’exhibició de balls tradicionals catalans a càrrec dels grups Esbart
Dansaire Montsoriu, Picasoques i Colla del Tirabou. Aquests bonics balls amb la participació
de petits i grans van cloure els actes del matí
del diumenge tot aportant un agradable to
festiu i participatiu al conjunt d’actes del cap
de setmana.

"Boniques danses tradicionals
ballades en un entorn privilegiat, el
castell de Montsoriu"

Maribel Almagro de la urbanització Can Cadell
Es va fer un sopar per agrair la col·laboració
dels qui fan possible que la revista Sant Feliu
Diu pugui continuar difonent notícies, cultura,
tradicions del nostre poble. Aquestes persones
amb les seves aportacions de sentiments, opinions o fets van farcint cada exemplar.

I, parlant del sopar, va ser un excel·lent motiu per compartir noves idees amb escriptors,
redactors, editors... de la revista. Ara, això sí,
acompanyats d’un bon plat de carn a la brasa
amb allioli, pa amb tomàquet, amanida i coca,
tot ben maridat amb vi i cava.

És cert que és un poble petit, però és un poble
viu on es fan moltes activitats culturals, esportives, de germanor... i la revista és un bon canal
per explicar tots aquests esdeveniments. No hi
ha límit d’edat per presentar un article o reportatge. Només cal tenir ganes de participar-hi.

Tant de bo torni a reeixir el sopar l’any vinent i,
posats a desitjar... amb més col·laboradors.

“85 col·laboradors diferents heu participat
en els números 26, 27 i 28 de la revista"

fira d'antiguitats_17 d'agost
Es va celebrar una nova edició de la Fira d'antiguitats de Sant Feliu de Buixalleu, ubicada al
centre cívic de Cal Mestre. El proper diumenge 7 de desembre us hi esperem!

Sant Feliu és actiu

un sopar?_1 d'agost
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diada nacional de catalunya
Neus Vilà de Can Quatre Vents
Com cada any, els veïns de Sant Feliu de Buixalleu hem celebrat la Diada Nacional de Catalunya al gorg d’en Perxistor.
Enguany la commemoració ha començat a
quarts d’onze del matí amb l’arribada de la
caravana de vehicles per la independència.
S’ha fet una concentració amb el lema “ARA
ÉS L’HORA” davant del monument del gorg.
Aquesta concentració ha estat organitzada per
l’Assemblea Nacional Catalana de la Selva Sud.
Primer, en Claret ha llegit el manifest. Seguidament, s’ha fet entrega del compromís dels
càrrecs electes del municipi envers la consulta
i després hem cantat Els
segadors.
Tot i que ha anat gent a
Barcelona per participar
a la V, a les cinc de la tarda ha començat a arribar gent; carregats amb
la seva taula i cadires per
buscar el millor lloc. Alguns buscaven l’ombra,
altres l’escenari o els coneguts. La qüestió era
estar ben situats perquè

a les sis de la tarda el grup CAFÈ TRIO oferia un
concert de música catalana, el qual hem tancat
tornant a cantar Els segadors (l’Himne Nacional
de Catalunya, el nostre himne). A continuació
hem pogut gaudir d’un bon berenar de pa amb
pernil o botifarra amb una coca, i no ens hi ha
faltat el gotet de moscatell. Per fer baixar el
berenar, ball per a tothom.

“Es van servir uns 300 berenars"

Anna Gubert i Roca Muñoz de Els Miratges
Un any més l’Ajuntament ha organitzat una
trobada amb Sant Feliu d’Amunt. Un cap de setmana per recordar ple d’amistat, natura, muntanya, caminades, cel, harmonia, bolets i molt
bona companyia.
El dissabte 13 de setembre, a les 8 del matí,
quan vam arribar a la Sala, ja hi havia un munt
de gent tant d’aquí com de Sant Feliu d’Amunt.
Salutacions, abraçades, petons…
I per començar el dia amb energia també ens
esperaven croissants, ensaïmades, coca de sucre, xocolata, sucs i cafès.
Tot esmorzant fem el primer canvi d’impressions: “Farà bon temps?” “Quants quilòmetres
caminem?” “Ja estic preparat i entrenat”...
Fem la foto de rigor perquè quedi constància a
la història del poble d’aquestes boniques trobades.
Arriba l’autocar i amb menys d’una hora ens
deixa a la font de Passavets. Allà ens espera
l’Anna Sanitjas, que ens explica amb paraules senzilles com és la nostra muntanya del
Montseny, quins arbres hi trobarem, quins animals, quines actuacions es fan a la muntanya i
ens recorda que és un espai natural i reserva de
la biosfera.
Amb la lliçó apresa comencem a caminar.
L’Esther i en David obren la marxa, que per això
durant setmanes han estat preparant la sortida
i buscant els millors camins.
Anem seguint, els més caminadors i més ben
preparats al davant i els altres anem tirant al
nostre ritme. Fem alguna paradeta per recollirnos una mica, per contemplar la vista, per beure
aigua.

Quan més a prop estem del turó de l’Home, el
cim més alt del Montseny amb 1.706,4 m, ens
arriba un aire fresc i una boira comença a tapar
els cims del Montseny.
Anem pujant i ens adonem que la vegetació
va canviant. Primer hi havia una fageda encara
verda, però més amunt hi ha avets i arribant a
dalt només queden prats i ginebrons enmig de
les roques de granit.
Bé, a més de caminar, els bons i les bones boletaires no han perdut el temps i han anat collint ceps, rossinyols i algun pinetell que hi havia
prop del camí. També ens aturem un moment a
contemplar el pou de glaç, dipòsit de neu que
feia la funció de les nostres neveres.
Arribem al Turó de l’Home (Vallès Oriental) i
fem la foto de tot el grup. I continuem cap a
les Agudes, el segon cim del Montseny, amb
1.706 m, i tenim la sort que el vent s’emporta
les boires i comença a fer un bon sol i podem
contemplar millor el paisatge, tot i que no és
un d’aquests dies tan clars, però què hi farem.
Arribem a les Agudes (la Selva), rocoses i cantelludes, fem la foto amb tota la colla i com que
ja és migdia la gana ens crida. Baixem en un
moment fins a la font del Briançó i entre sol i
ombra fem un mos.
Hem d’acabar de baixar i tot xino-xano arribem
de nou a la font de Passavets, continuem fins al
centre d’informació Can Casades i allà la intendència ens espera amb meló, síndria i cafès. Mirem l’audiovisual "Les estacions al Montseny"
i gaudim d’unes boniques fotos de la nostra
muntanya.
Després d’aquest breu descans continuem el
camí vorejant el pantà de Santa Fe direcció a
Riells, travessant boscos d’alzines. A mitja tarda
arribem a l’ermita de Sant Martí de Riells, allà
ens espera l’autocar per anar a la Sala. Descansem, ens fem una dutxa i ens preparem per al
sopar. Un bon entrecot de vedella amb espàrrecs a la brasa i un gran detall de la Teresa, que
ha preparat els bolets que han trobat amb all i
julivert i així tothom els pot tastar.

Sant Feliu és actiu
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Encara no s’acaben les sorpreses: ens esperen a
l’església de Gaserans uns nois de Tordera amb
telescopis per fer una mirada a les estrelles.
I després cap a dormir, que ja ho necessitem.

Sant Feliu és actiu
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El diumenge a bona hora canta el gall (un despertador) i amb l’energia recuperada anem a
esmorzar i a preparar-nos per a l’última excursió: pujada i baixada del Matagalls (Osona), de
1.697 m.
Pugem pel costat més fàcil, el coll de Bordoriol, una mica més llarg, però no tan costerut…
Quan arribem al coll Pregon la intendència ja
ens té a punt uns bons entrepans de formatge
o pernil, sucs, cafès, llet, aigua…
Ja només ens queden els últims metres. Passem
pel costat del turó de l’Home Mort i seguim fins
a fer el cim de Matagalls. També fem la foto
perquè en quedi constància, fem una mirada al
nostre voltant: les Agudes, el turó de l’Home,
allà baix els pobles de la comarca: Viladrau, Arbúcies, el castell de Montsoriu…
Amb els pulmons plens d’aire pur fem la baixada per un altre camí, el GR5-2 fins a arribar a
Sant Marçal. Els boletaires han tornat a collir

Cim de les Agudes

Cim del Matagalls

bolets que afegiran a l’arròs.
A Sant Marçal ens espera de nou l’autocar i ens
porta a la Sala. Allà els voluntaris i voluntàries
ens han preparat un arròs per llepar-se’n els
dits, amanides, pica-pica i postres dolces, cava
ben fresc per fer el brindis…
Ja per rematar el cap de setmana, queden les
paraules dels alcaldes, els intercanvis de regals,
el record de la sortida, la foto i una ampolla
molt pràctica.
A mitja tarda toca tornar a fer petons i abraçades, però ara per acomiadar-nos d’aquests
amics de la Catalunya Nord.
Per acabar, agrair a tots els que col·laboren amb
el muntatge, organització, intendència, menjars… sobretot a en Sixte, que com un bon pastor va conduint el ramat i vigila de no perdre ni
una ovella. A més no va deixar d’animar-nos i
acompanyar-nos, els que ens costava més seguir
el ritme.
Un detall a tenir en compte: podríem fer unes
classes ràpides de francès per millorar la comunicació amb els nostres veïns, ja que no tots saben el català.

El dissabte dia 11 d’octubre ens vàrem trobar a la plaça de l’Ajuntament disposats a
gaudir del cap de setmana que ens esperava.
Després de visitar Xocolates Simón Coll i les
Caves Codorniu, les dues molt interessants,
ens vàrem parar per admirar l’aqüeducte
de Ferreres, primer contacte amb la civilització romana. Té 217 metres de llarg i 25
metres d’alçada. Ens hi vam passejar per
sobre... és impressionant! Els romans necessitaven aigua per abastir l’Imperial Tarraco i construïren l’aqüeducte per portar
l’aigua del riu Francolí i encara es conserva
força bé.
Arribem a Tarragona i ens instal·lem al
majestuós hotel Imperial Tarraco, amb
meravelloses vistes al mare nostrum. Tenint temps lliure per visitar Tarragona
te n’adones del seu passat romà. Des de
l’emblemàtic Balcó Mediterrani pots contemplar l’amfiteatre, el pretori romà i més
endins les restes de muralles, el fòrum, el
circ...

