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Informació municipal

Plens municipals i breus municipals

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

Joventut

6 anys, una gran experiència

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

Ensenyament

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

L'escola i l'AMPA de les Alzines Balladores

Sant Feliu és actiu

XLII Festa d'Homenatge a la Vellesa (pàgina 24)

Entrevista

Salvador Esteve Figueras, l'alcalde de les esperdenyes

Entitats

Joves de Sanfa, ADF Guilleries-Montseny

Vida Social

Noces d'or, casaments i naixements del 2014

D'excursió amb nens

Museu Blau, muntanya de sal de Cardona i les coves de Serinyà

El racó del mossèn

Santa Teresa de Jesús, doctora de l'església

Els nostres records

Bibliografia de Sant Feliu de Buixalleu

Esports

CB Perxa d'Astor i CB Hostalric

Salut

Conviure amb la malaltia terminal

Medi Ambient

Serveis socials_Assistenta i educadora social
Horari: segon dilluns i quart dimarts de mes
prèvia citació a l'Ajuntament
Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cada mes
Jutjat de pau_Sr. Josep Sanitjas Arcarons
Horari: els dimarts de 5 a 7 de la tarda
prèvia citació a l'Ajuntament
Oficina de correus
Horari: de dilluns a divendres de 2/4 de 10
a 2/4 d'11 del matí i els dissabtes de 10 a 11 del matí
Agutzil de nit_Sr. Josep Negre Almendros
Horari: de 11 de la nit de 2/4 de 7 del matí
de dilluns a divendres excepte dies festius
Telèfon: 628 738 737
Sala Polivalent: 972 865 116
(horari de dilluns a divendres als vespres)

Altres telèfons d'interès
Parc de Bombers: 972 864 420 / 972 874 085
ADF Guilleries-Montseny: Central: 972 860 989
Can Puig: 972 860 024
Emergències: 112
Sanitat:
CAP Hostalric / Sant Feliu de Buixalleu: 972 864 395
CAP Breda: 972 870 450
CAP Arbúcies: 972 162 210
CAP Santa Coloma de Farners: 972 843 016
Central: 061 (24 hores)
Sanitat Respon: 902 111 444
Mossos d'Esquadra: Santa Coloma: 972 181 675

Llàgrimes de sant Llorenç

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

Relat curt

Nit fantasmal de lluna plena

Les empreses del poble
Retal Iberia SLU

Gastronomia portuguesa

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

Bacalhau à Brás i Champarrião
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municipi.-

Editorial.-

Els restaurants
Bar restaurant La Conna: 972 864 522
Restaurant Grions: 972 865 121
Restaurant El Rieral: 972 871 111
Restaurant Can Puig: 972 860 024
Restaurant Mas Masferrer: 972 870 028
Restaurant Can Ferran: 656 464 510

Gràcies per llegir l’editorial. Molts de vosaltres, contestant la pregunta de l’editorial de la revista anterior, ens
heu fet saber que és una part important i que la seguiu.

"Complex Vila Village"

Nous aires corren pel nostre país, ho veiem cada dia pel
carrer. Tots volem canvis per millorar el funcionament
de tot, canvis que ens donen noves oportunitats, ens
creen il·lusions..., però tots el canvis ens porten a terrenys desconeguts, ens fan por.

Restaurant Rústic Gastro-Bar: 972 874 681

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

En aquests canvis sempre hi ha persones que hi veuen
els perills, amenaces... i altres que hi veuen les oportunitats, les fortaleses... No tinguem por.

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
Grions

Diumenges a les 10 del matí

Gaserans

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

Sant Feliu de Buixalleu

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

Des de la revista ens plantegem nous canvis i busquem contínuament noves idees, oberta sempre a nous
col·laboradors, que juntament amb els actuals aconseguim millorar la nostra revista, fer-la més gran. Com
podeu veure a cada número intentem fer una revista
fresca, actual, aportar nous temes.
En aquest número estrenem un nou apartat, “Les empreses del poble”. El que es pretén és acostar la indústria del nostre poble a les persones, que es conegui.
Tenim una indústria molt moderna i molt important,
amb tecnologia d’última generació. Per tant, intentarem presentar-la.
A més, en aquest exemplar destaquem l’entrevista al
senyor Salvador Esteve, expresident de la Diputació de
Barcelona i que viu des de fa molt de temps al nostre
municipi.
També trobareu la nova composició política de
l’Ajuntament, dels regidors amb les seves competències. I com sempre, tots els resums dels actes que s’han
fet a Sant Feliu els últims mesos (teatre solidari, trobada
a Santa Bàrbara, Festa d’avis, Tractomotor Clàssic...). I
tots els apartats habituals.
Esperem que us agradi i us animem una vegada més a
participar-hi activament.

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

Sessió ordinària de 23 de desembre 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: Rosa Maria Molas Viñets.
S'aproven per unanimitat els següents punts:

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió extraordinària núm. 10 de 27.11.2014.
2- Aprovació provisional del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals.

Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport comptable de
l’Ajuntament, que inclou el dret d’ús i el manteniment
del programari.

3- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia núm.
410 de 14.11.2014.

5- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia núm.
429 de 25.11.2014.

Sol·licitar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya l’alta al servei e.FACT (servei de facturació
electrònica).

Aprovar amb relació al projecte de millora i pavimentat del camí de Can Muntal:

4- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia núm.
411 de 14.11.2014.
Encarregar a l’organisme autònom Xarxa Local de

- L’acta de preus contradictoris de les obres del
projecte.
- El projecte de liquidació provisional de les obres.
- Les certificacions i factures.

Sessió ordinària de 26 de març de 2015
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: Rosa Maria Molas Viñets.
S'aproven per unanimitat els següents punts:
1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió ordinària núm. 11 de 23.12.2014.

8- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia núm.
3 de data 15.01.2015.

2- Aprovació inicial dels estatuts de l’ECU de la
urbanització del Sector Industrial IV.

Interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, contra la desestimació per
silenci administratiu negatiu del recurs potestatiu de
reposició i simultani requeriment previ formulat per
l’Ajuntament en contra de la resolució dictada pel Director de l’ACA.

3- Aprovació definitiva de l’expedient de mutació demanial a favor de la Diputació de Girona
del 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 fins a
“l’accés a Fogueres de Montsoriu”, propietat de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.
4- Estudi i aprovació de la compareixença en el
recurs contenciós administratiu núm. 394/2014
en el jutjat contenciós administratiu núm. 2 de
Girona, interposat per Iniciativas Dotis, SL, en
contra de la denegació per silenci administratiu
negatiu dels recursos de reposició interposats en
data 24.4.2014, en contra del Decret d’Alcaldia
núm. 74 de 20.3.2014, i les liquidacions que se’n
deriven.
5- Declaració de desistiment, caducitat i arxiu definitiu de l’expedient d’obres 54/2013.
6- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia núm.
407 de 13.11.2014.
Aprovar interposar recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, contra l’acord núm. 4 del Ple de la Mancomunitat
Verge dels Socors de data 15.9.2014, d’adjudicació
del contracte complementari del servei de neteja de
la Llar d’infants el Patufet i del CEIP Mare de Déu dels
Socors.
7- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia núm.
2 de 8.01.2015.
Contractar Sílvia Pla Mercader com a monitora de
l’Esbart Dansaire Montsoriu i de la colla del Tirabou
del 9 de gener al 7 de juny de 2015.

9- Estudi i ratificació dels decrets de l’Alcaldia
núm. 9 de 27.01.2015 i núm. 19 de 9.02.2015.
Contractar Xavier Mora Masó per cobrir la baixa de la
plaça l’agutzil de dia fins que aquesta finalitzi.
10- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia
núm. 52 de 20.03.2015.
Aprovar el Pla pressupostari a mitjà termini 2016 –
2018.
El senyor alcalde Alcalde prèviament a l’inici de
la sessió, i vist el terrible accident aeri que va tenir lloc el passat dimarts dia 24.3.2015 als Alps
francesos, en el vol de la companyia aèria Germanwings que cobria la ruta entre Barcelona i
Dusseldorf, que ha causat 150 víctimes mortals,
50 de les quals de nacionalitat espanyola, proposa introduir a l’ordre del dia d’avui, dia 26.3.2015,
pel tràmit d’urgència previst en l’article 103.3.
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
del règim local a Catalunya, el punt de l’ordre del
dia següent:
1. Moció de suport i solidaritat de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Buixalleu amb les famílies de les
víctimes de l’accident aeri del vol de la companyia
aèria Germanwings, que cobria la ruta entre
Barcelona i Dusseldorf.

Sessió extraordinària de 28 d'abril de 2015
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: Rosa Maria Molas Viñets.
S'aproven per unanimitat els següents punts:

3- Estudi i ratificació de l’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament
per al servei de compatibilitat energètica de
l’Agència Comarcal de l’Energia de la Selva.

SECCIÓ: ÚNICA; MESA: ÚNICA
TITULARS:
PRESIDENT: Josep Maria Batalla Busquets
1r. VOCAL: Cristina Acero del Rio
2n. VOCAL: Benjami Vila Campeny
SUPLENTS:
PRESIDENT: Luis Ramon Cardona Vallmajor
PRESIDENT: Jordi Xamaní Argemí
1r. VOCAL: Abraham Gomez Garcia
1r. VOCAL: Ricardo Parada Atanes

4- Estudi i ratificació de la proposta de modificació
dels estatuts del Consell d’Iniciatives Locals per al
Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA).
5- Estudi i ratificació de l’aprovació del contracte
entre Hermes Comunicacions, SA i l’Ajuntament
per al projecte de comunicació multimèdia “Les
ciutats són capitals”.

Sessió extraordinària de 21 de maig de 2015
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
seg ü ents
punts:

ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS

IMPORT ANY (€)
1.135.526,60

2. (+) Drets pendents de cobrament

1.587.469,44

(+) del pressupost corrent
(+) de pressupost tancat

1- Aprovació de l’acta
anterior de
la sessió extraordinària
núm. 2 de
28.04.2015.

IMPORT ANY ANTERIOR (€)

1. (+) Fons líquids

1.207.044,30
1.310.690,59

469.332,72

311.014,37

1.101.246,32

1.025.842,35

(+) d’operacions no pressupostàries

19.281,26

15.553,46

(-) cobraments pendents d’aplicació

2.390,86

3. (-) Obligacions pendents de pagament

41.719,59
309.248,64

(+) del Pressupost corrent

188.727,63

(+) de Pressupost tancat
(+) d’operacions no pressupostàries

3.519,32

8.033,10

117.001,69

74.971,44

(-) pagaments pendents d’aplicació

2- Estudi i
ratificació
del Decret
de l’Alcaldia
núm. 28 de
23.02.2015.

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

Aprovar la liquidació del
pressupost de
l’exercici de
2014, amb
el romanent
de tresoreria
i el resultat
pressupostari
següents:

COMPONENTS

295.020,33
212.015,79

0,00
2.413.747,40

2.222.714,56

II. Saldos de dubtós cobrament

919.785,45

754.948,87

III. Excés de finançament afectat

637.035,19

746.837,96

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

856.926,76

720.927,73

RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

DRETS RECONEGUTS NETS
(€)
1.384.137,63

OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES (€)

AJUSTAMENTS
(€)

RESULTAT PRESSUPOSTARI (€)

1.103.613,49

251.087,55

324.623,48

1.635.225,18

1.428.236,97

1.635.225,18

1.450.329,61

2. Actius financers
3. Passius financers
Resultat pressupostari de l'exercici

22.092,64
184.895,57

Ajustaments:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

144.704,63

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

111.183,48

Resultat pressupostari ajustat

33.521,15
218.416,72
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2- Sorteig públic per a l’elecció dels membres de
la mesa electoral per a les eleccions municipals a
celebrar el 24.05.2015.

Informació municipal

2n. VOCAL: Maria Ibernon Iradi
2n. VOCAL: Ana Gubert Casanova

Resum dels plens municipals.

1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió ordinària núm. 1 de 26.03.2015.

3- Aprovació inicial del pressupost municipal de 2015.
INGRESSOS (Resum per capítols)

DESPESES (Resum per capítols)
IMPORT (€)

A. Operacions corrents
Capítol I - Impostos directes
Capítol II - Impostos indirectes

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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844.506,02

Capítol I - Remuneracions dels personal

15.000

Capítol II - Compra de béns corrents i serveis

Capítol III - Taxes i altres ingressos

237.247,12

Capítol III - Interessos

Capítol IV - Transferències corrents

270.135,43

Capítol IV - Transferències corrents

Capítol V - Ingressos patrimonials

541.686,62
700.640
2.400
104.069,31

4.000

B. Operacions de capital

B. Operacions de capital

Capítol VI - Alineació d'inversions reals

0

Capítol VI - Inversions reals

Capítol VII - Transferències de capital

0

Capítol VII - Transferències de capital

0,00

Capítol VIII - Variació d'actius financers

0

Capítol VIII - Variació d'actius financers

0,00

Capítol IX - Variació de passius financers
Total

IMPORT (€)
A. Operacions corrents

16.989,43
1.387.878

Capítol IX - Variació de passius financers
Total

16.989,43

22.092,64
1.387.878

4- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia núm.
87 de data 17.04.2015.

6- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia núm.
80 de data 10.04.2015.

Contractar Xavier Mora Masó, com a auxiliar administratiu per tal de reforçar l’àrea d’administració general
i cobrir les baixes oportunes.

Aprovar la “Memòria valorada per a l’adaptació de
les instal·lacions de la sala polivalent de Sant Feliu de
Buixalleu a fi de connectar aquest equipament amb
el projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa i
xarxa de calor, actuació inclosa en el PAES, i en procés
d’execució”

5- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia núm.
75 de data 9.04.2015.
Aprovar la “Memòria valorada per a la gestió del servei de comptabilitat energètica al municipi de Sant Feliu de Buixalleu” i sol·licitar i concórrer a la subvenció
de la Diputació de Girona per a la línia 1 de serveis
de comptabilitat i gestió de subministres energètics
municipals.

7- Estudi i aprovació de l’informe d’ampliació de
la descripció de l’acció “4.2.1. instal·lació d’una
caldera de biomassa i una xarxa de calor per a
l’aigua calenta sanitària i la calefacció de l’Escola,
l’Ajuntament i el pavelló municipal / local polivalent” del PAES de Sant Feliu de Buixalleu.

Sessió extraordinària de 12 de juny de 2015
Assistents: Josep Roquet Avellaneda, Francesc Pintu Pagès, Esther Gubert Casanova, Sixte Morera
Vilà, Marta Sanitjas Olea i Jaume Dordal López.
excusa la seva assistència: Albert Fugarolas Bagot.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
S'aprova per unanimitat el següent punt:
1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió extraordinària núm. 3 de 21.05.2015.

SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA DESENA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA el 13 de juny de 2015
Assistents: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà,
Marta Sanitjas Olea, Sandra Nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
PRIMERA PART DE L’ACTE: CONSTITUCIÓ DE LA
NOVA CORPORACIÓ
Declarada oberta la sessió, la secretària procedeix
a cridar els regidors electes de major i menor edat
amb l’objecte de constituir la mesa d’edat: Josep
Roquet Avellaneda, que actuarà com a President,
en ser el regidor de més edat, i Sandra Nualart
González, en ser la regidora de menys edat i per
la secretària de la corporació, que passen a ocupar el lloc destinat a l’efecte, quedant constituïda
la mesa d'edat

A continuació, la secretària de la corporació procedeix a la lectura del nom i cognom de cada un
dels regidors electes que assisteixen a la sessió, els
quals, d’un en un, es dirigeixen a la Presidència, i
per part dels membres de la mesa d’edat es comprova la credencial presentada, i cada regidor
electe acredita la seva personalitat mitjançant
l’exhibició del seu document nacional d’identitat.
A continuació pel senyor president de la mesa
d’edat procedeix a nomenar cada un dels regidors electes, als quals pregunta: “Jureu o pro-

Marta Sanitjas Olea. Respon: “Sí, ho prometo.”
Sixte Morera Vilà. Respon: “Sí, ho prometo.”
Xavier Valls Vall·llosera. Respon: “Sí, ho prometo.”
Sandra Nualart González. Respon: “Sí, ho prometo.”
I el president de la mesa d’edat, senyor Josep Roquet Avellaneda, manifesta que “Promet per la
seva consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Buixalleu per al qual ha estat nomenat per voluntat popular, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya com a norma institucional bàsica de
Catalunya.”
SEGONA PART DE L’ACTE: ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Prossegueix el president, tot dient: “A continuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde d’acord
amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, article al que
donarà lectura el secretari de la corporació”.
El president de la mesa d’edat diu: “Ara es procedirà a la proclamació dels candidats al càrrec
d’alcalde. Per això, els electes que encapçalen les
llistes que han obtingut regidors en aquest Ajuntament poden manifestar el seu desig de presentar-se a candidat a alcalde, mitjançant un sí o un
no quan els nomeni el secretari”.
La secretària llegeix el nom del cap de llista, i contesta que “Sí”, que Josep Roquet Avellaneda, cap
de llista de CiU, vol ser candidat a l’alcaldia de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.
Ara es lliurarà als senyors regidors un sobre i una
papereta en blanc per tal que cadascun escrigui
el nom i cognoms del candidat a alcalde, a qui
atorgarà el seu vot. Un cop realitzada la votació,
el resultat de l’escrutini és que Josep Roquet Avellaneda surt elegit amb la majoria absoluta de
7 vots en la primera votació. Així el vocal de la
mesa de menys edat, proclama alcalde electe de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu el senyor
Josep Roquet Avellaneda, que encapçala la llista
de CiU.
Acte seguit, el vocal de la mesa de menys edat
formula a l’alcalde electe la pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
d’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, amb lleialtat al Rei, i guardant i fer guardar
la Constitució com a norma fonamental de l’Estat
i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a nor-

Seguidament, el vocal de la mesa de menys edat
convida l’alcalde, senyor Josep Roquet Avellaneda, a ocupar la Presidència, i en conseqüència
queda dissolta la mesa d’edat.
A continuació, el senyor alcalde s’adreça al públic
assistent:
“Bé, bon dia a tothom. Avui és un dia molt especial a la meva vida, com de ben segur, també ho
és per a tots els companys i companyes que acaben de prendre possessió del seu càrrec de regidor -fet pel qual els felicito -. En un moment com
aquest de tanta solemnitat institucional i de molta emoció personal, vull expressar el més sincer
agraïment a tots els santfeliuencs i santfeliuenques, als que em van votar, però també a aquells
altres que amb tota legitimitat van preferir una
altra opció.
Ser alcalde d’aquest poble que estimo, que m’ha
vist néixer i créixer, per mi és un gran honor. I
molt especialment pel moment històric que està
vivint el nostre país.
Avui comença una nova etapa, la ciutadania ens
ha atorgat una gran responsabilitat i per tant
el nostre treball estarà com ho ha estat al llarg
d’aquest quatre anys a l’alçada de la confiança
i les esperances dipositades en nosaltres per tal
de continuar fent realitat les oportunitats que el
nostre municipi té per endavant.
Compartim la responsabilitat també del moment
social i econòmic, moment greu i exigent, però
alhora és el moment de fer propostes concretes,
és el moment d’escoltar, és el moment de la proximitat, de proposar des dels valors i d’apostar per
reformes, trencant tòpics per superar inèrcies del
passat. La nostra societat demana de nosaltres,
els governs locals, coratge i valentia. De fet, en el
darrer mandat hem treballat en projectes per al
nostre poble, ho hem fet des del convenciment
i amb la màxima implicació de tots nosaltres i
dels treballadors de l’ajuntament. Amb ells formem un equip i amb ells comptem per continuar
avançant en aquesta línia i en tots els projectes
que junts hem de desenvolupar. Des de l’any 2008
els ajuntaments hem començat a patir els efectes
de la crisi econòmica i social i som enfront d’una
situació financera difícil. L’austeritat, la contenció
i el rigor que hem imposat els darrers anys ha de
continuar per tal de garantir la normalitat en el
funcionament del nostre ajuntament, alhora que
hem d’aixecar la veu i sumar-nos a la petició d’un
millor finançament per als ajuntaments, reconeguts com la primeria línia al servei del ciutadà.
Hem de continuar fidels als nostres ideals i plantejar els nous reptes que ens planteja el futur,
conscients que governem també pensant en els
joves i que en els propers anys esdevindran les futures generacions de Sant Feliu, i esperen de no-
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Francesc Pintu Pagès. Respon: “Sí, ho prometo.”

A continuació l’alcalde electe, senyor Josep
Roquet Avellaneda, emet la seva promesa
respecte la Constitució i l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, manifestant que “Accepta el càrrec
d’alcalde de Sant Feliu de Buixalleu i pronuncia
“Sí, ho accepto.””

Informació municipal

Albert Fugarolas Bagot. Respon: “Sí, ho prometo.”

ma institucional bàsica de Catalunya?”

Resum dels plens municipals.

meteu per la vostra consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per
al qual heu estat nomenats per voluntat popular, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a norma
institucional bàsica de Catalunya?”

saltres que planifiquem un desenvolupament on
les necessitats dels ciutadans siguin prioritàries.
Finalment voldria donar les gràcies a tots els que
ens heu acompanyat avui en aquest acte de constitució.
Visca Sant Feliu i visca Catalunya!”

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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En acabar el seu discurs, l’alcalde conclou dient:
“S’aixeca la sessió constitutiva del desè Consistori
democràtic de la vila de Sant Feliu de Buixalleu.”
Efectuades les anteriors intervencions, el senyor
Alcalde aixeca la sessió a les 12 h 25 minuts, de la
qual s’estén la present acta, que jo, la Secretària,
certifico.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DISSABTE DIA
13 DE JUNY DE 2015
A les dependències de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, quan són les 12 hores 30 minuts
del dia 13 de juny de dos mil quinze, el senyor
alcalde demana a la secretària de la corporació

que doni fe de la declaració institucional que volen fer els regidors Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Vives, Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas Olea, Sandra Nualart Gonzalez, Xavier Valls
Vall·llosera i ell mateix en qualitat d’alcalde, tots
ells de forma individual i col·lectiva, voluntàriament volen fer constar que S’OBLIGUEN I PROMETEN: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncien que resten a disposició
del nou Parlament, del President i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les
eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar,
juntament amb totes les nostres institucions,
L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”.
I sense res més que fer constar, a les 13 hores 35
minuts, l’alcalde i els regidors de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu subscriuen la present declaració institucional mitjançant compareixença
apud acta davant el senyor alcalde i la secretària,
que en dono fe.

SESSIÓ extraordinària de 20 de juny de 2015
Assistents: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà,
Marta Sanitjas Olea, Sandra Nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
S'aproven per unanimitat els següents punts:
1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió constitutiva del 13.06.2015.
2- Periodicitat i règim de les sessions del Ple.
Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació que es celebraran cada tres mesos, amb un
mínim de quatre sessions per any, que tindran lloc
l’últim dijous no festiu dels mesos següents: març,
juny, setembre i desembre a les 20.00 hores de la
tarda, a la sala de plens de l’Ajuntament o en el lloc
habilitat a l’efecte.
3- Creació de la comissió especial de comptes i
resolució de la no creació de les comissions informatives.
La Comissió de Comptes estarà integrada per set persones: el president, Josep Roquet Avellaneda, i els
vocals, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès,
Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas Olea, Sandra Nualart
González i Xavier Valls Vall·llosera.
4- Delegacions del Ple a la Junta de Govern.
Delegar a la Junta de Govern les competències
plenàries que venen regulades a l’article 52.2. subapartats K), M), N), O), P) i R) del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i del Règim Local a Catalunya i article 22.2 subapartats J), K), M), N), Ñ) O) i Q) de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i que indistintament podran ésser exercides pel
Ple i/o per la Junta de Govern.
5- Creació de la Junta de Govern.
La Junta de Govern és un òrgan col·legiat municipal
de caràcter resolutori, que estarà integrat per l’alcalde
i un nombre de regidors no superior el terç del nombre
legals dels mateixos, nomenats i separats lliurement

per aquell donant-ne compte al Ple. Celebrarà les seves sessions ordinàries, amb una periodicitat mensual,
el segon dimarts no festiu de cada mes de l’any a les
20 hores, a les dependències d’aquest Ajuntament.
6- Nomenament dels representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats:
6.1) Mancomunitat Verge dels Socors: Josep Roquet Avellaneda i Sandra Nualart González.
També es designa com a representant a la Comissió Permanent de la Mancomunitat l’alcalde: Josep
Roquet Avellaneda.
6.2) ADF Guilleries-Montseny:
Vall·llosera.

Xavier

Valls

6.3) Juntes de Compensació del 1r. i 2n. Sector
Industrial i Pla Parcial de Buixalleu: Albert Fugarolas Bagot.
6.4) Comunitat General d’Usuaris de la riera
d’Arbúcies i del Riu Tordera.
Representant de l’Ajuntament: Josep Roquet Avellaneda.
Representant de la companyia municipal subministradora d’aigua potable: Francesc Pintu Pagès.
6.5) Consell Coordinador del Parc Natural del
Montseny: Xavier Valls Vall·llosera.
6.6) Patronat del Castell de Montsoriu: Josep Roquet Avellaneda.
6.7) Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient
de les Comarques de Girona: Sixte Morera Vilà.
6.8) PLASEQTOR: Sixte Morera Vilà.
6.9) LOCALRET: Francesc Pintu Pagès.

6.10) Pla d’actuació municipal d’emergències (INFOCAT i TRANSCAT):

6.11) Comissió per a la delimitació parcial del terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu amb els
municipis de Santa Coloma de Farners, Arbúcies,
Breda, Riells i Viabrea, Riudarenes i Sant Celoni.

- Responsable municipal de l’emergència: Josep
Roquet Avellaneda

Integrada per l’alcalde, Josep Roquet Avellaneda i
tres regidors, Francesc Pintu Pagès, Albert Fugarolas Bagot i Sixte Morera Vilà, un tècnic i la secretària de la corporació.

Cap del grup local d’ordre i d’avisos a la població: Sixte Morera Vilà.
Cap del grup local sanitari: No hi és previst
perquè el municipi no disposa d’un centre
d’atenció primària.
Cap del grup local logístic i d’acollida: Marta
Sanitjas Olea.
- Representant municipal: Josep Roquet Avellaneda.
- Gabinet d’informació: Francesc Pintu Pagès.
- Grup local d’intervenció: Albert Fugarolas Bagot.
- Grup local logístic i d’acollida: Marta Sanitjas
Olea. Agutzil de dia: Maria Gabarrón Soler i agutzil de nit: Josep Negre Almendros.

7- Coneixement i ratificació de les resolucions
de l’alcalde en matèria de nomenaments de
l’alcalde, membres de la Junta de Govern, així
com les delegacions de l’alcaldia.
Primer. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 271 sobre
que la Junta de Govern estarà formada per: president,
Josep Roquet Avellaneda, i els vocals, Albert Fugarolas
Bagot (primer tinent d’alcalde) i Francesc Pintu Pagès
(segon tinent d’alcalde).
Segon. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 272 en què
es nomena primer tinent d’alcalde a Albert Fugarolas
Bagot i segon tinent d’alcalde a Francesc Pintu Pagès.
Tercer. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 273 en
què l’alcaldia efectua a favor dels regidors que es relacionen a continuació la delegació de les àrees que
seguidament s’especifiquen:

- Grup local d’ordre i avisos a la població:
Cap de Grup: Sixte Morera Vilà.
Responsable d’avisos a la població: Francesc
Pintu Pagès.
REGIDOR

ÀREA

Albert Fugarolas Bagot

Urbanisme, obres municipals i infraestructures, desenvolupament
local i promoció econòmica

Francesc Pintu Pagès

Edificis, serveis i instal·lacions municipals (subministrament d’aigua,
recollida de deixalles, cementiris, edificis municipals) i sanitat

Sixte Morera Vilà

Medi ambient, hisenda, cultura i festes

Sandra Nualart González

Ensenyament i esports

Marta Sanitjas Olea

Benestar social i família, joventut i participació ciutadana

Xavier Valls Vall·llosera

Agricultura i política forestal
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Cap del grup local d’intervenció: Albert Fugarolas Bagot.

Informació municipal

Coordinador municipal de l’emergència: Francesc Pintu Pagès.

Resum dels plens municipals.

- Consell assessor:

buixalleu col·labora

Breus municipals.

Informació municipal
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Des de principis d'any l'Ajuntament de Sant
Feliu de Buixalleu s'està fent càrrec de la compra i del repartiment dels lots d'aliments que
s'entreguen a les famílies més necessitades del
municipi. Són el que, entre d'altres, s'anomenen
ajuts d'urgència social. Es donen a famílies que
han estat valorades per Serveis Socials i, segons
barems estipulats, es troben en situació de crisi
o exclusió social.
Per tal de donar un cop de mà a tota aquesta tasca i complimentar els ajuts d'urgència
social que s'estan donant fins ara, des de

l'Ajuntament s'ha creat un punt de recollida
d'aliments, productes d'higiene personal i per
a la llar, roba personal i material escolar, entre
d'altres, anomenat BUIXALLEU COL·LABORA.
Aquest punt està situat a la Sala Polivalent i hi
podreu deixar tot allò que cregueu necessari o
oportú per ajudar les famílies més necessitades
del nostre poble. Recordeu que la sala polivalent està oberta cada tarda de dilluns a divendres a partir de les 19 h i fins a les 22 h.

resultats de les eleccions municipals 2015
Els resultats de les eleccions municipals del
passat 24 de maig de 2015 en el nostre municipi amb una participació del 57,86 % van ser:
el grup de Convergència i Unió va obtenir el
77,98 % dels vots i el grup d'Independents de
Sant Feliu de Buixalleu - CP el 8,15 %. Els vots

nuls van representar el 4,34 % i els vots blancs
el 9,51 %. Així, aplicant la llei d'Hondt que defineix el repertiment de regidors a partir dels
vots, el grup de CiU va obtenir 7 regidors i els
de Independents SFB-CP cap regidor.

