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Els restaurants

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

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

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
Restaurant Can Ferran: 656 464 510

Parc de Bombers: 972 864 420 / 972 874 085
ADF Guilleries-Montseny: Central: 972 860 989
Can Puig: 972 860 024
Emergències: 112

Farmàcies de guàrdia

I sempre ens té una bona estona parlant-ne: que sí... que
no... que si és necessari... que en aquest espai s’hi podria
posar una altra cosa... Així ens té revista rere revista.

de l'ABS de Breda - Hostalric - Sant Feliu
Horari: de 9 a 21 h de dilluns a diumenge
Farmàcia Joaquim d'Ocon-Encarna Gil
Santa Fe, 5, RIELLS I VIABREA. Tel. 938 472 294

I cada vegada la resposta és fer un editorial, perquè
creiem que és bo fer un petit resum del que hi ha a la
nova revista i donar l’opinió d’algun tema que potser
és important, però no surt en cap pàgina de la revista.

I les farmàcies d'Hostalric i Sant Feliu de
Buixalleu obren els diumenges de 9 a 13 h,
segons el següent calendari:
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Farmàcia Carme Tusell Massachs
Major, 59, HOSTALRIC. Tel. 972 864 155
Farmàcia Maria Victòria Sánchez
Crta. de Grions s/n (La Conna),
SANT FELIU DE BUIXALLEU. Tel. 972 865 323

Horaris de les misses

Mossos d'Esquadra: Santa Coloma: 972 181 675

Grions

Altres:
Estació de Servei Gaserans: 972 864 101
Recollida d'animals: 972 340 813
Auto-taxi Jaume: 872 012 203 / 609 188 172

Aquesta és la pregunta que ens fem des del Consell de
Redacció cada vegada que comencem a fer les correccions de la nova revista…

"Complex Vila Village"

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
Ensenyament:
Escola Alzines Balladores: 972 864 881
Escola Mare de Déu dels Socors: 972 864 469 / 972 874 130
INS Vescomtat de Cabrera: 972 864 987 / 972 865 357
Llar d'infants El Patufet: 972 864 435

Algú es llegeix l’editorial?

Restaurant Rústic Gastro-Bar: 972 874 681

Sala Polivalent: 972 865 116
(horari de dilluns a divendres als vespres)

Altres telèfons d'interès

Editorial.-

En aquest número hi trobarem totes i cadascuna de les
activitats fetes per les festes de Nadal, les que promou
l’Ajuntament i les que fan les nostres entitats. Ens hauran de posar més dies, per Nadal, perquè a Sant Feliu
no en fem prou.

Dissabtes i vigílies de festa a les 6 de la tarda

També hi surten les activitats de novembre: matança del
porc, el 9N, xerrada dels medicaments, fira d’antiguitats,
últim acte de commemoració del foc del 94... I és clar,
el nostre esbart amb les primeres sortides de l’any, els
senglaners, els joves, les activitats de l’escola... Però
aquesta és la primera revista de l’any, per tant, el que
ens fa més gràcia és la vida social; quina colleta de naixements, aquest 2014. També hi ha les seccions més estables: el racó del mossèn, els nostres records, salut i
gastronomia... I encara queden més cosetes que veureu
quan la llegiu.

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

Esperem que en gaudiu molt!

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

Consell de redacció i col·laboradors:
Sílvia Anfrons, Carmen Bassas, Presen Biniés, Ariadna Carbonell, Carme
Carreras, Meritxell Codina, Gemma Formiga, Mar Fortuny, Jaume Fugarolas,
Marta Gadea, Esther Gubert, David Miralpeix, Sixte Morera, Sara Negre,
Sandra Nualart, David Oliver, Francesc Pintu, Aina Pla, Josep i Sílvia Pla,
Martina i Toni Ramon, Núria Rico, Salvador Riera, Mn Rossend Roca, Pitu
Roig, Josep i Júlia Roquet, Maria Mercè, Núria i Mariona Sabadell, Xavi
Sitjà, Desiderio Tejero, Xavi Valls, Dolors Vilà, Sílvia Xamaní, Escola Alzines
Balladores, Colla senglanera de Sant Feliu de Buixalleu i Grions, parelles
dels casaments 2014 i de les noces d'or i pares i mares dels nens/nenes
nascuts el 2014.

Com és el cas d’aquest número, un número rodó: 30 revistes ja editades. Estem molt orgullosos de seguir editant la nostra revista i us volem donar les gràcies a tots
els que la feu possible. Moltes gràcies!

El Consell de Redacció

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

Resum dels plens municipals.

Informació municipal

2- Aprovació inicial de l’expedient d’habilitació
i modificació de crèdit 2/2014 del pressupost de
la corporació per a la compra de material informàtic per import de 7.200 euros. 		

fins a l’accés a Fogueres de Montsoriu, propietat
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, aprovar inicialment l’expedient de mutació demanial i
la cessió a favor de la Diputació de Girona.
7- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
311, de data 5.9.2014.

3- Aprovació d’adjudicació per a la compra d’una
fotocopiadora multifunció color.

Contractar com a auxiliar administrativa per reforçar
l’àrea d’administració general Àngela Torné Daniel.

4- Aprovació d’adjudicació per a la compra de la
maquinària i programari per a un nou servidor
informàtic.

8- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
336, de data 1.10.2014.

5- En relació amb el 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:

Contractar per fer les tasques de monitora per a
l’Esbart Dansaire Montsoriu i per a la colla del Tirabou Sílvia Pla Mercader, durant els mesos d’octubre
a desembre.

5.1- Aprovació definitiva del projecte.

9- Estudi i ratificació del decret de l’Alcaldia núm.
362, de data 14.10.2014.

5.2- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i convocatòria de licitació per procedir a l’adjudicació per urgència, procediment
obert, oferta econòmica més avantatjosa i un únic
criteri d’adjudicació del contracte per a l’execució
del projecte.

Adjudicar el contracte menor, urgent, oferta econòmica més avantatjosa i un únic criteri d’adjudicació
l’execució de les obres del Projecte de les actuacions
urgents d’adaptació a la seguretat i funcionalitat del
pavelló esportiu municipal de Sant Feliu de Buixalleu,
a la mercantil CLIFEL, SA, pel preu de 17.924,94 euros.

6- En relació amb el camí públic municipal de primer ordre núm. 13, coll de n’Orri-castell de Montsoriu-Arbúcies, en el tram que va des de la GI-552

10- Moció per aprovar la marca i imatge de la
Ruta de la Tordera i la riera d’Arbúcies.

Sessió extraordinària de 27 de novembre 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 extraordinària de 21.10.2014.
2- Estudi i aprovació de la proposta d’adjudicació
de la mesa de contractació del 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.

Adjudicar la contractació pel procediment obert,
oferta econòmica més avantatjosa i un únic criteri
d’adjudicació per a l’execució de les obres del projecte a Instal·lacions i Manteniments Arbúcies, SL
-IMAR- pel preu de 163.708,28 euros, amb una
baixa de l’11,20%, respecte del preu de licitació de
184.356,16 euros.

wifi
gratuïta
Zona

a la Sala Polivalent

Aquesta ajuda consistia en dos repartiments
mensuals de productes de primera necessitat,
per exemple: oli, sucre, farina, llet, pasta, llegums, salsa de tomàquet, conserves de peix...
en cap moment, aquest ajut ha consistit en una
compra completa, ha estat sempre un complement alimentari davant les dificultats econòmiques de les famílies a l’hora de fer una compra
alimentària equilibrada.
Des d’aquest gener, aquest servei l’ofereix el
mateix Ajuntament. Des d’aquí farem una
compra mensual d’aquests productes bàsics i
es repartiran a les famílies que des de l’Àrea
de Serveis Socials del mateix Ajuntament ens
siguin derivades.
L’ajut consistirà a distribuir quinzenalment
una sèrie de productes, similars als que lliurava Cáritas Hostalric, complementant-los mensualment amb productes d’higiene per a la llar
molt bàsics com ara lleixiu, gel corporal, sabó
per a la roba…, subvencionats per un programa de la Generalitat de Catalunya anomenat
Salut i Crisi. Aquest és un ajut limitat, ja que es
distribueix de manera proporcional a tots els
municipis de la comarca i sovint no dóna per
una distribució continuada.

Des de l’Ajuntament remarquem que realment
són famílies amb dificultats econòmiques severes, sovint amb infants a casa i en llargs períodes a l’atur sense cap ajut econòmic o bé amb
ajuts econòmics mínims o esporàdics.
Aquest passat mes de desembre, a través del
teatre solidari que es va organitzar des de
l’Ajuntament, es van recollir una sèrie de productes de primera necessitat (87 kg d’aliments
i 58 litres d’oli i llet) que van servir per fer poc
més d’una distribució de productes quinzenals.
Aprofitem també per comunicar-vos que a la
Sala Polivalent de Sant Feliu de Buixalleu trobareu un punt de recollida (en horari de tardes) anomenat Buixalleu Col·labora. Hi podreu lliurar tant aliments, com productes per a
la llar, roba, mantes, material escolar... tot allò
que vulgueu fer arribar a aquestes famílies que
malauradament es troben en aquesta situació
tan precària.
Des de l’Ajuntament volem agrair especialment
a Cáritas Hostalric el servei que ens ha proporcionat durant tants anys i a vosaltres us volem
agrair la vostra participació en el teatre solidari, així com també el donatiu que ha realitzat el
Club de Bitlles Catalanes Perxa d'Astor, valorat
en 400 €, que servirà per complementar aquest
servei de cares al 2015.

les Noves obres en el Castell de Montsoriu
Durant el mes de març han finalitzat les obres
de restauració dels murs i torres dels sectors
est i sud del castell de Montsoriu, amb la qual
cosa s'ha completat la consolidació
dels murs d'aquest sector que
en algunes zones estaven força
deteriorats per la presència de
vegetació. Aquesta actuació ha estat
promoguda pel Consell Comarcal de
la Selva i sufragada amb aportacions
de diverses administracions com
la Generalitat de Catalunya, la

Diputació de Girona i els Fons Europeus de
Desenvolupament Regional.

la urbanització del ducat del montseny
Amb data 24 de febrer de 2010 la Generalitat
de Catalunya va treure una línia de subvencions
destinada a les urbanitzacions amb dèficit de
planejament. Un cop realitzada la petició feta
per l’Ajuntament, la Generalitat va resoldre, en
data 1 de juliol de 2010, concedir una subvenció a l’ens local per tramitar el planejament de
la urbanització Ducat del Montseny (modifi-

cació de pla parcial, projecte de reparcel·lació
i projecte d’urbanització) per un import de
228.897,05 €.
Aquests projectes van ser adjudicats a
l’enginyeria Dopec, ja han estat aprovats definitivament i falta que s’executin les obres
d’urbanització.
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1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió ordinària de 25.09.2014.

Des de fa molts anys l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu subvencionava el subministrament que Cáritas Hostalric distribuïa a les famílies més necessitades del nostre poble.

Informació municipal

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:

UN NOU SERVEI AL POBLE

Resum dels plens municipals.

Sessió extraordinària de 21 d'octubre de 2014

Breus municipals.

En aquests moments s’està a l’espera que la
Generalitat tingui disponibilitat econòmica per
tirar-lo endavant.

Així, durant aquest temps, s’han mantingut diverses reunions tant amb el conseller com amb
el director general i diferents representants del
Departament de Territori i Sostenibilitat; per

tal d’explicar el model de poble i justificar la
importància que té per al municipi el catàleg.
S’ha treballat conjuntament amb els tècnics de
les diferents administracions que han emès informes. S’han resolt les 434 al·legacions fetes
pels propietaris de les masies, cases rurals o cabanes, s’han cercat fotografies aèries del vol de
1956, tot amb l’objectiu de fer el document el
màxim de robust possible.
Finalment s’ha obtingut un document amb 89
masies a Sant Feliu de Buixalleu, 186 a Gaserans
i 95 a Grions.

els Debats preliminars de la nova Llei de Territori
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un
procés de revisió dels objectius, els instruments
i els procediments dels quals ens hem dotat per
a l’ordenació del territori i l’urbanisme.
Aquests debats es plantegen com a un procés
de participació amb l’objectiu d’enriquir el
procés de reflexió en la fase actual del procediment legislatiu comú que ha de concloure
amb l’elaboració de la memòria preliminar de
la futura llei de territori, justificant i orientant
la redacció de l’avantprojecte de llei.

la Remodelació de les antigues escoles de Gaserans
Aquest és el darrer dels equipaments municipals que queda per condicionar. Per això s’ha
redactat un projecte de reforma i ampliació
tant de l’espai interior com exterior per dotarlo així d’una funcionalitat, nivell d’acabats i
equipaments suficients i, per tant, millorar-ne
les condicions d’ús. Durant el procés de redacció del projecte i per tal d’optimitzar les reformes es van mantenir diverses reunions amb
l’Associació Amics de Gaserans.
El finançament d’aquest projecte serà en part
per la subvenció rebuda pel PUOSC (Pla d’Obres
i Serveis de Catalunya) i la resta per fons propis
de l’Ajuntament.
Les principals actuacions que es duran a terme són:
- Adequació i urbanització de l’entorn exterior amb una nova pavimentació, enllumenat i una nova delimitació amb una petita
ampliació.
- Les principals actuacions previstes a l’edifici
són: sanejament i repintat de les façanes,
ampliació per a una nova zona de magatzem
i serveis, eliminació de dos pilars, renovació
de la fusteria, projecció interior de la coberta
amb un aïllant i la climatització de la planta
baixa.