Espai Xocolata Simón Coll

Caves Codorníu

Tarragona és una ciutat moderna enjardinada, còmoda per passejar-hi, té una
catedral gòtica i una magnífica Rambla
que s’acaba, o comença, amb el Balcó i el
monument a Roger de Llúria, almirall del
segle XII, que en el regnat de Pere el Gran
va dominar la navegació del Mediterrani.
Estan enterrats tots dos, rei i almirall, al
monestir de Santes Creus.
Cal mencionar la importància del port en
l’antiguitat i actualment per la subsistència
de la gent que es dedica a la pesca (confraria de pescadors del barri pescador del
Serrallo) i també és reconegut internacionalment per la importància econòmica a
causa dels moviments d’importació i exportació de mercaderies, cosa que té una gran
importància econòmica per a la ciutat.

Rosa Rodoreda de la urbanització
Buixalleu

Caves Codorníu

Sant Feliu és actiu
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Dos dies molt complets i ordenats. Es va gaudir de diferents transports per conèixer bé la
ciutat.

Sant Feliu és actiu
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La primera visita va ser a l’Espai Xocolata Simón
Coll. Allà vàrem poder veure l’arbre d’on prové
el cacau i com s’elabora per fer una bona xocolata. Amb tast de totes classes: xocolata amb
llet, xocolata negra, bombons, etc. Tothom va
poder menjar i comprar el que va voler.
Després vam fer una visita a les caves Codorniu.
Un recorregut amb carrilet per les bodegues i
sempre acompanyats d’una guia. El tastet no
hi va faltar…
I amb la xocolata i el cava vàrem enganyar
l’estómac per esperar un bon dinar, també a
Sant Sadurní d’Anoia.
Després cap a Tarragona. A un hotel cèntric,
amb jardins, amb bones vistes al mar i a prop
de la Rambla.
Ni uns minuts d’avorriment!
Després de sopar, uns a dormir i els més marxosos al casino i al ball del mateix hotel. Vàrem
ajuntar-nos tres companyes, primer cap al casino, després cap al ball…
I de retirada entre gresca i xerrameca, ens fiquem a l’ascensor. Al cap d’una bona estona….
Una diu: Estem parats!
- Què passa?
- Que no hem pitjat el botó?
- Jo no!
- Jo tampoc!
I a riure i més riure…
El primer dia va ser distret, divertit i inoblidable.
El diumenge, visita al port i passejada amb barca. Molt instructiu. Després de dinar, recorregut amb tren turístic per la ciutat.
Va ser una excursió molt maca. Dos dies fantàstics! Tothom s’ho va passar molt bé.
Ens va servir per tenir millor relació amb veïns
del mateix poble, amb qui no ens veiem mai o
que no coneixíem.
Es va crear un nou contacte més amistós.
Finalment, arribada a la plaça de l’Ajuntament.
Tothom content i rialler.
- Ja hem arribat!
- Adéu!
- Adéu!
- Fins l’any que ve…

Paquita Cabra i Joaquim Masferrer
de Can Masferrer

Josep Pla de Villa Massaguer

Com cada any, quan comencen a caure les fulles
i el fred comença a treure el nas, és típic, als pobles del nostre voltant, celebrar fires. Enguany
i seguint aquesta tradició, a la vila d'Arbúcies,
el 18 i 19 d’octubre, es va celebrar la Fira de
Tardor i del Bolet.
Dins la gran multitud d’activitats i actes que
es proposaven, m’agradaria destacar-ne dos
de relacionats amb el nostre poble. El dissabte 18 es va celebrar la presentació del projecte
"Metodologia per a l'Inventari del Patrimoni
Cultural i Immaterial a les reserves de la biosfera: l’experiència del Montseny al registre
de millors pràctiques de la Convenció per a la
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial
de la UNESCO". És a dir, un recull de tradicions
culturals i oficis antics de la zona del Montseny.
Al matí a la casa de Can Delfí d’Arbúcies es van
portar a terme diversos actes, com la presentació del nou número de la Revista d’Etnologia
de Catalunya, dedicada al patrimoni cultural immaterial, taula rodona per a la gestió
d'aquest patrimoni i la presentació del web
entre diversos parlaments, entre ells el dut a
terme pel conseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, Ferran Mascarell. Com a clausura
dels actes, l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, va
destacar la importància de l'ingrés del catàleg
del llegat Immaterial de la zona del Montseny
a la UNESCO.
Al final de tots els actes, el Sr. conseller va fer
entrega de diplomes a les entitats i persones
participants en l'inventari. Una representació
del Tirabou de Gaserans va recollir el diploma
que certifica que la dansa tradicional del poble
de Gaserans (el Tirabou) passa a ser Patrimoni
Cultural i Immaterial de la UNESCO. Així com
Jaume Fulgarolas, que va rebre el diploma tradicions i expressions orals, i jo mateix, encarregat de recollir un diploma a l'ofici antic de
fer escombres de bruc. Ofici tradicional en risc
d'extinció, jo diria.
Aquest projecte el van desenvolupar el Centre
Unesco de Catalunya amb la col·laboració del

Parc Natural del Montseny, el Museu Etnològic
La Gabella i el Departament de Cultura de la
Generalitat.
Arribada la tarda, a la plaça de la Vila d'Arbúcies
plena de gom a gom de públic van poder gaudir de les actuacions populars de música i dansa. Com per exemple, la fantàstica actuació de
la Banda de l'Escola Municipal de Música de
Berga, que com a bons convidats ens van traslladar l'esperit musical de la Patum.
Un cop finalitzada aquesta actuació va ser el
torn de la colla, la nostra colla, la del Tirabou de
Gaserans. El públic va poder gaudir d’aquesta
dansa tradicional, on les parelles de balladors,
ben concentrats, van formant figures, cadenes
i cercles tot puntejant al ritme de la música. El
ball es tanca amb un vals en què les parelles
es van intercanviant a l'avís d'un "canvi" cridat
pel més eixerit del grup. Aquest ball, com ja
sabeu, és un ball participatiu en què els dansaires, en acabar el vals, s'adrecen al públic per
engrescar i buscar nous balladors.
Aquesta jornada va ser especial perquè vam
poder gaudir de la presència d'una exballadora, l'Antònia Olea (una de les fundadores
d'aquesta colla), fent-la partícip juntament
amb el públic d'un ball tradicional alegre i engrescador en què tothom acaba ballant amb
tothom.
La clausura de les actuacions musicals es va dur
a terme amb la cobla sardanista d'Arbúcies, la
Cobla l'Arbucienca, que ens van delectar amb
el so de les sardanes.
Seguidament, a la terrassa del Museu La Gabella ens vam trobar els membres de la Cobla i
la Colla del Tirabou, i vam poder gaudir d'un
berenar de coques i refrescos. I d’una volta a
l’exposició permanent i itinerant del museu.
En nom de tots els components de la Colla del
Tirabou, agraïm als membres que van desenvolupar el projecte poder formar part de
l’Inventari per a la Salvaguarda del Patrimoni
Cultural i Immaterial de la UNESCO.
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teatre: el pillo_18 d'octubre
Rosa Molas i Isabel Balado de Can Costa

Després d’una setmana de feina, divendres, a
l’hora de plegar, vam decidir que dissabte aniríem a veure l’obra de teatre El Pillo d’en Marcel Tomàs, ja que necessitàvem desconnectar i
gaudir d’una bona estona. Ens vam trobar a la
Sala, i allà vam trobar força gent esperant el
mateix que nosaltres.

De cop tothom va començar a riure i a dir
“Passa-la, passa-la”. I així va anar la nina, d’un
costat a l’altre de la sala. Un cop retornada la
noia inflable a l’escenari, la història d’amor va
seguir el seu curs. S’ha de dir, però, que cap de
les trobades va tenir un final feliç.

L’última trobada va ser fatídica: la pobra noia
va morir i el Pillo
va haver de sortir
"De cop tothom va començar a riure i a dir “Pas- per cames amb un
sa-la, passa-la”. I així va anar la nina, d’un costat policia al seu darrere, i amb això
a l’altre de la sala."
Tractava d’una hisva fer que veiéssim
tòria d’amor entre
una persecució per
Girona i Perpinyà
tot Girona, jugant amb imatges i realitat que
i de les trobades entre els dos amants. Totes
va estar molt aconseguida. Finalment, el Pillo
començaven amb una trucada de la noia, fent
també va morir, i va pujar al cel, on vam gaudir
que el Pillo, molt content i cofoi, agafés els
d’una lluita amb la seva ombra.
seus trastos i marxés a veure-la a Perpinyà.
Per acabar l’obra, en Marcel Tomàs ens va fer
Estàvem tots gaudint de l’obra quan, de
riure de valent amb la col·laboració del públic,
cop i volta, va aparèixer enmig de la sala
que semblava que havia estat assajant l’escena!
d’espectadors una nina inflable, que era
Ho van fer de conya!
l’amant de Perpinyà, als braços de l’home de
la Rosa.
Esperem que la resta de públic en gaudís igual
que nosaltres i ara només ens queda esperar la
“Què coi faig jo amb aquesta cosa?” – Va dir.
propera estrena seva.
L’obra va començar
d’una manera suau
i va anant pujant de
mica en mica...

wifi
gratuïta
Zona

a la Sala Polivalent

Grions
26 i 27 de juliol_Marc Argemí de la Casanova Riera

Afortunadament, després de la tempesta
sempre arriba la calma, i una tarda-nit molt
agradable de diumenge va compensar amb
escreix la mala passada metereològica del
dissabte, motiu pel qual molta gent que el
dia anterior no es va atrevir a venir a sopar es
va decidir a apropar-se el diumenge, un dels
més concorreguts i animats que es recorden.
Malgrat tot, i com sempre procurem, la gent
que ens va acompanyar va poder gaudir d’un
bon sopar, de bona música en directe, i de
l’ambient distès i animat que any rere any caracteritza la Festa Major de Grions.
Gràcies a tots, i us hi esperem l’any vinent!
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Com cada any, i coincidint amb la celebració
de Santa Anna, vam celebrar als roures de
Can Peric la Festa Major de Grions. El dissabte segur que molts el tenim present a causa
de la tempesta (curta però intensa) que ens
va acompanyar durant part de la tarda i del
sopar, fet que no ens va permetre gaudir
completament de la festa tal com es mereix,
tot i que molts valents van aguantar estoicament la pluja. Des d’aquí el nostre agraïment
a la seva paciència, comprensió, i ajuda (ja
quedarà per a la història de les anècdotes de
la festa l’eficient trasllat de taules fins a dins
del garatge de Can Pintu).

