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 Editorial.-
Els restaurants

Bar restaurant La Conna: 972 864 522
Restaurant Grions: 972 865 121

Restaurant El Rieral: 972 871 111
Restaurant Can Puig: 972 860 024 

Restaurant Mas Gelat: 972 871 719
Restaurant Mas Masferrer: 972 870 028

Restaurant Kilkenny: 678 209 936
          "Complex Vila Village"

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

I les farmàcies d'Hostalric i Sant Feliu de 
Buixalleu obren els diumenges de 9 a 13 h, 
segons el següent calendari:

 

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

L'Ajuntament
Ctra. de Gaserans, 181

Tel: 972 864 018 / Fax: 972 864 616
Correu electrònic: ajuntament@sfbuixalleu.cat

Pàgina web: www.sfbuixalleu.cat

Oficines municipals
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí

a 2 de la tarda i dimarts també de 5 a 8 de la tarda

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

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

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

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

Sant Feliu, un poble solidari i altruista

És una frase rotunda, molt de moda i que s’utilitza a 
vegades amb gran facilitat. Però en el cas de Sant Feliu 
és així. Tenim una gran quantitat d’associacions i enti-
tats que organitzen activitats de diferents índoles; en 
què els membres hi dediquen moltes hores per poder-
ho tirar endavant, amb l’únic objectiu de la satisfacció 
de fer coses per al seu poble. Un exemple clar de la 
solidaritat de les nostres associacions, entitats, veïns i 
empreses són les quines de Nadal, on es recullen diners 
que, parcialment o totalment, van destinats a una cau-
sa. Enguany, a part de La Marató, com ja és tradició, 
han rebut donatius l’escola Alzines Balladores i l’àrea 
de Benestar Social de l’Ajuntament. Creiem que hon-
ra tots els membres que formen part de les organitza-
cions de les quines que facin aquests donatius. Per això 
volem aprofitar aquest editorial per agrair-los la feina 
que fan, però també fer-la extensible a totes les altres 
associacions que durant l’any fan moltes activitats. 

A part de les quines de Nadal, en aquest número de la 
revista també podreu trobar les altres activitats que es 
van fer durant l’època nadalenca, així com dos articles 
interessants sobre el testimoniatge del foc del 94 i dels 
jocs infantils abans i després de la Guerra Civil. I com ja 
és tradició en la primera revista de l’any, podreu gau-
dir de les fotos dels nens i nenes nascuts durant l’any 
passat i de les parelles que es van casar. I si no en teniu 
prou podreu viatjar a Nova York de mans de la secció 
“El viatge”.

Esperem que gaudiu de la lectura,

Consell de redacció
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1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió or-
dinària núm. 12 d’1.12.2015.

2- Sorteig públic per a l’elecció dels membres de 
la mesa electoral per a les eleccions generals a 
celebrar el dia 20.12.2015.

SECCIÓ: ÚNICA

MESA: ÚNICA

TITULARS:

PRESIDENT: Francesc Avellaneda Gabarrón 

1r VOCAL: Esther Gubert Casanova

2n VOCAL: Josefina Torné Torrus 

SUPLENTS:

PRESIDENT: Gemma Pujol Rodríguez

PRESIDENT: Berta Palaus Durbau 

1r VOCAL: Joan Torrent Ponce

1r VOCAL: Ignacio Antonio Juan Nasarre 

2n VOCAL: Maria Rosa Pla Casas 

2n VOCAL: Sergi Mestre Boix 

3- Estudi i ratificació de l’aprovació del con-
veni entre el Consell Comarcal de la Selva i 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per al 
desenvolupament del projecte “Ruta de la Tor-
dera i riera d’Arbúcies”. 

4- Sol·licitud de modificació de l’objecte de 
la subvenció atorgada per acord de la junta 
de govern de la Diputació de Girona de data 
1.09.2015, per import d’11.314,87 €, per execu-
tar la “Memòria valorada per canviar les fusteries 
de l'ajuntament, actuació prevista com a inversió 
sostenible de l’any 2015 (fase I)”.

5- Sol·licitud d’oferta econòmica a 3 empreses per 
executar i adjudicar si s’escau la “Memòria valo-
rada per canviar les fusteries de l’ajuntament, ac-
tuació prevista com a inversió sostenible de l’any 
2015 (fase I)”.

6- Aprovació del projecte de liquidació i de la me-
mòria explicativa de les actuacions realitzades i 
els resultats obtinguts del “Projecte d’instal·lació 
d’una caldera de biomassa i xarxa de calor per do-
nar servei de calefacció a l’edifici de l’ajuntament 
i a la sala polivalent”.

LIQUIDACIÓ

Pressupost d’adjudicació de l’obra executada 
173.634,79 €

Abonat al contractista:

Certificació núm. 1 12.046,88 €

Certificació núm. 2 147.979,44 €

Total abonat al contractista 160.026,32 €

LÍQUID A ABONAR AL CONTRACTISTA 
13.608,47 €

7- Estudi i aprovació del contracte de manteni-
ment amb Instal·lacions i Manteniments Arbú-
cies, SL- IMAR- de la instal·lació de la caldera de 
biomassa i xarxa de calor.

8- Estudi i adjudicació del contracte de subministra-
ment d’estella forestal amb Matèries Forestals SL.

9- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 
421, de 15.10.2015.

Contractar Sílvia Pla Mercader, com a monitora de 
l’Esbart Dansaire Montsoriu i de la Colla del Tirabou 
del 16 d’octubre de 2015 al 29 de gener de 2016 
mitjançant contracte de treball a temps parcial interí.

10- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 423, de 16.10.2015.

Contractar Xavier Mora Masó, com a agutzil de dia, 
des del 19 d’octubre de 2015 fins que Maria Gabar-
rón Soler es reincorpori a la feina per alta mèdica mit-
jançant contracte interí de treball a temps complet. 

SESSIó ExTRAoRDINàRIA de 24 de novembre 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: 

EL CASTELL dE MoNTSoRIu
s'amplien els dies i els horaris d'obertura al 
públic 

El castell de Montsoriu celebrarà els cinc anys 
d’obertura al públic amb l’ampliació dels dies i 
horaris d’obertura al públic a partir del mes de 
març, coincidint amb la Setmana Santa. D’aquesta 
manera, es pretén continuar en el seu procés de 
creixement que ha estat constant en els cinc anys 
que han passat des que va obrir les seves portes 
als visitants, a principis de l’any 2011.