Any 2015

Any 2011

Any 2007

636

639

638

368 (57,86%)

359 (56,18%)

490 (76,80%)

287 (77,99%)

276 (76,88%)

309 (63,06%)

30 (8,15%)

-

-

Esquerra Republicana de Catalunya

-

-

85 (17,35%)

Independents per Sant Feliu de Buixalleu - PM

-

-

77 (15,71%)

Vots nuls

16 (4,35%)

22 (6,13%)

5 (1,02%)

Vots blancs

35 (9,51%)

61 (16,99%)

14 (2,86%)

Cens
Participació
Convergència i Unió
Independents de Sant Feliu de Buixalleu - CP

Finalització de les obres d’instal·lació de la
caldera de biomassa i xarxa de calor
A finals del mes de juny s’han
finalitzat les obres del projecte
d’instal·lació de la caldera de
biomassa i xarxa de calor per
donar servei a l’Ajuntament,
Sala Polivalent i nova escola. I
des d’aquest moment està en
funcionament donant servei
d’aigua calenta a la sala i, en el
moment que faci falta, calefactarà els edificis esmentats.
Les obres s’han executat amb el
pressupost adjudicat i sense cap
increment.

renovació de la
canonada de can jepic
Durant els últims mesos la canonada que porta
aigua potable a la zona de Can Jepic ha patit
nombroses avaries, i ha fet que el servei no fos
òptim. Així, ja que la prioritat del consistori és
donar serveis de màxima qualitat, es va decidir
renovar-la. Es van canviar 400 m de canonada,
amb un cost de 8.464 €.

Per cobrir les vacances d’estiu dels agutzils municipals de dia i de nit i les baixes durant el pri-

mer semestre de l’any de l’agutzil de dia, s’ha
contractat en Xavier Mora, de Grions.
Per realitzar l’activitat de Casal d’Estiu, s’han
contractat joves: com a director, Carles Sanz;
com a monitors Pere Torné, Berta Palaus, Alba
Torres i Maria Brun, i la Júlia Roquet amb tasques de col·laboració al monitoratge.

adjudicació de les antigues escoles de Gaserans
En el ple celebrat el dia 5 d’agost s’han adjudicat a l’empresa Xavier Alzina, SA les obres
de remodelació del local antigues escoles de
Gaserans i de l’espai exterior per un import de
147.559,50 € amb una baixa del 25,63 %.
Aquestes obres estan previstes que s’iniciïn
durant el mes de setembre i en un termini
d’execució segons projecte de 8 mesos. Aquest
període ha estat escollit per intentar interferir
el menys possible amb les activitats que duen
a terme la comissió Amics de Gaserans i altres
entitats, ja que en aquest període per motius
de seguretat i responsabilitat no s’hi podrà accedir.

posada en marxa de la depuradora de l'ajuntament
S’ha posat en funcionament la depuradora
de la zona d’equipaments, per donar servei a
l’Ajuntament, a la Sala i a l’escola. Gràcies a
aquesta actuació s’ha pogut eliminar la fossa,
la qual comportava una despesa important pel
seu buidatge i posterior tractament de les aigües residuals. Aquesta ha estat una de les últimes accions que quedaven pendents del conveni que es va firmar amb ADIF.

Informació municipal

En el període d’estiu i com a guaites forestals per a la prevenció d’incendis al castell de
Montsoriu, s’ha contractat en Joaquim Iglesias,
de Sant Feliu, i en Jeroni Hernández, de Can
Cadell.

Breus municipals.

contractacions i substitucions del personal
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Espai Polític
Una nova legislatura

Espai polític
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Arrenquem motors, el 24 de maig tenim les eleccions
municipals. Són unes eleccions importants, són aquelles en què els veïns i veïnes del nostre poble escollim quins seran els representants pels propers quatre
anys. El nostre grup, Convergència i Unió, una vegada
més ens hi presentem, perquè creiem en el poble i en
la seva gent. Comencem amb un munt de reunions
per decidir què proposem per la propera legislatura,
ens ho agafem amb ganes, amb idees i gent nova.
Acabem confeccionant el que creiem el millor dels
programes possibles. Enguany ens proposem fer una
cosa diferent, un acte de presentació de candidatura,
us agraïm molt el suport rebut aquell dia.
Ja ha arribat el dia de les eleccions després de 15 dies
de porta a porta, en què escoltem totes les opinions i
queixes i a partir de les quals intentem millorar i donar resposta a les necessitats de tots. Són les 20 h del
24 de maig, tanca el col·legi electoral i es fa el recompte, hem obtingut el 77,99 % dels vots emesos;
així són 7 els regidors que entrem. Volem agrair el suport a tots els santfeliuencs i santfeliuenques que ens
van votar, però també a aquells altres que amb tota
legitimitat van preferir una altra opció; nosaltres no
som només l’equip de govern dels que ens han votat,
sinó de tots els veïns.
El 13 de juny es constitueix el nou ajuntament, en què
dos regidors s’estrenen i dos han plegat. Els desitgem
a tots el millor, a uns grans encerts de futur i als altres
gràcies per la feina feta i el temps dedicat durant els
16 i 4 anys que hi heu estat. Així, també aprofitem per

donar les gràcies a la resta de membres de la llista,
tots ells han treballat molt i han cregut en el projecte.
A partir d’aquest moment arriba l’hora de treballar,
de tirar endavant les propostes, d’anar plegats, de
donar resposta a les necessitats dels veïns, de trencar
tòpics i inèrcies que no són acceptades per la gent;
en resum, de fer de Sant Feliu de Buixalleu un poble
encara millor!
I això no serà possible si no és amb el suport de
tothom, volem saber l’opinió de tots, és important
per millorar la gestió. Per això us demanem que ens
feu arribar dubtes, qüestions o suggeriments al correu electrònic següent: ciu.sfbuixalleu@gmail.com o
pels canals habituals.
Ja per últim ens agradaria fer una reflexió sobre la
participació en les eleccions. Sant Feliu, tradicionalment, hem estat un municipi en el qual la participació
ha estat alta, però darrerament no ha estat el que era.
Atès que l’exercici del vot és un dret i un deure que
tots tenim, a nosaltres ens agradaria que l’exercíssim
i que Sant Feliu tornés a recuperar els valors de participació que li eren normals.
Estem tots cridats a les urnes el 27S. Aquestes no
són unes eleccions qualssevol, no sols escollirem els
diputats al parlament de Catalunya sinó que tenim
l‘oportunitat de definir un futur diferent i millor per
a tots nosaltres! És un bon moment perquè Sant Feliu
recuperi els nivells de participació.
Ens veiem el 27S!

Envia’ns ho a

Vols participar
a Sant Feliu
Diu?

santfeliudiu@gmail.com
(màxim mitja pàgina)

Anima’t

6 anys, una gran experiència
David Miralpeix

dmiralpeix@gmail.com

Com bé sabeu, he format part del projecte de
tècnics compartits de què l’Ajuntament de Sant
Feliu de Buixalleu forma part des del 2007.
Han estat uns anys importants, bonics i intensos, sobretot perquè m’han permès viure de
prop l’etapa de Joventut des d’un altre angle.
A Sant Feliu, com a molts altres llocs, partíem
de 0: no hi havia polítiques encarades als joves,
no hi havia una estructura de Joventut..., però
fruit del treball constant entre tots nosaltres i
l’aposta de la població de Sant Feliu pels joves,
hem aconseguit que els Joves de Sant Feliu de
Buixalleu siguin un referent arreu del territori, on molts de vosaltres ara formeu part de
l’ajuntament.
Només vull dir-vos que gràcies a vosaltres m’he
sentit part de la “família” de Sant Feliu de
Buixalleu. Hem treballat de valent i hem viscut
experiències inoblidables: la pista polivalent totalment plena amb els nostres partits televisats
(on hem convertit la sala en un fortí del Barça);
els projectes que hem creat (els “tres tombs de
Sant Feliu” n’és un clar exemple); la creació de
la primera associació de joves de Sant Feliu...

Voldria donar les gràcies, sobretot, als diversos
joves del municipi. Heu estat imprescindibles
perquè tot rutllés com una seda. Sense vosaltres res no hauria estat possible: a en Toni i la
Joana, en Marc i la Laura, l’Esther i en Pitu, la
Mireia, en Juan, en Sixte, la Sandra i en Joaquim, en Gabri, en Jordi i la Cristina, la Lídia i
en Vicenç, en Pere, en Josep i en David, la Júlia,
en Jaume, l'Aina, en Marc R., l'Ester, la Marta,
en Xavi, la Marcela, en Santi, l’Afra, la Cristina,
l'Oriol, en Teo, en Magi,... i a tota la població
de Sant Feliu, gràcies, gràcies.
En fi, durant els gairebé set anys fent de tècnic
de Joventut de Sant Feliu, he fet molts amics
i he conegut molta gent. Per tant, no em puc
queixar. L’oportunitat de viure en directe una
experiència com aquesta m’ha satisfet i espero
que hagi aportat alguna cosa positiva al poble.
Ara, però, ha arribat el moment de fer un canvi.
No és un adéu, doncs. És tan sols un fins un altre dia, perquè segur que em trobareu en algun dels diferents actes que aneu fent (però
aquesta vegada com a participant). I ja ho sabeu, per a qualsevol cosa que us pugui ajudar a
fer o aconsellar, no ho dubteu!!!
Bé, acabaré amb una frase d’un vostre paisà:
“Joves de Sant Feliu de Buixalleu, sou molt
Bona Gent!!!!”.
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Arriba un moment a la vida en què creus que
has de canviar. Doncs bé, aquesta vegada m’ha
tocat a mi i m’ha sortit l’oportunitat de poder
dedicar-me al que realment he estat estudiant
aquest darrers anys i no he pogut renunciarhi. No ha estat una decisió fàcil, ja que enrere
deixo molts amics, experiències, records; però
crec que era el moment de fer el pas.

Fins hi tot hem vist créixer en Santi, que aviat
formarà part dels nous Joves. A tots vosaltres,
per tant, us dono les gràcies per aquests meravellosos anys.

Joventut

Benvolguts amics i amigues,

Gràcies a aquesta escola
hem après molt i hem fet
molts bons amics.



L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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M’ha agradat molt
venir a aquesta escola
per compartir l’amor i
els sentiments i fer
molts amics.



En aquesta escola m’ho he
passat molt bé!

Des que vaig arribar a
aquesta escola, he
après molt (Des de P3
fins a 6è).
M’ha agradat molt
poder estar en aquesta escola durant
aquests 9 anys.

M’ha agradat
venir a aquesta
escola perquè he
tingut mestres
molt bones!





M’ha agradat
estar en aquesta
escola i ara estic
trist perquè he de
marxar.

Aquesta escola m’ha fet
veure el millor de mi, i per
això m’agrada tant!




M’ha agradat aquesta escola
perquè hi he trobat bons
amics i n’he pogut gaudir.




My favourite
thing is the teachers. They are
nice and caring.
They are lovely.



Aquesta escola m’ha
ensenyat molt i m’he
divertit molt.
Gràcies, Alzines Balladores!



M’ho he passat molt bé en
aquesta escola durant aquests
dos anys!


Vau arribar en aquesta escola essent petites personetes amb ganes de créixer i
descobrir el petit món que s’obria davant vostre. Dia a dia a través de les vivències
compartides, els experiments, les petites converses i els vostres jocs al pati heu
anat creixent i us heu convertit en els nois i noies que sou avui. Aquest curs heu
posat fi a una etapa de la vostra vida per començar-ne una de nova. Una etapa
que estarà plena de noves experiències i nous reptes que us ajudaran a créixer i a
formar-vos com a persones.
Us desitgem molta sort en aquest nou camí! Sempre endavant!

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament

Graduació alumnat
de 6è
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FESTA DE sant jordi
El passat dissabte 18 d’abril ens vàrem trobar a
la Sala Polivalent mestres, familiars i alumnes
de l’escola per tal de celebrar la diada de Sant
Jordi entre llibres, roses i contes escrits pels
nens i nenes de l’escola.

L'AMPA de l'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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Durant tota l’estona l’AMPA va vendre contes i
punts de llibre per tal de recollir diners per poder millorar la biblioteca de l’escola. Aquest és
el tercer any que es celebra aquesta festa que
busca fomentar la lectura i la creació literària.

Vam començar per l’entrega de premis dels
Jocs Florals. Totes les edats hi participaven i per
primera vegada també es va premiar la categoria familiar per fomentar la creació literària i
artística a casa. Com és habitual es van premiar
els nens i nenes de cada curs que en funció de
l’edat van treballar cal·ligrames, rodolins, dibuixant contes, auques, còmics, dites, endevinalles, poemes amb rodolins i relats breus. Tots
els treballs es varen exposar en uns plafons i cal
dir que hi havia treballs de gran nivell.
Als guanyadors i guanyadores se’ls va entregar
una preciosa flor i un lot de llibres per a la seva
classe. Tot i que de vegades fa vergonya sortir
a l’escenari, els nens i nenes estaven ben contents i contentes!
Aquest any no hi havia roses de veritat! Els
pares i mares dels alumnes de 6è van fer roses
amb llaminadures per vendre-les i així aconseguir alguns diners per al viatge de final de curs.
Un viatge pel món de la lectura va ser
l’espectacle que ens va oferir la Marietta Contacontes, que amb el seu acordió ens ho va fer
passar d’allò més bé.

Trobades del Servei Local d’Orientació
Familiar
Aquest any hem tornat a disposar del Servei Local d’Orientació Familiar ofert per la Diputació
de Girona amb el conveni firmat conjuntament
amb l'Ajuntament. L’Anna Iglesias ha estat
l’educadora que cada quinze dies ens ha donat eines i nous camins a seguir en l’educació
dels nostres fills i filles. A banda, durant el curs
s’han portat a terme tres xerrades temàtiques
orientades a reforçar temes concrets que es van
triar juntament amb l’escola i l’ajuntament.
- De qui són els deures?, dissabte 21 de
març a les 10.30 h.
- Com explicar contes als nostres fills, dissabte 18 d’abril a les 10.30 h.
- De l’escola a l’institut, dissabte 30 de
maig a les 10.30 h.
Les trobades són obertes a tothom i l’AMPA
s’encarrega de posar una monitora que a canvi
d’1 € per nen/a té cura d’ells mentre els seus
pares/mares són a la trobada.