El procés de participació ha constat de 6 sessions de debat presencials i de 6 formularis de
propostes en línia corresponents als 6 temes de
debat:
- Sessió 1: Classes de sòl, programació de nou
sòl urbà i estratègia supramunicipal.
- Sessió 2: Intervenció en la ciutat construïda.
- Sessió 3: Planejament urbanístic municipal.
- Sessió 4: Gestió i execució urbanística.
- Sessió 5: Espais oberts i paisatge.
- Sessió 6: Política de sòl per a ús residencial i
d’activitat econòmica.
Així, l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
(alcalde i regidors) ha participat activament en
les sessions 1 i 5, ja que són les que influiran en
el planejament i gestió del nostre municipi. I
s’ha volgut fer sentir la nostra veu perquè municipis com el nostre sempre queden en últim
pla.

nou portal web de
l'ajuntament
A finals del 2014 es va redissenyar la pàgina web
de l’Ajuntament, per tal d’actualitzar-la i millorar-ne la navegació. Així, també, en aquests
moments s’està treballant per tal d’augmentar
el volum d’informació que ofereix.
Aprofitem l’avinentesa per obrir l’oportunitat
que si algú té alguna idea o suggeriment per
millorar el portal web ens ho faci saber.
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Durant aquest temps s’han mantingut diverses
reunions entre l’Ajuntament, el Departament
d’Ensenyament (tant de la demarcació de Girona com de la Generalitat), l’Escola i l’AMPA,
on el projecte ha anat agafant forma fins que a
data d’avui ja es disposa del projecte definitiu.
Una de les particularitats d’aquest nou edifici és
que estarà calefactat amb biomassa, ja que formarà part de la xarxa de calor de l’ajuntament
i la Sala Polivalent.

Des de l’entrega a l’Ajuntament del Pla especial urbanístic del catàleg de masies, cases rurals i cabanes en data 4 d’octubre de 2006 en
què es va aprovar inicialment fins a l’aprovació
provisional passada pel ple de 23 de desembre de 2014, s’ha anat treballant el document
per reforçar-lo en base als criteris de valoració
que utilitza la Direcció General d’Urbanisme, la
qual l’ha d’aprovar definitivament.

Informació municipal

Informació municipal
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Durant aquests darrers anys s’ha seguit treballant en la nova edificació de l’escola, tot i
que no amb la celeritat que a tothom li hauria
agradat, a causa de la crisi econòmica i de les
retallades.

el Catàleg de masies

Breus municipals.

La construcció de l’Escola Alzines Balladores
segueix endavant

Espai Polític

Les noves tecnologies:

Espai polític

Ja ho diu la dita, quan fas coses que t’agraden i
t’il·lusionen, el temps passa molt ràpid, oi? Doncs és el
que ens ha passat en aquesta darrera legislatura, han
estat quatre anys molt intensos, amb problemes, però
també amb alegries. Han estat caracteritzats per un
període econòmicament complicat, però, tot i això, i
gràcies a la bona gestió econòmica i a les subvencions
aconseguides, s’han pogut fer inversions importants
en la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi, com són la reposició de les canonades que van de
Can Muntal a les Brugueres i de l’Alzina de les Absoltes a Can Mateu i l’ampliació del subministrament en
alta a la zona del Rieral i la urbanització de Rio Park.
Pel que fa als equipaments municipals, s’ha pogut
millorar el servei que donen gràcies a la construcció
de dues barbacoes, una a Cal Mestre i l’altra a la sala
polivalent, i així es dóna resposta a les demandes de
les entitats; també s’ha adaptat a la seguretat i funcionalitat actual la sala polivalent i s’ha projectat la
remodelació de les escoles de Gaserans. Pel que fa a
infraestructures s’ha pogut arranjar la carretera que
va de Can Muntal a les Brugueres i s’ha condicionat
un aparcament a la zona de coll de Castellar per als
visitants del castell de Montsoriu. Però sense oblidar
el manteniment de tots els equipaments i infraestructures ja existents.
Som un poble actiu i inquiet, que té ganes de fer
coses, millorant les que ja té o fent-ne de noves.
I aquests darrers quatre anys en són un clar reflex.
En aquests anys, gràcies a la resposta de la gent hem
estat capaços de seguir i millorar algunes festes i activitats. Així, per exemple, la Trobada de Santa Bàrbara ha passat a ser gestionada íntegrament per
l’Ajuntament, o s’ha volgut redefinir la Revetlla de
Sant Joan, en la qual ara es fan sopars servits pel jovent del poble i una gran foguera, tot acompanyat de
ball. S’ha intentat fer la Festa d’Homenatge a la Vellesa més propera i que any rere any guardés alguna
sorpresa; així, i arran d’aquesta festa, s’han iniciat sortides culturals de cap de setmana destinades a majors

de 65 anys. Un altre clar exemple és l’Esbart Dansaire
Montsoriu, que durant aquests anys ha passat de poc
més de vint dansaires a gairebé quaranta, a tenir local
d’assaig propi i un nou vestuari per a les actuacions;
en part, ha estat gràcies al treball fet per millorar la
cohesió de grup, fent sortides i àpats conjunts. La revista municipal Sant Feliu Diu ha celebrat els 25 números editats, i aprofitant aquesta fita, es va voler
redissenyar i canviar el sistema d’edició i gestió que
fins llavors s’havia dut i que actualment es fa tot des
de l’Ajuntament. S’han programat una sèrie d’actes
amb motiu de la commemoració de l’incendi de 1994,
s’ha instaurat una nova activitat per Nadal, en la qual
els veïns elaboren el pessebre que queda exposat a la
sala polivalent i s’ha aconseguit que SM Els Reis Mags
contestin les cartes dels nens i nenes del poble. Així,
el calendari d’activitats anuals s’ha vist enriquit amb
l’escola d’esquena, la gimnàstica hipopressiva, la gimnàstica dolça, el seitai i el kundalini ioga, i amb cursos
de diverses temàtiques (informàtica, fotografia digital, primers auxilis, feng shui, intel·ligència emocional, eines per a la recerca de feina, sardanes, manipulador d’aliments, etc.) i xerrades per a famílies.
Durant aquest temps tampoc ens hem oblidat de la
situació en la qual estem i com en són d’importants
la feina i les ajudes socials. Per la qual cosa s’han tirat endavant projectes com la borsa de treball de la
Xarxa SIO, darrerament el repartiment d’aliments a
les famílies necessitades i les ajudes per a material o
menjador escolars entre d’altres; així com s’han encetat iniciatives noves com són els teatres solidaris
per recollir aliments. S’ha aprovat provisionalment el
catàleg de masies i ja es disposa del projecte definitiu de l’escola Alzines Balladores (a l’espera de l’inici
de les obres). Som plenament conscients de com n’és
d’important la vida associativa del municipi, per la
qual cosa les subvencions a les entitats i grups del poble s’han mantingut.
Pel que fa al turisme, s’ha publicat un nou tríptic del
municipi, s’ha redissenyat la web de l’Ajuntament
i s’està treballant en la Ruta de la Tordera i la riera
d’Arbúcies com a punt d’atracció de visitants.
Un altre àmbit important és el medi ambient, i més
amb un municipi com el nostre, per la qual cosa una
iniciativa com el Pacte d’Alcaldes ens ha permès fer
actuacions com és la construcció d’un sistema centralitzat de calefacció per biomassa per a l’Ajuntament,
sala polivalent i futur edifici de l’escola. També s’ha
treballat per la bona gestió dels residus i la depuració
de les aigües i s’ha seguit apostant pel compostatge
casolà.
Quan un s’estima el seu municipi, hi creu i fa les coses
perquè li agraden, el motiven i l’il·lusionen, el temps,
les ganes i l’energia no falten. Així volem continuar
els propers quatre anys i seguir fent de Sant Feliu el
poble de tots!

Desiderio Tejero de la urbanització Ducat del Montseny
Autoria: Fundació Pere Tarrés - Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans

Introducció
Al costat de les potencialitats educatives de les noves
tecnologies trobem un seguit de riscos que cal tenir
presents. En aquest sentit, i com succeeix en altres
àmbits vitals, la prevenció dels riscos i el coneixement de l’entorn on actuem, en aquest cas la
xarxa, són les millors eines perquè infants i joves gaudeixin d’una experiència positiva amb
l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Aspectes essencials com la privacitat a la
xarxa i la protecció de dades, les principals mesures
de prevenció als dispositius informàtics o el correc-

te ús de les xarxes
socials són essencials per evitar ser
víctima de qualsevol
pràctica
perillosa
a la xarxa. A continuació us oferim els
principals riscos i els
mètodes de prevenció més adients en
cada situació.

Dades personals i privacitat
Tal com passa a la vida real, la no virtual, a la xarxa
disposem com a infants, joves o adults d’una
identitat pròpia i única, amb noms i cognoms,
amb dades personals i amb una personalitat
concreta. També com a la vida real, hem de tenir
cura de qui accedeix i amb quins permisos a les
nostres dades per tal que la nostra identitat,
en aquest cas digital, no estigui sota cap risc.
Les dades personals, el nostre correu electrònic, gestor principal de les nostres comunicacions a internet,
o la seguretat del nostre ordinador o dispositiu, són
elements primordials que sempre cal tractar amb la
màxima seguretat possible mitjançant alguns passos
senzills.
Vídeo recomanat: el mag de la xarxa. En aquest
vídeo, conegut a mig món, podeu veure què pot
suposar no prendre mesures per tenir la informació
segura a la xarxa. Aquest mag no sap les coses pels
seus poders, els usuaris li han posat a la vista.
https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I&xyt-cl=85114404&feature=player_embedded&x-ytts=1422579428

- Disposar de contrasenya d’accés al PC (recomanable).
- Realitzar còpies de seguretat periòdiques.
A internet
- Bloquejar les finestres emergents i només afegir-hi excepcions.
- Connectar-nos a xarxes segures.
- Contrasenyes alfanumèriques i diferents (no
utilitzar sempre la mateixa).
- Tancar sempre les sessions en qualsevol lloc.
- Vigilar si fem login des d’espais públics.
Als dispositius perifèrics
- Fer sempre una anàlisi d'USB, disc dur extern,
etc. desconegut que utilitzem al nostre PC.
- Si l’hem introduït a un PC aliè, analitzar-lo també.
- Fer còpia de seguretat del contingut important.
A l'Smartphone
- Comptar amb un antivirus.

Mesures de prevenció

- Bloqueig automàtic i codi o patró per accedir-hi.

A l'Ordinador

- Tancar les aplicacions i sessions.

- Comptar amb antivirus i tallafocs activats.

- Connectar-nos a xarxes segures.

- Realitzar anàlisis periòdiques de possibles infeccions.

Xarxes socials
Dins del conjunt d’internet, les xarxes socials s’han
convertit en els darrers anys en un fenomen molt potent en el qual encara estem aprenent a interactuar.
Infants i joves parteixen amb l’avantatge de pertànyer a una generació digital que està fent de la xar-

xa i les noves tecnologies una eina d’aprenentatge,
coneixement i entreteniment implícita en el seu creixement. Tanmateix, el desconeixement total de
l’entorn fa que sigui important una orientació
en l’ús de les xarxes socials, riscos i mètodes de
prevenció principals.
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Ja fa gairebé 4 anys de les darreres eleccions municipals, al maig de 2011. Aquestes es presentaven diferents, érem llista única. Així vam encetar una nova
legislatura caracteritzada per no tenir oposició. A diferència d’altres vegades, aquest cop només tindríem
el nostre punt de vista i tenint en compte que les
coses no es poden fer sempre bé per a tothom, ens
havíem de replantejar la manera de funcionar. Les
opinions dels veïns i entitats del poble havien de tenir
molt més pes. Per tant, durant aquest temps hem intentat treballar més al costat de la gent, trobant-nos
amb els veïns, fent a la gent partícip de les activitats, i
tenint en compte les opinions i demandes de tothom
i intentant, sempre dins el possible, resoldre-les. En
resum, fent que els veïns se sentin involucrats en la
vida del municipi. Creiem en aquest tarannà, per això
és un valor a potenciar d’aquí endavant.

consells per a pares i mares

Informació i consells

Quatre anys fent Sant Feliu!

- Evitar la dependència a connectar-nos durant
un temps massa extens cada dia.

- Utilitzem contrasenyes segures.

- Disposar d’un entorn relacional propi a la vida
real, amics, família, etc.

- No guardar les contrasenyes, sobretot en espais
públics.
- Si descobreixes que han entrat al teu compte,
cal comunicar-ho i denunciar-ho.
- Si algú suplanta la teva personalitat i es fa passar per tu, cal comunicar-ho i denunciar-ho.

La informació del nostre perfil: sabem
què poden veure els altres?
Tenir en compte:
- Quin grau de seguretat i privacitat tenim als
nostres comptes de Facebook o d’altres xarxes
socials.
- Conèixer quina informació posa al nostre perfil.
- Conèixer si els altres poden o no poden publicar
al nostre mur.
- Conèixer si tenim activat algun tipus de servei
de geolocalització.
- Conèixer quines aplicacions externes a les xarxes socials tenim vinculades.
- Comprovar les imatges nostres, així com els etiquetatges que ens fan d’altres persones.
- Evitar que amics coneguts a la xarxa puguin
veure informacions que no desitgem o puguin
fer ús de les nostres publicacions.
- Prendre consciència que les nostres publicacions, imatges, etiquetes, etc. poden afectar a
terceres persones.

- Relacionar-nos a la xarxa, principalment, amb
persones del nostre entorn físic real.
Riscos lleus o moderats:
- Ús abusiu o freqüent – Un noi no rendeix a l’IES
per haver estat tot el cap de setmana jugant a un
nou joc de la consola.
- Sedentarisme – Una noia amb sobrepès es passa
tot el temps lliure davant de la pantalla i no fa
exercici.

És important, per tant, que coneguin quines són
aquestes pràctiques negatives, com poden detectarles si en són víctimes, com poden prevenir-les i, molt
important, com actuar i a qui adreçar-se en cas de
patir algun tipus d’assetjament virtual.

Cyberbulling
Assetjament a la xarxa de menor a menor d’edat a
través de les xarxes socials.
Característiques: un menor amenaça, humilia, molesta o destorba un altre menor a través d’internet o
d’altres mitjans tecnològics.
Com cal prevenir i actuar en cas de ser-ne l’afectat?
- No responguis a provocacions, ignora-les.
- Comporta’t amb educació a la xarxa, t’allunyarà
de tenir problemes.
- Si et molesten, deixa la connexió i demana ajuda.