Sant Feliu de Buixalleu
2 i 3 d'agost_Quim Masferrer de Can Masferrer

Festes majors
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La festa major de l'any 1986
A vegades una olor, un escrit, una imatge,
una paraula... Ens fa viatjar en el temps. Ens
recorda temps passats i, sovint, fa vàlida la
dita de “Qualsevol temps passat ens sembla
millor” encara que no sigui així. Això és el
que em va passar, diria que no vaig ser l’únic,
a la passada festa major. Aquest any a Sant
Feliu de Buixalleu van tornar a tocar, posemnos drets, Els Genion’s!

Per als més jovenets: Els Genion’s fou un grup
que en la dècada dels 80’ va triomfar, amb
majúscules, un bon grapat de dissabtes de
la nostra festa major. Sí! És cert! Els que hi
éreu vau poder comprovar que no eren els
mateixos. No era aquell quintet d’homes
amb camisa vermella liderats per un trompetista baixet a qui se li inflaven les galtes
com si tingués galteres mentre ens delectava amb el “Satistaction” dels Stones. De fet,
aquells Genion’s i els d’enguany s’assemblen
com un ou a una castanya! Només comparteixen el nom. Però el sol fet de saber que
tornaven Els Genion’s... Ai! Una sola paraula! Genion’s! Em va fer entrar en la màquina
del temps! Un bitllet gratuït a l’adolescència!
Fins i tot, amb un senzill aclucar d’ulls, vaig
tornar a sentir l’olor de terra mullada, sempre regàvem la plaça per no aixecar pols, i
el flaire d’arboç de l’enramat de l’envelat de
canyes. I, de fons, la versió atrompetada del
“Yellow submarine” dels Genion’s.
La nostàlgia no va ser únicament la meva
companya de ball d’aquella nit, ja no me la
vaig poder treure de sobre en tots els actes
de la festa major. La missa d’enguany em va
fer recordar les misses en honor a Sant Feliu
oficiades pel gran, tornem-nos a posar dempeus, mossèn Emili. L’aperitiu popular... Ep!
Abans no en fèiem. Mira! Això m’ha fet pen-

sar que als anys 80’ tots els actes de la festa
eren de pagament i ara, 30 anys després, tots
són gratuïts. Veus? A vegades els temps passats no sempre eren millors!
Les havaneres del grup La Bella Lola i l’olor
del rom cremat em va fer recordar com
m’agradava de petit treure el mocador, que
en feia dos com jo, al ritme del “cuando en la
playa sacó el pañuelo i me saludó”.
La festa de l’escuma d’enguany va ser un èxit
rotund: la plaça plena de mainada ballant
enmig d’un núvol d’escuma. Me’ls mirava
com gaudien... I de cop! La maleïda nostàlgia de nou! Quan érem petits no hi havia festes com aquestes! Ens havíem de conformar
trencant l’olla i fent quatre curses de sacs!
Quina ràbia! Sort que el bitllet gratuït al
passat és d’anada i tornada! S’acaba la festa
major, torno a agafar la màquina del temps,
deixo enrere l’estació de la nostàlgia i, amb
un obrir i tancar d’ulls, torno al present.
Fins aquí l’escrit de la festa major 2014 de
Sant Feliu de Buixalleu. Ara, me’l rellegeixo,
en corregeixo algunes faltes... I de nou!
Un escrit em fa recordar una persona amb
qui vàrem compartir moltes festes majors.
L’Imma de Buixalleu, que aquest any ens ha
deixat. Imma, quan ens tornem a trobar tots
plegats, enramarem amb branques d’arboç
l’envelat de canyes, mullarem el terra perquè no s’aixequi pols i ballarem al ritme d’Els
Genion’s! Ah! I aquest cop, farem venir els
originals!
Una abraçada ben forta de tota la comissió
de festes de Sant Feliu de Buixalleu.

Gaserans
8, 9 i 10 d'agost_Dolors Vilà de Can Palet

La comissió, més taronja que mai, amb noves
samarretes i un disseny per als gots de la beguda, donàvem per començada la festa el divendres dia 8 d’agost amb el concert de música catalana que ens va oferir el grup Què
Tal. Tots nosaltres havíem apostat per fer més
agradable l’espera fins a l’hora del ball, fent
un monòleg, que la veritat sigui dita, no va
estar a l’alçada que nosaltres esperàvem i havíem previst. La
Comissió pensa
que es pot fer
espectacle i humor sense faltar al respecte
a ningú i això
no va ser el que
vàrem
poder
veure i escoltar.
Tot seguit va
arribar el ball i
la bona música
a què ens tenen
acostumats els
del grup Què Tal.
El dissabte a la
tarda tots els
que varen voler
van participar a les instal·lacions de la piscina, en el campionat de pàdel i la festa infantil que estaven promogudes per Vila Village.

També va ser un èxit d’assistència el VIII Campionat de Botifarra, amb 46 parelles inscrites.
Després del sopar, tant les persones a qui els
agraden els balls més tradicionals, com els joves que prefereixen la música més actual, varen tenir l’oportunitat de ballar amb Xarop
de Nit i DJ Marvin.
El diumenge, diada de Sant Llorenç, i en
commemoració de l’incendi del 1994, no podia faltar la Missa Solemne acompanyada del
cor parroquial de Massanes, però a la sortida,
abans del típic aperitiu, estaven preparats
uns petits parlaments a càrrec de l’alcalde Sr.
Josep Roquet, el Sr. Salvador Esteve, com a
veí, alcalde de Martorell i president de la Di-

putació de Barcelona, i el Sr. Josep Sanitjas,
com a representant de la Comissió de Festes,
que ens varen poder explicar les vivències
d’aquells moments des del seu record. Després es va donar pas a un gran espectacle
d’acrobàcia aèria, que va deixar sorpresos a
tots els assistents amb els números de corda
i cèrcol que ens va mostrar la nostra veïna
de Gaserans, Aline. Durant el matí a la plaça
també hi havia una exposició del recull que
s’ha fet sobre l’incendi d’aquell any amb una
petita mostra de fotografies.
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Aquest any es recordava el vintè aniversari de
l’incendi que vàrem patir al municipi i que va
començar el 10 d’agost de 1994. Per sort, un
any ben diferent al de fa 20 anys en el sentit
climàtic, però pel que fa a l’organització de
la Festa, no ha canviat. La Comissió segueix
endavant amb les mateixes ganes, malgrat
tots els entrebancs que puguin sortir. Alguns
membres dels que varen ser importants en
aquells moments per superar-ho ara no hi
són, però cada vegada són més els que hi
volen entrar a participar i donar suport a
l’organització.
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Un any més arriba l’estiu, les festes majors,
sopars a la fresca i balls… un temps que tots
esperem… les vacances! I aquest any, enmig
d’un estiu completament atípic, plujós, amb
les temperatures baixes i tot verd... comença
la Festa de Gaserans amb més sort que la majoria de festes, pel sol i la temperatura agradable que ens va acompanyar tots els dies.

Festes majors
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A la tarda els més menuts podien jugar amb
el farcell de jocs tradicionals que ens va portar la companyia d’animació infantil Fefe i Cia.

escuma i deixar-la ben blanca perquè tothom
s’hi pogués capbussar. Ens va fer passar una
bona estona a tots plegats.

El concert de música catalana a càrrec de Titanium va fer aixecar més d’un de la cadira
per cantar amb ells i aplaudir-los. El ball ens
va acompanyar fins ben entrada la matinada,
però tots esperàvem el fi de festa que s’havia
preparat i ben diferent als altres anys: una
bona remullada amb escuma. En Marc tenia
moltes ganes d’engegar el canó i començar
a remullar tots els de la Comissió, així que no
li va costar gaire emplenar tota la plaça amb

En resum: la Festa va ser un èxit, quasi 2.000
sopars servits, molta assistència a tots els actes que es varen programar, bon temps, noves
incorporacions a la Comissió que garanteixen
continuïtat en l’organització de la festa, bon
ambient entre tots perquè tot sortís el millor
possible, tant els que fa més anys que hi són,
com els joves que acabaven de començar.
Gràcies a tots i sols desitgem que tothom s’ho
passés tan bé com nosaltres.

Sant Segimon
6 i 7 de setembre_Josep Riera de Can Puig
Santa Bàrbara. Qui ho recorda ara fa 20 anys?
Però la vida continua i ara ja és tot verd i tots
plegats estem aconseguint que sigui com era.

El diumenge a la capella, els joves emprenedors de Sant Segimon ens varen obsequiar
amb un fantàstic concert.

Aquest any, tornant de la caminada, una
bona remullada. I al ball, sabeu què? Cap a
Cal Mestre.

Després, tots a dinar de Festa Major i, a la
tarda, havaneres.
Moltes gràcies a tots i fins l’any que ve.

Recor

Commemoració

dar i
apren
dre

incendi 1994-2014

xerrada: "ahir i avui"_20 de setembre
Joan Catafal de Can Bres
L'objectiu de la xerrada era veure què havia passat aquell mes d'agost, què s'havia fet i com el
que s'havia viscut havia servit per aprendre i poder afrontar amb millors garanties una situació
terrible com aquella.
Des de la taula els tres ponents: Josep
Roquet; Josep Blanché, bomber, ara cap
de bombers del parc de Sant Feliu, i Josep Riera, en aquell moment membre
d'unes ADF naixents i avui president
de l'ADF Guilleries- Montseny, donaren
dades objectives i la seva visió de la situació. Aleshores Josep Roquet explicà
com des d'un apressat Ple Municipal es
va demanar la declaració de zona catastròfica, que va ser denegada pel Govern
de l'Estat. Va descriure les reunions amb afectats
(19 i 23 d'agost): cases afectades de primera i
segona residència; zones de bosc i explotacions
forestals; explotacions agrícoles, coberts i maquinària, per canalitzar les sol·licituds d'ajudes,
per pal·liar els danys catastròfics, adreçades al
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
La recollida excepcional de ferralla i trastos cremats...
Més emotives, i fins i tot viscerals, les intervencions dels altres dos Joseps, explicant els neguits, les angúnies, les pors, les emprenyades…
d'aquells moments tan durs, viscuts en primera
línia de foc.
Total coincidència en valorar que aquells terribles focs del 94, que afectaren els mateixos dies,
amb anterioritat i posteriorment, molts indrets
de Catalunya, van marcar un abans i un després a l'hora de plantejar-se la lluita contra el
foc. Focs amb els quals, pel nostre clima, per la

composició dels nostres boscos, la desaparició de
camps de conreu... ens hem d'acostumar a conviure i que ens obliguen a mantenir una alerta
continuada.