Una de les novetats per a aquest any i que eviden-
cien l’ampliació d’oferta al públic és la obertura 
del castell durant tota la Setmana Santa, concre-
tament durant tot el període de vacances esco-
lars. Així, des del 18 fins al 28 de març, el castell 
de Montsoriu es podrà visitar de les deu del matí 
a les cinc de la tarda. Paral·lelament i continuant 
amb la dinàmica iniciada l’any passat amb la po-

sada en marxa de les xarxes socials del castell, de 
dilluns a Dijous Sant es farà l’oferta 2x1 als que 
facin un “m’agrada” a través de les xarxes socials.

Després de Setmana Santa, ja al mes d’abril, 
els dies que el castell s’obrirà al públic també 
s’amplia un dia i, per tant, cada setmana el castell 
romandrà obert al públic de dijous a diumenge. 
Enguany, el preu de l’entrada general serà de 5 € 
(1 € més amb guia) i els dijous dels mesos d’abril i 
maig es convertirà en el “dia del visitant”, es farà 
un descompte del 20% en totes les modalitats. 
El preu de l’entrada als jubilats i estudiants és de     
3 €, i hi ha entrada gratuïta per als menors de 13 
anys. Així mateix, el castell de Montsoriu ofereix 
avantatges als posseïdors del carnet dels Club Su-
per 3 (entrada de franc) i als del club El Punt Avui 
i Club Vanguardia, que tenen dues entrades al 
preu d’una.

nou edifici de serveis i botiga de records

El Consell Comarcal de la Selva i el Patronat del 
Castell de Montsoriu confien que durant aquest 
any es donarà un nou impuls al coneixement i 
visites al recinte gràcies a diversos factors, com 
són la inauguració del nou edifici de serveis i 
d'atenció al públic, que serà una oficina situa-
da a l’entrada del castell en la 
qual els visitants podran trami-
tar la compra d’entrades i fer 
ús dels serveis als quals fins ara 
no podien accedir. També hi 
haurà un espai per a una botiga 
d‘objectes de record o relacio-
nats amb Montsoriu i màquines 
d’aliments i begudes.

Les obres del nou edifici, que 
compten amb subvencions del 
Departament de Cultura de la Generalitat, de 
la Diputació de Girona -a través del pla de Mo-
numents-, i del FEDER, inclouen l’agençament 
d’una part de la muralla del recinte jussà, que 
està subvencionada per l’empresa Abertis. En 
principi, es preveu que la inauguració d’aquest 
nou edifici de serveis es faci abans de Setmana 
Santa, a principis del mes de març.

Enguany, també està previst que el castell de 
Montsoriu ampliï els seus horaris durant els mesos 

d’estiu. Tal com ha explicat la mateixa consellera, 
Raquel Reyner, l’objectiu és el de captar el turista 
de platja (amb obertura de dimecres a diumen-
ge), així com seduir especialment el públic fa-
miliar amb diverses propostes ludicoculturals al 
llarg d’aquests mesos: concerts, visites teatralit-
zades, exhibicions d’armament medieval, visites 

nocturnes, tal com ja es va fer 
l’any passat amb la programa-
ció “L’estiu a Montsoriu.”

En el transcurs de l’any 2015, 
amb el suport de l’àrea de 
Medi Ambient de la Diputació 
de Girona (Parc del Montseny), 
es van instal·lar noves senyalit-
zacions per orientar el visitant 
en el recorregut pel castell de 
Montsoriu, així com càmeres 
de vigilància per garantir la se-

guretat i preservació. Pel que fa a aquest any, es 
preveu avançar en el procés de museïtzació del 
recinte incloent nous elements que ajudin a si-
tuar el recinte en el seu període històric (segle 
xIV).

Actualment la visita al castell permet visionar 
una exposició sobre el Vescomtat de Cabrera i 
una altra sobre els vint anys d’obres del procés 
de restauració del monument.

RESuLTATS dE LES ELECCIoNS AGRàRIES 2016
El passat 28 de febrer es van dur a terme les eleccions agràries, amb els 
resultats següents:

Cens 16

Participació 16

Unió de pagesos de Catalunya 9

Joves agricultors i ramaders de Catalunya (JARC) 6

Asociación agraria - Jóvenes agricultores (ASAJA) 1
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Davant la creixent demanda d’ampliació de la 
infraestructura, atès que hi ha un gran nom-
bre de nens que la utilitzen i que els elements 
que hi ha no satisfan les necessitats dels nens 
més grans, l’Ajuntament ha decidit estudiar 
l’ampliació de l’espai. 

Aquesta ampliació serà a la zona de parc in-
fantil que actualment hi ha a la plaça de 
l’Ajuntament. Així, per fer que l’ampliació co-
breixi les necessitats dels nens i nenes que la 
utilitzen, es va decidir fer un procés partici-
patiu a través de l’AMPA amb les famílies de 

l’escola, fet que no treu que si algun 
veí de Sant Feliu té alguna proposta la 
pugui aportar. 

Mitjançant una carta, l’AMPA cri-
darà a la participació de les famílies 
perquè donin idees del que els agra-
daria que hi hagués. A partir d’aquí, 
l’Ajuntament valorarà les diferents 
opcions i plantejarà aquelles que 
siguin viables en l’espai destinat a 
l’ampliació i que pressupostàriament 
siguin possibles.

S’ha renovat per a l’any 2016 el conveni per 
seguir desenvolupant aquest projecte. Durant 
aquest any hi ha previstes quatre grans tasques:

- Coordinació del projecte i recerca de fi-
nançament.

- Creació i gestió del portal web del projecte 
Tourdera.

- Promoció del projecte.

- Assistència tècnica a la creació, promoció 
i comercialització de productes turístics en 
col·laboració pública i privada

Com funciona?

- És un servei gratuït amb el qual l’Ajuntament 
farà difusió d’informació d’interès.

- Utilitzarà l’aplicació per a mòbils smartpho-
ne WarnApp. Permet rebre notificacions a 
l’instant al teu dispositiu.

- És ràpid i eficaç.

- Només rebràs la informació si estàs subscrit 
a la llista SFBUIxALLEU_INFoRMA.

- No has de donar el teu número de telèfon 
ni cap dada personal en el moment de la 
subscripció a la llista.

- És exclusivament un servei de difusió, no és 
una bústia de comentaris ni un xat.

- L’usuari es pot donar d’alta i de baixa de la 
llista en qualsevol moment. 

Com me l'instal·lo?

Tens diferents opcions per fer-ho:

1- Si el teu mòbil té lector de codi QR, pots 
llegir el codi i directament se’t descarregarà 
el programa i t’inscriuràs a la llista.