MILLORES A L’ESCOLA
El mateix dia s’ha fet el trasllat de material cap
al nou mòdul, que s’ha instal·lat per tal que el
curs 2015-2016 ja tornem a tenir l’espai de biblioteca, ja que durant tot el curs passat ha estat impossible gaudir-la per manca d’espai.

junts i després hem pogut observar un recull de
fotografies del seu pas per l’escola que a més
d’un li han fet caure alguna llàgrima.
Com ja es va fer l’any passat, han vingut una
bona colla de les professores que al llarg de
la seva vida escolar han tingut aquests nens i
nenes. Una per una han dedicat unes paraules
als nens i nenes i ha estat una emotiva manera
d’acomiadar-los i desitjar-los que el camí que
ara comencen vingui carregat d’alegries i nous
projectes.
La tarda del dissabte 13 de juny, l’hem començat
amb el Festival de dansa de l’extraescolar que
condueix la Maria Pilar Morell; el grup de nens
i nenes ens han ofert una colla de balls ben
refrescants i divertits, i ens ho han fet passat
d’allò més bé. A continuació, pa amb xocolata i
gelats per fer passar la calor!
Per segon any consecutiu, la festa de final de
curs ha servit per fer el comiat dels nens i nenes
de 6è, que han preparat un seguit de balls con-

Finalment, un pica-pica ofert per l’AMPA que
ha servit per acabar de fer aquest comiat tan
emotiu.

Ensenyament

Festa de Final de curs i comiat als nens i
nenes de 6è
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L'AMPA de l'escola Alzines Balladores.

Aquest mes de juny algunes famílies han participat en la instal·lació d’un pont de cordes que
l’AMPA va comprar per tal que els nens i nenes
tinguin un nou element de joc al pati. També
s’han cobert les cabanes de fusta amb robes de
colors i s’ha allargat la roba fosca de sobre el
sorrall per afavorir nous espais d’ombra.

Sant Feliu és actiu
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curs: manipuladors d'aliments_26 de març
Francesca Masferrer de Can Masferrer
L’Ajuntament de Sant Feliu va organitzar el
per impedir i prevenir possibles alteracions aliCurs de manipuladors d’aliments; que vist l'èxit
mentàries.
de la convocatòria va haPer renovar i obtenir
ver d'habilitar dos espais
“Van participar un total de 50 veïns aquest certificat havíem
per a poder desdoblar el
del poble, entre els quals hi havia res- de desplaçar-nos en llocs
grup, l'ajuntament i el loespecífics de Girona; per
cal Jove de Grions. El curs
taurants, particulars i associacions"
això quan l’Ajuntament
tenia una durada de quaens va proposar realitzartre hores i s’adquirien els
lo al nostre poble, no ho vam dubtar.
coneixements, habilitats i actituds necessàries
Sant Feliu, entre d’altres, és un poble de restauper aplicar en el lloc de treball un correcte comrants i va ser totalment un èxit poder-lo realitportament i les tècniques adequades d’higiene
zar al nostre poble.
i sanitat alimentària en manipulació d’aliments

fira d'antiguitats
3 d'abril

Es va celebrar una nova edició de la Fira
d'antiguitats de Sant Feliu de Buixalleu, ubicada al centre cívic de Cal Mestre.

Xarxa Sio

Sant Feliu de Buixalleu
Per informació d’ofertes vigents:

T'ajudem
r
a
b
o
r
t
a

!
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

Marta Masferrer de Can Perxistor
La festa va començar amb la tradicional marxa.
A les 8 del matí es va donar la sortida des de
les antigues escoles de Gaserans. El recorregut
era d’uns 12 km aproximadament per zones del
poble i finalitzava al mateix lloc de la sortida.
Aquest any el nombre de participants va ser
més reduït a causa de la pluja de la matinada.
A mesura que arribaven els participants, se’ls
esperava amb un obsequi, un bon entrepà de
botifarra i un refresc per recuperar forces.
A les 10.30 h es van lliurar els trofeus als

guanyadors de la cursa. Més tard es va realitzar
un sorteig d’un lot de vins, un pernil i un gran
mirall entre tots els participants.
Després, la festa va seguir amb una missa solemne cantada pel cor parroquial de Massanes
i a la sortida es va gaudir d'un gran aperitiu
per a tothom organitzat per la colla d’amics de
Gaserans.

“Tot i la pluja durant la nit, van participar un total de 86 persones"
Classificació de la general:
1r Alfred Sanyana
2n Pau Joseph Cusachs
3r Ferran Creuet
Classificació de la general categoria femenina:
1a Sara Negre
2a Ansel Diao
3a Àngela Torné
Classificació de Gaserans:
1r Pere Torné
1a dona Aina Pla
Classificació de Sant Feliu:
1r Josep Maria Batalla

Sant Feliu és actiu

festa del roser de gaserans_19 d'abril
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teatre solidari_19 d'abril
Emma Codina i Lídia Baronat del carrer Montseny

Sovint costa poc fer una bona obra, només cal
proposar-s’ho. Al nostre poble, en el temps que
dura una missa, se’n van fer dues! La primera,
en què vam col·laborar la gran majoria, va ser
“pagar” l’entrada de l’obra de teatre “TOTS A
MISSA”, del Grup de Teatre Riellenc. El preu de
l’entrada era l’aportació de productes d’higiene
per a les famílies del nostre poble que més ho
necessiten. Tinc entès que entre tots vam fer
una molt bona obra!
La segona va ser l’obra de teatre de la qual vam
gaudir i que tant ens va fer riure. Com que en
vull saber més parlo amb la Lídia Baronat, la
meva cunyada i una de les actrius que van fer
la representació.

La Lídia m’explica que es van assabentar que
a Riells faltaven aliments; ho van parlar amb
el Grup de Teatre i va sorgir la idea de fer
una obra de manera altruista i que el preu de
l’entrada fos un recapte d’aliments. Com que
va donar molt bon resultat, van proposar-ho a
altres pobles i van començar una mini gira per
les rodalies: Vidreres, Sant Feliu de Buixalleu, la
Batllòria...
L’obra, em comenta la Lídia, va ser creada per
tot el grup: “I si fem una missa divertida?”. I a
cada assaig van afegint coses que se’ls ocorren
i cada actuació és diferent, però ells estan contents perquè passen una bona estona mentre
fan una BONA OBRA.

“Es va recollir el següent:
- 82 unitats de productes per la higiene corporal i capil·lar
- 79 unitats de productes d'higiene per la llar
- 25 unitats de productes per la higiene bucal"

Gràcies a tots per la vostra participació!!

Maria Masferrer i Martí Saula de Can Masferrer

Un any més hem gaudit de la trobada a Santa
Bàrbara, una festa molt entranyable i familiar
durant la qual els veïns de Sant Feliu i Arbúcies
ens reunim per passar un bon dia de primavera,
gaudint d’aquest fantàstic paratge que tenim
al poble.
Aquest any vam tenir la grata companyia del
nostre veí i amic Quim Masferrer, amb la seva
família. Des d’aquí la revista, el felicitem perquè fa poc que ha estat pare. Moltes felicitats!
Tota la gent que hi anem quedem encantats de
les vistes i la naturalesa que es pot veure en
un dia clar, des de Collserola fins a Els Àngels, i
també el mar a Blanes.
Per començar la trobada, el mossèn Eduard de
Ribot oficià la missa seguida per la majoria de
gent a l’esplanada, on per cert feia una mica
de vent al matí i part de la tarda, però a part
del vent va fer un dia assolellat. Acte seguit, els
nens i nenes del nostre esbart dansaire ens van
oferir els seus balls, que, per cert, no eren pocs,
i que a tots plegats ens van deixar molt bona
Com cada any, l’1 de Maig ens tornem a trobar per
gaudir d’una festa juntament amb Arbúcies, durant
la qual l’Esbart Dansaire Montsoriu, els Picasoques i
els del Tirabou ens ofereixen diferents danses populars. En acabades les danses es realitza un dinar en
el qual tothom pot coure la carn a la brasa, després
ballar sardanes, i l’estirada de la corda: Arbúcies contra Sant Feliu.
Aquest any els grups de l’esbart es varen reunir a un
quart de dotze, perquè a la una havíem de ballar en
aquella plaça tan familiar, on la més gran del nostre
grup ja fa tretze anys que hi balla. També van ballar
els petits dels Picasoques. Un cop acabada la ballada,
un du et ens va oferir un concert de guitarra i violí.
Un cop dinats les grans de l’esbart van repartir números per a la rifa, els diners de la qual anaven destinats
a comprar una nova campana.
Després van fer sardanes. I per acabar, la popular
estirada de corda, la qual es va fer amb dos trams,
primer de tres a dotze anys i la segona de dotze per
amunt.

impressió. Seguidament, el grup de bastoners
Els Picasoques van fer sonar els seus bastons, al
ritme de la música amb passos precisos. A continuació, la Colla del Tirabou, que vam ballar
el ball de Castellterçol. En acabar l’actuació, el
concert de violí i guitarra, a càrrec d’Amalgama
(Anna i Esteve).
Tot seguit, com es sol dir: a la taula i al llit, al
primer crit... Preparar graelles, que les brases
ja estan a punt per coure carn, botifarres,
torrades, etc. Tot el que a la gent li vingui de
gust, també, com que hi ha servei de bar, podem
comprar coques, cava i cafès. Després, per
poder fer baixar tot el que hem menjat, tenim
actuació de sardanes amb la Cobla Arbucienca,
i a la mitja part, rom cremat per a tothom. Per
acabar la trobada, la famosa estirada de corda,
que aquest any, per seguretat, vam estrenar
i ningú va prendre mal. L’estirada entre Sant
Feliu i Arbúcies la vam guanyar, com sempre,
nosaltres, els de Sant Feliu.
Fins l’any que ve, amics!

Després d’un dia de moltes emocions i aventures ens
en vam anar a dormir a casa del veí.
Escrit per Mariona Sabadell, Sara Negre, Núria
Sabadell, Aina Pla, Martina Ramon i Júlia Roquet.

Sant Feliu és actiu

trobada a santa bàrbara_1 de maig
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ballada del tirabou_17 de maig
Carmen Bassas del carrer Ignasi Sagnier
Com cada any, el diumenge més proper a sant
Isidre, al sortir de missa, el grup del Tirabou fa
la seva ballada i estrena un ball nou. Després
d’aquest ball vam fer el ball tradicional El Tirabou i sempre traiem a ballar la gent del públic.

“Com cada any, per aquesta
diada ens agrada estrenar
un nou ball, que assagem
durant els mesos previs.
Enguany hem ballat el ball
de les Majorales d'El Masroig, originari del Priorat."

També va participar la Colla Bastonera Els Picasoques i el seu grup infantil. Després tots junts
vam fer el pica-pica.
Ens ho vam passar molt bé aquell dia.

Xavi Sitjà d'Els Miratges
Els Joves de Sant Feliu, aprofitant que el Barça
va arribar a una final més, vam organitzar una
pantalla gegant a la Sala. Així doncs, unes
150 persones vam poder gaudir d’una gran
final. Entre entrepans, begudes i biquinis, els
assistents vam veure com el Barça va guanyar
el segon títol de la temporada, després de
guanyar la lliga la setmana anterior (després
encara vindria la Champions).
A tall d’opinió, cal dir que va ser una pena que
la notícia més important de la final fos la xiulada inicial, ja que el futbol que es va veure no va
ser ni de bon tros tan dolent com per no dedicar-hi ni una desena part del que es va dedicar
a la pitada a l’himne.
Finalment cal dir que una vegada més els Joves
vam ser allà, preparant un esdeveniment per al
poble, però ens falten mans! És per això que
des d’aquestes línies m’agradaria animar el jovent del poble a participar en el nostre grup.

Sant Feliu és actiu

FINAL DE LA COPA DEL REI_30 de maig
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XLII festa d'homenatge a la vellesa_7 de juny
Maria Masferrer i Martí Saula de Can Masferrer
Com cada any i com es tradició en el nostre municipi vam celebrar la festa gran per homenatjar els nostres estimats avis i àvies, una de les
festes més esperades per la majoria, tant grans
com petits.
Com cada any es va celebrar a la Sala Polivalent, on tot es va preparar per l’ocasió: una sala
molt ben engalanada i una festa molt ben organitzada per part de tots, sobretot pels regidors, especialment pel Sixte Morera, regidor de
Cultura i els col·laboradors.
A l’entrada, com cada any, el Senyor alcalde
rebia les àvies i avis obsequiant-los amb una
rosa vermella i un clavell. Tots anaven entrant
per poder escoltar la missa oficiada pel mossèn
Rossend Roca.
En acabar la cerimònia, l’Esbart dansaire ja estaven a punt per l’actuació, seguit pels Picasoques grans i petits que van fer les delícies dels
assistents presents a la festa.
Mirant al públic veies la cara de satisfacció que
feia tothom, especialment els avis, ja que més
o menys algú té un nét o néta que balla amb
l’Esbart.

15 años llevo cómo vecino en Sant Feliu de
Buixalleu. Todos éstos años me he sentido cómodo, feliz, con una notable calidad de vida.
Lo más importante que nos ha pasado a mi mujer y a mí durante todo éste tiempo es, el haber
sido abuelos de siete nietos maravillosos.
Éste año he revalidado otro nuevo valor como
"avi", por primera vez he sido invitado a la
fiesta D´HOMENATGE A LA VELLESA en calidad
d´avi. Ya conocía la existencia de la fiesta y la
verdad es una de las causas que me han seducido para escuchar y respetar a las gentes de
nuestro pueblo Sant Feliu.
Se sabe, que cuándo se llega a los 65 años empieza un nuevo ciclo, a veces con cierta incerti-

Vàrem tenir l’honor que el senyor Quim
Masferrer presentés la festa i va ser una de
les millors que s’hagin fet. Tots sabem que en
Quim s’ha fet més famós gràcies al programa
de TV3 “El Foraster” i que gràcies a ell el nom
de Sant Feliu ja el comencen a conèixer arreu.
Gràcies, Quim.
A continuació, es va fer l’elecció del padrí i la
padrina, que aquest any va ser la senyora Angelina Xamaní, de Cal Trillo, veïna de les Brugueres, i el senyor Josep Carresquer, veí de Can
Noguera. A l’Angelina se la va obsequiar amb
un gran ram i un mantó commemoratiu i a en
Josep, amb una barretina i una caixa de galetes, com de costum. Que macos i emocionats
que estaven tots dos!
Asseguts a taula va arribar el més esperat, el dinar de germanor, preparat pels restaurants del
municipi amb molt encert.
A la sobretaula tots els assistents vam gaudir de la magnífica actuació del Grup Lutiana
d’Arbúcies, famosos per haver acabat finalistes
en el concurs de TV3, “Oh Happy Day”.

dumbre y más cuándo uno vive algo aislado del
núcleo urbano; pero aquí en MI PUEBLO nuestros jóvenes y menos jóvenes, nos arropan, nos
protegen, nos respetan y nos aman.
En mi debut al homenaje que nos han hecho
los nuestros, he de decir que me lo pasé en
grande, también decir qué estoy muy agradecido a los organizadores de ésta gran fiesta, así
cómo a nuestro Ayuntamiento, a Cultura Sant
Feliu y sobretodo a los grupos de nuestros chicos/chicas qué actuaron para nosotros ELS AVIS.

Jesús Ruíz de la urb. Ducat del Montseny

Padrí i padrina

2015

La padrina
Àngela Xamani Roura, nascuda a Sant Fe-

El padrí
Josep Carrasquer i Carrasquer, nascut a

liu de Buixalleu el dia 10/07/1925.

Barcelona el dia 22/02/1928.