- No cedir a cap tipus de xantatge a la xarxa.

Enllaços i recomanacions
Denunciar males pràctiques a la xarxa:
- Protégeles: Línea de denuncia (Govern
d’Espanya)
- Internet sin acoso
Conèixer els drets dels menors:
- Portal del menor
- Els drets de l'infant
- 50 anys d'esplai: Drets dels infants

Recomanem:
Vídeos sobre privacitat per a joves (Agència Catalana de Protecció de Dades):
- Així de fàcil: a internet mai saps què faran amb
les teves imatges
- Bunnyboy: a internet pots ser qualsevol
- Hotbabe: sorpresa!
- La tutoria: no sempre ets anònim com penses
- L’àlbum de fotos: com et veuran en un futur?
- Només era una broma: tu decideixes què vols
que sàpiguen els altres
- Poke: tranquil, això només passa a les pel·lícules.

Normativa sobre protecció de dades:

- Agregar gent desconeguda – Un estudi revela
que un adolescent té, per mitjana, 116 persones agregades com a amics al MSN Messenger®.
Realment les coneix a totes?

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

- Relacions distorsionades – Un noi força tímid
posa més energia a relacionar-se a través de xats
i fòrums que amb els seus amics.

Com succeeix en tots els àmbits de la seva vida, els
infants i joves també interactuen amb les noves
tecnologies a casa. És per això que, igual que en
d’altres entorns educatius com l’escola o l’esplai, és
important que es faci una gestió correcta de
l’ús d’internet, mòbil o d’altres dispositius informàtics a casa. En aquest sentit, pares i mares tenen un paper important juntament amb professors,
monitors, etc., a educar sobre una relació correcta
dels infants i joves amb les noves tecnologies.

és important observar quin consum en fan els
nostres fills a casa. Veuen la televisió, utilitzen
internet per a buscar informació, per a llegir publicacions sobre les seves aficions, per a xatejar,
utilitzen Whatsapp per a comunicar-se amb els
seus amics, juguen a videojocs... A més del propi ús, també és important observar aspectes com
els horaris, el temps que hi dediquen al dia, etc.,
per tal d’esbrinar quines millores, potencialitats
o canvis podem oferir-li.

En ocasions es confon la natural tendència a descobrir el món pròpia dels tres anys d’edat amb "un alt
sentit d’independència", quan el cert és que un nen
o nena a aquesta edat no necessita ser independent;
allò que necessita és "explorar depenent" per a
aconseguir la veritable independència a mesura que
creix i aprèn a actuar en societat.

- Interactuar amb ells: sense cap mena de dubte,
el fet de compartir l’ús de les noves tecnologies a
la llar és un factor essencial. Si els infants i joves
veuen que els seus pares i mares també són usuaris habituals d’internet, televisió, xarxes socials,
aplicacions informàtiques, etc., i a més en fan ús
amb ells de manera compartida, afavorirà molt
la visió dels infants de les noves tecnologies com
un element comú amb els seus progenitors. Amb
això aconseguirem que el seu ús sigui més socialitzat a la llar, així com les inquietuds, dubtes o
problemes.

Riscos importants o greus:
- Assetjament de caire grupal – Dos nois insulten
un tercer noi/a mitjançant missatges públics publicats a un blog o privats a través d’una xarxa
social.
- Assetjament de caire afectiu o sexual – Un adult
que es fa passar per jove és agregat per una noia
de la qual treu imatges i dades personals.
- Quedar amb persones desconegudes (sense
anar acompanyat) – Un noia queda amb un noi a
un parc (sense saber edat ni identitat real).
- Addicció i aïllament – Un noi es passa tot el
temps jugant a un joc en xarxa sense sortir de
l’habitació. Sovint no va a classe i es queda a casa.

Pràctiques perilloses a internet
Associades a internet i a les pròpies xarxes socials,
en les darreres dècades s’han detectat diverses pràctiques ofensives a la xarxa de les quals els infants i
adolescents poden ser-ne l’objectiu principal.

- Evitar que ens puguin treure imatges del PC
mitjançant una bona seguretat del mateix.

- No facilitis dades personals a ningú.
- Si et sents assetjat, guarda les proves, converses…

Grooming
Assetjament d’un adult a un menor a través de les
xarxes socials.
Característiques: mitjançant una xarxa social, un
adult intenta guanyar-se la confiança d’un menor.
Té relació directa amb els casos de pederàstia, pornografia infantil o assetjament sexual.

Sexting
Enviament de continguts eròtics o pornogràfics mitjançant internet o el telèfon mòbil.
Característiques: pot portar a la sextorsió. Una persona fa xantatge a l’altra perquè posseeix una imatge seva enviada per sexting.
Com cal prevenir i actuar en cas de ser-ne l’afectat?
- No proporcionar imatges o informacions comprometedores ni posar-les a l’abast de terceres
persones a través de les xarxes socials.

Consells per a pares i mares

El nou paper educatiu dels pares i mares té,
doncs, com a finalitat, que els infants siguin actius en els seus aprenentatges, amb la qual cosa
es generarà una pedagogia de l’aprenentatge
a fi que els nens aprenguin de l’experiència i
de la paraula. En un món on s’ensenya que la imatge és anterior a la paraula, és evident que cal ensenyar els nens a aprendre.
És fonamental permetre que els infants participin i
reflexionin, i fins i tot que generin noves idees, perquè aquests són els seus nous contextos, en els quals
ja és possible actuar des de petits a través de les xarxes socials.
Hi ha diversos consells importants per a les famílies
per afrontar la relació dels seus fills i filles amb les
noves tecnologies:
- Conèixer l’entorn: per tal de poder entendre i
actuar en l’educació dels nostres fills i filles vers
les noves tecnologies és important que pares i
mares tinguin un cert coneixement sobre aquest
tema. Per tant, és interessant que pares i mares
coneguin el funcionament d’un ordinador, les
possibilitats de navegar per internet, la necessitat d’anar amb compte a les xarxes socials o de
com funcionen les aplicacions del mòbil, entre
d’altres. Només coneixent l’entorn podrem actuar correctament amb els nostres fills.
- Conèixer els hàbits del nostre fill/a: a més de
saber utilitzar les diferents tecnologies, també

- Espai públic per a les TIC: en relació amb el punt
anterior, un factor interessant és que els propis
dispositius estiguin en un espai públic de la casa,
com per exemple el menjador. El fet de tenir
l’ordinador allà, per exemple, o com a mínim un
ordinador d’ús comú, fa que també l’ús sigui més
públic i més transparent per a tots els membres
de la família. El mateix succeeix amb altres tecnologies com la televisió, la videoconsola, la tauleta... algunes de les quals ja han adquirit amb
el pas dels anys un caràcter molt "social" dins
l’espai de la casa.
- Mesures de seguretat: és important que pares i
mares coneguin com fer dels dispositius tecnològics eines segures per a l’ús d’infants i joves. En
aquest sentit, existeixen opcions de seguretat del
navegador, antivirus i tallafocs, contrasenyes per
a cada usuari que accedeixi a l’ordinador, etc.,
que poden evitar l’accés a informació no adequada per part de l’infant. És important que aquest
procés no sigui aliè a l’infant, sinó que conegui
quines mesures de seguretat tenen i com poder
actualitzar-les o millorar-les en tot moment, i on
adreçar-se en cas d’algun problema.
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Tenir en compte:

- No diguem les contrasenyes a ningú i evitem
que les puguin mirar.
- Tancar sempre les sessions, sobretot en espais
públics.

10

Utilització excessiva de les xarxes socials

Informació i consells

Mesures de prevenció en l’ús de les xarxes
socials

Joventut
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David Miralpeix

No!

Tècnic de joventut

Què és la Garantia Juvenil?
La Garantia Juvenil és una iniciativa en l’àmbit
europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes
els requisits, en un termini de quatre mesos,
la Generalitat t'oferirà una oferta de treball,
pràctiques o formació.
El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la
Garantia Juvenil s'ha delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys i menors de
25 anys, o menors de 30 anys en el cas de joves
amb un grau de discapacitat igual o superior al
33%, inscrits o no als serveis d'ocupació, i que
no tenen feina ni estan formant-se.
L'objectiu principal és garantir que els joves
menors de 25 anys puguin rebre una oferta
d'ocupació, d'educació contínua o un període
de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturats.
L'estratègia d’emprenedoria i ocupació jove,
en la qual s'emmarca la Garantia Juvenil, inclou
un catàleg de mesures ajustades als diferents
perfils de joves.
Les mesures previstes es vertebren entorn de
quatre eixos principals d'actuació:
- Millora de la intermediació
- Millora de l'ocupabilitat
- Estímuls a la contractació
- Foment de l'emprenedoria
Un total de 100 mesures per facilitar la inserció dels joves al mercat laboral, el foment de
l'esperit emprenedor, així com la millora de
l'ocupabilitat.

Què ha de fer un jove per donar-se
d'alta al sistema de Garantia Juvenil?
Per ser-ne beneficiari s'han de complir els requisits establerts i accedir al Fitxer del Sistema
de Garantia Juvenil per inscriure's. Accés amb
DNI electrònic o certificat.
Requisits:
- Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen
part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa
que es trobin a Espanya en exercici de la
lliure circulació i residència. També podran
inscriure's els estrangers titulars d'una auto-

I ja està?

rització per residir en territori espanyol que
habiliti per treballar.
- Estar empadronat a qualsevol municipi de
Catalunya.
- Tenir més de 16 anys i menys de 25, o
menys de 30 anys en el cas de persones amb
un grau de discapacitat igual o superior al
33 per cent, en el moment de sol·licitar la
inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional
de Garantia Juvenil.
- No haver treballat en els 30 dies naturals
anteriors a la data de presentació de la
sol·licitud.
- No haver rebut accions educatives que
comportin més de 40 hores mensuals en els
90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
- No haver rebut accions formatives que
comportin més de 40 hores mensuals en els
30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
- Presentar una declaració expressa de tenir
interès a participar en el Sistema Nacional
de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions
que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

I un cop inscrit al meu Punt d’Informació
Juvenil o Oficina Jove, què?

Després de l’entrevista, se t’oferirà un itinerari
que incidirà en aquells aspectes que hagis de
reforçar per assolir els objectius proposats.
Depenent de la primera valoració realitzada
mitjançant l’entrevista inicial els itineraris que
podràs realitzar giraran al voltant d’aquells aspectes que hagis de reforçar per assolir els objectius proposats.
Els itineraris estan formats per diferents programes i actuacions de la Generalitat de Catalunya
que tenen com a objectiu que t’incorporis al
mercat laboral amb les majors garanties d’èxit.
Tant si has acabat d’estudiar i vols explorar el
mercat laboral, com si no vas acabar els estudis i ara t’agradaria tornar-hi, posem a la teva
disposició uns serveis que et facilitaran el camí
triat. Un cop ja siguis dins de la Garantia Juvenil, conjuntament buscarem l’actuació o actuacions que més s’adaptin al teu perfil i als teus
requeriments.

- Itinerari 1- Orientació laboral i suport
a la cerca de feina
Si no saps de què pots treballar, si busques feina i no saps per on començar o si t’has plantejat treballar a l’estranger, t’acompanyem
en tot aquest procés i t’ajudem a aclarir els
dubtes que et puguin sorgir.
- Itinerari 2- Reforç de la teva formació
i experiència
Has acabat fa poc els estudis i vols fer pràctiques? T'estimaries més fer formació per millorar en la teva professió?
- Aprenent i treballant
- Programes de segona oportunitat
- Formació professional amb certificat
professional
- Formació professional en idiomes i TIC
- Programa Formació i Inserció
- Fem Ocupació per a Joves
- Joves per a l’Ocupació
- Pràctiques no laborals en empreses
- Itinerari 3- Posar en marxa la teva idea
de negoci
T’has plantejat crear una empresa? Tens una
idea i vols comprovar si és viable? Tens perfil
emprenedor?

Per a més informació, envieu un correu electrònic a dmiralpeix@selva.cat.

Envia’ns la
teva foto

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

Una nou
vermella

Un cop t’hagis inscrit i en un termini màxim de
30 dies contactarem amb tu i et citarem per
fer una primera entrevista.
En aquest punt, rebràs un servei d’atenció personalitzada on es farà l’acollida i una primera
identificació dels teus objectius professionals i
les teves competències per assolir-los.
Una vegada feta aquesta primera entrevista a
l’Oficina de Treball, t’oferirem unes actuacions
concretes i se t’assignarà una tutorització personalitzada i especialitzada, més o menys
intensa, segons les teves necessitats.
Aquesta tutorització es dissenyarà a mida,
d'acord amb el teu perfil i els objectius que vols
assolir, i pot ser des d’un seguiment no presencial per correu electrònic o telèfon, fins a una
tutorització intensiva i especialitzada.

En Josep Pla de Villa
Massaguer ens ha
enviat aquestes dues
curioses fotografies!

El castell de Montsoriu flotant
en un mar de núvols
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Un nou impuls a l'ocupació juvenil

Aquesta tutorització t'oferirà suport i acompanyament, amb l’objectiu de reforçar l’actuació
que estiguis desenvolupant i t’ajudarà a treballar aspectes personals, formatius i laborals
bàsics.

Aquests itineraris són:

Joventut

La Garantia Juvenil

Tutorització intensiva i especialitzada

L'escola Alzines Balladores.

A la tarda, un cop confeccionats tots
els estels, vam sortir plegats fora
de l’escola. Els nens més grans van
llegir un manifest de la pau i seguidament vam fer una rotllana per
cantar plegats la cançó de la pau "El
món seria més feliç".

Per finalitzar la diada vam fer volar els estels que havíem construït
al matí, alguns dels quals portaven
desitjos de pau escrits.