2- Si no tens lector de codi QR, pots descarre-
gar-te’n un des de l’App Store o Play Store 
(són de descàrrega gratuïta). 

3- Descarregar directament el programa 
WarnApp a l’App Store o Play Store (és de 
descàrrega gratuïta). I un cop instal·lat, has 
de cercar la llista SFBUIxALLEU_INFoRMA.

Un cop instal·lat 
i subscrit a la llis-
ta, cada vegada 
que l’Ajuntament 
enviï un missatge 
t’apareixerà en el 
taulell informatiu 
de la llista SFBUIxA-
LLEU_INFoRMA de 
WarnApp.

Vist que el servei de recollida de deixalles del 
nostre municipi té algunes deficiències, s’ha de-
cidit aplicar una sèrie de millores per optimitzar-
lo. Seguidament se n’exposen algunes:

1. Actualment la recollida de voluminosos 
(trastos) comporta una problemàtica en els 
punts de recollida i un cost elevat de gestió 
dels residus, per aquests motius s’ha optat 
per fer la recollida porta a porta. Això signi-
fica que no es podran deixar aquests residus 
en els punts de recollida i quedarà anul·lada 
la recollida el primer dimarts de cada mes.

2. Quant a la recollida de selectiva (conte-
nidors verds, blaus i grocs) s’han millorat els 
punts de recollida, creant-ne un de nou i am-
pliant-ne d’altres.

3. Per poder controlar els punts d’abocament 
s’instal·laran càmeres de vigilància per poder 
sancionar els infractors.

 Totes aquestes mesures està previst aplicar-les a 
partir del mes de maig. Tot i això, en el moment 
oportú es passarà un full informatiu amb més 
informació. 

En el passat ple del dia 22 de desembre de 2015 
es va aprovar inicialment el plànol de delimi-
tació, segons el que estableix la llei 5/2003, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edi-
ficacions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestals. El tractament de la vegetació es durà a 
terme en els paràmetres que determina l’annex 
2 del decret 123/2005.

La servitud forçosa prevista en la llei s’estableix 
sobre els terrenys forestals grafiats en aquest 
plànol en què s’han de fer les franges de pro-
tecció. 

Un cop els perímetres estiguin definits amb 
exactitud i adaptats a cada edificació es notifi-
caran als propietaris afectats. 

AMPLIACIó dE LA zoNA dE PARC INFANTIL dE LA PLAçA dE 
L’AJuNTAMENT

RENovACIó dEL CoNvENI RuTA dE LA ToRdERA I RIERA 
d’ARBúCIES

Nou SERvEI d'INFoRMACIó dE L'AJuNTAMENT

NovETATS EN EL SERvEI dE RECoLLIdA dE dEIxALLES

PLàNoL dE dELIMITACIó dE MESuRES dE PREvENCIó 
d’INCENdIS FoRESTALS EN MASIES I EdIFICACIoNS

Durant el mes de març es finalitzaran les obres de reforma de l'edifici. 

LES oBRES A LES ANTIGuES ESCoLES dE GASERANS
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Com cada any en finalitzar el primer tri-
mestre, a l’Escola Alzines Balladores, hem 
celebrat la Festa del Nadal Solidari. Un 
acte que aplega una gran diversitat de 
creences i cultures per a gaudir plegats 
d’una tarda plena de música i alegria. 

Des d’Infantil fins a Primària, s’han dut 
a terme tallers de manualitats, tots ells 
vinculats amb els fanalets. Cada curs va 
realitzar una manualitat que va servir 
com a present per a intercanviar amb un 
altre company o companya. Essent així, 

una activitat altruista on cada infant va 
poder gaudir d’un regal elaborat per un 
altre.

Un cop finalitzat l’intercanvi, l’AMPA va 
convidar a esmorzar xocolata amb quel-
com per sucar, que els i les alumnes molt 
gustosament van disfrutar.  

Ben tips i amb molta alegria i il·lusió, van 
poder recitar els poemes que tants dies 
portaven treballant i escoltar com cada 
curs mostrava els seus dots poètics. 

Nadal solidari

Una xocolata boníiiiiiisima!!

Ens ho vam passar molt bé quan 
vam cantar la cançó de Nadal 
davant els pares.

Ens agrada molt poder contri-
buir a la Marató de TV3.

Els de sisè vam fer un poema 
molt divertit!

Van sortir uns fanalets molt ori-
ginals!! 

Va ser un dia molt bonic on tota 
l’escola va participar activament.

1r

P3 P4

P5

2n

3r 4t

5è 6è
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Aquest curs l’Ampa de l’escola Alzines Ballado-
res hem de donar les gràcies per moltes coses a 
les famílies de l’escola.

Cada vegada som més famí-
lies que en formem part i, per 
tal d’optimitzar la feina que 
fa l’Ampa, vam decidir que a 
partir d’ara funcionaríem per 
comissions. 

És una manera que convida 
més a la participació de les 
famílies i alhora agilitza les 
feines. Cada comissió es tro-
ba quan pot i això fa que 
les trobades i les feines a fer 
siguin més àgils. Per tant, 
també allibera d’hores les 
famílies que hi volen partici-
par, les quals només han de 
col·laborar en allò que ells 
mateixos proposen a la seva 
comissió, i no cal que vagin a totes les reunions 
de totes les comissions de l’AMPA.

Per tant, la primera cosa a agrair és que ha aug-
mentat la participació de les famílies que ara 
col·laboren en alguna comissió.

Les comissions on podeu participar són: men-
jador escolar, festes, comunicació, festa de 6è, 
pedagògica, llibres i material, extraescolars i 
acollida.

Aquest curs sortirà ja la 3a promoció de nens de 
6è de la nostra escola i la segona cosa a agrair 

ha estat la participació de 
ToTES les famílies de l’escola 
perquè el viatge que fan els 
nens de 6è els surti al més 
econòmic possible i així hi 
puguin anar tots. 

Totes les famílies d’una ma-
nera o altra heu col·laborat 
a fer-ho possible. Aquest 
any els 15 nens i nenes de 
6è aniran de sortida de final 
de curs 4 dies a Torroella de 
Montgrí. Gràcies a les co-
ques, les castanyes, els bufs, 
polvorons i la GRAN partici-
pació a les paneres (a portar 
el que sortejàvem) i la com-
pra de números per al sor-
teig; ToTS els nens podran 

anar a la sortida de final de curs. 