L’Angelina de Can Trillo, així és com tots la coneixen, és molt coneguda al municipi principalment per la gent gran. Ve d’una família molt
humil i va tenir molts germans i germanes. Ja
de molt joveneta per tirar la família endavant,
com molts, va anar a treballar al camp, feia
feines per les cases, anant a servir, a Breda, al
Viver i a la fàbrica Skol, etc.

Quan va començar la Guerra Civil jo tenia 8
anys i, com molta gent, ho vaig passar molt
malament. Quan vaig acabar els estudis, als 11
anys, vaig anar a ajudar el meu pare, que era
pintor de cotxes. Més tard vaig anar a treballar
a la SEAT com a tècnic especialista amb pintura
de cotxes fins a la jubilació.

Ella viu a casa seva amb el seu gosset de companyia, el seu hortet i les gallines. La família,
sobretot les seves nebodes, en tenen cura i la
visiten constantment. També, de tant en tant,
fa la visita a la seva veïna Mercè Magem i assegudes vora el foc a l’hivern o a la fresca a
l’estiu la fan petar, parlant de les seves coses,
recordant, com fem la majoria, els vells temps
de joventut. És per això que l’Angelina es mereix com a Padrina un gran respecte per part
de tots.
A la família Saula Masferrer ens va fer molta
il·lusió que vingués a la seva festa i compartís
taula amb nosaltres com una més de la família.

Vaig pertànyer als Cors de Clavé cantant com
a baix; el meu grup es deia “Els Pilons”. Més
tard, quan em vaig jubilar, com que a mi
m´agradava escriure contes, vaig fundar amb
un grup de jubilats la revista “Gran”, de la biblioteca de Nou Barris a Barcelona, on vivia.
Després la revista va canviar de nom i es va dir
“Talaiot”.
Una de les meves grans aficions va ser la de fer
maquetes de vaixells a partir de plànols que
anava a buscar al Museu Marítim de Barcelona.
Tot estava fet a mà, fins i tot els canons. Aquests
vaixells, els portava a vendre a una botiga del
Passeig de Gràcia, avui desaperaguda (Nilo).
Fa dos anys que visc a Gaserans amb la meva
família a la urbanització de Can Noguera.
Per acabar, vull dir que estic molt content de
ser el padrí d’aquest any 2015, per això, moltes
gràcies i molt agraït.

Sant Feliu és actiu
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II tractomotor clàssic_21 de juny
Agustí Estapé de Can Palet

En Francesc Pintu, en Pere Argemí i en Quim
Marti sempre em deien que un dia m’apuntés a
alguna trobada de tractors amb ells, que m’ho
passaria molt bé, però jo sempre els responia el
mateix: “No puc venir, jo no tinc un tractor tan
ben cuidat, ni restaurat com els vostres, ni com
la gent que participa en aquestes trobades, jo
sols tinc el tractor per treballar els camps quan
fa falta”. Però aquesta vegada no em vaig poder excusar, ho feien a Sant Feliu i la veritat és
que tenien raó, m’ho vaig passar molt bé i crec
que la gent que va venir a la festa també. Com
jo, també es varen animar més participants
nous.
Dos dies abans ja hi havia els primers indicis
del que seria la festa: el motor fabricat a Anglaterra, que és propietat de Joaquim Deu de
Campllong, el va transportar en Pere Argemí
fins als exteriors de la Sala. El dissabte al vespre
ja s’havien afegit alguns tractors més, però la
2a edició del TRACTOMOTOR CLÀSSIC va començar el diumenge matí amb l’arribada de
tots els participants, uns 70; n’hi havia de diferents marques, models, anys, de més ben cuidats i de més utilitaris. Fins i tot una “rulot” de
les primeres que es devien fabricar, enganxada
al tractor d’en Pere. També ens va voler acompanyar en Sergi, que va portar un camió Pegaso Super Comet 1098, de l’any 1979 totalment
restaurat.

Podíem contemplar el primer tractor que hi va
haver a Gaserans: un Fordson model 20/30 estrenat el 1934 o el Lanz 15/30 de l’any 1929,
en queden pocs, (era el que portava les rodes
de ferro). També podíem veure com funcionava
la màquina de tallar i estellar troncs que ens
varen portar des del departament de Lot-etGaronez, de França. Hi havia peces de motors
estacionaris que ja no es troben i les vàrem poder veure gràcies al fet que gent com en Pere
Argemí o gent de Maçanet, Manresa i Campllong les varen portar.
L’esmorzar que ens tenia preparat l’organització
ens va permetre poder conèixer la majoria de
la gent amb qui compartiríem el dia. Membres dels Amics del Tractor d’Època del Bages,

Màquina de tallar i estellar autopropulsada de l'any 1951

Motor Crossley de l'any 1930

Va venir molta gent a veure l’exposició de tractors, veïns del municipi i d’altres poblacions de
la comarca, també gent de pas, ja que el lloc
és molt bo per als curiosos que passen per la
carretera, però també hi havia molta gent a
qui li agrada aquest món i que segueix totes
les trobades.

Per acabar la festa, un detall de record de la
trobada per a tots els inscrits i l’acomiadament
de tots plegats amb un brindis de celebració de
la trobada.
La veritat és que s’ha de felicitar l’organització
i col·laboradors, perquè tot va estar molt ben
preparat.
Esperem que a la propera encara s’hi afegeixi
més gent!!
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El recorregut que vàrem fer amb els tractors per
Grions i Gaserans va estar molt ben escollit, ja

que hi havia indrets que no coneixia gaire i per
on habitualment no es passa. A la tornada ens
esperava un gran dinar, ben cuinat, amb molta quantitat i servit ràpid per l’organització. En
definitiva: molt bo!!
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l’Associació de Tractors Clàssics del Baix Empordà, representants de l’Associació d’Amics dels
Tractors i Màquines Antigues de Girona, gent
de l’Asociación Española de Amigos de Maquinaria Agrícola, amb el seu expresident, el
senyor José Luis Hurcajo, que va venir expressament des de Segovia.

Tractor Lanz Routier amb caravana de l'any 1965

Sant Feliu és actiu
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la nit de sant joan_23 de juny
Carles Amargant i Sonia Pararol del carrer Montseny

Aquest any vam decidir passar la nit més màgica de l’any a casa nostra, a Sant Feliu de
Buixalleu. Vam comentar-ho amb la gent que
anàvem i vam acabar fent un bona colla! Carai,
que bé que ens ho passaríem!
Havíem d’arribar aviadet per poder agafar taula; érem molts i ens feia gràcia seure tots junts.
No va haver-hi problema, hi havia lloc de sobres: els nens jugarien i nosaltres a fer poble…

Va ser una nit bonica, acollidora, divertida, en
què es respirava un ambient familiar, que a nosaltres és el que més ens agrada: sentir-nos com
a casa.
El ball va ser molt entretingut mirant la gent
com ballava, des del que fa el que pot i amb
molta voluntat, al que se sap cada pas. Nosaltres ens ho miràvem ben asseguts.
Només ens queda dir que
va ser una nit màgica de
debò, que la nit més curta
de l’any vam poder-la gaudir amb bona companyia, i
que els riures i les juguesques dels més petits
barrejats amb el soroll dels petards van fer que
un cop més Sant Feliu de Buixalleu tragués el
seu encant.

"Van gaudir del sopar i de la revetlla més de 280 persones"

Només d’entrar vam obrir
uns ulls com taronges i crec
que tots vam pensar el mateix: “Quines taules més xules, fa pinta de bona
organització”. I així va ser: un sopar boníssim,
un entremès al qual no hi faltava detall i un entrecot exquisit. Els nens també van sopar molt a
gust: ells es van organitzar per seure de costat
i tots ben contents amb el llom i botifarra amb
patates que els van servir. I de postres, un gelat!
Van estar encantats!
Ens va passar la nit volant: els nens engrescats
tirant petards amb els papes, i la foguera…..
ufffff, van al·lucinar! Tots al voltant mirant-la
com cremava i aquella escalfor que ens anava arribant a mesura que el foc s’enfilava pel
munt de llenya i fustes que hi havia.

Escrit per Esther Gubert de Can Nualart i Dolors Vilà de Can Palet
És un dia calorós del mes de juliol. Avui hem quedat per entrevistar un
home d’aspecte afable, saludable, amable... una persona que durant molts
i molts anys ha passat, per a molts veïns, desapercebuda en el nostre poble
i que ha estat alcalde de Martorell, president de l’ACM (Associació Catalana
de Municipis) i president de la Diputació de Barcelona, i viu entre nosaltres...
cosa que fa adonar-nos que el nostre poble és tranquil·litat absoluta...
Arribem a casa seva i en Salvador i la Mercè ja ens estan esperant, junt amb
algun fill i néts.
Aquesta casa sempre està plena de vida...

Fill de Lluís i Aurèlia, va néixer a Martorell el 29
d’abril de 1945. Ha viscut a la mateixa casa tota
la vida, i en el mateix carrer és on va conèixer la
Mercè Balaguer Huguet. El 6 de juny de 1968 es
varen casar, seguint el refrany: “Si et vols casar
bé, casa’t amb algú del mateix carrer”. Tenen
5 fills: en Lluís, en Francesc, la Montserrat, la
Mercè i en Salvador, que els han fet ampliar la
família amb 13 néts.
Els estudis que va realitzar eren els de comptabilitat i comerç, fins que va començar a treballar a la “Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros de Cataluña y Baleares”, actualment
“la Caixa” i allà va seguir amb els estudis de la
branca d’estalvis. Va treballar a “la Caixa” fins
a la seva jubilació, el 2005.

Amb dos fills i una vida social molt activa, buscaven un lloc proper al Montseny on descansar
amb pau i tranquil·litat, on els fills poguessin
jugar sense perill. Per mitjà d’un anunci a La
Vanguardia, varen trobar, entre d’altres, una
casa ja construïda a Gaserans. Però al final varen
optar per una parcel·la a Can Lladó per fer-se
la casa al seu gust. L’octubre de 1974 finalment
es varen acabar les obres de la casa anomenada
Cal Boter i s’hi varen instal·lar a viure. Al principi anaven i venien cada dia des de Martorell i
més tard, a causa de les seves activitats, només
hi passaven els estius des de Sant Joan fins a
la segona quinzena de setembre. Sempre han
procurat venir cada setmana, encara que només fos per una hora, cosa que encara ara continuen fent amb els fills i els néts.
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l'alcalde
de les
espardenyes
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Salvador
Esteve
Figueras
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En Salvador i la Mercè, el que recorden del
començament de viure a Gaserans és la bona
rebuda dels veïns, a Can Lladó eren com una
gran família. Tots eren matrimonis amb fills
com ells i anaven de casa en casa i en alguna
ocasió s’ajuntaven fins a 45 nens. També recorden que coneixien molta gent del poble en
participar en les activitats, festes i en la missa
dels diumenges.

“Gaserans ha estat sempre la
nostra vàlvula d’escapament”
Quan varen arribar a Gaserans sols tenien llum,
no hi havia cap més servei: ni aigua, ni telèfon,
ni recollida de deixalles. Els fills agafaven la
bicicleta per anar a Can Merla, on en aquella
època hi havia un petit economat, per comprar
les coses bàsiques. Per a la resta es desplaçaven
fins a Hostalric i actualment hi continuen comprant.
En Salvador sempre ha estat compromès
amb les activitats de Martorell: va ser cap de
l’Agrupament Escolta Joan XXIII durant 10 anys,
va participar en les revistes Solc, L’Observador,
L’Informador i també a l’emissora local, Ràdio
Nova Antena.
Es va implicar en les activitats dels seus fills,
com al Club de Bàsquet Martorell, Ampa de les
escoles i instituts.
Ha estat a l’Ajuntament de Martorell des de
1979 fins a 2015. En les primeres eleccions democràtiques es va presentar per alcalde, i la
seva llista va guanyar però no varen governar.
Va estar 4 anys de regidor. El 1983 el seu grup
tampoc va governar, però va seguir 4 anys més
com a regidor. A la tercera va a la vençuda, i
el 1987 va entrar com a alcalde per majoria.
Varen ser 16 anys seguits com a alcalde fins al
2003. En les eleccions d’aquell any no va tenir
la majoria per 6 vots, tres partits polítics van
pactar i el seu grup es va quedar a l’oposició.

El 2007 es va presentar de nou i va tornar a ser
alcalde fins el maig de 2015.
Com a alcalde de Martorell ha anat creixent
com la seva població, que va passar de tenir
14.000 habitants el 1979 fins a 28.000 habitants el 2015. Tot i ser una població gran no ha
deixat de fer el porta a porta en cada campanya municipal i estar sempre proper als veïns.
Com a polític, els càrrecs més importants han
estat les tres legislatures com a diputat al Parlament de Catalunya entre els anys 1992 i 2003;
del 2007 al 2011 també va ser president de
l’Associació Catalana de Municipis, i del 2011
al 2015 va ser escollit president de la Diputació
de Barcelona. Però també va ser vicepresident
primer del Consell Comarcal del Baix Llobregat, membre de la junta directiva del Consorci
Hospitalari de Catalunya, membre del consell
d’administració del Consorci Localred, entre
molts altres càrrecs.
Els últims 4 anys han estat els més moguts perquè ha hagut de coordinar l’alcaldia amb la
Diputació de Barcelona. En moltes ocasions ha
tingut sort de l’agenda electrònica, però també
de la seva dona, ja que sense ella no hauria estat possible portar aquest ritme, i ha procurat
acompanyar-lo en molts dels actes.

"De tots els anys de vida pública
sols recorda les bones coses"
Sempre ha intentat compaginar la vida política amb la vida familiar i això s’ha transmès, ja
que algun dels seus fills també està dins aquest
món.
Ens comenta que de tots els càrrecs se sent orgullós de:
“Ser diputat del Parlament m’ha omplert de
molta satisfacció, per la responsabilitat que
dóna el càrrec.”
“Ser president de l’Associació de Municipis m’ha permès conèixer la majoria
d’alcaldes de Catalunya.”
“Ser president de la Diputació m’ha permès viure
la situació actual extraordinària i complexa des de
primera fila, i que per primera vegada a la història
les 4 diputacions de Catalunya han estat governades
per CiU, i això ha permès
treballar per al procés i per
a la recaptació.”

-“Vostè és l’alcalde?”
I ell va respondre:
-“Sí, com ho sap?”
- “Doncs per les espardenyes!”- li va respondre.