Les millores apuntades són substancials: presència de dipòsits d'aigua, distribuïts estratègicament; millora de la xarxa de camins; del material; de la preparació tècnica dels professionals
i voluntaris, detecció dels graus de risc... També
i essencial, la millora en la coordinació i entesa
entre tots els implicats. Hi ha acord que tot això
no es va donar, almenys en la plenitud desitjada,
en el 94.
Sense oblidar les responsabilitats de cadascú,
com són mantenir les cases sense la presència
de material fàcilment inflamable proper: arbres,
marges bruts, canyers...
En la mateixa direcció es va assenyalar que ara
la llei permet a l'Administració obligar a la propietat a mantenir netes les zones considerades
de risc. En el cas de no fer-ho, ho podrà fer
l'Administració, amb despeses a càrrec del responsable. Això representa un canvi molt important respecte a la situació anterior, on es depenia de la bona voluntat.
Acabada la profitosa xerrada, es va inagurar l'exposició "El gran foc del 94 a
Sant Feliu de Buixalleu", on gràfics,
mapes, fotografies, retalls de diari...
donen una visió entenedora del que va
succeir, commovedora, especialment,
pels que ho varen viure i prou entenedora per als que no hi eren. El seu format fa fàcil posar-la a l'abast, allà on
sigui, de tots els col·lectius interessats.

jornades: "Recordant l’incendi de
1994. On érem i on som ?"_3 d'octubre
Centre de la Propietat Forestal de Catalunya

El Centre de la Propietat Forestal va celebrar la
commemoració de Sant Francesc, patró dels silvicultors, amb una jornada tècnica en un dels
molts municipis afectats pels grans incendis forestals del 1994, Sant Feliu de Buixalleu.
L’any 1994 va ser el pitjor de les tres darreres
dècades pel que fa a la propagació d’incendis
forestals. Fins a 60 incendis hi havia simultàniament en marxa, 12 dels quals considerats grans
incendis, una situació que moltes persones tenen a hores d’ara encara a la memòria.
Durant la primera part de la jornada de Sant
Francesc, un nodrit grup de professionals amb
extensa experiència en el sector de la prevenció
i l’extinció d’incendis van explicar quines són les
causes i la percepció social que s’ha anat formant al llarg dels anys en la societat i com, amb
pedagogia, coneixement expert i una bona comunicació, cal anar modificant i convivint de
forma diferenciada aquest problema.
Es van analitzar les causes que van provocar una
catàstrofe d’aquestes característiques: durant
aquells dies de juliol, les condicions meteorològiques –temperatures de 40 graus, ràfegues de
50 km/h de vent del sud-oest molt càlid i sec i
una humitat baixa, per sota del 10%– van facilitar que el foc es propagués amb rapidesa per
uns boscos que estaven extremadament secs, i
van provocar un escenari clar de comportament
de Gran Incendi Forestal (que supera la capacitat d’extinció), com els grans incendis del 1994.
Es va fer una mirada a la problemàtica des
del punt de vista de la gestió municipal d’una
emergència d’aquesta magnitud i les actuacions de millora que es van plantejar en el municipi, també des del punt de vista de la prevenció d’incendis forestals. L’ADF va fer una relació
dels treballs i millores en l’operatiu de què disposa el municipi, molt vinculat a la gent que hi
viu i als col·lectius com els caçadors, que reforcen molt, amb les seves actuacions i presència
al llarg de l’any, aquesta funció de prevenció i
intervenció immediata en cas de foc.
Finalment es va fer una diagnosi comparativa
de la situació de l’àmbit afectat per l’incendi i
especialment en el terme de Sant Feliu de Buixalleu, tenint en compte com han evolucionat les
masses i estructures forestals, la planificació
forestal, el balanç dels aprofitaments, ajudes
públiques a la gestió forestal i treballs forestals
executats en el decurs d’aquests 20 anys.

Durant la segona part de la jornada, i ja sobre
el terreny, els bombers que van viure l’incendi
van explicar com recordaven la gestió de
l’emergència i es va posar de relleu que la gestió
forestal és un element per millorar l’eficiència
en l’extinció.
També es va visitar una finca amb pla tècnic de
gestió i millora forestal, amb una llarga experiència en gestió forestal del suro. Es va explicar
quina és la situació actual del mercat del suro,
quina gestió s’ha desenvolupat de forma planificada en aquesta finca en els més de 20 anys
de planificació forestal, i es va posar de relleu
la gestió de la sureda cremada i les oportunitats
i pèrdues de mercat. Finalment, es va fer una
exposició dels problemes sanitaris i els programes de lluita i control que es porten a terme per
part del Departament d'Agricultura.
Com a conclusió cal remarcar que dels boscos
i dels incendis sempre se’n parla amb la idea
d’apagar-los però no de prevenir-los, i aquesta
és la línia principal que caldria seguir: promoure la gestió activa dels boscos i la gestió sostenible (que implica tenir el bosc ben endreçat i
una estructura de bosc amb la qual, tot i que
tinguem incendis, la propagació es pugui controlar millor).

fira i exposició de material de prevenció i extinció d'incendis_4 d'octubre
ADF Guilleries-Montseny

Es va muntar una exposició de
vehicles d’extinció d’incendis.
Bombers i agrupacions de
defensa forestal de l’entorn
varen exposar els diferents tipus de material: camions, vehicles 4x4, tractors amb bótes
d’aigua i bombes d’extinció.
També van estar exposats diferents tipus de maquinària
pesant, emprada en tasques
de prevenció i de suport als
bombers en cas d’incendi, i
exposició i demostració d’eines com desbrossadores i motoserres, a càrrec de professionals de
l’entorn.
A l’interior de la Sala Polivalent hi havia uns
punts d’informació i venda de material per a les ADF.
Bàsicament emissores i vestuari, així com una exposició
d’equipament i material de
bombers des del 1994 fins ara.
Cal fer una especial referència
a l’exposició de plafons explicatius sobre com va començar,
es va desenvolupar i les conseqüències del gran foc del 94,
que va ser molt comentada
per la rigorositat informativa,
aplicació didàctica i qualitat
de presentació i disseny.
A les 8 del vespre es va fer una taula rodona on
els representants de l’ADF Guilleries-Montseny
van exposar com havien viscut el foc del 94,
què hi van aprendre i què s’ha millorat des de
llavors, els caps de bombers, guardes forestals,

mossos d’esquadra i el Director general de Protecció Civil van exposar la seva forma d’actuació
a partir d’aquell foc i els representants dels diferents nivells de govern també van exposar els
seus projectes de futur.

A les 9.30 del vespre i com cada any, va començar el sopar de cloenda de la campanya
d’estiu de les ADF de la comarca, on gairebé
200 persones van compartir anhels i experiències fins ben entrada la nit.
Des de l’ADF Guilleries-Montseny no volem acabar aquest petit resum sense agrair a tothom
que col·labora en els actes de
record del gran foc del 94 el
seu esforç i dedicació, així com
la dedicació de tots els voluntaris que conformen les agrupacions de defensa forestal.

Coneixement juvenil
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Coneixement
juvenil
Francesc Avellaneda Gabarrón de Cal
Ferrer de Gaserans i estudiant de 4rt del Grau
"Sóc en

en Enginyeria Mecànica a la Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona"
Aquest passat estiu, durant la primera setmana
de juliol, va tenir lloc la segona edició del concurs internacional Barcelona Smart Moto Challenge, al Circuit de Montmeló. Com el seu nom
indica, és una competició en la qual poden participar totes les universitats del món i es tractava
de dissenyar una motocicleta elèctrica que contingués components intel·ligents a nivell electrònic, informàtic i mecànic. Així mateix promou
les noves tecnologies que protegeixen el medi
ambient, pensant a fer-les més netes i econòmiques que les actuals.
Com a conseqüència, l’esdeveniment va portar
a formar l’equip de competició de la universitat,
l’UdG Racing Team, i això va donar vida a desenvolupar el projecte de la motocicleta elèctrica.
Un equip format per 3 enginyers electrònics, 1
enginyer industrial i 7 enginyers mecànics va començar fent una recerca de mercat, observant
quines eren les preferències o necessitats tecnològiques per les quals ens havíem de guiar i
donar un caire especial a la motocicleta. Al cap
d’un petit període de temps, es va acabar decidint que es dissenyaria un escúter unisex pensat
per als estudiants, per millorar la mobilitat dins
la ciutat, aconseguir un millor accés a la universitat, reduir places de pàrquing i disminuir les
emissions gasoses que provoquen els vehicles de
combustió.
Tal com he comentat anteriorment, quant
a innovacions tecnològiques des de l’àrea
d’enginyeria mecànica, es va optar per projectar un xassís tubular
que consta d’una part
feta amb fibra de carboni, una moto sense
basculant i una bateria
extraïble per carregarla a casa o al pis en cas
de no disposar de pàrquing privat. Per altra
banda, el departament
d’enginyeria electrònica va dissenyar una

aplicació per a mòbils i tauletes per poder controlar l’autonomia de la bateria, la posició aproximada a través del GPS i la velocitat que portava el mateix vehicle. També es va fer un balanç
energètic per mirar fins a quin punt sortia rendible aprofitar l’energia cinètica provocada per la
inèrcia del vehicle en moviment, però malauradament la tensió elèctrica recuperada va ser tan
minsa que es va desestimar com a opció viable
per recarregar la bateria de forma permanent.
Un cop es va muntar el prototip projectat per
l’equip, es varen haver de fer una sèrie de proves/testos, és a dir, proves de resistència, fatiga
estructural, autonomia, estabilitat i maneig, per
comprovar de quina fiabilitat disposava la motocicleta, i els resultats varen ser molt positius:
veiem la llum al final del túnel després de tanta
feina i problemes al llarg del curs. Per exemple,
a resistència va suportar 4 persones al damunt
sense deformar-se cap part del xassís.
Finalment va arribar la setmana en què tenia
lloc la competició, es varen dur a terme diferents
proves separades per dos grans grups. El primer
eren proves estàtiques: passar la ITV, “Rain test”
(test de pluja), prova de frenada, disseny estètic,
pla d’empresa, etc.; i el segon, les dinàmiques:
proves d’agilitat amb cons, resistència amb pilot i després amb copilot inclòs, etc. Algunes
van anar millor que altres, com és evident; tot
i així vàrem obtenir una gran satisfacció per la
feina feta i vam quedar tercers de la classificació general formada
per 12 equips d’arreu
del món. Cal destacar
Polònia i l’Equador,
primer i segon classificat respectivament,
per la feina feta i la
dificultat de venir des
de l’estranger, que mai
és fàcil.
M’agradaria comentar
que ha estat un gran
plaer competir amb
gent d’arreu del món,