Han recollit “força” diners i amb algunes activi-
tats que encara han de venir, com la coca cada 
mes, o la venda de les roses de Sant Jordi i algu-
na coseta més, es podran costejar gran part de 
la sortida.

Per ToT això us donem les gràcies a ToT@s.

I seguirem així per totes les promocions prope-
res que vénen al darrere.

L'AMPA HA CoMENçAT EL CuRS AMB FoRçA!

Coordinació entre institucions 
educatives

L’institut Vescomtat de Cabrera té com a escola adscrita l’escola de Sant Feliu de Buixa-
lleu, Les Alzines Balladores. Així doncs, una gran part d’alumnes que han cursat la pri-
mària a Sant Feliu vénen al nostre institut a fer els estudis de secundària. 

Amb la intenció de minimitzar a nivell acadèmic els efectes del canvi de centre i obtenir 
informació de l’alumnat que ha de començar primer d’ESo per tal que l’adaptació sigui 
al més ràpida possible, realitzem un seguit de reunions de coordinació amb l’equip 
directiu i els tutors de sisè de l’escola. 

Aquesta coordinació es realitza en primer lloc durant el mes de juny. El coordinador de 
primer i la psicopedagoga del centre visiten la tutora de sisè per tal de recollir informa-
ció de l’alumnat. Informació no tan sols acadèmica, sinó també d’aspectes més emocio-
nals i personals. És molt útil per iniciar el curs amb garanties que puguem atendre les 
seves necessitats educatives i personals. 

Periòdicament realitzem reunions de coordinació amb temàtica més pedagògica per 
tal de parlar de temes més acadèmics i que permeten que els dos centres treballem 
amb línies pedagògiques similars. 

Des de fa dos anys, també realitzem, durant el segon trimestre, una trobada de retorn 
del nostre alumnat a les tutores de sisè. Enguany es va fer el 3 de febrer. 

I el procés torna a començar. Una de les primeres activitats serà la trobada ludicoespor-
tiva i posterior visita guiada al nostre centre de l’alumnat de sisè. Es tracta d’una acti-
vitat per tal de fomentar la coneixença de l’alumnat dels diferents municipis adscrits 
al nostre institut, recordant i tornant a coincidir amb l’alumnat d’un curs superior. Els 
alumnes de primer d’ESo faran d’amfitrions per tal que els alumnes de sisè es trobin 
a gust, mentre l’alumnat de primer de batxillerat dinamitzarà la jornada organitzant 
diferents jocs i esports.  Va ser el 2 de març. 

Alumnes que ja esteu fent l’últim curs a l’escola de Les Alzines Balladores: l’Aina, en 
Gerard, l’Alejandro, l’Aina, en Yann, en xavier, l’Alan i l’Iris volen tornar-vos a veure i 
compartir pati amb vosaltres!

L'institut Vescomtat 
de Cabrera ens 
explica...

Jornada de portes obertes dels alumnes del CEIP 
Alzines Balladores (Sant Feliu) i del CEIP Les Falgueres 
(Fogars de la Selva) l'any 2014.

El divendres 27 de febrer a la sala de plens de 
l’ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu es va 
portar a terme la primera de les dues xerrades 
extraordinàries que el Servei Local d’orientació 
Familiar (SLoF) organitza durant aquest curs. 

En aquest cas la temàtica anava encarada a les 
dificultats d’aprenentatge. Quines són aquestes 
dificultats i quines són les estratègies que es po-
den fer servir des de casa? 

En primer lloc, la Gisel·la Rodríguez, psicòloga 
de l’SLoF, ens va presentar quines eren les difi-
cultats d’aprenentatge més abundants avui en 
dia a l’escola: la dislèxia, el TDA, el TDA-H, la 
discalcúlia, la digrafia, el síndrome d’Asperger, 
etc. De totes elles en va fer una breu explica-
ció, ja que el seu objectiu no era que els pares 
es plantegessin si els seus fills tenien alguna 
dificultat, sinó calmar-los i acompanyar-los per 

ajudar a millorar l’aprenentatge de l’infant. Se-
guint aquesta línia i tot escoltant algunes de les      
preocupacions dels pares presents a la xerrada 
els va aconsellar petites tècniques individuals 
per superar alguns dels obstacles proposats. 

En la part final de la xerrada, la Gisel·la ens va 
presentar material provinent de l’escola activa 
que qualsevol pare o mare pot utilitzar a casa 
per  potenciar l’aprenentatge vivencial i mani-
pulatiu de llengua i matemàtiques. 

Per acabar, us recordo que aquestes xerrades 
són gratuïtes i obertes a tothom. La propera tin-
drà lloc el 22 d’abril a les 17 hores a la sala de 
plens de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu 
i la temàtica serà sobre l’autoritat en positiu. Cal 
recordar que l’AMPA posa a disposició un ser-
vei d’acollida per als nens i nenes per només un 
euro. Us hi esperem! 

QuÈ SóN I CoM AFRoNTAR LES 
dIFICuLTATS d’APRENENTATGE?
Sandra Nualart de Ca l'Agut
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Aquest any hem fet un pessebre molt especial. 
Hem guarnit els personatges amb les millors te-
les i amb les cares més maques del món.

Infants, joves i adults vàrem treballar de valent 
triant les millors teles, mesurant, retallant, en-
ganxant, i elaborant uns dissenys exclusius per 
a uns personatges entranyables. Podíeu trobar 
Maria i Josep amb el seu fill Jesús, camells i Reis; 
pastores i pastors, porquets i xais. Dos dimonis, 
un àngel i una caganera.

Durant aproximadament un mes, el pessebre 
va estar exposat a la Sala Polivalent. I, que cu-
riós, tothom que el veia hi trobava certa fami-
liaritat en els personatges... Se sentia a dir:

- Ui! Aquesta cara... aquesta cara l’he vist jo 
en un altre lloc... però, on? on?

La veritat és que les persones que varen venir a 
fer el pessebre, molt amablement, van accedir 
a fotografiar-se i a posar la seva cara als perso-
natges del pessebre.

- Ah! Caram, era això... ja deia jo que aquell 
camell em recordava... i el dimoni... i sense 
dubte que la caganera era aquella nena de 
can...