Els dos primers dies es van realitzar tallers
entre l’alumnat d’infantil i també entre
l’alumnat de primària. Aquests constaven de
diferents materials per poder experimentar
amb la llum. També es van plantejar diferents
enigmes als alumnes per tal que poguessin
investigar i trobar una resposta com: “Sabeu
per què els insectes van a la llum?”

Per concloure aquesta setmana alguns mestres van fer un
petit espectacle d’ombres xineses que consistia a endevinar els personatges o dibuixos
en funció de la banda sonora
i de les ombres que es projectaven.

març 2015_Sant Feliu Diu 30

Cada aula va dissenyar uns estels. A educació infantil un
estel per a cadascú i realitzats d’una manera més senzilla però no per això menys vistosa, i primària va confeccionar un estel per parelles, treballant així el valor de
compartir i construir plegats.

Enguany la setmana cultural ha estat dedicada a la llum i el color. Durant tres dies
hem realitzat diferents activitats per tal de poder descobrir de manera vivencial i
creativa característiques i propietats de la llum i els colors.
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Ensenyament

Ensenyament
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El dia 30 de gener és el Dia Mundial de la Pau i no violència a l’escola. És el dia en què es commemora la mort de
Mahatma Gandhi. Per aquest motiu durant tot el dia van
variar les activitats que es fan normalment a l’escola per
poder celebrar plegats el dia de la Pau.

Setmana cultural:
llum i color

L'escola Alzines Balladores.

Dia de la Pau

David Oliver de Can Rata

L'AMPA de l'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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El matí del 19 d'octubre començava amb sol i
semblava que ens acompanyaria tot el dia. Cap
a les 10 vam sortir del poliesportiu de Massanes en direcció al pont penjat. Enmig del típic
paisatge de la Selva, de seguida vam baixar i
les corredisses dels més inquiets es van posar
per davant. Els bolets treien el cap als volts de
Can Ramilans, una casa majestuosa que ens va
impressionar i que ens servia de referent per
saber que ja faltava poc. Després de passar per
un corriol arribàvem a l'objectiu, el pont penjat
de Massanes, un pont fet el 1923, que serveix
per travessar la riera de Massanes, a tocar de la
carretera de Riu Clar.

Trobades del Servei Local d’Orientació
Familiar a l’Escola Alzines Balladores
Sílvia Anfrons de Can Nolasco
Aquest curs 2014-2015 la Diputació de Girona
ens ha tornat a concedir l’SLOF i, com el curs passat, les trobades es fan en una aula de l’escola.
Aquest any tenim com a conductora del servei
l’educadora Anna Iglesias que, gràcies a la seva
experiència i saber fer, aconsegueix donar-nos
algunes línies a seguir en aquesta tasca tan difícil que és educar els nostres fills i saber gestionar els problemes que ens anem trobant pel
camí. A les trobades parlem de temes molt di-

versos, però a principi de curs hem treballat els
punts forts i punts febles de la nostra família, la
importàcia de tenir un bon vincle afectiu entre
pares/mares i fills/es i també s’ha parlat de temes com la pèrdua d’un ésser estimat.
Les properes trobades seran els dies: 9 i 23 de
març, 20 d'abril, 5 (dimarts, per festa de lliure
disposició) i 18 de maig i 1 de juny. Recordeu
que si voleu venir amb els vostres fills, l’AMPA
posa a la vostra disposició una monitora que
tindrà cura d’ells mentre estigueu a la trobada
de pares i mares.

Després de saltar, contemplar, cridar i riure,
vam girar cua i davant de Can Ramilans vam fer
parada per fer un mos de pa amb xocolata que
ens va anar molt bé. Tot seguit vam enfilar cap
al poliesportiu un altre cop.

A banda d’això, fins a final de curs hi ha previstes les següents xerrades monogràfiques:

Un cop allà, per fer una mica de gana, vam fer
dues gimcanes. Una on els nens i nenes havien
de buscar productes relacionats amb la tardor,
pinyes, moniatos, castanyes, bolets, fulles... els
xics van córrer amunt i avall una bona estona.
A continuació vam fer una segona gimcana
d'obstacles, en la qual els nens van participar
amb molta il·lusió i els pares també! Es van engrescar a fer-la amb un esperit molt esportiu.

- Com explicar contes als nostres fills, dissabte 18 d’abril a les 10.30 h.

Després del cansament, ens va anar molt bé el
dinar per recuperar forces. A la tarda ens va
quedar per fer una activitat més tranquil·la, la
d'escoltar contes de la tardor amb la Marieta
Contacontes. Va explicar el conte del cargol i
l'herbeta de poniol, va deixar els més petits ben
embadalits,
i vam cantar
amb ella acompanyada
de
l'acordió. Una
jornada
molt
divertida
en
què la tardor va
ser la protagonista principal.

- De qui són els deures?, dissabte 21 de març
a les 10.30 h.

- De l’escola a l’institut, dissabte 30 de maig
a les 10.30 h.
Si voleu assistir a aquestes xerrades tingueu en
compte que també hi haurà disponible el servei de monitoratge, només caldrà pagar 1 € per
cada fill que porteu.

Envia’ns ho a

Vols participar
a Sant Feliu
Diu?

santfeliudiu@gmail.com
(màxim mitja pàgina)

Anima’t
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FESTA DE LA TARDOR

“Sigui per la manifestació de l'estatut, Via catalana, V o pel 9 N, els
catalans hem demostrat fer de la democràcia una festa"

matança del porc_9 de novembre

el 9 n_9 de novembre

Associació Amics de Gaserans

Mar Fortuny, Presen Biniés, Isabel Boix, Joan Garriga i Jaume Dordal, els voluntaris

La XXIV Matança del Porc de Gaserans va
començar a les 8 h del matí amb coca i barreja
i una sorpresa: el porc pesava 171 kg, el més
gran dels últims anys. Al llarg del matí i fins
a l’hora de dinar es van vendre productes del
porc, mongetes crues i carbasses. I a les 13 h
tothom a dinar: al voltant de 400 persones
van gaudir del plat de mongetes amb llom,
botifarra, costella, postres i beguda.

I com és ja tradició, també es van sortejar les
paneres, que enguany van tocar a en Biel Pla i
a l’empresa Ferrer.
Just acabats de dinar, a córrer a desparar taules
i desplegar paraigües, que la pluja va fer acte
de presència.
Fins a l’any vinent!

Què ha estat el 9 N per als catalans?
Després d’una sèrie de negatives constants des
del govern central, els catalans vam ser capaços
de celebrar un dia democràtic com el 9 N, superant fins i tot les pors que també ens volien
imposar.
Tot i saber que els resultats no eren vinculants,
el desplegament va ser igual que el d’unes
eleccions (coordinador del local, coordinador
de procés, gestor de mesa, president, vocals i
suplents).
Sant Feliu de Buixalleu és un poble amb un
cens molt petit, però va demostrar ser molt
gran amb una gran participació de vots.
- Noies i nois que feien 16 anys i que podien
votar per primera vegada.

El matí va començar amb molt nerviosisme i
moltes inquietuds, sense saber ben bé el que
ens podíem trobar aquell dia tan significatiu,
però també amb la seguretat que el suport dels
companys faria que el dia tirés endavant.
Donem les gràcies a l'associació Amics de Gaserans que aquell dia celebraven la matança del
porc i no es van oblidar de nosaltres: ens van
portar esmorzar, dinar i berenar.
Vam passar més de dotze hores junts, durant
les quals vam viure situacions difícils, sobretot
quan les persones que no podien votar perquè
no complien els requisits s’alteraven i els costava d’entendre el perquè de la situació produïda
pel fet d’haver de fer el cens al mateix moment
de la votació.

- Avis i àvies emocionats, somrients i amb
llàgrimes als ulls, fent allò que amb tant anhel esperaven.

Però totes elles quedaven oblidades amb el
gran civisme de tothom i plegats tornàvem a
recuperar i exercir un dret fonamental dels ciutadans: el dret a votar.

- Famílies senceres que volien compartir
amb els seus fills un dia tan especial, i en
què els petits introduïen el vot a l’urna ajudats pels pares.

El dia va transcórrer esperant amb ànsia que
fossin les 8 del vespre i aplaudint i animant els
últims participants, per fer el recompte dels
vots.

Un dia per no oblidar en el qual tothom es va
voler fer la foto de record.

Com vam viure els voluntaris el 9 N?
El que ens ve al cap quan pensem en el ja llunyà
9 N són tot de sentiments positius: emoció,
alegria, il·lusió i moltes ganes de participar-hi.

març 2015_Sant Feliu Diu 30

19

Sant Feliu és actiu

Sant Feliu és actiu

març 2015_Sant Feliu Diu 30

18

Resultats obtinguts d’un dia democràtic:
Sant Feliu de Buixalleu
Participació: 402

Resultats
Si-Si

Si-No

Si-Blanc

No

Blanc

Altres

355

21

5

9

1

11

xerrada el bon ús dels medicaments

taller: elaboració d'un pessebre

27 de novembre

6 de desembre

Mª Victòria Sanchez, farmacèutica de Sant Feliu de Buixalleu

Marta Gadea de Can Xacó

Es va fer una xerrada a l’Ajuntament sobre el
bon ús dels medicaments. És una xerrada molt
interessant, el que es pretén és que sapigueu
fer ús dels medicaments que teniu a casa.

per això, s’ha de saber què cal llegir del prospecte. Una altra part important és com desfernos dels medicaments que han caducat o que
ja no fem servir. A la farmàcia tenim la “bústia”
com molts la coneixeu per llençar-los, és el que
s’anomena punt SIGRE.

Expliquem les diferents vies d’administració
(oral, tòpica, oftàlmica…), com fer una bona
Com a usuaris de medicació és molt important
aplicació, per exemple: tothom sap que els suque coneguem el que estem prenent, per què
positoris s’han de posar amb la part punxeguho estem prenent i com ho hem de prendre,
da cap per avall? Potser a alguns us ha sorprès.
ja que tot això ens ajudarà a complir perfectaTambé es parla de com s’han de conservar els
ment el tractament i que la nostra malaltia es
col·liris o els xarops, quant de temps duren
curi o s’estabilitzi.
oberts, etc. Una part
important dels medicaEl dia que vam fer la xerraments és el prospecte;
“Com a usuaris de medicació és molt da va ser un dia plujós i fosc,
jo sóc de l’opinió que si
així que entre l’Ajuntament
llegíssim el prospecte de important que coneguem el que estem
i una servidora ens vam potots els medicaments no
prenent, per què ho estem prenent i sar d’acord per tornar-la a
en prendríem cap, però
fer quan el temps acomcom ho hem de prendre"
això que quedi aquí!,
panyi.

Nova data per la xerrada "La importància de seguir bé els
tractaments", el proper 22 d'abril a les 17.30 h a
em!
r
e
p
s
e
la Sala de plens de l'Ajuntament
Us hi

fira d'antiguitats
7 de desembre
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 divendres 3 d'abril us hi esperem!

Aquest Nadal, un cop més, vàrem proposar de
fer un pessebre participatiu. Faríem com l’any
passat: convocar la gent per una tarda de dissabte i que tothom portés algun material reciclat per fer els personatges. Però, com el faríem? Volíem que fos espectacular, i rumiant,
rumiant (i visitant internet) se’ns va acudir de
provar de fer-lo amb ampolles de plàstic buides. Aquestes serien l’esquelet de les figures...
unes figures XXL.
La tarda del dissabte 6 de desembre ens vàrem
aplegar un bon grapat de persones de totes les
edats a la Sala Polivalent. Per grupets es van
anar creant i definint unes fantàstiques figures.
Mentrestant, un altre grup va construir l’estable
amb palets de fusta, i els voltants amb serradures i bales de palla. Ah! I amb il·luminació i
tot! No és perquè ho digui jo, però va quedar
xulíssim!

Quan es van afegir els reis i els camells, en Josep, la Maria i el nen, i els diferents animalons,
tots i totes ens vàrem quedar embadalits...
realment havíem fet una molt bona feina entre tots. Un cop més, el resultat va superar les
nostres expectatives. I un cop més es demostra
que la feina en equip és genial!
Per finalitzar el dia, vàrem encendre
l’enllumenat de l’arbre de Nadal i el de la façana de l’Ajuntament amb un ooooh! ben llarg.
Un dia màgic.

“Volíem que fos espectacular, i rumiant, rumiant se’ns va acudir de provar de fer-lo amb ampolles de plàstic
buides... i serien unes figures XXL"
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festa d'hivern_7 de desembre

quina per la marató_14 de desembre

Xavi Sitjà de Els Miratges

Carme Carreras de Can Roquet

Un any més, es va celebrar la Festa d’Hivern del
poble. A nosaltres ens agrada molt, perquè hi
ha molta gent. A més, enguany, hi havia una
possibilitat per als que no sabem dibuixar de
poder guanyar un premi, ja que, a part del tradicional concurs de dibuixos, també es va fer
un concurs de fotografia amb un grapat de fotos, i algunes de molt bon nivell.
Aquesta festa és ideal per a petits i grans, ja
que tots tenen premi, a part del berenar, per
suposat. A més, amb tots els jocs que hi havia,
un podia parlar amb qui vulgués, que els petits
(i no tan petits) estaven ben entretinguts.
Aquest any hi havia escalèxtric, inflables grans
i petits i una prova típica d’Humor Amarillo, on

alguns de força ganganassos van pujar entre
petits i mitjans per fer-se un bon tip de riure.
La festa va durar fins ben entrat el vespre, amb
tots amb la panxa plena i amb el regal sota els
braços.
Així doncs, un any més, agrair a l’Ajuntament
l’organització d’aquesta bonica festa, que ja
tenim apuntada al calendari any rere any.