Gràcies pel temps que heu dedicat a llegir el petit resum que he fet. Espero que us hagi agradat
tant com a mi escriure’l.
Per estar al dia de l’evolució dels projectes que
duu a terme l’equip podeu consultar les pàgines
que hi ha a continuació. També contenen imatges i vídeos relacionats amb aquest relat.
https://www.facebook.com/udgracingteam
http://udgracingteam.wordpress.com/

Toni Cantero Gubert de Els Miratges
de Grions i recent titulat d'Enginyeria Indus"Sóc en

trial a la Universitat Politècnica de Catalunya"

Vaig realitzar l’últim any de la carrera universitària a Suècia, dins la convocatòria del programa Erasmus 2013-2014. El programa Erasmus va
néixer al 1987, com a iniciativa per promoure el
coneixement de llengües, cultures i costums diferents del teu país d’origen en un entorn tan
acollidor com és l’educació universitària. Aquest
intercanvi, que pot durar entre 4 mesos i 1 any,
rep finançament europeu, estatal i autonòmic,
amb ajudes mensuals que oscil·len entre 200 i
450 €, depenent de la situació personal de cada
estudiant. En el meu cas vaig realitzar l’estada a
la universitat de Chalmers, a Göteborg, perquè
volia millorar el meu anglès (l’educació universitària en els països nòrdics és en anglès) i gaudir
d’un país amb un sistema educatiu excel·lent.

De Sant Feliu de Buixalleu a Göteborg, un any, mil experiències.
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A dia d’avui, estem treballant de nou l’equip al
complet per desenvolupar el pròxim prototip de
motocicleta elèctrica i poder millorar la posició
en la següent edició de l’Smart Moto Challenge. Així mateix, us animo a venir i gaudir de
l’esdeveniment que tindrà lloc al Circuit de Ca-

talunya el pròxim juliol i és totalment gratuït.

Tot va començar un 24 d’agost de 2013, a
l’aeroport de Girona vaig deixar enrere la meva
parella, la meva família i els amics de tota la vida
per començar una nova aventura. El seu suport
va ser molt important, ja que en tot moment em
van animar a seguir endavant i em van acollir
amb els braços oberts quan vaig tornar.

Coneixement juvenil

compartir coneixements tecnològics i treballar
en equip, ja que t’enriqueix com a persona i
també et dóna un punt a favor en experiència
professional. S’ha de destacar que, a més a més,
és un què poder estar en contacte amb empreses del sector motor, compartir dades, idees i rebre consells per millorar.

Coneixement juvenil
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Arribar i integrar-se va ser
molt fàcil: la
gent de Göteborg
parlen
un bon anglès,
són
agradables i educats.
A la mateixa
universitat hi
havia un comitè de recepció
d’estudiants
internacionals
que van preparar activitats
durant els 2
primers mesos
d’estada: excursions i activitats per la ciutat, sopars internacionals on cadascú portava un plat
típic del seu país, tardes d’esport, diferents activitats per aprendre la cultura sueca (menjar, sauna, música típica) i també festes a la universitat.
En aquests àmbits fer amics és d’allò més senzill.
Sense importar el color de pell, la religió o el país
d’origen, tots els estudiants internacionals estan
oberts a tothom, a fer excursions plegats, a fer
una barbacoa, a anar al llac, a visitar l’arxipèlag
de Göteborg, a fer alguna escapada a Estocolm,
a anar a veure aurores boreals o a organitzar alguna festa a la residència d’estudiants.
Respecte a la universitat cal dir que és espectacular. Hi ha moltes associacions: de submarinisme,
orquestres de música, escalada, teatre, etc. Amb
unes instal·lacions molt ben preparades. Fins i
tot tenen un edifici reservat als estudiants amb
sauna i piscina accessible les 24 h, 365 dies l’any.
Pel que fa a l’educació, les assignatures que vaig
cursar allà em van semblar menys exigents del
que són aquí, però la qualitat docent molt més
alta, clar que els docents són dels més ben pagats
d’Europa! Alguns punts que destaco són que el
mètodes d’aprenentatge són més cooperatius,
menys competitius. A més, és costum que el professor quedi amb els delegats de la classe (escollits a l’atzar) per fer un cafè i conèixe’ls millor,
així com discutir com avaluaran l’assignatura. Al
cap d’unes setmanes el professor convida els delegats a dinar i a comentar com està anant el
curs i si tenen alguna queixa, alguna cosa que
els inquieti, etc. Finalment, després de l’examen
final, i un cop tots els estudiants han contestat
una enquesta per avaluar l’assignatura, el professor torna a quedar amb els alumnes per proposar millores per a l’any següent (que seran
explicades el primer dia de classe). També dir
que el feedback és molt valorat: per qualsevol
activitat que entreguis, el professor la tornarà
corregida i hauràs de tornar a presentar-la fins
que l’activitat estigui perfecte al 100%. Interessa
saber que has consolidat els coneixements.
Per part meva, el projecte de què vaig poder
gaudir més i que més impacte personal i professional ha tingut és el Chalmers Formula Student.

Aquest projecte, format per
22 estudiants
de
diferents
estudis i 9 nacionalitats diferents, tenia per
objectiu crear
un equip respectuós i construir un cotxe sostenible,
d’alt rendiment
i fiable per
participar a la
competició Formula Student.
La competició
es celebra a diferents països d’arreu del món,
però en el nostre cas vam participar a Anglaterra
i a Alemanya durant l’estiu de 2014. Per participar en aquestes competicions has de seguir una
normativa estricta que limita les dimensions del
cotxe, un munt de condicions de seguretat, limitació de soroll, etc. A més, tots els participants
han de ser estudiants i, en el cas de Chalmers, no
s’accepta que els estudiants repeteixin el projecte, cada any es crea un nou equip i un nou cotxe.
Destaco l’enorme treball que va comportar la
creació d’un cotxe en la seva totalitat en tan
sols 10 mesos. El més important és que vam ser
aquests 22 estudiants qui vam organitzar les diferents fases del projecte, gestionar els recursos,
formar-nos, establir acords econòmics amb diferents empreses i finalment assolir el conjunt de
metes. El treball en equip i la cooperació, unes
metes ben definides i renegociades periòdicament, la responsabilitat i el compromís van estar
presents en el nostre dia a dia. Amb molt esforç i
una mitjana de 12 kg de cafè mensuals la recompensa va arribar el penúltim dia del projecte, a
Alemanya, quan ens vam proclamar tercers de
75 equips dels 6 continents en la que va ser la
competició més important d’Europa.
El viatge va acabar un 20 d’agost de 2014 amb
un retrobament fantàstic amb tots els meus i
un sac de records que mai oblidaré. L’objectiu
d’aquest escrit és animar tots els joves a marxar a l’estranger, a sortir del poble i a perdre’s
ben lluny d’aquí, a obrir la ment i a parlar amb
gestos, si no t’entens, a trobar-se un mateix, a
adonar-te que les relacions socials interculturals
són molt importants. Quan, en una conversa de
6 persones, estàs parlant d’un fet quotidià amb
una persona de cada continent, t’adones que el
món és molt senzill, molt més humà, molt més
proper i que de les diferències només en pots
treure coses positives. A vegades, no tothom té
la possibilitat d’estudiar a l’estranger, però hi ha
altres opcions per poder viatjar i conèixer món:
anar a fer unes pràctiques en una empresa, a
treballar de Fill au pair, etc.
Amb actitud oberta i el món serà vostre!

La iaia Maria ha fet 100 anys
El dia 9 d’agost de 1914 va néixer la Maria a
Santa Maria d’Oló (Bages), i el dia 9 d’agost
del 2014 ha fet 100 anys. Tres xifres! No
tothom ho aconsegueix!
Ha sobreviscut una guerra, una postguerra,
amb les dificultats que van patir la majoria
de la gent, es va casar amb l’Enric
Rodoreda i va tenir tres fills: en Lluís, la Rosa i
en Josep; amb els corresponents 6 néts i 10
besnéts; i tot i que va passar gran part de la
seva vida on va néixer; actualment viu des
de fa força temps a Sant Feliu de Buixalleu,
amb la seva filla Rosa.

El feliç aniversari centenari el
vam celebrar el 9 d’agost
passat a Santa Maria d’Oló
amb tota la família, però el 2
d’octubre passat se li va lliurar
la medalla que la Generalitat
atorga a tots els avis centenaris
i se li va portar a Can Santos, a
la Urbanització de Buixalleu, on
la delegada territorial de
Benestar Montse Roura li va fer
entrega de la medalla en nom
de la consellera de Benestar
del Govern de Catalunya, junt
amb l’alcalde de Sant Feliu,
Josep Roquet, l’alcalde de
Santa Maria d’Oló, Josep Vilar, i
la regidora de Benestar de
Santa Maria d’Oló.
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En nom de tota la família, fills,
néts i besnéts, moltes gràcies a
tots.
Visca la iaia Maria i que visqui
per molts anys més!

"

opino que..."

Any difícil

Opinio que...
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per Jaume Vila de Cal Ferrer de la Serra

A

quest any ha estat una mica anormal, referent a la climatologia, perquè a l’hivern no va fer gairebé ni gota de
fred. A última hora esperàvem que en fes i
no en va fer.
A la primavera va fer unes calors una mica
massa fortes i a l’estiu, que és el que m’ha
decidit a fer aquest escrit, no ha fet pràcticament calor en els mesos de juliol i agost,
essent el pitjor que jo recordo dels últims 50
anys.
A casa meva fa més de 45 anys que tenim
màquines de collir cereals i el que hem patit els meus fills i jo per poder segar només
ho sabem nosaltres. Com ja sabeu, cada dos
o tres dies plovia, i els camps de blat i ordi
al principi estaven ben nets d’herba i al final
n’estaven ben plens.
Per a aquesta feina de segar i batre és molt
important que faci molta calor, per un bon
rendiment de la màquina i perquè el cereal
sigui al més sec possible perquè així sigui
d’una bona qualitat.
Acabo dient que continua essent difícil i
complicat, aquest any, perquè al setembre ha
continuat plovent molt, principalment a la
nostra zona. Esperem que a partir d'ara plogui més moderadament.