 Gràcies a tots per la vostra participació!

vESTIM EL PESSEBRE_5 de desembre
Marta Gadea de Can xacó

"Més de 60 
persones 
van parti-
cipar en la 
4a edició 
del taller 

nadalenc"

FIRA d'ANTIGuITATS
5 de desembre

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

L’olla de joventut comença a bullir. Aquest any 
toca presentar el nou Pla Local de Joventut, 
que és l’encarregat de definir les polítiques que 
s’aplicaran els propers quatre anys dirigides a 
aquest col·lectiu. Aquests plans ens ajuden a 
planificar i a prioritzar les línies de treball i les 
activitats que es realitzaran. És per això que la 
participació dels joves i els agents socials impli-
cats és imprescindible perquè aquestes accions 
s’adeqüin a les seves necessitats i realitats.

Coincidint amb aquest repte, el mes de febrer 
s’ha incorporat la nova tècnica de Joventut, 
que serà la persona referent, juntament amb 
la regidora de Joventut, d’elaborar aquest pla i 
d’acompanyar i facilitar informació als joves de 
Sant Feliu en aquells temes que siguin necessaris.

La primera activitat que s’ha realitzat és el grup 
de discussió jove, on els participants han expres-
sat les preocupacions, necessitats i opinions so-
bre la seva realitat juvenil. Aquestes aportacions 
s’incorporaran al Pla Local de Joventut 2016-
2019, que està previst presentar aquest proper 
mes d’abril. El passat diumenge 21 de febrer 
l’equip de l’oficina Jove de la Selva va dinamit-
zar aquesta trobada al local jove de Sant Feliu de 
Buixalleu.

L’objectiu d’aquesta reunió ha estat anar més 
enllà dels tòpics sobre els joves i entendre el que 
realment els mou: Per què no participen els jo-

ves? Les activitats que es fan, responen als seus 
interessos? Quines opcions de formació reglada 
i no reglada tenen a l’abast? Quins espais tenen 
els joves per organitzar-se i trobar-se? Qüestions 
sobre educació, món laboral, habitatge, mobili-
tat, participació, salut, cultura, oci i cohesió social 
han estat els temes a debat. 

En aquest procés de recopilació de dades també 
s’estan realitzant reunions i entrevistes amb per-
sonal tècnic i agents socials locals vinculats als jo-
ves. Tot plegat configura la informació essencial 
que nodrirà el Pla Local de Joventut.

Esperem poder presentar aquest projecte ben 
aviat i que esdevingui una eina útil per al tre-
ball que l’Ajuntament es planteja per millorar les 
oportunitats de vida dels joves de Sant Feliu.

Si us voleu posar en contacte amb la tècnica de 
Joventut ho podeu fer a través del correu elec-
trònic cromaguera@selva.cat.

el Pla local de Joventut
els joves també diuen la seva!

Clara Romaguera
Tècnica de joventut

Vols participar 
a Sant Feliu 

Diu?

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

Anima’t
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LA FESTA d'HIvERN_8 de desembre
Carmen González de Serra Coloma

És una magnífica festa que organitza 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu. Una 
tradició, un punt i data de trobada on al desem-
bre es veuen els veïns dels pobles de Gaserans, 
Grions i Sant Feliu.

Tothom pot participar de la festa, si fas un di-
buix, no importa l'edat, participes en el concurs. 
Allà hi tenen exposats els dibuixos, classificats 
per edats, i és magnífic perquè tothom té premi.

Però mentre esperem el premi tenim tota la 
tarda per jugar amb als inflables que posa 
l'Ajuntament, cada any més vistosos i diferents; 
per saltar, per tirar fletxes, per jugar a pilota, en 
definitiva, per divertir-se.

Però ja arriba el moment de l’entrega de pre-
mis: recullen els inflables i els més petits esperen 
amb impaciència el seu regal. 

Que contents pugen a l’escenari a recollir el seu 
obsequi! Són tots guanyadors, és un reconeixe-
ment pel seu dibuix. 

Que content baixava el Marc, el meu fill, amb el 
seu regal, el va obrir de seguida per jugar.

Però aquí no 
s’acaba la 
festa, quan 
tots els que 
hi han parti-
cipat tenen 
ja el seu ob-
sequi, ens 
p r e p a r e m 
per berenar: 
xocolata ca-
lenta i coca, 
que bona 
amb el fred 
que fa! I pots 
repetir!

Hem passat una tarda d'hivern estupenda.

Us convido el proper any a participar-hi, però 
heu de fer un dibuix o una fotografia.

Us hi animeu?

Com cada any, l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu organitza una Quina on es recullen di-
ners per a la Marató de TV3. Aquest any tractava 
sobre l’obesitat i la diabetis.

Nosaltres hi vam anar amb una colla d’amics i ens 
ho vam passar molt bé.

Hi havia moltíssima gent que també hi participa-
va i segons el que m’ha dit la meva mare, es van 
recaptar més de 6000 €.

Per sort, ens vam endur dues línies i un Feliu, i 
també dos fuets que vam agafar al vol quan els 
llançaven entre quina i quina, que ens els vam 
menjar allà mateix.

Aquest cop em va fer molta il·lusió perquè una 
de les persones que cantaven les quines era la 
meva mestra, l’Emma.

Segur que ens tornarem a veure l’any que ve a la 
propera Quina, i esperem que vosaltres també.

QuINA PER LA MARATó_ 13 de desembre
Laia Gallego i Mariona Coll

xMAS FESTIvAL
19 de desembre

Es va organitzar una festa que conta-
va amb la presència de 5 Dj diferents. 
Hi van assisitir gairabé un centenar de 
persones. 

"Enguany van participar 25 fotogra-
fies i 92 dibuixos" "Es van recollir un total de 6.051 € 

de la Quina i 861,73 € del bar que els 
Joves també van donar íntegrament a 

La Marató."

Els 3 primers classificats del concurs de fotografia d'enguany 
(Elena Díaz, Josep Juanhuix i Anna Masferrer).

1r 2n 3r



16

m
ar

ç 
20

16
_S

an
t 

Fe
liu

 D
iu

 3
3

Sa
nt

 F
el

iu
 é

s 
ac

tiu

17

m
ar

ç 
20

16
_S

an
t 

Fe
liu

 D
iu

 3
3

Sa
nt

 F
el

iu
 é

s 
ac

tiu

Aquest any hem tornat a participar en la re-
presentació d’Els pastorets que cada any es fa 
el dia de Nadal a l’església de Gaserans. Unes 
setmanes abans la Marta es posa en contacte 
amb nosaltres i amb altres nens per saber si 
hi volem participar. Un cop el grup està fet es 
tria quin personatge fa cada nen, es pot fer de 
Josep, Maria, Llucifer, arcàngel, fúria, àngel o 
pastor.