“Van participar 94 nens i nenes de
0 a 16 anys, 10 majors de 17 anys i
26 fotografies"

Aquesta tarda tenim una cita ineludible a la Sala
Polivalent: Quina per a La Marató de TV3. És un
dia en què tota la família pot participar-hi. Per
cada 10 € et donen dos cartrons i pots jugar a
11 quines. Hi ha una quina especial per a la qual
has de comprar un altre cartró i d’aquesta manera es recullen més dinerons.

ens ofereix galetes amb moscatell d’aquell
d’anar-hi. I entre quina i quina també podem
fer un mos ja que el bar dels Joves ens ofereix
patates, biquinis i assortit d’entrepans. Amb tot
plegat la tarda vespre passa en un tres i no res
fins que arriba l’últim número de l’última quina. Tot seguit comença el repartiment dels premis als guanyadors.

A la sala petits i grans van agafant posicions i
es preparen els granets de
Penso que és un dia en què
blat de moro per marcar
tothom surt content. Qui li
"Perquè quan sents la xifra aconse- ha tocat alguna cosa perels números. A les taules
hi ha uns plats de barreguida t’emociones: 6738,43 €! Dels què li ha tocat i qui no, tamja de grana seca per picar
bé, ja que hi era i ha parquals 5775 € són de les quines i
que són un vici perquè coticipat de la gran festa de
963’43 € del bar dels joves"
mences i no pares… i acte
la solidaritat. Perquè quan
seguit cap a buscar begusents la xifra aconseguida al bar. Les taules estan
da t’emociones: 6738,43€!
engalanades amb uns detalls ornamentals de
Dels quals 5775 € són de les quines i 963’43€ del
Nadal que han fet els dansaires del nostre esbar dels joves.
bart i que són d’obsequi per a la gent que els
Cal agrair la voluntat i esforços de tots els que
vulgui.
cada any la fan possible. Tant dels organitzadors, que hi dediquen moltes hores, com de toVal a dir que enguany hi ha una novetat molt
tes les empreses, entitats i particulars que, amb
notable… es va estrenar una màquina per fer el
les seves aportacions, la fan créixer any rere any.
sorteig de les boles enorme!
Tothom està concentrat, comencen a ballar els
números i a mesura que els canten els més afortunats poden cridar tan fort com poden: Feliu!,
Línia! o Quina! Amb aquesta cantarella es va
repartint la sort entre tota la gent que omple la
sala de gom a gom. A la mitja part l’organització
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TEATRE SOLIDARI: ELS pastorets_20 de desembre

pastorets A GASERANS_25 de desembre

Anna Sanitjas de Can Campeny

Maria Mercè, Núria i Mariona Sabadell de Can Jan

Per Nadal sempre ens agrada anar a veure els
Pastorets, aquest any hem tingut la sort de poder veure Els pastorets de Folch i Torres a la
Sala Polivalent. L’obra l’ha representat el grup
de teatre amateur Farrigo-Farrago de Palausolità i Plegamans.

El dia de Nadal es va representar un fragment
d’Els pastorets de Josep M. Folch i Torres, a les
11 del matí, abans de la Santa Missa, oficiada
per mossèn Rossend Roca, a l’església parroquial de Sant Llorenç de Gaserans.
No és cap novetat d’enguany, ja que és costum
en aquesta parròquia, fer en aquest dia tan assenyalat una breu obra de teatre en commemoració del naixement del nen Jesús.

Ha estat divertit reviure les aventures d’en Lluquet i en Rovelló i veure com els més petits es
miren Satanàs i les fúries de l’infern amb una
barreja d’emoció i por. Un Satanàs que per cert,
feia molt de respecte, tan als més petits com als
grans amb el seu reguitzell de versos i renecs.

Tal vegada per això, perquè es tracta d’un infant, sembla adient que els actors siguin nens
i joves del nostre municipi. Tots hi participen
de bon grat, els novells són ajudats pels veterans, i així tot gaudint tenen l’oportunitat de
viure d’una manera més viva i entenedora el
significat d’aquestes festes nadalenques per a
la comunitat cristiana.

Així hem passat una molt bona estona fent país
i tradició, i alhora hem estat solidaris. Ja que
amb una original iniciativa, l’entrada no l’hem
pagat amb diners sinó amb aliments que s’han
destinat al banc d’aliments municipal. S’han recollit 87 kg d’aliments i 58 litres de llet i oli per
a fer-los arribar a les famílies més necessitades
del poble.

Les escenes van ser quatre: anunciació de la
verge, anunciació als pastors, el pla dels dimonis i l’adoració.

Esperem doncs que l’any vinent es pugui repetir!

Xarxa Sio

Sant Feliu de Buixalleu
Per informació d’ofertes vigents:

Aquest any el dimoni Satanàs, capitanejant les
forces del mal, tampoc va poder vèncer les for-

T'ajudem
a trobar

!
a
n
i
e
f

- 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

ces celestials, guiades per l’arcàngel Sant Miquel. I d’aquesta manera els pastorets Lluquet,
Isabeló i companyia varen poder arribar al portal de Betlem a adorar Jesús. Al final, com era
d’esperar tot acaba bé, i junts tots els actors,
àngels, pastors, dimonis i la sagrada família
cantaren la Santa Nit.
En l’actuació hi varen participar:
Pastors: Júlia Roquet, Marc Codina, Judit i Aleix
Fernández, Júlia Fugarolas i Aniol Oliver.
Àngels: Núria i Mariona Sabadell, Anna i Mireia
Gómez i Júlia Magan.
Dimonis: Sara Negre, Carla Fugarolas, Marcel
Magan, Laia, Aina i Núria Rosell, Aleix Bosque,
Emma i Èlia Saula i Èlia Tarodo.
Verge Maria i Sant Josep: Meritxell Codina i
Joel Oliver.
Música en directe per Núria Sabadell als teclats.
Amb la direcció d’Anna i Marta Sanitjas. I la
col·laboració de Jordi Saula com a tècnic de so.
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la visita del patge reial_26 de desembre

concurs de pessebres_26 i 27 de desembre

Patge Reial Randiraid Fardid Asenjadrajsm del Palau d'Orient

Meritxell Codina del carrer Ignasi Sagnier i Júlia Roquet de Can Roquet

Com cada any, els dies 26 i 27 de desembre els
voluntaris que es van oferir per fer de jurat vam
anar per les cases de Grions, Gaserans i Sant
Feliu a veure
els pessebres i
puntuar-los.

Estimats nens i nenes de Sant
Feliu de Buixalleu,

Després d'un viatge molt llarg
des de l'Orient, vaig quedar satisfet de veure que aquest any
fóssiu tan puntuals i ordenats
fent la cua d'espera.

Aquest any hi
ha hagut unes
quantes incorporacions en
el jurat. A nosaltres ens ha
agradat molt,
ja que sempre
havíem sigut
només
dues
noies.
Com
sempre, a les
cases ens oferien menjar i
beguda.
Cal
dir també que
aquest any hi
ha hagut molt
bona participació.

Vaig entendre tots els vostres
desitjos, i com cada any, vaig
tornar ben carregat amb totes les
cartes per entregar-les els Reis
Mags d'Orient.
Patge Reial Randiraid Fardid

El dia es va fer la festa de cloenda del
concurs de pessebres fets durant el Nadal. És una festa on el més important es trobarte amb veïns de tot el municipi. També, si has
participat en el concurs, tens un petit obsequi:
aquest any una motxilla i una peça per al pessebre. I, com no pot faltar en cap trobada, un
bon aperitiu en sortir de missa.

I un any més, els Reis d'Orient, van
contestar a totes les cartes que el
Patge Reial Randiraid els hi va fer
arribar.

Aquest any el nivell ha estat alt i el jurat, cada
vegada ho té més complicat. Els pessebres especials són cada vegada més diferents i dificultosos. A Can Muntal han fet cada personatge
del pessebre pintat en una pedra, a casa d'en
Pablo Blázquez la neboda ha fet un naixement
amb gomes de fer braçalets, els nens del Gar-

A nosaltres ens
agrada molt participar, ja que vas
veient els pessebres, i sempre
tots s’esforcen el
màxim
perquè
quedi d’allò més
bonic.

duix l’han fet amb fang i amb tots els detalls,
les noietes de Can Jan l’han fet amb taps de
suro i goma eva... la veritat és que tots són molt
bonics.
I com sempre els tradicionals són fantàstics i
tots plegats fan que la nostra tradició estigui
sempre ben viva.
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quina bitlles Perxa d'astor_1 de gener

la nit de reis_5 de gener

Toni Ramon de Can Verneda

El primer dia de l’any el club de bitlles catalanes Perxa d’Astor va organitzar una quina a la
Sala Polivalent.
En ser el primer any, tot i l’esforç de difusió que
vàrem fer, no teníem gaire clar quantes persones vindrien a participar del joc nadalenc. El
dia 1 a les 6 de la tarda ho sabríem… i déu n’hi
do si ho vàrem saber… Quan faltava mitja hora
per començar ja estava ple de gent, a les sis de
la tarda ja no s’hi cabia, vàrem haver d’obrir
les graderies i tot. L’èxit de convocatòria ens
va atabalar una mica, pero ràpidament, o més
ben dit, amb mitja hora de retard sobre l’horari
previst, vàrem començar la quina de les bitlles!
Uns corrents a posar més taules, altres a imprimir més butlletes, uns a buscar més beguda
per al bar, altres a buscar més cava per als “bitllots”… tot va funcionar com un retllotge suís.
12 quines 12 plenes de cava, vi, paneres, i microones, sanvitxeres, teles, torradores, robots
que escombren el terra… i tot sempre acompanyat d’una espatlla.

Com a curiositat vàrem fer la
“quina del desgraciat” aquesta era de regal
i el guanyava la
persona que després de cantar molts de números de la quina no en tenia cap a la seva butlleta. Aquesta quina va ser el final de festa.
Molt contents per l’èxit, la participació de la
gent, la bona estona que vàrem passar, i les
ganes de començar de nou la temporada de
bitlles amb equipacions i joc de bitlles nou, comencem a pensar en la quina de l’any que ve.
L’u de gener de 2016 a les 6 de la tarda ja podeu preparar la sort i les ganes de tornar a participar a la nostra quina.
Per cert, aquells que vulgueu jugar a bitlles catalanes podeu venir als entrenaments que hi
ha els dissabtes al matí a la Sala Polivalent, i
incriure-us a la lliga de la Selva-Alt Maresme,
on participa el club.

Hi havia premis al bitllot (aquell que té els primers tres números), la línea i la quina.

"I gràcies a la bona acollida que
va tenir la Quina, vam decidir fer
un donatiu a les famílies necessitades del nostre municipi, fent una
compra de productes de primera
necessitat. I tot això és gràcies a la
vostra col·laboració!"
I aquí ens teniu, part
de l'equip, amb la
nova equipació

Sílvia Xamaní de la urbanització Can Noguera
Després d'un llarg any, per fi ha arribat el gran moment
de veure en persona Ses Majestats els Reis.
Un soroll al carrer desperta l'alerta dels petits de la casa,
amb ell arriben les pessigolles a la panxa. Sona el timbre,
els Reis han arribat i, amb moltes ganes, els hem esperat.
Ens hem portat bé, ells ho saben, i aquesta nit deixaran
regals a casa.
Ens acomiadem d'ells, amb un gran somriure, amb molt
d'amor i felicitat, perquè tornin ben aviat.
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Recor

Ariadna Carbonell de Can Masferrer

Commemoració

Un dels dies més especials de tota la infantesa és se’ns dubte, la nit de Reis. Són dies
en els que el nerviosisme, la il·lusió i la impaciència són molt presents a les cases on
hi ha mainada i així, les festes nadalenques
aconsegueixen eclipsar-nos i seduir-nos
també als adults.
Després de les trobades familiars, dels àpats
feixucs i de les “sobre-taules” interminables, queden aquelles fotografies d’alguns
moments d’alegria on me n’adono que,
tendim a idealitzar la màgia transformantla en quelcom surrealista quan la tenim
molt més a prop del que molts ens pensem.
Què més màgic i meravellós hi pot haver que
formar part d’una família que s’estima incondicionalment? La màgia són aquells sentiments
que no s’expliquen amb paraules, aquella espè-

incendi 1994-2014

col·loqui: "fem memòria" i cloenda
del 20è aniversari_16 de novembre
cie d’amor que ens omple i pel que creuaríem
mars i muntanyes i també, per tots aquells sentiments que no deixen mai d’omplir-nos.
Els Reis d’Orient són màgics però no pas tant
com les famílies que els fem possibles.

Amb el col·loqui “Fem memòria” es va donar
per acabada la commemoració de l’incendi
1994-2014, després d’haver fet diversos actes.
Cadascun d’ells enfocat a obtenir una visió diferent, des de la més tècnica fins a la més purament vivencial.
Així, aquest col·loqui va ser presentat per
l’alcalde, Josep Roquet, però el rol important el
tenien els veïns assistents a l’acte. Doncs, gràcies
a la conducció de Joan Catafal, Jaume Fugarolas
i Josep Pla, van aconseguir que els participants
expliquessin les seves experiències, els seus records, i dins del possible es van resoldre els di-

Sant Feliu és actiu

març 2015_Sant Feliu Diu 30

30

Gemma Formiga de Can Rata
- Padrina… aquest any podem venir a casa teu
a sopar el dia de Reis? Com que és més a prop
de la muntanya, i els reis comencen a repartir
joguines per casa teu, a veure si tenim sort i
aquest any tornem a veure els reis abans d’anar
a dormir…
- I tant que podeu venir!
Doncs a sopar ben nerviosos i mirant per la finestra si arriben ja…
- Padrina… a veure si aquest any no comencen
per aquí…
I finalment un cotxe arriba…, quina sort que en
Sixte els ha acompanyat!
Emocions, nervis, una mica de por, rialles, fins i tot
reciten els versos els més petits! El rei ros és molt
trempat i els ha fet passar tots els mals!
Per cert, Sixte, si tens influència en el patge reial…
que el cotxe de l’Aniol va venir defectuós sense
antena… i encara no ha arribat. Ja sabem que ve
de l’Orient i és molt lluny d’aquí, però…

dar i
apren
dre

ferents dubtes que van anar sorgint durant les
converses.
Per acabar l’acte, els més de quaranta assistents
van poder gaudir d’un pica-pica. També es va
aprofitar el dia per tancar l’exposició “El gran
foc del 94 a Sant Feliu de Buixalleu”, que va estar oberta durant la commemoració.