Colla senglanera
Sant Feliu de Buixalleu i Grions
La cacera dels 26
porcs senglars!
El 8 de novembre a la zona del
castell de Montsoriu vam batre el
nostre rècord i tot
gràcies als grans
amics de la colla
d'Arbúcies.

Un comiat, un retorn
Montse Daniel i Pere Torné de Cal Rumbo

Aquesta pressió tan forta que m’oprimeix el
cor... em costa respirar... estic paralitzada... res
no em fa avançar. La llar està encesa, i jo només
sento fred, molt fred.
- Montsa, tanca els ulls ben fort, si us plau!
Parpelleja, filla, t’estimo!
Aquesta veu a dins meu em trasbalsa. La vella
insisteix que avanci cap a ella, amb els braços
oberts i llàgrimes als ulls. Ara sí que tinc por. La
llum desapareix, s’apaga, ja no hi és, la intensitat. Obro els ulls altre cop i tot desapareix.
- On sóc? Qui ets?
Una cambra blanca plena d’aparells i tubs, i jo
allà estirada, immobilitzada... Les meves cames
tapades amb una manta i em sento observada,
molt observada.
- Què passa, àvia?
- Sóc la mare, Montsa, t’estimo!”
Res no puc comprendre i el cor s’accelera.
- I el Pirineu i Girona? - Pregunta la Montsa.
Aquella cara la conec i em transmet tranquillitat.
- Benvinguda, filla! - M’abraçava i em petonejava sense parar.

Les llàgrimes era l’únic esforç que jo podia
aportar.
- I el pare i en Jan? I l’àvia? No entenc res.
- El pare ha tornat al Pirineu, amb les seves
ovelles. Fa un mes que som aquí vetllant-te i
suplicant a déu que no marxis. En Jan acaba
de sortir, ell està bé i ha estat dia i nit al teu
costat.
- Però, mare, jo viatjava i vivia una aventura, buscava les meves arrels, i l’àvia... on és
l’àvia? Era tan real!
- Filla, era la teva lluita per la supervivència,
per tornar. No volies marxar encara. L’àvia...
ella... la tristesa va apagar el seu cor.
- Però ella em cridava, mare, m’esperava i plorava.
- Filla, només volia protegir-te i acompanyarte. Estigues tranquil·la.
Ara que sóc fora de l’hospital i de mica en mica
vaig recordant aquella nit, el viatge, en Jan,
pensar que havia perdut la família, els dos excursionistes que vaig trobar... Ells varen acabar
sent les persones que ens varen socórrer, àngels
de la guarda!
El perquè de tot plegat sempre té resposta:
he pogut fer un comiat a l’àvia i un retorn a la
vida. Amb llamps i trons, així va començar tot. I
una carretera mullada...

- Ets a l’hospital de Girona. La teva vida ha
penjat d’un fil, vares tenir un accident amb
moto, tu i el teu xicot, en Jan, però ara tot ha
passat. Ets aquí, has tornat!

Fins a la propera
aventura, amics!

Xarxa Sio

Sant Feliu de Buixalleu
Per informació d’ofertes vigents:

T'ajudem
a trobar
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- 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
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- Montsa, Montsa! Ets tota la meva vida!

- Mare, ets tu! T’he enyorat, mare, t’estimo!

Relat curt

Em quedo mirant aquella estança, la dona gran
en el balancí, i alguna cosa em diu que res no
va bé. Les veus al meu cap no em deixen sentir
res.

El forn de vidre de Can Beltran
Jaume Fugarolas antic estadant de Can Lleganya

Els nostres records
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El Forn de Vidre de Can Beltran és el nom
que la tradició de Gaserans ha conservat
des de fa molts anys, segurament ha perdurat alguns segles sense més informació
que l’oral, segons la qual en aquesta casa
de Can Beltran, avui pràcticament enrunada, hi hagué un forn de fabricar vidre.
L’últim servei d’aquest edifici fou estatjar
la cort del cavall de Cal Ferrer, casa a la qual
pertany. En queden, a més de la llegenda,
molts petits blocs vidrats que haurien estat
en contacte amb el vidre a l’obrador dels
vidriers i recremats per l’alta temperatura

constant en l’interior del forn, distribuïts
entre l’obra de les parets de Can Beltran.
El material dels blocs vidriosos, que brillen
al sol, sembla fet d’una barreja de terra i
calç pastada, els quals serien l’única prova
física que tenim a la vista. La meva mare, la
Teresa, moltes vegades m’havia parlat del
forn de vidre que ella en deia de Can Bertran, i també recordo haver-ho sentit dir fa
molts anys a altra gent del poble.
Avui l’única persona que conec que en conserva encara un pessic de memòria oral és
en Joan Vilà i Casellas, de Can Merla, man-

llevada dels seus passats, que ho havien recollit de generacions anteriors. Altrament
en Joan recorda quan el seu pare explicava
que en els solars en què es construirien les
cases actuals, avui quasi totes enrunades,
abans emplaçaven els porxos de sojorn
dels animals destinats a fer els transports
per abastar la fabricació del forn de vidre.
Amb aquestes evidències i la consulta de
la Gran Enciclopèdia Catalana, ens volem
imaginar els trets principals de com fou
aquest forn de vidre, encara que només sigui per deixar una aproximació de la seva
realitat passada.
L’inici d’aquest petit nucli de cases de Can
Merla parteix de l’existència d’un dels masos més antics de Gaserans, el Mas Esglésies, un lloc que l’any 1288 posseïa en feu
en Guillem d’Església, administrador dels
béns i tributs de l’església de Gaserans i
feudatari del monestir de Breda. Aquest
mas era amo del terreny que arribava de
l’Església fins a la Tordera, per tant és lògic
pensar que va viure uns segles de gran esplendor. La casa devia haver tingut algun
sistema de defensa, ja que en una cita del
diccionari Gran geografia catalana és anomenada “el castell”. L’any 1601 en Jaume
Esglésies es va vendre les terres del Camp
Gran a l’amo de Can Mateu. Tenim una
capbrevació de l’any 1682 del Mas Esglésies a favor de l’abad de Breda, pel qual
n’Esglésies, en compliment de la Sentència
de Guadalupe fa i presta fidelitat i homenatge a l’abad, declara que reconeix el poder de l’abadia sobre el seu mas, les cases
del seu perímetre i altres dependències,
així com de tots els seus béns que té gràcies
a ells, entre els quals identifiquem Les Taiades i la Bruguera de Perxastor, acceptant
pagar tots els drets, prestacions i censos
corresponents. Fins als nostres dies ha arribat que, temps ha, al nucli hi hagué a més
d’un forn de fabricar vidre, un obrador de
ferreria, els quals no sabem si van coincidir.
Cap dels dos som capaços de saber en quina època van existir, però en el cas del forn
podem creure que es tractava d’una producció industrial muntada en un moment
de prosperitat i sense saber-ne l’antiguitat,
hem de dir que no consta en cap dels documents consultats a partir del segle XVII
fins ara, unes fonts importants però alhora
insuficients per arribar a cap afirmació.
L’any 1751 el propietari del Mas Esglésies
era en Joan Auger, resident a Hostalric,
qui en un nou capbreu a favor de l’abad

Encara que la gent avui en digui el Forn de
Can Beltran no sabem de cert on fou la seva
situació, ja que no en queden restes i, encara que en aquell moment existís la casa,
el forn havia d’estar fora de l’habitatge
per la gran escalfor que desprenia i pel
risc d’incendi que implicava. Observant les
restes de Can Beltran, l’espessor de blocs
vidrats i recremats barrejats desordenadament en una paret de tàpia que tanca una

La fabricació del vidre bufat és molt antiga, així doncs, sense dubte aquesta era
la tècnica de producció del forn. Els forns
de cocció de vidre podien ser de construccions circulars o rectangulars i eren
més xics que els emprats en la fabricació
d’obra o de calç. A les parets hi podien tenir fins a una dotzena de petites finestres
per on s’introduïen els gresols, uns morters
d’argila refractària més amples de dalt que
de baix, capaços de resistir altes temperatures. Els gresols eren emplenats amb els
components necessaris, convenient-ment
barrejats, els quals un cop fosos es convertien en la pasta de vidre. Per fondre la
sorra la temperatura del forn necessitava
assolir els 1500°C, per arribar a aquesta
temperatura costava molt i un cop aconseguida no es podia deixar abaixar. El foc
cremava constantment i la llenya havia de
ser sempre abundant i tenir el màxim poder d’escalfor. Per tant, el forn de vidre no
es podia apagar mai, la producció havia
de ser contínua, només s’apagava un cop
l’any per netejar-lo i refer-ne els danys. El
forn no durava més enllà dels tres anys i els
gresols, que estaven exposats sempre a les
flames i a l’alta temperatura de fusió, no
passaven de quatre mesos.
El forn tenia un mestre vidrier propi, responsable dels processos de cuita i guardià de la fórmula amb
les proporcions precises dels ingredients. És
probable que l’espai de
treball de l’obrador fos
compartit per més d’un
operari vidrier. Els components més importants
són la sílice com a primera matèria, que s’extreu
de la sorra, així el forn
havia d’estar prop on hi

Paret amb restes vidrades
originàries del forn de
vidre de Can Beltran.
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Els edificis actuals fan suposar que, un
cop consolidada l’expulsió dels francesos,
partint del conjunt de materials dels mateixos enderrocs, es tornà a reedificar Ca
n’Esglésies, però pel que es pot veure només es reconstruí el necessari per poder ser
habitada, descartant emular tota possible
antiga grandesa. Les altres cases es van aixecar com un simple aixopluc per a les famílies. Ara només se sostenen, ampliades i
restaurades, les cases de Cal Ferrer i de Can
Merla. De Ca n’Esglésies a nivell popular
avui se’n diu Cal Cavall, havent perdut així,
fins i tot, el nom de l’antiga nissaga pairal,
actualment podem dir que s’aguanta deshabitada.

gran cambra rectangular, dóna peu a pensar que l’obrador de vidre del forn es trobava aquí mateix. Així la casa estaria adossada al seu costat, mentre el forn quedaria
més allunyat. Una altra possibilitat és que
el forn fos on hi ha la cambra, de manera
que la casa encara no existiria. Una última
probabilitat raonable estaria basada en la
possibilitat que la paret formés part de la
construcció de Can Beltran, o d’una posterior reconstrucció després del pas dels
francesos, aprofitant els blocs de l’obrador
i del forn situats en un altre lloc, com a elements constructius posats i aguantats amb
fang entre rocs i rajols.