També ens parla de les seves famoses espardenyes, quan ens explica que des dels quinze anys estrenava unes espardenyes de betes
cada any per la Festa Major de Martorell, que
és el quinze d’agost. En molts actes oficials de
l’Ajuntament, Diputació o Parlament les portava i per això l’anomenen l’alcalde de les espardenyes. A més, sempre ha estat un alcalde de
no estar gaire al despatx, i sí de moure’s pel
poble amb la gent i ser més proper. Ens explica
una anècdota d’una vegada que un autocar es
va parar i el conductor li va demanar informació
per anar a un lloc concret i després d’indicar-li,
en donar-li les gràcies, li va dir:

En Salvador Esteve
i la seva família

Pensem que és una gran frase, d’una gran persona. Intel·ligent, humil, senzilla i amb una
gran família que sempre ha
estat al seu costat.
Podríem dir i explicar moltes coses sobre la vida política d'en Salvador, però
són coses que tothom pot
haver seguit dia a dia per
premsa o televisió. Nosaltres hem buscat la part
més personal per felicitarlo i com a reconeixement
a tota la feina feta durant
tants anys.
També aprofitem per desitjar-li sort en aquesta nova
etapa que comença ara.

agost 2015_Sant Feliu Diu 31

“Però el més important i del que em sento més
orgullós és, sens dubte, haver estat alcalde del
meu poble, Martorell. Com a alcalde el més
destacat ha estat tenir la fàbrica de Seat/Volkswagen, en la qual treballen 10.000 persones,
però indirectament 3 persones més per cada
treballador. En els últims anys, s’ha aconseguit
fer l’escola de formació professional, en la qual
tots els joves que ho volen surten preparats per
anar a treballar-hi.”
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Ara, després de deixar la
vida política activa, encara no s’ha plantejat a què
dedicarà el seu temps
lliure, tot és molt recent,
però sí que té clara una
cosa, i que és una frase que ha fet servir per
acomiadar-se dels càrrecs
que ha tingut:

Esbart dansaire
Montsoriu

Roda d'esbarts a Sant Feliu el 14 de març
Júlia Boix i Martina Ramon
Vam fer una roda d’esbarts a Sant Feliu de
Buixalleu.

poder conèixer amb tots els altres esbarts que
hi havia, mentre dinàvem.

L’Ajuntament va tenir la idea de fer una macarronada, perquè totes les actuacions eren arribar, ballar i marxar. D’aquesta manera, ens vam

Després de dinar, tots els esbarts convidats, Blanes, Calafell, Lleida, Espiga d’Or i Sant Feliu de
Buixalleu van ballar uns fantàstics balls.

Les nostres entitats
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Esbart Dansaire
Montsoriu

Intercanvi amb l'esbart de Blanes
Rita Ramon i Carla Fugarolas
El passat 14 de març després de la roda d´esbarts
catalonia que es va celebra al nostre poble,el
grup dels mitjans de Blanes i de Sant Feliu van
fer un intercanvi a Cal Mestre.
A l’arribada els de Blanes ens van proposar un
joc per conèixe’ns. Un cop fet vàrem preparar
el lloc per dormir. Amb la feina feta i amb molta gana vam anar a sopar, el que ens havien
preparat les mares voluntàries de l’esbart Joaquim Ruyra.

Un cop després de sopar comencem el joc de
nit. Cansats de tot el dia ens en anàrem a dormir.
Quina sorpresa tan gran quan al despertar-nos
ens vam trobar les cares pintades!.
Un cop esmorzats vam assajar molt el ball
que després vam ballar TOTS junts a Castelló
d’Empúries.
Després de ballar vam anar a fora a jugar, vam

recollir-ho tot i a dinar el que ens havien preparat les famílies voluntàries de St.Feliu.

Va ser divertidíssim i vam conèixer molts amics,
i ens agradaria que es repetís.

Després de dinar i per acabar el dia vam fer
“l’Hora dels Adéus”.

VISCA L’ESBART!!!

Sílvia Pla
El dia 22 de març l'Esbart va actuar a
Gualba, dins de les actuacions de la Roda
d'Esbarts Catalònia. Vam ballar a la plaça
del poble, tot i que el clima no ens va
acompanyar gaire. Sort que els nostres
polars sí que ens van acompanyar i ens
van anar molt bé per a aquesta ocasió!

Roda d'esbarts a Blanes
Mariona Sabadell, Sara Negre, Núria Sabadell, Aina Pla, Martina Ramon i Júlia Roquet.
El dia 9 de maig les grans de l’Esbart van ser convidades a Blanes a la 36a Roda d’Esbarts Infantils i
Juvenils de Catalònia. Les noies van anar-hi sense
la monitora (Sílvia Pla) i elles totes soles es van haver d’arreglar, entregar la música i estar atentes a
l’ordre d’entrada i sortida.
Van participar-hi quatre esbarts: el de Calafell, Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol, Esbart Dansaire
Montsoriu de Sant Feliu de Buixalleu i l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes.
Ens van oferir diverses actuacions, i una de les que
a nosaltres ens va cridar més l’atenció va ser la de
l’esbart Rosa d’Abril de Castellterçol ballant el Rock
and roll d’Els Catarres, una cançó moderna inspirada en passos de dansa catalana.
Al final, per tancar l’acte, l’Esbart de Blanes ens van
ballar l’Entrellissada del Rosselló. En acabat, van cridar tots els esbarts per saludar, donar-los les gràcies
i lliurar-los un record.
Al final a les grans ens van entrevistar els de Catalunya Ràdio sobre aquella magnifíca tarda i el
que és en general estar en un esbart, el poder de
l’amistat i la dansa.

Les nostres entitats

Roda d'esbarts a
Gualba
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L’Esbart a Castelló d’Empúries
Gemma Formiga
El passat 30 de maig es va fer la 27ª Trobada
d’Esbarts Infantils, Juvenils i Grans a Castelló
d’Empúries que organitza l’Agrupació d’Esbarts
de les Comarques Gironines.

Les nostres entitats
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Aquesta sortida era especial, ja que el grup
dels mitjans del nostre esbart havien preparat un ball conjunt amb el grup dels mitjans
de l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes. Al mes
de març van passar una nit a Cal Mestre i entre jocs, estiraments, danses i nous amics van
aprendre una dansa que haurien de ballar a la
Trobada d’Esbarts a Castelló.
Els nervis almenys a casa…, eren evidents, saltàven com els de Blanes, i el petit de casa també s’hi afegeixia a practicar aquesta “manera”
de saltar…
A més a més nosaltres teníem uns convidats especials, que venien de molt lluny..., d’Alemanya
i es quedaven a veure ballar en Joel i l’Aniol
abans d’empendre el viatge de retorn cap a
casa…
Vam preparar l´últim picnic de la temporada, i
vam arribar abans de dinar a Castelló, vam travessar un bell poble, que malauradament no
vam tenir temps de gaudir-ne..., anant a ballar
no dóna temps de massa… Després d’aparcar
autocar i cotxes particulars, passem pel rentador públic, un safareig municipal envoltat d’un
atri aporticat en molt bon estat de conservació,
on tenim temps d’explicar als nens com rentaven abans la roba i que veiessin on es donaven
el famós “ball de rentadores” que habitualment veiem a les trobades d’esbarts... Passem
per l’Ecomuseu La Farinera i travessem el poble
fins la plaça interior de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, antic Palau Comtal, allà improvitzem el picnic, al mateix lloc on ballaran tots
els dansaires...
Després de dinar, recollir taules, tornar a posar
cadires, i cap a vestuari, mentres moltes mares
van fent els recollits (“monyos”) a les nenes,
amb molta traça! Jo me les miro i cada vegada
penso que sort que tinc nens! I mentres la gent

de vestuari té feina a vestir nens, els pares gaudim d’un moment café…
I les danses comencen! L’Esbart de Castelló
d’Empúries, l’Esbart Olot, l’Esbart Mediterrània, el Grup Montgrí Dansa, l’Esbart Joaquim
Ruyra, l’Esbart Marboleny, per suposat el nostre Esbart Dansaire Montsoriu, i els grups dels
grans, d’aquests mateixos esbarts i també de
l’Esbart Foncoberta, i Esbart Mestre Sirés.
Personalment crec que ha estat una de les trobades més maques de veure, vam poder disfrutar d’una varietat de danses molt gran, una varietat de vestuari, que donava un toc de color,
vestuaris clàssics i elegants, i d’altres molt moderns que recordaven a una dissenyadora de
moda…, grups de totes les edats, el més grans
vam veure un nivell molt alt , com es notava les
hores d’assaig de tots aquests dansaires!
I com no el nostre esbart va estar a l’alçada de la
situació, crec que el grup dels mitjans es mereix
un especial aplaudiment per la dansa conjunta
amb l’esbart de Blanes, ho van fer molt bé! I el
més maco de veure va ser que tots anaven amb
un somriure d’orella a orella! Ben segur que si
els hi proposen repetir hi tornaran!

Col·laboracions
L'esbart vol destacar i agrair les col·laboracions per part de
professionals externs per tal de créixer en els nostres aprenentatges i la nostra postura per tal de ser uns bons dansaires.
Agraïm la col·laboració a la Gemma Formiga, de Fisioarbúcies,
i també a en Marc Coll, coordinador i monitor de l’escola de
l'Esbart Joaquim Ruyra.
Gràcies per la vostra col·laboració en el nostre esbart! Heu posat el vostra granet de sorra per poder avançar i millorar en els
nostres aprenentatges!

ADF
Guilleries-Montseny
Josep Riera de Can Puig

els bombers aporten més vehicles, mitjans aeris
(helicòpters i hidroavions) mentre que les ADF
ofereixen personal addicional i cubes grosses
d'aigua perquè els bombers no hagin de perdre
temps en llargs viatges per anar-ne a buscar.
Tot aquest suport per gestionar l'emergència i
dirigir els voluntaris es coordina des de la Central Guilleries.

En el parc de bombers hi ha la Central Guilleries, un punt de control subvencionat per
la Diputació de Girona, que a través de bombers, 112, guaites (com el que tenim al castell
de Montsoriu) i voluntaris, rep informació gairebé inmediata d'una emergència a la zona.
D'aquesta manera, en dies de risc elevat, en poc
temps s'ha donat l'alerta a tota la comarca, començant per les rodalies a la zona afectada. Camions de bombers, vehicles lleugers d'ADF locals i un bombarder són a la zona ràpidament,
fet que normalment és suficient per controlar
el foc. Si no és així i n'augmenta la gravetat,

Aquesta central està activa des del 12 de juny a
l'11 de setembre i està oberta des de les 11 del
matí fins a les 7 de la tarda. La resta d'hores els
moviments i avisos es coordinen mitjançant l'ús
d'emissores, trucades i whatsapp, procurant
coordinar-se molt bé amb els bombers.
Estic escrivint aquestes ratlles avui 17 de juliol i
espero que quan ho rebeu ja hagi plogut i estiguem tots més tranquils, perquè de veritat que
aquest estiu ha tingut un començament molt
difícil, amb poca pluja i molta, molta calor!!

wifi
gratuïta
Zona

a la Sala Polivalent

Les nostres entitats

Aprofitarem aquest espai que ens han cedit
per la revista per explicar-vos, pas a pas, com
actuen les ADF (Agrupacions de Defensa Forestal) en l’àmbit comarcal quan hi ha alguna
emergència d'incendi. Esperem que ja conegueu aquests cossos de voluntaris, uniformats
de groc, que actuen per protegir de forma altruista el terreny del foc.
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Aniversari de casament
Hola, sóc la Montserrat, filla d'en Josep i l'Emília de can Pons, que el 24 d'abril va
fer 50 anys que es van casar. Ho van celebrar amb una festa sorpresa amb
tots els seus amics molt bonica i que els va fer molt feliços. I com a comiat van
venir de l'Ajuntament el senyor alcalde i el regidor de Cultura a entregar-los una
placa conmemorativa que també els va fer molt contents.

!
s
t
a
t
i
c
i
l
e
F

"P

opino que..."

ensant amb la revista, m’ha vingut la idea
d’escriure quelcom per reflexionar.

Ciclistes: Un diumenge del passat mes de juliol
anàvem amb cotxe per la carretera d’Hostalric a
Mallorquines. Una carretera estreta, amb revolts i
certament molt estreta. Vam trobar grups de 2, 3
i fins i tot de 10 ciclistes. El de 10 anaven un darrere l’altre, però els altres anaven de costat ocupant
tota la part dreta. En cas d’ accident, qui en té la
culpa? Crec que no sempre la té el cotxe; els ciclistes també fan imprudències.
Civisme: Caminant per la carretera del Ducat, dels

contenidors fins al pont del TGV, la cuneta està
plena de llaunes, ampolles, bosses, embolcalls…
Segurament que hi ha qui ho llença per la finestra
del cotxe. Doncs al terra del voltant dels contenidors, hi ha ampolles d’oli, llet, llaunes… Segurament són allà perquè no han tingut punteria per
entrar-los dintre. Fer això és no pensar en l’entorn
ni en les generacions futures.
Segurament pensareu: “A mi què m’explica, no
vaig amb bici ni llenço res a la vorera de les carreteres”. Però si es parla amb amics segur que algú
reflexionarà junt amb companys.
Nota: He escrit aquets dos llocs com exemple. Segur que hi ha llocs pitjors.

per Neus Vilà de Quatre Vents

"

opino que..."

Trobada de Santa Bàrbara

el mes de maig, els dies són llargs... i les
bandades d’ocells retornen del seu hivernacle creuant el cel blau amb la seva cantarella;
saludant el nou jorn. Aquest primer dia de maig
d’enguany es celebra l’aplec a l’ermita de Santa
Bàrbara, trobada anual de germanor.
Petita capella consagrada a aquesta santa, i que,
per la seva dignitat sobirana, rep devocions dels
seus adeptes. Construïda damunt una església
preromànica, i recoberta de blocs de pedres regulars i formigó.
Envoltada de boscos i fondalades de les valls...
verdor dels camps, flaires de flors silvestres i
plantes aromàtiques, frescor de l’aire; que activa la vida natural, de tots els éssers vius, és un
espai magnífic d’aquest entorn!
Sojorn per a humans: són vestigis de l’antiguitat.
Paisatge espaiós, indefinit. L’home actual no és
indiferent a l’evolució i realitat existent. Són les
lleis pròpies de la natura.
Aquest dia, una allau de gent acudeix a
l’esplanada de l’ermita, per l’efecte de la “crida”, persones de les masies i poblacions properes. Il·lusionats i plens de joia, que contagia i
agermana als altres:
“Segurament, entendre’s amb l’altre és l’art més
difícil... però la nostra gent és afable i de seny”
Les concordances unànimes produeixen llaços
d’amistats afectuoses.
Per fi... es va encendre, la llenya amuntegada
per aconseguir les brases necessàries per coure
la carn (costelles, mitjanes i botifarres amb alliolis, amanides, etc.) ... que s’acompanyen amb
“tragos” de bons vins; que aixecant els porrons
de vidre –plens de vi del país- ben treballats seran “dignes” i generen placidesa.
D’aquesta forma, les converses eren fàcils i les
rialles espontànies. L’enginy i les savieses –d’uns
i d’altres- mostraven els seus criteris. Llavors arribà l’actuació de la Colla del Tirabou. Comença la
música (ritme d’una època costumista), ballada
per gent no professional, però d’impuls interior
i d’orgull personal. Passejada i salutació dels
dansaires. Agafats de les mans (i per parelles).
Homes de gallardia i gentilesa, que s’esforcen
per plaure les dones.

La primigènia de la muntanya ens farà lloar els
nostres avantpassats, mereixedors de la nostra
estima.
Diria que regna entre totes les flors
la farigola humil i modesta
de fulles petites i aspecte rústic
i pel romaní acompanyada,
que desprenen intensos olors.
La felicitat no és la fita a aconseguir, sinó una
manera de viure, al contrari, serà el naufragi de
la cultura.
Molt agraït, per la vostra bona opinió.
A reveure.
Gràcies.