En aquests moments s’està preparant una publicació escrita en la qual es recolliran les vivències dels veïns i veïnes, fotografies, documentació recollida tant de premsa com més
tècnica...

Tens ganes de formar part dels
Joves de Sanfa?

Inici de temporada

Sandra Nualart de Ca l'Agut
L’Associació de Joves de Sanfa va néixer l’any
2009 amb el propòsit d’unir el jovent del municipi, que per les característiques geogràfiques
d’aquest, es troba dispersat en els diferents disseminats. La idea era que aquest jovent formés
un grup per tal d’organitzar i dinamitzar activitats per a la gent del poble.

Sílvia Pla
La temporada comença a l’Esbart dansaire
Montsoriu. El dia 3 d’octubre vam arrencar la
temporada assajant al nostre local, a Cal Mestre. Divendres rere divendres assagem de les 6
de la tarda a 2/4 de 10 del vespre.
Aquest any tenim 4 grups, ja que ja som 38 dansaires! Un gran esbart! Ple d’il·lusió, esforç, participació, de ganes de fer amics, de compartir i

sobretot de gaudir de la dansa i poder mostrar
a dalt de l’escenari tot el que anem aprenent
assaig rere assaig.
La temporada comença i tots els grups de
l’Esbart ja estan actius amb ganes de dansar!
Doncs MÚSICA I DANSA!

Sis anys després, ens hem convertit en una associació i podem dir que hem aconseguit aquest
objectiu. Al llarg d’aquest temps hem organitzat caminades diürnes i nocturnes a tots tres
pobles, dinars familiars amb tallers i activitats
per a tothom, projeccions amb pantalla gegant
de les finals del Barça amb servei de bar inclòs,
hem dinamitzat tallers saludables, també hem
portat a terme tallers d’elaboració de ratafia,
participem i col·laborem amb les activitats de
la Marató de TV3 que es fan al municipi i fins i
tot hem organitzat concerts.
Aquestes són algunes de les activitats que fins
ara hem organitzat. Algunes les repetim, però
les anem millorant any rere any, i d’altres intentem que siguin innovadores i motivadores per
a la gent del municipi.
Tenim moltes ganes de continuar oferint activitats i propostes per a tot el públic, però per
fer-ho necessitem més mans i més voluntaris a
l’associació. Si tens entre 16 i 30 anys pots venir
a col·laborar amb nosaltres, hi seràs benvingut!

Per contactar amb nosaltres pots fer-ho de la següent manera:
1. Enviar un correu a la nostra adreça electrònica:
jovesdesanfa@gmail.com
2. Enviar un missatge privat a la nostra pàgina de Facebook:
facebook.com/jovesdesanfa
3. Contactar amb qualsevol dels integrants del grup.
T’hi esperem!

Esbart Dansaire
Montsoriu

Escola de dansa de l'Esbart
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Associació de
Joves de Sanfa

Marta Gadea

Les nostres entitats

El resultat va ser: espelmes amb taps de suro i
decorats amb pintaungles, pinyes que semblaven arbres de nadal amb boles de plastilina,
arbres de nadal fets amb pals de gelat, unes
espalmatòries de fusta amb filferros de colors

van agafar els nens i van ballar una dansa, el
Rogle. Quan havien acabat de ballar els reis els
van donar un regal a tots els nens. Als nens els
va agradar molt aquella obra.

per decorar l’espelma. També un gran arbre de
nadal fet amb la silueta de les mans de cada
participant, pots de vidre decorats de diverses
maneres i amb una espelmeta a dins, uns ninots
de neu de cartolina d’allò més originals, etc.

35

Déu n’hi do la feina que vàrem fer tots plegats,
i la gran participació dels nens i nenes que gairebé varen passar per tots els tallers, i varen
deixar anar la seva imaginació i creació en cada
peça que elaboraven.
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El divendres 12 de desembre, els components
de l’Esbart vàrem realitzar el ja tradicional taller de manualitats per a la Quina de la Marató
de TV3. Aquest any mares i pares ens hi hem implicat una miqueta més, perquè cada cop som
més participants a l’esbart i hi ha molta feina!
Durant els assajos dels nens i nenes dels divendres, pares i mares ens trobem al bar fent un
cafè i fent petar la xerrada. Durant uns quants
divendres vàrem estar mirant què podíem fer
i finalment vàrem triar uns guarniments d’allò
més originals.

tres reis i els van trobar per la muntanya perduts: no sabien on anaven. Els van portar cap al
local on hi havia els nens, allà els van veure, els
van explicar coses, després tots els personatges

El dia de la Quina les taules van quedar ben
guarnides amb totes aquestes manualitats. I en
acabar la Quina la gent que volia se les podia
endur a casa!
Sincerament, crec que ens ho vàrem passar
d’allò més bé!

Sortida a Tona
Núria i Maria Mercè Sabadell
Avui, 18 de gener de 2015, hem quedat a dos
quarts de deu davant de l’Ajuntament, per
anar a Tona. Ens convida l’esbart d’aquesta població, que l’any passat va celebrar el 70è aniversari.
És un matí fresc de gener i pel camí la meteorologia va canviant, de sol a núvols fins a la boira
típica de la plana de Vic.
En arribar a Tona la temperatura és de 5ºC: fa
un dia clar.
Esmorzem abans d’entrar a la sala polivalent Centre Cultural La Canal, inaugurada el
30 de novembre de 1996, que és on hi haurà
l’actuació.

Sopar de Nadal
Meritxell Codina, Aina Pla, Mariona Sabadell, Júlia Roquet, Núria Sabadell, Sara
Negre i Martina Ramon
Com cada any, el divendres 19 de desembre,
vam fer el sopar de fi de Nadal. Les grans van
quedar una hora abans, algunes per preparar
el sopar i l’activitat per després de sopar. Vam
anar a baix de Cal Mestre, i a l’habitació que
hi ha ens vam vestir algunes de patges, de tres
reis i pastorets, perquè havíem de fer com una
obra de teatre per als nens petits. L’obra tracta-

va que dues pastoretes es van perdre i van anar
a parar a Cal Mestre, els van preguntar als nens
si havien passat els tres reis i els patges per Cal
Mestre, els nens van dir que no i les pastoretes
els van dir que cridessin, a veure si venien els
tres reis i els patges. Van cridar molt fort i per la
porta van aparèixer els patges, que havien perdut els tres reis: els patges van anar a buscar els

Els vestuaris són a les dependències de darrere
de l’escenari. Allà hi ha una sala gran on distribueixen l’espai ordenadament per a les colles
dansaires. Els grans ens canviem de pressa i ajudem els més petits. Després caldrà passar per
maquillatge, això sí que m’agrada! Ens pinten
discretament, molt guapes.
La ballada comença a les 12 del migdia, hi participen cinc esbarts:
Esbart Arrels de Lleida, Esbart Agrupació Cultural Dansaire Pla del Penedès, Esbart Casal
Cultural Dansaires Manresans, Esbart Dansaire
Montsoriu, Esbart Castell de Tona.
Les danses es van succeint: ball pla, Marieta
cistellera, ball de rentadores, polca del ball de

gitanes de Santa Maria de Palautordera, ball
de cascavells, la bolangera del Pallars, ball de
carnestoltes, ball de l’escombra, ton pare, ball
de l’indiot, ball de cascavells de Cardona, contrapàs de xinxina, ball de ballestes o cercolets,
ball de Sant Ferriol, ball del rotlle d’Arenys i
ball de pastors.
La festa ha estat brillant; es demana a tots
els dansaires i monitors que surtin plegats a
l’escenari per acomiadar-los. Es valora l’esforç
que fan per mantenir vives les danses tradicionals catalanes.
Amb tot, s’ha fet tard per anar a casa a dinar.
Com que ja estava previst, les famílies que
acompanyen els dansaires han portat carmanyoles i tot el necessari per menjar. Molt amablement, ens cedeixen una sala amb taules i cadires i bona calefacció del Casal d’Avis de Tona.
És a la part alta de la població, ubicat a l’antiga
fàbrica de cadires de fusta Codina. L’empresa
va tancar fa uns 20 anys i l’Ajuntament va comprar l’edifici per a equipaments. Junt amb altres institucions es va crear la Fundació Codina,
on hi ha pisos tutelats per a gent gran que sigui
autònoma a la part superior i a la planta baixa
hi ha el Casal d’Avis des de 1999.
En acabat de dinar, una estona als gronxadors,
per fer xerinola, grans i petits.
Després, tornada a casa. Cansats i alegres i a
preparar la propera!
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Sortida a Tona

Sortida a Barcelona
Carme Carreras
A les 7 de la tarda del 22 de febrer hem arribat
a la plaça de l’Ajuntament perquè avui l’Esbart
tenia una actuació a Barcelona. Ha estat una
sortida diferent perquè el conductor del nostre
autocar ens ha portat a fer una ruta turística
per la Ciutat Comtal… visca en Miquel! Un conductor molt trempat i capaç de maniobrar en
espais certament complicats. Així doncs, abans
d’encarrilar la Ronda Litoral hem fet la volta a
Colom, hem vist el Port, el Castell de Montjuïc,
el telefèric, una vista espectacular de l’skyline
barceloní, l’Estadi Olímpic, Sant Jordi i la Torre
Calatrava, l’avinguda Maria Cristina, la plaça
Espanya, les Arenes, la Monumental, la Sagrada Família, la Casa Batlló… i tot ha començat
gràcies a la Sara i l’Arc de Triomf! Abans també hem passejat pel parc de la Ciutadella, com
turistes, ens hem fet la foto de rigor davant la
font i ens hem quedat embadalits contemplant
un grup de joves que ballaven claqué a la glorieta de davant la font. Al parc hi havia molta
gent i fent absolutament de tot: passejar, fer la
migdiada, alguns amb hamaca inclosa, córrer,
ballar, tocar instruments, fer malabarismes, corda fluixa, estiraments, gimnàstica, ioga, anar
en bici, passejar el gos, llegir, escoltar música,
una festa d’aniversari… més “fauna” aquí que
al zoo del costat. Però hi hem arribat cap a 2/4
de 3 i primer de tot hem dinat perquè teníem
mooolta gana després de l’actuació que han
fet els nostres dansaires a l’Agrupació Congrés
amb motiu de la XXXVI Roda d’Esbarts Infantils
i Juvenils Catalònia. Han compartit escenari amb
l’Esbart Dansaire de Granollers, l’Esbart Jove de
Gualba i l’Esbart Joventut Nostra, que eren els
amfitrions. El públic, com sempre escàs, ha gaudit de les diferents danses en una ballada que
ha començat puntualment a les 12 i que els nostres dansaires petits han encetat. Al local hi hem
arribat a les 11 i aquest matí, quan ens hem trobat no sabíem que compartiríem un dia d’Esbart
amb tantes experiències. Ha estat un dia rodó!
Ah! I per arrodonir-ho més hem estrenat els polars!!

La temporada 2014-2015 del senglar
Aquest any ha estat sens dubte un dels anys
amb més captures: és possible que batem el
rècord de 240 porcs; ara mateix estem a 202.
També es podria dir que ha estat un any on
s’han mort senglars de gran mida, de més de
90 kg fins a 110-115 kg. Un exemple és el de
la fotografia, mort per en Salvador Valls Pagès,
del Mas Can Planella, el primer que mata des
que va decidir tornar a caçar amb nosaltres.
En la foto dels 9 senglars podeu veure una de les
grans caceres que hem fet a la zona de Grions,
en concret a Can Vendrell fins a l’església. En
aquesta zona enguany hem mort més porcs
que mai, hem realitzat batudes molt bones a
la zona de Mas Puig, Cal Negre, Can Garcia, Ca

l'Agut... llocs on a vegades és difícil caçar per
la proximitat amb les cases i les molèsties que
podem ocasionar. Per aquest motiu, volem dir
que estem molt agraïts als veïns de Grions pel
respecte i la paciència que tenen amb la nostra
activitat.
Durant la primavera-estiu és quan els senglars
ocasionen danys als sembrats. Volem recordar
que el millor és avisar al més aviat possible
quan es detecti que els senglars fan mal en algun conreu, ja que s’ha de demanar autorització especial per danys al Departament de Medi
Ambient i els agents rurals han de visitar la
zona.

Per a més informació:
650 536 699 (Jordi)
639 741 384 (Àlex)
senglarsantfeliubuixalleu@
gmail.com
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Colla senglanera
Sant Feliu de Buixalleu i
Grions

Opino que...

olt m’agradarà col.laborar en la
revista Sant Feliu Diu. Permeteume donar la meva opinió sobre Sant Feliu, la
seva gent, la forma de viure les seves costums
i les seves institucions.
Jo vaig tenir la sort d’estudiar vuit cursos a la
seva universitat amb en Joan Serrahima, un
gran professor i millor persona. El que ens va
ensenyar era per passar a la Universitat de la
vida, cosa de molta utilitat.
Sant Feliu i la seva gent s’han fet molt seva
la dita popular que “val més un veí a la porta que un parent a Mallorca” i han après a
confiar en els veïns, suposo que igual que a
Grions i Gaserans.
L’Ajuntament ha estat el primer de passar
endavant i negociar amb les companyies
elèctriques per intentar que qualsevol casa
allunyada pogués tenir llum. Després amb la
Telefònica, la millora de camins, l’asfaltat de
la carretera de Sant Segimon, una obra que
semblava impossible per a la majoria. Gràcies
per tenir un punt de vista tan positiu i per
pensar en el benestar dels veïns.

Escrit per Salvador Riera, que ens va
deixar el 10 de març de 2014, a qui
tots recordarem.