Els nostres records

de Breda, el germà Narcís de Barrutell, es
declara posseïdor aproximadament de les
mateixes terres i pertinences que els Esglésies de l’any 1682, entre les quals en cap
moment s’esmenta el forn de vidre ni la
ferreria. L’any 1810 els francesos, tropes
compostes de mercenaris italians, quan
decideixen atacar el fort d’Hostalric situen
estratègicament campaments per tota
la zona de circumval·lació, un dels quals
consta documentat a la pujada del Mas Esglésies, si bé el record popular parla d’un
campament situat a Cal Sec. El cas és que la
soldadesca va cremar i destrossar l’edifici
del Mas Esglésies i els de totes les cases veïnes, matant la gent o obligant-la a marxar
espaordida per on va poder. Segons testimoni deixat pel seu rector, reverend Josep
Lacot, l’església de Gaserans i el campanar,
assolats pel foc, van quedar a punt de caure.

Els nostres records
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havia sorres silícies, les quals aquí, com a
punt més probable, es podrien trobar als
arenys de l’immediat torrent de n’Abert, si
bé la Tordera també era molt a prop. La
coloració verdosa dels atuells que conservem d’abans provenia del sodi, obtingut
de les cendres de plantes marines. D’entre
les algues de mar, algunes submergides,
en destacava la posidònia, coneguda com
l’alga dels vidriers, de les cendres de les
quals en treien el carbonat sòdic, que facilitava la fusió. Per obtenir-les evidentment
havien de desplaçar-se a les platges de mar
més immediates, si bé és possible que també poguessin aconseguir el sodi d’alguna
planta de terra més propera. El tercer element fonamental era el carbonat càlcic,
extret de la pedra calcària, que li donava
estabilitat i durabilitat. Per a l’obtenció de
combustible per al manteniment del fogar,
sembla que amb les extensions de boscos
de la zona havia de ser suficient.
Quan treien del forn un gresol amb la pasta de vidre, els vidriers començaven al seu
obrador la fabricació dels objectes encomanats. Amb el simple ajut d’unes pinces
i unes tisores feien una bola de pasta proporcional a la peça a fabricar, a la qual enganxaven el final d’un tub de ferro de més
d’un metre de llarg i, tot bufant per l’altre
cap, dotat d’una canella de fusta acoblada,
l’anaven fent rodar amb molta traça i un
elevat punt de virtuositat, manipulant la
bombolla lliurement en l’aire fins a aconseguir donar la forma a l’estri, afegint-li pasta per fer els brocs i les nanses i tallant els
sobrants, peces que ben acabades determinaven la producció comercial del forn.
La facturació dels forns de vidre anava dirigida principalment al mercat més proper,
sobretot per les dificultats del transport de
les peces que havien de dur ben protegides
entre herba seca o palla. Així és fàcil de determinar que era composta pels envasos de
vidre més utilitzats de l’època: gots, copes,
gerros, porrons, càntirs, setrills, ampolles i
garrafes.
Ara, quan parlem, en Joan Vilà i Casellas ja
és un home gran, però conserva l’ànim esportiu de tota la vida. De caràcter cordial,
en el seu tracte personal fa ús de la prudència, virtuts refermades per l’experiència de
les coses que la vida li ha anat presentant.
Casat amb la Maria Rossell i Lacomba, són
pares de la Dolors i la Neus. Han fet altres
coses, però els que els coneixem sabem
que la seva passió ha estat la vida de pagès, així amb l’esforç de cada dia han sabut
organitzar el seu mas, de proporcions regulars, adaptant-lo als canvis i innovacions
motivats per les exigències de cada temps,
tothora dintre d’un perfecte ordre. Aquí
ha nascut i ha viscut sempre. Segons el record popular que conserva en Joan de Can

Merla, abans d’haver-hi les cases del veïnat
del Mas Esglésies, els seus solars havien sigut ocupats per les corts i porxos destinats
als animals d’aprovisionament de materials
per a la fabricació del forn. Devien ser també els que transportaven els objectes de vidre fabricats a les seves destinacions i tot
ens fa pensar que formaven un bon estol
d’animals, suposadament de matxos i rucs,
ja que com hem vist feia falta traslladar,
probablement sempre a bast, moltes primeres matèries tant de prop com de lluny,
a més de fer arribar la producció a mans
dels clients. Finalment era necessari portar
molta llenya assecada, la qual seria desemboscada fins al pla pels mateixos matxos i,
a partir d’aquí, el transport semblaria reservat a una junta de bous amb la carreta.
També feia falta una brigada de bosquerols que s’ocupaven de tallar la llenya necessària. De la mateixa manera tot plegat
ens fa pensar que l’activitat del forn havia
d’ocupar un bon nombre de persones.
Un altre lloc suposadament vinculat al
Forn de Vidre podria ser l’anomenat Sot
dels Vidres, un indret proper a Can Beltran,
al qual fins fa poc la gent de les cases del
veïnat hi llençaven els objectes de vidre
trencats. Hipotèticament aquest fet podria
venir derivat d’haver sigut l’antic abocador de l’escòria, trencadisses, rebuig, etc.
del forn, havent continuat el seu ús per
part dels veïns com una tradició. Avui el
Sot dels Vidres és propietat de Can Pells. A
Gaserans encara queda una altra casa que
s’anomena Cal Vidre, però desconeixem si
té res a veure amb cap altra producció de
vidre.
Compartint la geografia amb les ocupacions majoritàries de pagesos i bosquerols,
des de molt antic als tres pobles del municipi de Sant Feliu de Buixalleu hi hagué
petites produccions industrials: pous de
glaç, forns de fabricació d’obra, de calç
i de pega, així com els segles XIX i XX hi
havia dos forns de cassoles, tots ells situats
en els indrets on tenien a prop les primeres matèries. Juntament amb els molins i
les fargues muntats des de principis del
segon mil·lenni, així com probablement
d’altres que desconeixem, es tractava
d’instal·lacions de fabricació molt significatives en l’entorn local, que, si bé a nivell de país no foren tan importants com
algunes indústries situades en les ciutats i
en les conques dels rius, sí que ajudaven
a configurar la indústria d’aquells segles
i que encara avui serien petites empreses
familiars. De tota aquella transcendent i
important fabricació del passat que nosaltres coneixem, pressuposem que la producció del Forn de Vidre de Can Beltran fou la
més artística.

Matagalls-Montserrrat 2014
Sònia Pararol urbanització Can Noguera i Carles Amargant del carrer Montseny

Va arribar el 20 de setembre! Un gran dia i
molt esperat. Quins nervis, quina emoció... a
les 15 h ja estàvem a punt per marxar. La motxilla preparada amb tot el que ens podia ser
necessari (aigua, barretes, tiretes, esparadrap,
manta tèrmica, paravent, frontal...), pels tants
quilòmetres que ens esperaven. Van venir a
buscar-nos la Núria, en Jordi i l’Esther. L’Esther
faria la cursa corrent, nosaltres segons la marxa, corrent i caminant. A més, en Jordi i la Núria
ens esperarien en el primer avituallament per
comprovar que tot anava bé durant els primers
17 km, i per si necessitàvem fer algun canvi de
vambes o roba.
Un cop a Coll-Formic, vam anar a recollir dorsals, xips i una tassa on posaríem la beguda als
avituallaments... Sentíem com donaven la sortida i la gent anava preparant-se per començar.
S’apropava l’hora de sortida! Bé! Peus preparats per sortir, untats amb vaselina i embenats... Va! Eren les 17 h, quedava un minut per
sortir... el cor bategava d’emoció! Tres, dos,
u... ja! Aquest era el principi de la nostra gran
aventura! Acabaríem? Anàvem molt mentalitzats per patir, sobretot jo, que fa molt poc
temps que faig esport... Sabíem que no seria
fàcil, però les ganes eren tantes que no se’ns va
passar pel cap no acabar. Tot i així no podíem

Els primers 17’5 km fins a Aiguafreda van anar
molt bé, en Carles notava un cert dolor al peu
des de feia dies i teníem por que anés a més...
el dolor es va anar mantenint i ens va deixar fer
aquest primer tram corrent. Tenim unes vistes
precioses!
Coll-Formic – Aiguafreda fet! Feia calor, havíem suat, mentre menjàvem a l’avituallament
d’Aiguafreda ens vam canviar samarreta i mitjons i sense entretenir-nos gaire vam acomiadar-nos de la Núria i en Jordi i vam continuar.
Sortint d’Aiguafreda ens esperava una forta
pujada i jo vaig començar a notar un malestar:
no sabia què em passava... Em costava caminar
amunt, em cansava i a més a més tenia ganes
de vomitar. I quines ganes! Res, doncs vomitem! Suposo que la taronja no se’m va posar
bé... quin desastre! Tan bé que havíem anat i
ara estàvem perdent temps... però aquestes
són les coses que no pots preveure. Res de pensar a abandonar, un cop tot a fora, vam continuar i de mica en mica aquell malestar va desaparèixer.
Mentrestant en Jordi i la Núria ens trucaven
per saber com anàvem i quan els vam explicar
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A ell li feia gràcia que l’acompanyés, a mi, sens
dubte, em va semblar impossible d’aconseguir.
La seva preparació física no té res a veure amb
la meva! I jo el faria anar lent si hi anava... Però
en vam anar parlant, ell s’hi va apuntar, i jo
vaig tardar uns dies a decidir-m’hi. Finalment,
vaig arribar a la conclusió que seria com una
posada a prova, caldria molt esforç i voluntat,
però que plegats podia ser una fantàstica aventura. Ja preinscrits, va arribar el dia del sorteig
i vam tenir la sort de poder ser acceptats tots
dos. Genial! Ara teníem poc més d’un mes i
mig per entrenar, per posar a prova quina capacitat tindríem per aguantar. A l’agost, aprofitant que estàvem de vacances, vam fer diverses sortides, pel Montseny, a Osor, a Sant Aniol
d’Aguja... Van coincidir dies de mal temps, que
convidaven a quedar-se a casa, però no, amb
pluja, vent o sol, nosaltres no vam perdre dia
per sortir.

saber com ens trobaríem i què trobaríem... No
calia pensar, només continuar i tirar endavant!

Esports

Aquell matí de temperatura suau i un solet encantador vam decidir pujar a Montsoriu des de
casa. Ja de tornada en Carles em va comentar
que tenia intenció d’apuntar-se a fer la Matagalls-Montserrat, una cursa clàssica catalana
que es fa cada any, i que ja ha arribat, enguany,
a la 35a edició.

el que ens havia ocorregut van decidir esperarse al proper avituallament a coll de Poses, al
km 32,8.