Opinio que...

P

Elles, vestides luxosament de pageses, amb distinció en les formes, moviments plens de gràcia
i bon gust (semblances del caràcter de la festa).
Esdeveniments que s’allunyen dels pensaments,
i que els qualificaríem d’històrics, místics i populars. Sarau poètic i bonic, que ens deixa un
agradable record, que dura tot l’any.
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per Ferran Ferré antic estadant de La Mola Grossa

d'excursió amb nens
Mireia Gómez de Can Barrereta i Joel Oliver de Can Rata

D'excursió amb...
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Dibuixos d'Aniol Oliver de Can Rata
Hem anat a moltes excursions amb els nostres
amics i hem fet un resum de les excursions que
ens han agradat més: la muntanya de sal de Cardona, el Museu Blau de Barcelona i les coves de
Serinyà.

Museu Blau, o museu de
Ciències Naturals de Barcelona
Vam veure una exposició temporal dels animals
més verinosos de la natura. Vam veure serps, granotes, un monstre de Gila, un escorpí, aranyes i
una ratapinyada dissecada.
Al museu hi ha una col·lecció d’animals dissecats,
i una col·lecció de minerals. Hi havia minerals que
brillaven a la foscor, que es diuen minerals fluorescents… i vam veure una amatista gegant.

Muntanya de sal de Cardona
La muntanya de sal és un fenòmen natural que
encara creix cada any a mesura que la pluja
l’erosiona.
Fa 2 quilòmetres de profunditat.
Un vehicle especial ens va portar fins a l’entrada
de la muntanya de sal i ens van posar un casc per
poder entrar dins la mina.
Vam veure tres tipus de sal: l’halita o sal gemma,
la silvina i la carnal·lita.
Ens va agradar molt perquè la sal feia formes
molt maques dins de la cova. Vam veure una escala coberta de sal i dos ratpenats dins de la sal.

Les coves de Serinyà
Vam fer un taller durant el qual ens van explicar
els costums dels prehistòrics: com es feia el foc,
amb la pirita i el sílex, i feien encendre la palla.
Ens van ensenyar com tallaven el cuir per fer-se
roba i com la cosien, després vam tirar amb arcs
i vam pintar pintures rupestres com els prehistòrics.
Vam visitar les 3 coves, i després de dinar de pícnic, vam anar a Banyoles al museu a veure les coses que van trobar a les coves.

Santa Teresa de Jesús, doctora de l'església
Mossèn Rossend Roca
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Aquest any podem recórrer a la intersecció de
santa Teresa per demanar-li que sorgeixin noves vocacions sacerdotals que tanta falta fan a
l’Església. Podem fer-ho emprant les peticions
que senyalava la pregària de les estampes repartides el diumenge següent a la festivitat de
Sant Josep. Sobresortia la petició que venia a
dir:
Senyor, desperteu en el cor de molts joves la
disponibilitat que animava santa Teresa des
dels anys de la seva joventut, que us solia
pregar així:
“Señor, para Vos nací,
¿Qué queréis de mi?“

El racó del mossèn

En el cartell del Dia del Seminari d’aquest any, a
sota el gravat que representava el lavatori dels
peus, practicat per Jesús als Apòstols, s’hi podia
llegir la frase que deia: “Cinquè Centenari del
naixement de santa Teresa de Jesús”.
L’Església espanyola ha celebrat amb diferents
actes la commemoració d’aquest cinquè centenari. És perquè aquesta santa carmelitana
continua essent, amb els seus escrits, una guia
segura i actual pels camins de l’oració i de tracte amb el Senyor. Per això, el papa Pau VI la
declarà doctora de l’Església l’any 1970.
Es deia Teresa de Cepeda Ahumada, nasqué a
la ciutat d’Àvila l’any 1515 i morí als 67 anys
a Alba de Tormes, l’any 1582. Als 18 anys entrà com a religiosa carmelita en un convent de
la seva ciutat nativa. Amb l’ajut de sant Pere
d’Alcàntara i de sant Joan de la Creu emprengué una reforma de l’ordre carmelitana, i va
fundar diversos monestirs que ella posava sempre sota el patrocini de Sant Josep, que ella deia
“Que es abogado en todas las necesidades”.
Estava dotada d’una gran intel·ligència i escriví
diverses obres, com per exemple, els llibres titulats Las moradas o El camino de perfección, en
els quals es narren les gràcies extraordinàries
amb què el Senyor embellí la seva ànima. Dedica molts espais a fer ressaltar el valor i la necessitat de l’oració. En un capítol diu que el Senyor
li revelà que l’ànima que li dediqui un quart
d’hora d’oració diària, Ell, el Senyor, li promet
una eternitat de felicitat en el Cel.

Bibliografia de Sant Feliu
de Buixalleu
Abraham Gómez i Maritxu Irizar de la urbanització Ducat del Montseny

Els nostres records
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Aquests texts pertanyen a l'atles "GEOGRAFIA GENERAL DE CATALUNYA" de F.
Carreras Candi, publicats entre els anys
1905-1918 aproximadament.
Tot llegint el volum corresponent a Girona, trobem aquestes referències sobre
Sant Feliu de Buixalleu, i les xifres del
cens de l'any 1900. Ens va semblar que era
una cosa curiosa que havíem de compartir amb tots els veïns, ja que és una part
de la història del nostre poble. Ens hagués agradat adjuntar alguna fotografia
d'aquella època, però ens ha sigut impossible trobar-ne alguna.

Els nostres records
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Els nostres records
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Si tens bibliografia del poble, ja siguin articles,
escrits, fotografies, etc. Si vols ens les pots fer
arribar i les publicarem.
Fem que tots coneguem la història de Sant Feliu!

Club de bitlles
Perxa d'Astor

Tot i ser la primera jornada i no tenir experiència en l’organització hem de remarcar que estava tot a punt i controlat, tant les pistes de joc
com les taules i cadires com el bar; vaja, tot en
general.
Quan va finalitzar la jornada ens vàreu preparar una botifarrada, va ser genial!!
Tothom va quedar sorprès ja que era la primera vegada que un club tenia aquesta iniciativa,
perquè sempre ens limitem a jugar i marxar de
pressa.
En canvi, això va donar peu a poder comentar
amb tranquil·litat com havien anat les partides
i les puntuacions d’equips. Va estar molt bé i a
aquella hora ja hi havia gana.

Al matí es van fer els preparatius de muntar
les taules, coure mongetes, posar el beure en
fresc, etc.
A les 5 de la tarda es van fer unes partides i
quan es van acabar es van repartir uns detalls
als guanyadors, tot fent temps perquè els organitzadors i col·laboradors acabéssim de coure
la carn, preparar amanides....
Va arribar l’hora del sopar i no hi faltava de res,
tothom va quedar ben tip i per un preu econòmic. I, a més, menjaven amb un plat de terrissa
fet per l’ocasió amb un dibuix d’unes bitlles i
ens el vam emportar de record.
Havent sopat es va fer l’entrega dels trofeus de
la federació i es va donar un obsequi a cada
equip, i com que hi teníem l’alcalde, el senyor
Josep Roquet, vam demanar la seva presència
per lliurar-los.
Tots els assistents al sopar van quedar meravellats de l’acte i van dir: “L’any que ve ja hi podem tornar!!”
Com a delegat de la lliga i sobretot a títol personal vull felicitar-vos per com sou les persones que formeu el Club de la Perxa d’Astor i
vull agrair-vos la implicació, l’empenta, la
col·laboració i fer-ho tant fàcil. Sou uns cracks!!!

Quim Mas del CB Mallorquines-Sils

Sopar de cloenda de temporada
Com cada any, quan s’acaba la temporada s’organitza un sopar de cloenda per fer
l’entrega de trofeus que ens fa arribar la federació als equips guanyadors de la lliga Selva-Alt
Maresme. Aquest any es va fer el dissabte 23
de maig.
Aquesta temporada com a delegat que he sigut d’aquesta lliga em vaig veure amb el deure
d’organitzar la cloenda i veient com havia anat
la jornada feta a Sant Feliu, de seguida vaig tenir clar que el Club de Bitlles Perxa d’Astor era
un bon candidat a qui demanar la col·laboració
per la preparació d’aquest acte. Quan els ho
vaig demanar en cap moment van dubtar de

Resultats temporada 2014-15 lliga Selva-Alt
Maresme per equips:
8è classificat amb 18 punts (9 victòries i 13
derrotes) d'un total de 12 equips.
Resultats temporada 2014-15 del Circuit Individual sènior (fase classificatòria):
1 - Juan José Ruiz (CB Vergós de Cervera) amb
84,50 punts de mitjana
105 - Albert Fugarolas amb 73,50 punts de mitjana
143 - Sixte Morera amb 71,75 punts de mitjana
166 - Jordi Baronat amb 69,88 punts de mitjana
d'un total de 237 participants.
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El dissabte 7 de març es va dur a terme una jornada de bitlles catalanes de la lliga Selva-Alt
Maresme a Sant Feliu de Buixalleu organitzada
pel Club Perxa d’Astor.
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Esports

Jornada de bitlles a Sant Feliu

fer-ho, al contrari, es van obrir a qualsevol
proposta. Tant va ser així que a cada trobada
que fèiem per parlar del tema em sorprenien,
perquè si avui tenien una idea, demà en tenien
una de millor.

Tres veïns del poble: Campions de
Catalunya i de Girona

Esports
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del Campionat de Catalunya de bàsquet junior A
amb el Club Bàsquet Hostalric
Montse Daniel de Cal Rumbo

Pere Torné de Cal Rumbo

"Podria explicar que el bàsquet és només un
esport, una manera que els nois i les noies tenen per fer amics, treballar la companyonia i el
treball en equip. Tot això és molt bonic i positiu per tothom, però quan un equip lluita cada
partit, quan pots arribar tan sols amb una mirada de complicitat a la jugada més espectacular i
al bàsquet més increïble, això és companyonia,
ànimes en paral·lel.

Sé que cap membre de l’equip, ni cap pare, ni
el club, pensava que arribaríem on hem arribat,
sí que es deia que teníem molt bon equip, fort,
competitiu però crec que la qualitat de cada
jugador, l’esforç, la tècnica... són importants,
però gràcies a la bona relació que tenim, som
el que som. A aquest equip tinc els meus millors
amics, i conjuntament amb tots, no hi havia entreno o partit que no riguéssim, sempre fent
broma.

Quan els pares també són un equip capaç
d’animar, plorar, quedar-se sense veu amb tantes
emocions i orgull quan veu que l’esforç i la lluita
va avançant fins a quedar primers de Girona!
El gran somni, el campionat de Catalunya,
quasi inaccessible però no impossible, amb la
senzillesa i la humiltat, les ganes fan que tot
arribi a la plenitud: campions de Catalunya!
Penses i saps que això és únic a la vida.
Estic orgullosa com a mare d’haver gaudit, cridat, animat, plorat i haver-me quedat sense
veu.
Estic orgullosa de vosaltres, nanos.
Felicitats, Junior A, CB Hostalric. Un petó molt
gros a David Gamarra, que tot i ser més petit ha
ajudat a fer possible aquest somni; gràcies i fins
la propera aventura!"

Jugant partit a partit, com deia el nostre entrenador, miràvem el present, no el que vindrà.
El nostre objectiu era la lliga, cosa que al principi se’ns va presentar molt complicada, ja que
hi havia un altre equip molt fort fins que a la
segona volta van començar a punxar. I després
la fase final de lliga per quedar primers de Girona, on hi havia equips molt forts.
I llavors varem anar a fases finals de Catalunya,
un premi inesperat. La sorpresa va ser que els
equips de Lleida i Tarragona, eren molt dèbils,
els dos varen perdre la semifinal de 30 punts,
contra Girona i Barcelona a la tarda del mateix
dia després de dinar, tot l’equip empatxat, arribar a l’estadi. Sant Nicolau de Sabadell, l’altre
equip, ja feia estona que escalfava, al 100%.
Nosaltres caminant per la pista, ens varen veure un rival fàcil, fins que varem saltar, i el partit
va començar.
Els últims minuts, guanyant nosaltres de dos, i
com tots els partits igualats ens portaven a la
línia de tirs lliures. Varem guanyar el seu rebot
en tres ocasions consecutives. Fins que el partit
va acabar i el marcador a favor nostre.
Tot el que havíem treballat, tota la feina de la
temporada més ben dit, de una vida sencera
dedicada al bàsquet, recompensada al escoltat
el clàxon del marcador.
Donar les gràcies a l’equip per fer-me riure i
fer-me sentir part d’una família, als pares per
tot el suport donat i a la Jo i a en Cortina per
fer-me veure el bàsquet des d’un punt de vista
diferent.

Felicitats Pere Torné, Josep
Avellaneda i David Gamarra!

CONVIURE AMB LA MALALTIA TERMINAL. LA
NECESSITAT DE TENIR CURA DEL CUIDADOR.
Odda Cardona de Can Castelló, metgessa de família, equip PADES de Manresa

Aquests són motius que fa que sigui de vital
importància poder acompanyar el cuidador en
tot aquest procés.
Cal ajudar-lo en el seu dia a dia de
la llar.
Una notícia d’aquestes característiques pot paralitzar totalment la rutina quotidiana. Totes
les preocupacions se centren en el tractament
del pacient, motiu pel qual les tasques domèstiques diàries passaran a segon terme. El cuidador pot tenir tota l’energia esgotada per
l’esforç físic i emocional d’estar al costat del seu
ser estimat. Una xarxa de recolzament d’amics i
familiars que puguin assumir aquestes tasques
quotidianes especiíiques descarregarà i acompanyarà al cuidador.

Els cuidadors del pacient terminal solen mostrar ira, culpa, por i fins i tot negació davant la
patologia a la qual s’estan enfrontant. Apropar-se al cuidador i convidar-lo a parlar sobre
els seus sentiments, pors i pensaments pot ser
important pel seu benestar emocional i ajudarà
que el familiar pugui anar trobant l’espai on
ser ell mateix sense por de mostrar i expressar
els seus sentiments.
A vegades, escriure cartes o notes on s’expressin
les seves emocions pot ser també de gran ajuda.
Acompanyem el cuidador a tenir moments de relax.
El patiment d’una malaltia d’una persona estimat és un dels events més estressants de la
vida. Pels familiars d’un pacient amb malaltia
terminal pot ser difícil i impensable permetre’s
tenir un moment de relax fora de casa.
Se li pot oferir fer caminades curtes conjuntament. Si vol estar sol, cal recomanar-li fer petits descansos reparadors a través de migdiades, que li permetin recarregar els seus nivells
d’energia, mentre el pacient queda a la disposició de qui pot ajudar el cuidador.
Tots nosaltres podem ajudar els familiars
acompanyant-los en la resolució de tasques
pràctiques, que permetin alliberar el cuidador
d’obligacions pròpies de la rutina quotidiana i ajudar a arribar al cim d’un procés inevitable d’una forma més planera i sana, enlloc
d’arribar-hi de forma tèrbola i traumàtica.