Cada any es revisa el text i ens graven les veus 
perquè el dia de la representació tothom ho 
senti molt bé. Els últims assaigs són molt emo-
cionants i el dia de la representació final es-
tem envoltats d’amics del poble i de la nostra 
família. Entre el vestuari i la música la veritat 
és que queda molt bé i tothom ens felicita. 
Gràcies a la Marta Sanitjas i a totes les perso-
nes que hi col·laboren perquè ens ho passem 
molt bé! 

PASToRETS PER NAdAL_ 25 de desembre
Júlia i Marcel Magan de Can Nolasco Nou

ARRIBAdA dEL PATGE REIAL_26 de desembre
Sara Sitjà d'Els Miratges

Hola a tothom. Em dic Sara i tinc dos anys. El 
26 de desembre el papa em va portar a la Sala 
Polivalent per veure no sé què d’un patge que 
recull cartes. Quan vam arribar ja hi havia molts 
nens força nerviosos. Van arribar encara més 
nens i poc després va entrar un senyor que de-
via ser molt important. Anava vestit una mica 
estrany, amb una gran barba i acompanyat de 
dos senyors més que devien ser menys impor-
tants perquè els altres nens no els feien tant 
cas. A mi em va agradar veure’ls. El papa em 
va portar a la fila per veure aquell senyor bar-
but que tan feliç feia els nens que hi havia a la 
Sala i, quan ens va tocar, vam pujar a donar-li 

les cartes meva i del meu germà Santi (el po-
brissó no havia pogut venir perquè tenia molta 
febre). La veritat és que veure el patge, com li 
deia el papa, em va fer una mica de por perquè 
era gros, barbut i vestit molt estranyament. Pri-
mer vaig plorar, però després, quan els acom-
panyants em van donar uns caramels, vaig fer 
algun somriure i tot. Al cap d’uns dies vaig en-
tendre una mica més això d’entregar les cartes, 
ja que van arribar els regals que hi havia escrits 
a casa gràcies als reis. El millor de tot, per això, 
d’aquell dia va ser el berenar que ens van do-
nar després, així com tot els caramels que em 
van donar!

"El papa em va portar a la fila per 
veure aquell senyor barbut que tan feliç 

feia als nens que hi havia a la Sala"

I com cada any, uns 
dies després d'haver 
rebut la visita del 

Patge Reial, ens van 
arribar unes cartes 
a nom de tots els 
nens i nenes que hi 
havia a la Sala el dia 
26. I cartes en braç, 
la Maria va passe-
jar per tot el poble 
entregant aquelles 
cartes que duien el 
segell de SSMM Els 

Reis Mags.
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CoNCuRS dE PESSEBRES_25 i 26 de desembre
Jordi Guix de Cal Fogué

La màgia del Nadal
Quan el Nadal s’acosta, el cos sent l’alegria de 
les festes i ens fa ser més bons a grans i petits, 
tots ens sentim més solidaris, ja sigui en forma 
de donatius, de voluntariat... per sort, molta 
gent hi participa tot l’any. 

Els nens a l’escola fan treballs, a casa fan el 
pessebre, el caga tió, a alguns els arriba el Pare 
Noel. Les famílies es reuneixen al voltant de la 
taula i tots plegats fan xerinola, esperen Cap 
d’Any i finalment els Reis. 

Avui les presses ens fan viure d’una altra ma-
nera. 

Els anys 60 senties abans aquestes festes, tenies 
més felicitacions, començant per “El cartero, el 
vigilante, el butanero... le felicitan estas fies-
tas.” 

Els Guàrdies Urbans a les cruïlles dels carrers 
principals feien de semàfors d’avui, i al voltant 
seu, els conductors els deixaven regals, a alguns 

fins i tot un pollastre. Tot això ha canviat molt 
(Whatsapp, etc.) 

Bé, no ens desviem del tema principal: el pes-
sebre. És molt bonic fer pessebres, però ens ho 
hem de creure, i no com una obligació pel con-
curs, sinó com una distracció, i és una manera 
més de fer conèixer als més petits el nen Jesús, 
que bona falta ens fa. 

Ja tenim els pessebres, uns acabats i altres no 
tant, i ara arriba la feina d’aquesta gent, que 
any darrere any sempre està a punt, que des-
prés de la convocatòria toca fer les visites a les 
cases per a les avaluacions, que junt amb vo-
luntaris que s’apunten passen dos dies molt ma-
cos. Però als de sempre els queda la feina del 
recompte i l’organització (molt bé) de la Festa 
del Pessebre. 

Felicitats a tots i totes! Enhorabona! 

FINS AL PESSEBRE QUE VE AMB IL·LUSIó! 

"El dia 10 de gener es va celebrar la 
festa de lliurament d'obsequis dels 29 
pessebres, 9 pessebres infantils i 12 
naixements a l'esglèsia de Grions."

LA QuINA dE LES BITLLES_1 de gener
Peter Smith de Boston, EUA. 9 de febrer de 2016

Un costum curiós entre la tradició i el joc

Cada any passo el Nadal a un lloc diferent del 
món. Aquest any tocava Catalunya. He quedat 
ben sorprès de costums un pèl estranys i prou es-
catològics: fer pessebres i posar-hi un caganer, fer 
cagar el Tió en comptes del Pare Noel… Però n’hi 
ha un, relacionat amb el meu hobbie, el bowling, 
que m’ha sorprès força.

Com a bon amant del bowling i bon jugador que 
visita Catalunya, vaig cercar al diccionari de Goo-
gle com es deia el meu joc favorit en català. Resul-
ta que n’hi diuen “bitlles”. Disposat a conèixer el 
nivell dels jugadors de “bitlles” de l’altre cantó de 
l’oceà vaig buscar pels volts de cap d’any un esde-
veniment relacionat amb les bitlles. Quina fou la 
meva sorpresa quan vaig veure que a Sant Feliu 
de Buixalleu el dia 1 de gener a la tarda, el Club 
de Bitlles Perxa d’Astor organitzaven una Quina. 
Al traductor deia que “Quina” en anglès significa 
“How”; no vaig entendre res. Vaig creure que se-
ria un torneig de Bitlles i vaig anar-hi amb la meva 
Harley Davidson.

Quan vaig arribar hi havia un pavelló ple de tau-
les i cadires. Em varen donar uns cartrons com de 
bingo i un llapis. La gent era molt simpàtica. Vaig 
prendre una cervesa tot esperant que comencés. 
Vaig pensar que els papers eren per sortejar les 
pistes.