Josep Sanitjas, 21 anys exercint de jutge de pau
El passat 25 d’octubre de 2014 es va celebrar
a Sitges la trobada anual de jutges de pau de
Catalunya. És una trobada que organitza cada
any l’Associació Catalana en Pro de la Justícia
d’una manera itinerant pels diferents pobles i ciutats de Catalunya,
amb la finalitat de
fer un reconeixement públic a la
figura del jutge de
pau. Aquest any va
ser presidida pel
conseller de Justícia, Germà Gordó.

Per fer-vos-en cinc cèntims; els jutjats de pau
estan representats per una sola persona i existeixen només en els municipis on no hi ha jutjat
de primera instància i instrucció. El càrrec de
jutge de pau implica exercir les funcions jurídiques corresponents al municipi.
Entre elles trobem intervenir en actes de conciliació, comunicació i mediació entre dues o més
parts. Certificar naixements, defuncions, oficiar
casaments civils... També coneix i aplica els procediments legals en procediments penals i judicis per determinades faltes.
Participa en funcions d’auxili social així com
també és membre de la junta electoral del municipi i participa en les tasques de recollida de
les actes de les meses electorals.

Mossèn Rossend Roca
El diumenge dia 28 de setembre de l’any que
hem finit, 2014, el sant pare Francesc volgué celebrar una festa d’Homenatge a la Vellesa, concelebrant una missa multitudinària a la plaça de
Sant Pere del Vaticà, junt amb el papa Benet XVI,
ja jubilat. S’hi varen aplegar 40.000 ancians.
En l’homilia o sermó
el papa va fer ressaltar els valors que la
gent gran continua
aportant a la societat, com a fruit del
seu treball i de la seva
saviesa, ponderació i
experiència. I que en
la Sagrada Escriptura
veiem com el Senyor
ha encarregat grans
missions a persones
d’edat ja avançada.
Així, veiem com constitueix al patriarca Abraham
com a pare d’un gran poble, concedint-li que la
seva esposa Sara tingués un fill, Isaac, quan ja era
plena d’anys. I en el Nou Testament, hi llegim que
Zacaries i Elisabet van tenir un fill, sant Joan Baptista, quan Elisabet era ja d’edat molt avançada.
I Jesús també mostrà el seu afecte per les persones grans donant-se a conèixer al vell Simeó i a la
professa Anna, que com llegim en l’Evangeli del
dia de la Candalera, “Anna, filla de Fanuel, havia
viscut set anys amb el seu marit. I havent quedat
viuda fins aleshores, en què comptava amb 84
anys”.

El sant pare també ponderà els valors de la joventut. Dirigint-se als joves que acompanyaven els
avis, els deia: els joves teniu la capacitat d’aspirar
a grans ideals, l’anhel de forjar grans projectes,
el desig d’assolir tot allò que és bell, bo i noble. La joventut dóna tot allò que pot, es dóna
ella mateixa sense
mesura. A mi em
va plaure molt llegir aquesta notícia
de l’Homenatge a
la Vellesa a Roma,
perquè vaig veure
que
s’assemblava
molt a la que cada
any tenim el goig
de celebrar les tres
parròquies que formem el municipi de
Sant Feliu de Buixalleu i que aquest any ja serà la quaranta-quatrena edició.
Podríem acabar citant aquells versos de mossèn
Pere Ribot, que fou rector de Riells de Montseny
durant 56 anys. Diuen així:
Als vells hem de respectar,
són les soques de l’arbre de la vida.
I no creguem que sigui cap mentida
que a vells tots hi volem arribar
i que del Bon Déu
ho podem esperar.

Normalment actes com aquests al nostre municipi passen desapercebuts, però aquest any
homenatjaven els jutges de pau amb més de
20 anys de trajectòria al costat de l’associació
i el nostre, el meu pare, és un d’ells. En Josep
Sanitjas Arcarons fa ja 21 anys que exerceix
el càrrec, sempre vetllant per una objectivitat
professional, un sentit comú i sent sempre fidel
a un marc legal existent.

Així doncs, només em queda dir-vos que tot i
que ell és bastant reservat i possiblement, pocs
sabreu d’aquest reconeixement, a mi em fa
molta il·lusió, no tinc cap dubte que si fa tants
anys que és jutge de pau és senyal que ho fa
molt bé!
Enhorabona per tots aquests anys!

Marta Sanitjas de Can Campeny
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Valor de la gent gran

El racó del mossèn

"

opino que..."
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A la cuina de les cases de pagès, entre els
seu mobiliari auster i necessari, sempre hi
havia una pastera de fusta arrambada a la
paret. Es tractava d’una caixa rectangular
damunt de quatre petges, ideada per treballar la farina i elaborar la pasta de fer el
pa, l’aliment bàsic dels pagesos, acostumant
a guardar al seu cim els paners. La pastera
es veia ben tancada per una tapa plana, o
una doble tapa plegable en forma de canterano si era de les més grans, a una altura
que, un cop oberta, permetia la comoditat i
l’espai suficients per treballar-hi a dintre. Al
seu interior hi guardava unes enfiles amb la
rasadora i un plat amb el llevat, així com un
passador de farina amb el sedàs al damunt.
Tot i la netedat, l’interior quedava una mica
esblanqueït pel contacte amb la farina. A
sota la pastera, entre petge i petge, un calaix estava destinat a desar estris de la cuina,
ganivets, estalvis, algun diari per fer-ne servir el paper, fins i tot les planxes de planxar
la roba. La pala d’enfornar, de fusta, de mànec llarg, s’aguanta recolzada al racó.

Sota la campana de la xemeneia de la vora
del foc hi donaven les boques del forn i de
la calivera. Totes dues obertures estaven emmarcades per 4 pedres carejades, les de la
calivera una mica encendrosades. En la boca
del forn, molt ennegrida pel fum, l’ampit
sortia un pèl més que el marc, destinada a
sostenir la tapadora de ferro que mantenia
l’escalfor quan es coïa el pa. La vella construcció rodona del forn sortia cap enfora de
la casa, amb el seu petit teulat, mentre en
el local interior la cambra esfèrica del forn
ocupava la part superior i la calivera o cendrera formava una altra cambra quadrada a
sota. La cendrera era per guardar la cendra
de la llar de foc i del forn i quan era plena
l’escampaven com a abonament dels prats.
Des del fons dels segles que la humanitat va
començar a menjar pa, també van començar
a existir els forns domèstics dedicats a coure’l,
fins a menystenir-ne totalment el seu ús a la

segona meitat del s. XX, quan s’anà perdent
el pa artesà de pagès i l’ofici de forner passà
a ser cada vegada més industrial.
La petita cambra rodona i closa del forn posseïa una boca quadrada amb la mida justa
per entrar la llenya i sortir el fum, així com
per posar i treure el pa. Tenia el cel gastat pel foc, construït amb rajols posats de
cantell i amb volta de casquet esfèric, que
mantenien l’escalfor i li donaven una gran
consistència. La solera, també gastada, era
de rajols plans. Segons la casa, hi podien cabre fins a 20 pans. Totes les cases de Grions,
Gaserans i Sant Feliu de Buixalleu tenien el
seu forn, fins les més aïllades i pobres dels indrets muntanyosos. Les comptades cases que
no disposaven de forn feien convinença amb
una casa veïna per fer el pa conjuntament.
Les més pobres i incomunicades, amb l’aigua
d’una font o un biot a prop, tenien el femer i el desguàs de l’aigüera davant el pati.
L’arribada a la casa oferia una vista i una
olor d’insalubritat. Avui de totes elles només
en resta un petit munt de rocs, però d’entre
el seu oblidat enrunament sempre s’hi pot
reconèixer, conservada encara, la sòlida volta del forn com el símbol inesborrable de la
vida que va aixoplugar.

El dia de fer el pa les dones s’havien d’aixecar
d’hora. Jo recordo el procés de quan ajudava
la mare a pastar a Can Mateu. D’inici la pastadora, la meva mare era la jove, començava
a fer córrer el sedàs per damunt del passador
de la pastera, passant la quantitat acostumada de farina a fi de
treure’n les traces
de segó. Tot seguit
anava barrejant a
la mateixa pastera
la farina sedassada
amb l’aigua de la
galleda que prèviament havia anat
a pouar, afegint-hi
a poc a poc el llevat i la sal, remenant pacientment
amb les mans. El
llevat era una petita porció de pasta
fermentada
que
s’addicionava
a
l’elaboració de la
massa per fer-la
llevar i esponjar.
El creaven a partir
d’una pastilla de
llevadura comprada en una botiga
els dies de mercat.
Després es reservava una petita
fracció de pasta
llevada destinada
a ser el llevat per
a la propera pasterada, i era costum
d’anar-se’l passant
d’un veí a l’altre i
així no s’assecava.
Per pastar, les dones es posaven un

Forn de pa de Cal Pop de Gaserans.
Actualment en funcionament.

Mentre el pa llevava feien foc al
forn, en el qual
convenia cremarhi costals de llenya
de pi o d’alzina fins
que era ben candent, temperant,
però, que no arribés a cremar el pa.
Quan ja es tenia
l’escalfor del forn a
punt de cuita, amb
una ramassa verda
anaven decantant
tot el caliu i els
cremalls cap a una
vora. El forn quedava a punt de posar-hi el pa un cop
apartada la cendra
amb una escombra
d’estepes
verdes
feta a propòsit a
bosc, lligada al cap
d’un mànec llarg.
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Jaume Fugarolas antic estadant de Can Lleganya

mocador de pita, o de farcell, lligat al cap
fent una mica de visera. Entraven fins a mig
cos ajupides dintre la pastera i quedaven
amb el mocador, la cara i el vestit blancs de
polsim de farina, treballant la massa contínuament, elevant-la esforçadament amb
els dos braços plens i abaixant-la voltejant
sobtadament perquè hi entrés l’aire a dins,
amb la finalitat de fer la pasta el màxim de
porosa. Hi anaven afegint farina i aigua i
dissolent totalment els grumolls, fins a aconseguir una massa prou treballada per fer un
bon pa, que pogués sortir com més flonjo
i ullat millor, i acabaven que ja no podien
més. La deixaven fermentar una estona a la
pastera i quan es considerava que la massa
ja havia pujat prou, amb la rasadora anaven
tallant les porcions de pasta per conformar
cada pa, així els posaven un per un a acabar
de llevar dintre dels paners de voga, d’espart
o de vímet, revestits amb un drap. Quedaven tots afilerats sobre la taula de la cuina
tapats amb les puntes del mateix drap fins
a arribar a ser prou esponjosos i madurs, un
procés que portaria un altre espai de temps,
vigilant, però, que no es passés de llevada,
ja que segons si feia fred o calor tardava
més o menys en arribar al moment òptim.
En acabant de distribuir la pasta
als paners, la pastadora,
escatant
amb la rasadora
netejava totes les
restes que quedaven enganxades als
angles, les parets i
el sol de la pastera,
fins a quedar ben
neta a efecte que
no es tornés agre.

Els nostres records

El pa de pagès

Les feines de pastar, fer i coure el pa eren
cansades i esgotadores i duraven tot un dia,
amb el neguit que tot sortís bé. Unes feines sempre reservades a les dones, la jove
auxiliada per la vella, si bé en alguns casos
l’esforç puntual de pastar la farina el desplegava el mosso de la casa. Als masos petits i
pobres els homes sempre treballaven fora i
les dones s’ocupaven de totes les feines de la
casa. Es tractava de fer el pa moreno de tota
la vida, el pa que des de feia segles les famílies de pagès produïen per al seu consum. A
vegades el pa sortia més morè, fins a poder
arribar a ser molt fosc, de molla atapeïda,
sense gluten, qualitats de pa derivades de
les barreges de farines que els pagesos havien de fer segons els cereals recollits en les
seves terres. Les delicades espècies de blat
d’aquells temps a alguns conreus no hi llevaven, així els pagesos petits que no tenien
terres per triar havien de sembrar llavors de
cereals més resistents.

Als pans ben cuits els ressonava la sola quan
els posaven drets i arrambats entre si en una
post, paral·lels a la paret, tapats amb una
cortina que els abastava de cap a cap a fi
de resguardar-los de la pols i les mosques,
per anar-los menjant fins que s’acabaven. La
crosta i els crostons dels pans calents eren
daurats i cruixents, feien una olor delicada
i golosa i excitaven el delit de menjar de
tothom. També elaboraven coques planes i
ovals per sucar amb tomàquet, fines de to
i de gust, així com coques de pastís exquisides per llaminejar, fetes amb oli, sucre i
una mica d’anís, que duraven poques hores.
S’estenien per l’estada uns aromes que ens
feien llepar els dits. A cada casa pastaven el
dia que tocava de la setmana, sempre el mateix. Estava calculat que els pans havien de
durar una setmana justa. Encara calent, de
tant en tant en portaven un al rector i un al
mestre. Els masos propers entre si procuraven pastar en dies diferents de la setmana
preveient que, a més de passar-se el llevat,
en cas d’haver-hi un imprevist poder demanar un pa al veí per sortir del pas.