I si tu ets el cuidador
principal, demana ajuda
i deixa't ajudar per
poder continuar amb
aquesta tasca dura però
essencial

45
agost 2015_Sant Feliu Diu 31

Les emocions i sentiments es veuen constantment aclaparats. En tot aquest procés es
produeixen canvis abruptes que cada minut
ocorren fruit de les noves experiències que
comporta la convivència al costat d’algú estimat que saps que s’està morint. També a causa de les ambivalències emocionals que poden
anar apareixent i desapareixent en el procés
d’adaptació del comiat definitiu i inevitable del
familiar que hem de cuidar.

Cal estar disposat a escoltar el cuidador.

Salut

Assabentar-se que un familiar o ésser estimat
té una malaltia de terminalitat relativament
propera canvia totalment la vida de la família
del pacient, que des del moment del diagnòstic
centrarà les forces a acompanyar el pacient durant el tractament mèdic per control de símptomes o pal·liatiu.

Llàgrimes de sant Llorenç
Pitu Roig de les casetes de Can Nualart
Font: festes.org; Fotografies: Nasa.gov

Medi Ambient
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Sempre hem tingut gran interès en mirar els
fenòmens del cel.
Un dels fenòmens astronòmics més espectaculars que trobem cada any és la pluja d’estels
o com diu el títol de l’escrit, Les llàgrimes de
Sant Llorenç. Es produeix quan la Terra entra
en contacte amb el cometa Swift-Tuttle, provinent de la constel·lació de Perseu (per això
el seu nom de Perseids). De la seva cua se’n
desprèn la pols interestel·lar. El fenomen és
especialment intens pels volts del 10 d'agost.
Durant aquests dies es pot veure amb claredat
com va caient aquesta pols en suspensió de
l’espai que és atreta per l'atmosfera de la Terra.
Aquests fragments xoquen amb l’atmosfera a
212.000 km/h i en xocar es produeix aquest rastre intens però breu de llum (els meteors o estels fugaços). En una nit normal es poden veure
al voltant de 100-150 estels per hora, sempre
en llocs amb bones condicions nocturnes.
La pluja d’estels ha estat un fenòmen que ha
servit per acostar a la gent. Només cal pensar
les parelles que s’han format durant aquesta diada, ja que es propícia per una vetllada
romàntica i una bona excusa: “Quedem per
anar a veure la pluja d’estels?”. La situació que
ve tot seguit és ja ben coneguda. El resultat final, si veiem més o menys estrelles, ja dependrà
de cada cas.
Tenim també la sort que aquest espectacle
coincideix amb la Festa Major i patró de Gaserans, la diada de Sant Llorenç, 10 d’agost, i es
produeix aquest fenomen de manera repetitiva any rere any. Ja no sabem del cert si la Festa
Major és per venerar el sant i la pluja d’estels o
tot plegat es dóna durant aquests dies perquè
la festa de Gaserans és de traca i mocador.
El que si sabem del cert és que les llàgrimes del
sant són degudes al fet que el van martiritzar
viu en una graella a causa de la seva cristianitat
al segle III dC.
Penseu que quan observeu un estel fugaç podeu demanar un desig, tal com diu la tradició.

Nit fantasmal de lluna plena
Jordi Riera de Can Puig

En Joan va tornar a alçar la vista per veure la
lluna plena brillant al cel. Va patir un altre calfred i es va tornar a pujar la cremallera maleïnt
un altre cop aquest vell abric que no parava
d'ensenyar-li un problema rere l'altre. Llavors
se li va acudir de maleir entre dents el punyeter fred. Eren en plena tardor i semblava que
estaven en la pitjor part de l'hivern! És que el
temps no havia sentit parlar de l'escalfament
global?
En Joan va continuar queixant-se mentalment
del mal temps per evitar de pensar en allò que
no volia, però per desgràcia no ho podia esquivar per sempre. Observant atentament el castell, només hi havia una paraula possible per
descriure'l: fantasmal.
- Vinga, Joan! Hem d'arribar-hi aviat!
En Joan va fer un sospir cansat. Tota la tarda
que estaven així.

Quan van entrar, en Joan no es va poder estar
de mirar cada cosa que es trobava. Hi havia vingut de visita abans, però sota la lluna plena tot
tenia un aire completament diferent. Estava
tan abstret que quan va voler trobar en Pau, es
va adonar que ja l'havia perdut.
- Ostres!
No el podia cridar perquè se suposava que no
haurien de ser allà. Només el podia buscar .Ho
va intentar durant més de deu minuts i durant
aquell temps li va semblar veure un grup de figures fantasmagòriques vestides de blanc i una
figura solitària vestida de vermell, però quan
va intentar fixar-s'hi millor van desaparèixer.
Llavors va ser quan es va trobar el monjo.
Era un home calb d'uns seixanta anys vestit
amb una túnica de monjo que estava assegut
en un racó mentre tenia les mans juntes, com
si pregués.
- Un visitant a aquestes hores? És una cosa
estranya de veure.
En Joan es va fixar en la figura il·lusòria del
monjo. Sens dubte era un fantasma.
- El meu amic i jo ens hem colat aquí per
veure coses.

- Encara queda més d'una hora per a mitjanit i ja pràcticament ja hi som. Vos fer el favor de calmar-te d'una vegada?

El monjo havia fet una petita rialleta? No, devien ser imaginacions seves.

El millor amic d'en Joan, en Pau, feia dies que
li donava la tabarra amb la llegenda del castell.
En Joan ja no es reia de l'absurditat d'aquestes
coses, però encara estava lluny de ser tan
fanàtic com en Pau.

- No. He vist els fantasmes de la bruixa i la
Dama Roja, però el que voliem veure era la
cova de les serps.

- A més, no diu la llegenda que la cova de
les serps només s'obra la nit de Sant Joan?

- I les heu trobat?

I potser agafar una mica d'or, va pensar en
Joan, però això no ho va dir.
- No trobareu pas les serps aquesta nit.

Però sabia que era inútil. En Pau ja tenia preparada una resposta per a allò.

- Per què no? Les condicions astrològiques
d'aquesta nit obriran aquesta porta avui.

- Només els ignorants creuen això. Aquesta
nit les condicions astrològiques són pràcticament iguals que durant Sant Joan. A mitjanit segur que s'obrirà la porta.

En Joan va parlar com si fos un expert, tot i que
en realitat no en tenia ni idea.

En Pau era un aficionat a l’astrologia i la màgia,
tot i que ell mateix se’n considerava un expert
i en Joan havia d'admetre que l'havia encertat més d'un cop. Però el cel semblava estar en
contra d'en Pau perquè sempre era en Joan qui
acabava trobant les coses que en Pau es perdia.
Es van colar al castell per una porta secreta que
en Joan dubtava que coneguessin ni tan sols
els propietaris. Com se les ingeniava en Pau per
trobar sempre entrades com aquella? Era una

- En efecte, normalment seria així.
- Llavors?
En Joan es va imaginar de seguida algun fenomen sobrenatural que impediria l'entrada a la
cova de les riqueses ocultes.
- Elles no obren mai la porta quan fa fred,
són molt sensibles.
- ...
En Joan no va saber què respondre a allò.
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No obstant, aquesta nit era completament diferent.

de les raons per les quals seguien sent amics tot
i el caràcter excèntric del noi.

Relat curt

Durant la nit, el Castell de Montsoriu no era
res especial, només era un edifici fosc com
qualsevol altra construcció que no estigués
il·luminada per la llum del dia. Si miraves sense
posar-hi gaire atenció, fins i tot es podria fingir
que era un edifici nou. Tal era la màgia d'una
nit de foscor.

Una miqueta d’història_______________
Naixem amb el nom de Tombacco Marketing,
empresa familiar italiana, el 1999 a la Batllòria,
però ja el 2001 ens instal·lem a Sant Feliu de
Buixalleu, dins del polígon de Gaserans, a prop
del Gorg d’en Perxistor, les gasolineres, la piscina i l’ajuntament. Així que ja fa catorze anys
que estem compartint experiències amb els vilatans de Gaserans, Grions i Sant Feliu de Buixalleu.

Les empreses del poble
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Avui ens diem Retal Iberia i formem part de la
multinacional Retal Industries Ltd, amb 20 anys
d’història i amb presència a més de 10 països
d’Europa i Rússia, amb 17 plantes i en el negoci
de preformes, taps, resina PET i també film.

Què fem____________________________
Nom de l'empresa: Retal Iberia SLU
Ubicació: Polígon industrial de Gaserans,
Sector Industrial II
Any d'instal·lació: 2001
Fabricació: Preformes de PET per envasos
Equip: Uns 40 treballadors
Producció: Mil milions de preformes anuals

Des de sempre, fabriquem i comercialitzem
preformes de PET (tereftalat de polietilè) bàsicament pel món de les begudes i alimentació. Com el nom indica, subministrem la forma prèvia a un envàs, la qual és bufada per
l’envasador i esdevé aquella ampolla d’aigua,
cola, llimonada, oli... i de ben segur que amb la
forta calor d’aquests dies d’estiu en bevem de
tots tipus, formes, mides i colors.

Per què a Sant Feliu de Buixalleu_______
Aquesta àrea té una situació immillorable ja
que està al peu del Montseny, on neixen les
millors aigües i amb més prestigi de Catalunya
i també d'Espanya. Originàriament, els nostres
clients bàsicament els teníem en un radi màxim
de 50 km.
Un altre motiu important és la ubicació immillorable per a la logística terrestre arreu
d’Espanya i també al sud de França.

Avui som prop de 40 persones, la majoria del
municipi de Sant Feliu i dels pobles propers, i
la nostra filosofia és la dedicació i innovació
diària per satisfer el nostre client amb la màxima qualitat. Tot i que el nostre producte és de
gran volum -de venda a l’engròs i el que se’n
diu un “commodity”- tenim en ment que cada
una de les nostres preformes esdevé una venda
al detall: una aigua per a un nadó, un refresc
en un moment de relaxació, un oli i vinagre per
a una bona amanida, un te per mitja tarda, una
beguda isotònica mentre fem esport…
La veritat és que en els últims anys i gràcies al
fet que l’empresa s’ha multiplicat per cinc des
dels seus orígens, el nostre capital humà també
ha crescut exponencialment, i l’equip està format per grans especialistes en producció i procés, comercialització, manteniment, qualitat i
finances.

La producció i logística________________
El nostre procés productiu és continu les vinti-quatre hores del dia durant els set dies de la
setmana, fet que fa que excepte els dies de Nadal, nit i dia estem operatius.

Durant aquests catorze anys compartits, any
rere any hem vist caure les fulles dels arbres del
marge de la riera i tornar a sortir, hem viscut i
sentit la música de les festes majors, hem vingut a menjar les botifarres de la Matança del
Porc de novembre, i alguns ens hem atrevit a
participar a les caminades pels boscos i camins
que ens envolten.
Amb les visites diàries a correus, hem vist néixer
l’escola ja fa uns quants anys, les pistes de pàdel i els nombrosos aficionats a aquest esport
que ni amb la calor es rendeixen, les múltiples
activitats diverses que s’organitzen, així com
també veure créixer altres indústries al nostre
voltant de molts sectors diferents.
I una anècdota comuna pels que som forans és
el fet que molts de nosaltres coneixem el poble
de Sant Feliu perquè, buscant Retal, hem aparegut a un poble de muntanya on els camions
no arriben i que un cop ben indicats, trobem
molt a prop de Gaserans…, podem dir que és
una altra manera de fer turisme.
Esperem que per molts anys més compartim
aquest dia a dia trepidant i inesperat, i que tots
plegats ens fem mereixedors de pertànyer i compartir vivències d’aquest municipi, encara que
per alguns només sigui per unes hores al dia...

La injecció del PET comporta un gran ús
d’energia elèctrica que suposa una gran i constant demanda de potència, que el polígon ens
ha pogut subministrar per poder continuar
amb el nostre procés de creixement.
En aquests moments, el nostre parc de maquinària d’injecció és de 10 màquines Husky i
que tenen una capacitat de producció de mil
milions de preformes anuals, la qual cosa fa
que ens hàgim multiplicat per 6 respecte de
l’inici.
El nostre procés d’expedició i recepció de material té una mitjana diària de dilluns a divendres
de 20 a 25 camions, i segons temporada.

Motlle d'injecció
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Les persones_________________________

Un camí conjunt amb els santfeliuencs__

Les empreses del poble

I també cal remarcar que, per la història industrial de la mateixa zona, on el negoci de PET
ja havia començat feia uns quants anys enrere,
grans especialistes del món de la injecció es troben a aquesta àrea –i com bé sabeu, l’equip de
persones d’una companyia és el bé més preuat
perquè aquesta sigui exitosa.
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Bona cuina per a tots i totes!
Com a bon portuguès no podia faltar una recepta a base de bacalhau!

Bacalhau à Brás
Com es prepara?

Ingredients
1 kg de patates
2 grans d'all
3 cebes
1 dl d'oli d'oliva
600 g de bacallà esqueixat i dessalat

6 ous
Sal
Pebre
Julivert
Olives

Champarrião
És una beguda que passa molt bé!
Tipus sangria! Ja sabem que si et despistes et
puja ràpid al cap!
S'ajunta vi negre, cervesa i sucre, una mica
més de vi que de cervesa!
Boníssim per ara, en aquest estiu calorós que
ens fa!

1- Peleu les patates, talleu-les tipus palla i
fregiu-les. Escorreu-les en paper absorbent.
2- A part piqueu els alls i les cebes i les ofegueu en oli. Afegiu el bacallà i les patates i
tempereu amb sal i pebre.
3- Retireu el preparat del foc i hi afegiu els
ous batuts i el julivert picat. Es decora amb
olives negres.

Agendaagost-novembre
agost
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Agost
De l'1 al 2 - Festa major de Sant Feliu
Organitza: Amics de Sant Feliu

Diumenge 9 - Fira d'antiguitats 		 		
Centre cívic Cal Mestre - nucli de Sant Feliu

Del 7 al 10 - Festa major de Gaserans
Organitza: Amics de Gaserans

Setembre
del 5 al 6 - Aplec de Sant Segimon

diumenge 13 - 18 h Bitlles per la Independència

Organitza: Associació de Sant Segimon

divendres 11 - Diada Nacional de Catalunya
Havaneres
amb Voramar
i ball amb el
Duo Giravol

		Exterior Sala Polivalent
		
Organitza: ANC Selva Sud
del 26 al 27 - Sortida a Sant Feliu d'Amunt (França)
Visitarem Bellestar
(el celler, el castell
museu i l'església), i la
Força Reial (la capella,
senda botànica i el seu
panorama) i farem el
pic Aubeil

Octubre
del 24 al 25 - Sortida de cap de setmana al Delta de l'Ebre

		

A més a més, totes les activitats que es fan
anualment:
Ioga, seitai, gimnàstica dolça, gimnàstica
hipopresiva, escola d'esquena, etc

Per a més informació programa a part o trucant a la Sala polivalent al
telèfon 972 865 116 de dilluns a divendres al vespre

Festa d'Homenatge
a la Vellesa