El sorteig de les pistes amb aquest sistema és una 
mica llarg, però ja se sap que a pagès no tenen 
mai pressa!

Vaig tenir sort i em va sortir la primera línia. Em 
van donar una ampolla de vi blanc, una de vi ne-
gre, una de cava i una rajola de torrons. No vaig 
entendre res, jo volia escollir la pista número 1, 
sempre em dóna sort! Crec que la noia que em 
va donar les ampolles no entenia l’anglès. De fet, 
tant se val una pista com una altra, sempre em 
deia la mare!

El sorteig de les pistes era realment molt llarg, 
però la gent s’ho passava la mar de bé, i és clar, 
venint dels Estats Units no pots dir pas res si aquí 
ho fan més llarg.

El sisè sorteig em va tornar a tocar, aquesta vega-
da tots els números del cartró, però quan els ana-
va a dir que a mi ja m’havia tocat la pista 1 i que 
era la que m’agradava més em varen donar: 5 en-
ciams tots diferents, 2 cols com mai n’havia vist de 
tan grosses, tres bròquils, un de cada color, porros, 
escarola, dos manats de naps, patates, carbasses, 
una pila de pots de mel i cremes i ungüents, una 
dotzena d’ous, quatre vals per a restaurants del 
poble, una vista al castell de Montsoriu, quatre 
hores de pàdel i 4 ampolles de vi i cava. Em van 
assegurar que tot era fet a Sant Feliu de Buixalleu. 
De fet, en català només sé dir “gràcies”, així que 
tornava a asseure’m a esperar que acabés el sor-
teig de les pistes, amb les 8 cerveses que m’havia 
begut… no tenia clar fer un bon paper quan co-
mencés d’una vegada el torneig.

Va ser aleshores quan vaig començar a sospitar… 
no havia vist pas les pistes de bowling, en canvi 
sí una espècie de bitlles rudimentàries, de fusta 
i una mena de “mà de morter” enorme que ni 
deiuen “bitllot”. Un noi dels que seien a la taula 
del darrer per fi em va explicar que a Catalunya 
juguen a bitlles amb bitlles i bitllots de fusta; i que 
una “Quina” es pot traduir a part de “how” com 
a “Sorteig de Nadal”, encara em quedaven 4 car-
trons més.

Va ser una tarda-nit esplèndida, molt bon am-
bient, molts obsequis, molt divertit, molta cerve-
sa... No vaig poder jugar a bitlles, però vaig apren-
dre que “Quina” no només és “How”.

La darrera dificultat de la nit va ser col·locar tot el 
que em va tocar a la meva pobre Harley.

El Club, tal i com va fer l'any 
passat, ha donat part dels 
beneficis recollits a la Qui-
na. Enguany s'ha escollit 

l'escola, la qual l'ha utilitzat 
per a la millora de la biblio-

teca escolar.

Can Montal, 2n classificat pessebres infantils. 
Fet de plastilina. 

Can Rata, 3r classificat pessebres infantils. Fet de fang. 

Urb. Can Cadell, carrer del pi, 5è classifi-
cat pessebres. Pessebre amb tren.

Can Blázquez, 1r classificat naixements. 
Fet dins d'un pou.
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QuINA ERòTICA_2 de gener
Esther Guilana

El dia que em van explicar que farien una qui-
na eròtica a Sant Feliu de Buixalleu, el primer 
que vaig preguntar, tota sorpresa, va ser: Què 
és? I, de seguida, em van respondre que cap a 
l’Empordà se n’organitzen moltes i que tenen 
molt d’èxit. 

Ah, sí! Vaig pensar jo, a veure quin resultat 
té a les terres selvatanes. A més, no em podia 
perdre aquest esdeveniment organitzat per 
l’Associació Tractomotor Clàssics de Sant Feliu 
de Buixalleu... la cosa pintava bé! Així que amb 
la colla d’amics vam decidir participar-hi.

La quina va ser la nit del dissabte 2 de gener, 
tot i que va ser després de Cap d’Any i encara 
portàvem una mica la ressaca de la celebració 
d’any nou, les ganes de gresca no falten mai. 
Vam arribar tres quarts d’hora abans de l’hora 
d’inici. Només es permetia l’entrada a majors 
d’edat i les cadires de la Sala Polivalent s’anaven 
omplint de pressa. Vam agafar bona posició en 
un costat de l’escenari amb bones vistes mentre 
la sala quedava plena de gom a gom. Fins i tot, 
hi va haver gent que es va asseure a les grades. 
Passaven de les 23 h, l’espectacle estava a punt 
de començar. 

Tots estàvem en silenci, asseguts, i esperant 
l’explicació de les regles del joc amb el blat de 
moro a les mans per tapar els número que can-
tarien, amb l’esperança que cantaríem alguna 
línia o quina de les 10 que se sortejaven. 

I comença la Quina Eròtica. La nit va anar pas-
sant i cap de la colla havia cantat cap línia ni 
cap quina, el que sí que havíem arreplegat eren 
uns fuets que els tractoristes de Sant Feliu, que 
aquesta nit feien de gogós damunt l’escenari, 
ens  llançaven, entre quina i quina, juntament 
amb gometes eròtiques, per tal d’animar els as-
sistents. En el moment en què passava aquest 

fet, tota la sala s’aixecava de les cadires, esti-
rava els braços amb les mans ben obertes amb 
la intenció d’agafar un fuet o gometes ehhh... 
Posteriorment tallaríem els fuets a talls i faríem 
el nostre pica-pica acompanyat de la beguda i 
grana seca. No ens podíem queixar, no ens fal-
tava de res. 

La nit prometia, les quines s’anaven cantant i la 
gent estava entusiasmada, però encara queda-
ven pendents tres actuacions estel·lars al mig 
de les quines. Durant la primera pausa que es 
va fer, l’escenari va canviar i va aparèixer una 
dona alta, amb bona presència i bones corbes, 
que ens va oferir un bon espectacle de striptea-
se, mentre la majoria d’homes estaven bocaba-
dats. Com sempre, va demanar la col·laboració 
del públic i van pujar voluntaris, immediata-
ment. A la segona pausa que es va fer, va passar 
exactament el mateix, però aquesta vegada en 
versió masculina. S’havia d’equilibrar la sala. El 
noi era d’alçada normal, ben depilat, els mús-
culs ben marcats, per suposat els abdominals, 
és a dir, tot el que es veia estava a lloc. I per 
acabar la nit, ens van oferir un espectacle con-
junt entre els dos. Les actuacions van estar bé, 
en cap moment es van sobrepassar, vam veure 
“petxuga”, atès que va ser un striptease inte-
gral. 