Esports
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Jo ja estava recuperada, el dolor del peu d’en
Carles també estava estable, així que amb els
frontals posats vam anar fent camí. Aquell silenci enmig del no res no tenia preu. Tant si
miraves endavant muntanya amunt, com enrere, es veien tot aquell seguit de llumetes que
feien un llarg camí... que agradable! Quina
tranquil·litat...
Arribats a coll de Poses, mengem una miqueta,
i ens acomiadem de la Núria i en Jordi. Ells ja
tornen cap a Hostalric; en Jordi al cap de poques horetes haurà de tornar a recollir l’Esther
a Montserrat. Segons ens diuen porta molt bon
temps i no compten que trigui gaire a fer el
cim.
Va! Tenim el proper avituallament a Sant Llorenç Savall, al km. 46’5. Arribem cap a les tres
de la matinada. Ens sorprèn veure una parelleta jove que fan la cursa acompanyats d’un gos.
Li fan fer estiraments i també algun massatge...
carai! Increïble...Les hores van passant, la nit és
fresca i humida, però de fred no en fa. A cada
avituallament canviem el grup de persones que
ens acompanyen. És curiós com tothom respecta i ajuda en tot moment, sense crits, sense
malentesos... Als llocs més complicats la gent
s’espera, quan hi ha algun entrebanc també
avisa. Molt de companyerisme, la veritat.
El dia es va despertant, la negra nit va desapareixent i el sol va traient els primers raigs... Ja
som a camí Moliner, a Matadepera. Aquí ens
donen dònuts, crec que tothom espera arribar
a aquest avituallament! En Carles menja molt
a gust els dònuts, jo, en canvi, no tinc gana,
menjo, però justet. Tinc més set que gana. Comencem a baixar pels carrers de la urbanització
de les Pedritxes. Ja podem veure Montserrat!
Quina il·lusió! Ens queda lluny encara, però ja
la veiem...
Al control número 8 ens fa gràcia veure com tenen esteses totes les samarretes de les passades
edicions de la Matagalls-Montserrat.

Seguim baixant per corriols, aquí la terra sembla argila, és molt vermella... comencem a notar el cansament, però de moment aguantem
perfectament.
Ja som a Vacarisses, hem fet 74,2 km, i ens esperen uns boníssims entrepans de Nocilla! Aquí
sí que tinc gana... mmm, boníssims! Queden
poc més de 10 km, dit així, sembla poca cosa,
però són molt durs... Es fa pesat arribar a Monistrol, bàsicament perquè hi ha molt de tros
que es fa per dins de Vacarisses. Un cop a Monistrol, queden 5 km fins a Montserrat... són
escales, i tot amunt, de vegades necessites peus
i mans per pujar... i les cames ja no em tiren...
em quedo sense forces, i li demano a en Carles
per parar. Tinc ganes de plorar, però no dic res
i continuo... pensar tot l’esforç fet per arribar i
que el final sigui tan dur... En Carles m’anima
tant com pot, em dóna tot el suport que necessito. Estic segura que sense ell no hagués pogut
continuar. Els seus ànims per fer-me seguir, les
seves animalades pujant per les pedres i les bestieses que diu em distreuen i fan que deixi de
pensar en el cansament... Carai de pujada! No
s’acaba? Som a dalt, la gent espera i ens anima
a arribar, queda molt poc! Vaaa! Ja ho veiem
davant, estem a l’últim control, veiem els que
han arribat (alguns dormint per terra, altres
estirats i muts, altres menjant...) Ja acabem de
ser-hi! Hi som! Arribem emocionats, amb ganes
de plorar, i abraçats plorem d’il·lusió d’haver
aconseguit aquest magnífic repte! Ha estat un
esforç considerable, tant físic com mental. Han
estat 85’5 km i més de 20 hores caminades! I
hem arribat sense cap lesió! Repte aconseguit!
I tot i haver estat dur, convençuts de tornar-hi
el proper any!
Ens espera la Núria, que ha estat en contacte
amb nosaltres durant tot el matí per saber on
érem i com estàvem. Tornem a casa amb una
aventura increïble més per explicar.
Gràcies, Núria i Jordi, per tot el vostre temps
dedicat a nosaltres. I a l’Esther, per la paciència
d’escoltar els nostres dubtes, per aconsellar-nos
en tot moment i orientar-nos.

Gràcies a tots pel vostre suport!

Gastronomia
Carmen Bassas i Meritxell
Codina del carrer Ignasi Sagnier

Ingredients
- 400 g de mel
- 400 g d’avellanes
torrades
- 1 clara d’ou
- Pa d’àngel

Com es prepara?

1- Poseu a coure la mel en un cassó al bany maria i aneu-la remenant. Quan estigui al punt, deixeu-la que es refredi i, quan sigui tèbia, afegiu-hi
una clara d’ou batuda a punt de neu.
2- Aneu remenant la barreja fins que sigui homogènia i, tot seguit, incorporeu-hi les avellanes i
remeneu-ho tot plegat.
3- Esteneu la barreja i talleu-la en peces de la
mida que desitgeu. Emboliqueu els torrons amb
pa d’àngel.

Torró cremat
Ingredients
- 500 g de sucre
- 500 g d’ametlles torrades
- 2 cullerades de mel
- 1 tasseta d’aigua
- Oli

Com es prepara?

1- Poseu una cassola a foc molt baix amb molt poca aigua
(aproximadament una cullerada) i el sucre. Aneu remenant
amb una cullera de fusta fins que el sucre quedi sec i enrossit, vigilant que no s’agafi al fons del recipient.
2- Tireu-hi les ametlles torrades senceres o trossejades, com
ho preferiu. Continueu-ho remenant amb paciència fins que
quedi tot ben lligat i les ametlles esclafeixin.
3- Retireu llavors la cassola del foc i aboqueu la barreja en
motlles untats amb oli per donar forma al torró.

Gastronomia

Torrons d’Agramunt
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Un 16è aniversari
Mossèn Rossend Roca

El racó del mossèn
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El dia 12 de juliol d’aquest 2014 es complí
el setzè aniversari de la vinguda a la
parròquia de Gaserans del Sr. bisbe Jaume
Camprodon. Vingué per administrar el
sagrament de la Confirmació i
per inaugurar i beneir les obres
extraordinàries que s’havien
realitzat en el temple parroquial.
S’havia fet un repàs general al
teulat. S’havia canviat tot el
paviment, substituint els rajols
d’argila, quasi tots trencats,
per peces de gres. I s’havia
col·locat un arramblador de
fusta treballada a la part baixa
de l’absis. El Sr. Bisbe felicità i
donà les gràcies a tots els fidels
per les aportacions econòmiques
que havien fet, gràcies a les
quals es pogueren realitzar totes
aquestes obres.
I començà la Missa de la Confirmació. En l’homilia explicà
què és la Confirmació. És el sagrament que ens augmenta la gràcia de
l’Esperit Sant per enfortir-nos en la fe,
fent-nos apòstols de Jesucrist. La confirmació dóna creixement i aprofundiment a la
gràcia baptismal. Ens arrela més profundament en la filiació divina que ens fa dir
“abbà”, Pare. Ens uneix més fermament a
Crist. Ens augmenta l’efusió dels set dons
de l’Esperit Sant que són: saviesa, enteniment, consell, fortalesa, ciència, pietat i
sant amor de Déu. O sigui, ens comunica
una força especial per ser veritables testimonis de Crist.
Els confirmats foren (per ordre alfabètic
pel primer cognom): Anna Basí Matas,
Marta Estapé Vilà, Anna Maria Muniesa
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Fotografia dels darrers confirmats a Gaserans,
12 de juliol de 1998

Cinc anys abans; o sigui, el 18 de juliol de
1993, reberen també a Gaserans el sagrament de la Confirmació: Francesc Pintu Pagès, Jordi Pintu Pagès, Sílvia Pla Mercader,
Elena Pla Mercader, Anna Sanitjas Olea,
Jordi Saula Masferrer, Àngel Torrent Xamaní, Josep Torrent Xamaní i Anna Pagès
Arenas.
En totes dues celebracions el Sr. Bisbe acabà
amb l’oració que porta el Missal: “Beneïu
sempre, Senyor, aquests vostres servents
que heu ungit, pel crisma i amb la imposició de les mans, amb el do de l’Esperit Sant,
que puguin vèncer totes les dificultats de
la vida, i que alegrin sempre l’Església, i les
seves famílies.”
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Pujol, Laura Muniesa Pujol, Gerard Oliveras Rosell, Carles Ribó Turón, Marta Sanitjas Olea, Meritxell Saula Masferrer i Adrià
Vila Campeny.
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Novembre
Diumenge 9 - Matança del porc. Organitza: Amics de Gaserans		
Antigues Escoles de Gaserans
diumenge 16 - Col·loqui: "Fem memòria" i cloenda Commemoració 20è aniversari foc del 94
Sala Polivalent
dijous 27 - Xerrada: "El bon ús dels medicaments, vols que en parlem?"
Sala de Plens de l'Ajuntament

Desembre
dissabte 6 - 16.30 h Taller: Elaboració d'un pessebre
Sala Polivalent

dissabte 20 - 19.30 h Els pastorets

		

diumenge 7 - Fira d'antiguitats
Cal Mestre - nucli de Sant Feliu

A partir de les 16.30 h Festa d'Hivern
Sala Polivalent
diumenge 14 - 17.30 h Quina per La Marató
		
Sala Polivalent
		
Dedicada enguany a les
		
malalties del cor

Entrada solidària
Sala Polivalent

dijous 25, NADAL - 11 h Pastorets de Gaserans
Església de Gaserans
divendres 26, Sant Esteve
		

Matí concurs de Pessebres
Grions

18 h Visita del Patge Reial
Sala Polivalent
dissabte 27 - Matí concurs de Pessebres
Gaserans i Sant Feliu de Buixalleu

Gener
dijous 1 - Quina. Organitza: C.B. Perxa d'Astor
Sala Polivalent
dilluns 5 - Els reis Mags a casa

diumenge 11 - Festa Cloenda del Concurs

		

de Pessebres
Església de Grions

Març
dissabte 7 - 16 h Jornades 17 i 18 Lliga Selva-Alt Maresme de Bitlles Catalanes
Exteriors Sala Polivalent
dissabte 14 - Roda d'Esbarts Catalònia
Sala Polivalent
Hi participen Esbart Dansaire Montsoriu,
Esbart Espiga d'Or, Esbart Dansaire Calafell
i Esbart Arrels de Lleida