El pa moreno va ser produït als forns de les
cases de pagès fins ben entrada la dècada
dels anys 50 del segle XX. Amb l’adveniment
d’un nou gust per menjar pa blanc, van anar
decreixent els forns que coïen fornades des
de feia segles i el pa moreno es va anar acabant, entretant les famílies pageses canviaven d’hàbit i s’acostumaven a la nova moda
de comprar pa a les fleques de les viles. Des
de sempre pels pagesos el pa moreno no
tenia comparació, eren pans molt més grossos i de més qualitats nutritives que el que
venien a les fleques. A més, valoraven amb
orgull tot l’esforç que els havia costat poder
donar la primera mossegada a un pa encara
calent, sortint del forn. Tota la vida havien
dit que els agradava el pa cuit al forn de
casa, que era boníssim, cruixent i gustós, que
tenia substància, que atipava prou per satisfer l’esforç permanent de les seves feines. En
canvi per ells el pa blanc era més per a gent
de ciutat, gent acomodada, gent nyicris.
Una percepció que tenia tot el sentit, ja que
el pa blanc era fet amb farina més blanca i
refinada i, per tant, més poc nutritiva que
el pa morè, de molla color cremós, elaborat
amb farina menys depurada de segó i de fermentació més llarga. El pa morè i el pa blanc
eren un reflex de les diferències socials entre
els mons de pagès i de la vila.

els abdominals

Un cop van començar a comprar el pa a la
fleca es van generalitzar també les comparacions i, encara que fos estrany, els pagesos
només hi descobrien avantatges: igualment
tenia gust de pa, però més agradable a la
vista i al paladar, tou i saborós, més digestiu i lleuger, sempre de bon menjar. A part
d’aquestes percepcions psicològiques, sí que
es produïa un canvi: els feia recordar que el
pa moreno els últims dies dels vuit que durava es tornava espès i llec, s’havia de menjar
sec, per empassar-lo bé era necessari fer-ne
torrades o sopes, remullar-lo amb vi o aigua,
d’aquí la gran diferència que hi trobaven.
Fins ara al pa d’abans hi estaven acostumats
i només importava tenir-ne. En endavant els
pagesos portaven la farina a la seva fleca
d’Arbúcies, de Breda o d’Hostalric i dos cops
a la setmana les dones
havien de fer molt camí
a peu per anar a buscar
el pa blanc, a més de pagar el fer-lo, però l’esforç
quedava compensat per
quant s’estalviaven un
dia sencer d’extenuant
i compromesa feina a la
pastera i al forn.

Hi ha una sinergia que és molt important: els
abdominals, el diafragma, els erectors de
tronc i el sòl pelvià, per entendre-ho millor,
és imaginar que és un equip on treballen tots
junts i, quan hi ha un problema en un d'ells,
això pot repercutir en els altres, i en les seves
funcions.

Forn de pa de Cal
Rajoler de Sant Feliu de
Buixalleu.

Gemma Formiga de Can Rata, diplomada en fisioteràpia i membre de Fisioarbúcies

Els abdominals són un conjunt de músculs formats pel transvers de l’abdomen, l'oblic major,
oblic menor i recte anterior de l'abdomen. Ells
formen la faixa abdominal, que és la nostra
faixa natural.
QUINES FUNCIONS TENEN ELS ABDOMINALS?
- Mantenen les vísceres abdominals.
- Ajuden a sostenir la columna vertebral.
- Participen en les funcions vitals i les estimulen: la respiració, la circulació sanguínea,
el trànsit intestinal, la defecació i la diüresi.
- Ajuden en els moviments de tronc, cames i braços amb sinergia. Els músculs abdominals no treballen sols, treballen amb
col·laboració amb altres grups musculars,
igual que tots els músculs.

Quan els abdominals no tenen un bon funcionament es poden veure alterades qualsevol
de les funcions que fan, i com a conseqüència
poden aparèixer: prolapses viscerals (bufeta
caiguda, etc.), lumbàlgies, hèrnies umbilicals,
incontinència d'orina, etc.
ELS ABDOMINALS MÉS "FAMOSOS"
El crunch, és l'abdominal
més conegut i per desgràcia extès, no és gens
aconsellable per diferents
motius, perquè augmenta
la pressió abdominal, amb
la qual cosa això fa que es dirigeixi cap a sòl
pelvià, també augmenta la pressió intradiscal,
cosa que pot empitjorar els dolors lumbars. Si
es fan les flexions de tronc pot provocar una
hipertròfia dels músculs abdominals, amb la
qual cosa és possible que l'abdomen surti encara més enfora. És un mal abdominal! Però com
que és tan clàssic, fa tants anys que es fa que
costa molt canviar l'hàbit de fer-lo.

El mètode Pilates és un mètode
d'entrenament físic. S'ha fet molt
conegut perquè
ha estat utilitzat per esportistes i gent del món
de la dansa, per tal de treballar molt la flexibilització del cos i la tonificació, d'una forma
global.
Pilates va dissenyar una sèrie d'exercicis sobre
matalàs (conegut amb el nom de Mattwork)
i són molt coneguts la sèrie d'abdominals. En
tots aquests exercicis es busca la contracció activa de l'abdominal mantenint respiració costal i acostant costelles cap a pelvis, mentre es
demanen els moviments de cames o del cos en
funció de l'exercici. Pel que fa a sòl pelvià, tot
i que facin activació hi haurà una hiperpressió
provocada per aquesta contracció activa de
l'abdominal.

Exercici Single leg stretch

Gimnàstica abdominal hipopressiva del
Dr. Marcel Caufriez®. Ara segurament és la
gimnàstica que està de moda, tot i que porta
una trajectòria de més de 25 anys. El Dr. Caufriez va desenvolupar una sèrie de postures
globals estàtiques en apnea (és a dir, parant la
respiració) i ascens diafragmàtic (elevant costelles). Això implica una activació del sòl pelvià,
del transvers abdominal (que és el múscul més
profund) i un ascens de les vísceres; també hi
ha una normalització de les tensions musculars
de la columna.

Gimnàstica abdominal hipopressiva
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Entendre el bon funcionament dels abdominals i trobar quins exercicis són els millors per
tonificar l'abdomen a vegades no és fàcil.

Salut

Els nostres records
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S’asseguraven bé que en entrar el pa cru
no pogués agafar cap resta estranya que,
tot i no ser dolenta, li donés mal gust o
mala vista. Finalment anaven enfornant els
pans llevats que es trobaven en els paners,
deixant-los a la solera del forn amb la pala
d’enfornar, d’un cop sec, sense tocar-se, havent encreuat abans dos talls superficials a
cada pa, fets amb un ganivet, a fi que en el
procés de cocció la crosta s’anés obrint, propiciant una molla més ullada i lleugera, un
pa més elevat, flonjo i aromàtic. Quan pel
color ja veien que era cuit començaven a
desenfornar els pans de la banda més calenta del forn, així s’anaven traient fins a arribar als que necessitaven més temps. Un cop
s’havia tret el pa, al forn encara hi quedava
prou escalfor per fer assecar fruita o per fer
una torrada d’avellanes, cacauets i pinyons,
els quals vindrien bé per menjar-los tota la
família, encara calents, havent sopat. Amb
aquest procediment tots els costos de fer el
pa sempre quedaven a casa.

Salut

Els avantatges d'aquest mètode es
troben en el fet
que són exercicis
molt adaptables a
tothom i no té contraindicacions.

Exercici de La Planxa

Exercici de La Piràmide

CONSELLS:

- Prolapses viscerals (bufeta caiguda, etc.)

Sempre que es vulgui fer un treball abdominal
s'hauria de contactar amb un fisioterapeuta
per valorar l'estat de l'abdomen i veure quina
és la millor manera de començar a fer abdominals.

- Cirurgies recents o antigues d'abdomen
(histerectomies, cesàries, etc)

S'ha de tenir especial atenció si es presenten
algun d'aquests problemes:
- Lumbàlgies
- Cervicàlgies
- Hèrnies discals
- Diastasi abdominal (separació dels rectes
anteriors)
- Després de l'embaràs
- Pèrdues d'orina

Estació meteorològica de Can Nualart de Grions
Pitu Roig de Can Nualart

El 2014 encara no ha arribat l’estiu. Els negocis
d’estiu sí que han tingut crisi: guinguetes, parcs
aquàtics, terrasses... aquest any no han fet
l’agost. Més de 90 dies de pluges als mesos que
havien de ser més àrids. Com es veu al climograma, les barres de les pluges sempre superen
la línia de les temperatures, senyal d’humitat
i de no aridesa. Les màximes a l’estiu no han
superat els 35ºC, màximes molt minses.

Hi ha molts mètodes, i exercicis molt similars,
com abdominals sense risc de Blandine Calais Germain®, coneguda
aquí més pel seu treball
en embarassades, i també
en persones del món de la
dansa. Treballa de forma
global tenint en compte
sempre la consciència del perineu. També en la
pràctica del ioga hi ha postures en les quals hi
ha un bon treball abdominal.

El fisioterapeuta donarà les indicacions necessàries per poder fer un bon treball.

Resum meteorològic any 2014

Per reduir abdomen, a part de fer exercicis abdominals, s'ha de fer dieta, i exercici.
Espero que amb aquestes informacions pugueu
tenir una bona pràctica!

Us recordem que a l'Espai
Jove de Grions els dimarts
a les 9.30 h i els dijous a les
20.15 h fem Escola d'Esquena
i els dijous a les 9.30 h fem
Gimnàstica abdominal
hipopressiva

Si ens hi hem fixat bé, hem vist que ha estat
una mala campanya per als cereals. Moltes de
les collites no s’han pogut aprofitar per falta de
calor i sequedat. Per contra, s’ha aprofitat per
conrear el blat de moro. Aquest temps sí que
era apropiat per al blat de moro. Hem vist unes
plantacions espectaculars: més de tres metres
d’alçada de les canyes. Semblava les pel·lícules
americanes, on et perdies al mig de les plantacions sense poder saber on anar, a causa de
l’alçada.

Hem hagut d’esperar a l’octubre per tenir dies
seguits de sol. Un octubre amb només dos dies
de pluges. Encara hem vist gent que ha aprofitat per poder anar a les platges després d’un
estiu poc agraciat.
El final de l’any ha estat més repetitiu. Novembre plujós i al desembre han arribat les primeres glaçades. Diguem que l’hivern no ha arribat
fins a finals de desembre, en què hem tingut la
mínima anual (-3,2ºC).
La primera meitat de l’any també ha estat sense fets destacables. Només direm que les mínimes no van ser gaire baixes (-2ºC). No vam
patir de canonades trencades per congelació
ni malbaratament de conreus pel fred. Les pluges van seguir el règim que tocava. Un gener
i febrer poc plujós i una primavera durant la
qual sempre ens arriba una tongada de pluges.
Aquest any, aquestes pluges es van allargar fins
a l’estiu...
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Mètode
APOR
De Gasquet®. El
mètode de la Dra.
Bernadette De Gasquet proposa correccions posturals a
partir de la integració del perineu i de
la respiració. Adapta les postures per
fer un bon treball
global sempre partint del sòl pelvià i
la respiració.

Tots els mètodes parteixen d'unes bases
anatòmiques, i de les funcions que realitzen els músculs, i això fa que tinguin
exercicis similars. El que s'hauria de fer és
adaptar l'exercici, sigui el que sigui, a la
persona que el fa, segons les seves característiques anatòmiques i necessitats, no
al revés... Moltes vegades es fan els exercicis sense tenir en compte aquest principi.

Medi Ambient

Aquesta gimnàstica s'utilitza molt per problemes de sòl pelvià, bufeta caiguda, pèrdues
d'orina, així com millora també la funció sexual.

Agendaabril-juliol

Gastronomia
Carmen Bassas i Meritxell Codina del carrer Ignasi Sagnier

Ingredients

(per 4 persones)

1 llamàntol gros i encara viu
4 tassetes d’arròs bomba
1 ceba
3 grans d’all
3 tomàquets madurs

1 pebrot verd
1 pebrot vermell
1 litre de brou de peix
Oli d’oliva
Sal

Gastronomia
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Arròs amb llamàntol

abril
Dl

Com es prepara?

1- Talleu el llamàntol en viu i reserveu tot el
suc que tregui, fregiu-ne els trossos en una
cassola de fang amb un raig d’oli i, quan
agafin color, traieu-los i reserveu-los. Talleu
la ceba ben fina i salteu-la en el mateix oli
on heu fregit el llamàntol. Quan comenci a
enrossir-se afegiu-hi els alls trinxats i el pebrot
tallat a daus petits. Remeneu i aboqueu-hi el
tomàquet ratllat.
2- Manteniu el sofregit a foc lent fins que quedi ben concentrat. Llavors, afegiu-hi l’arròs i
rossegeu-lo breument. Aboqueu-hi el suc reservat del llamàntol i el fumet (aproximadament, dues parts de fumet per l’arròs), fins a
cobrir-ho tot.
3- Deixeu coure l’arròs i, uns set o vuit minuts
abans d’apagar el foc, poseu-hi els trossos
de llamàntol.
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Abril
divendres 3 - Fira d'antiguitats

Diumenge 19 - Festa del Roser. Marxa popular

Cal Mestre - nucli de Sant Feliu

Organitza: Amics de Gaserans		

Escoles de Gaserans

Dissabte 18 - 10.30 h Escola de mares i pares. Xerrada:

"De qui són els deures?"
Sala de plens de l'Ajuntament

Festa del llibre i la rosa
Organitza: AMPA Alzines Balladores

19 h Teatre solidari: "Tots a missa"
		Grup de teatre riellenc
		Sala Polivalent
Dimecres 22 - 17.30 h Xerrada: "La importància de 		

seguir bé els tractaments"

Sala Polivalent

Sala de plens de l'Ajuntament

Maig
divendres 1 - 11 h Trobada a Santa Bàrbara
Ermita de
		
Santa Bàrbara

diumenge 17 - Ballada del Tirabou
		Escoles de Gaserans
dissabte 30 - 10.30 h Escola de mares i pares.

Entreteniments

Xerrada: "De l'escola a l'institut"
Sala de plens de l'Ajuntament

Juny

Les 7 diferències
Trobeu les
diferències
en aquesta
fotograf ia
del taller on
es va elaborar el pessebre XXL
de material
reciclat.

diumenge 7 - Festa d'Homenatge a la Vellesa

		

Sala Polivalent

dissabte 13 - Festa final de curs de l'Escola
Sala Polivalent
diumenge 21 - II Tractomotor clàssic
Sala Polivalent
dimarts 23 - Revetlla de Sant Joan
Sala Polivalent

Juliol
De l'1 al 31 - Casal d'estiu
Sala Polivalent
dissabte 11 - Torneig 3x3 de bàsquet.
Organitza: Joves de Sanfa

Sala Polivalent
dissabte 25 i diumenge 26 - Festa major de Grions.

			

Organitza: Comissió Amics de Grions

			

Roures de Can Peric

Can Rata

Can Rocà

Can Muntal

Can Blázquez
Can Jan

Concurs de
pessebres 2014

Can Perxistor

Vila Pla