La quina va finalitzar a quarts de quatre de la 
matinada. La nit va passar molt ràpida. Mai ha-
via participat en una quina eròtica, però puc 
dir que ha complert les expectatives esperades, 
tant per la gent com per l’organització. La gent 
marxava satisfeta i amb bon regust, és a dir, que 
segurament tornarem a repetir. Només queda 
felicitar els organitzadors i totes aquelles per-
sones, que amb el seu esforç van fer possible 
que aquest nou esdeveniment al poble de Sant 
Feliu de Buixalleu assolís tant d’èxit.  

L'associació Tractomotor Clàssic ha fet un donatiu de més del 60 % dels 
beneficis obtinguts a la Quina a l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament 

de Sant Feliu de Buixalleu

ELS REIS vENEN A CASA!_5 de gener
Marc Codina de Can Teixidor

Sóc en Marc, de Can Teixidor, Grions. El dia 5 
de gener vaig anar a veure la rua dels reis amb 
un fanalet que vàrem fer a casa. Després vàrem 
anar a casa i, com que els reis havien vingut 
cada any, ja esperava que vinguessin a casa. 
Estava molt emocionat! I quan els vaig veure 
per la finestra de l'entrada de casa, vaig sortir 
corrents al pati cridant: 

- Els reis! Els reis! 

Varen entrar a casa el rei blanc amb el seu pat-
ge i a mi em varen fer un regal, un Lego! I a 
la mare li varen donar llaminadures i al pare li 
varen donar carbó de sucre.

I el rei em va explicar que ell quan era petit 
també jugava amb Lego. Després em vaig as-
seure a la seva falda i li vaig llegir un poema 
de Nadal. 

Quan varen marxar i abans d'anar a dormir 
vàrem deixar aigua per als camells i coses per 
menjar perquè es refessin de la feinada que te-
nien repartint regals a tots els nens. 

L'endemà, quan em vaig aixecar, em vaig trobar 
amb un munt de regals i les galledes d'aigua 

ben buides; és clar, amb tanta feina tenien mol-
ta set.

Espero que l'any que ve tornin a passar per 
casa. Jo els estaré esperant!

"Recordeu que du-
rant l'any heu de fer 
cas als pares, perquè 
tot ho veiem i tot ho 
sabem, si voleu que 
l'any vinent us por-

tem regals."

SSMM Els Reis 
Mags d'Orient
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Associació de 
Joves de sanfa

Després de l’estiu, el Grup de Joves vam decidir 
fer un canvi. Part del grup tenia ganes de de-
dicar el seu temps lliure a altres activitats i ne-
cessitàvem un relleu generacional. D’aquesta 
manera, els joves que quedàvem, juntament 
amb la regidora de Joventut, la Marta Sanitjas, 
vam decidir convocar a tots els joves del muni-
cipi amb l’objectiu d’aconseguir revifar el grup. 
A més, el fet de ser un poble dispers provoca 
que hi ha hagi joves d’edats semblants que no 
es coneguin. Joves de Sanfa, doncs, també és 
un punt de trobada per tots aquells que tenen 
ganes de conèixer gent nova. 

A finals de novembre vam fer la primera tro-
bada i a partir d’aquí s’ha començat a crear 
un grup sòlid de joves amb moltes inquietuds 
i moltes ganes de treballar. La idea és quedar 
per berenar de manera mensual per tal d’anar 
planificant i perfilant les activitats proposa-
des. D’aquesta manera, les activitats del grup 
de Joves de Sanfa aniran enfocades envers tres 
grans eixos: el saludable o esportiu (continua-
rem realitzant marxes populars, tallers de di-
ferents temàtiques, etc.), el d’oci i participació 
(retransmissions de futbol, concerts, bar de la 
Quina per la Marató de TV3, etc.) i cohesió so-
cial (trobades i reunions informals amb el ma-
teix grup de joves). 

El punt de trobada d’aquestes reunions és 
l’espai jove de Grions. La primera activitat que 
vam realitzar com a grup nou de joves de Sanfa 
va ser el bar de la Quina de la Marató de TV3 i 
va ser tot un èxit! 

En aquest grup s’hi han incorporat la Jordina i 
l’Elisabet Armengol, de Can Vilella; la Paula Pla, 
de Can Sidro Pla; en Josep Avellaneda, de Cal 

Ferrer; en Pere Torné, de Cal Rumbo; la Dèvora 
Mesanza, de Can Patrona; en David Gamarra, 
de Can Nualart; la Meritxell Codina, del carrer 
Ignasi Sagnier; la Júlia Roquet, de Can Roquet, 
i en Gurnam, de la Urbanització de Can Nogue-
ra. També s’han mantingut els membres antics 
com la Laura Cobacho, en Marc i en Toni Can-
tero, dels Miratges; la Marta Sanitjas, de Can 
Campeny; l’Esther Gubert, de Can Nualart, i jo, 
la Sandra Nualart, de Ca l’Agut, com a presi-
denta de l’associació. 

Aquest grup de jovent estem oberts a tothom 
que tingui ganes de participar i entrar a 
l’associació. Només ens ho heu de fer saber. 
Tots els que en tingueu ganes podeu venir un 
dia i provar-ho. 

Ens podeu enviar un correu a 

jovesdesanfa@gmail.com 

o també ens trobareu a les xarxes socials

www.facebook.com/jovesdesanfa 
Ja tenim força activitats programades per a 
aquest any 2016, us hi esperem a tots!

Ja arribem a final de temporada de caça del 
senglar i les captures s’han reduït molt en com-
paració amb l’any passat. Ha estat una tempo-
rada difícil per l’extrema sequera i la falta de 
fred, fins i tot calor en alguns moments. 

Tot i així, quan no teníem cap foto gaire bona 
per posar a la revista ni cap història per comen-
tar, el diumenge dia 07/02/16 ens va ploure, 
cosa que va fer que el dilluns decidíssim sortir 
a caçar, aprofitant que els rastres serien tots de 
la nit. Així que, a l’hora d’esmorzar, es fa ba-
lanç i es decideix donar caça a una ramada de 
senglars que rondava la zona baixa de Grions i 
que crèiem que feien parada diürna a la zona 
del Mas Serra (camp d’aviació). Tan bon punt 
es van deixar anar els gossos va arrencar una 
ramada gran, fins que va arribar a la posició 
d’en Martí Pibernat, que va encetar el marca-
dor amb el primer senglar. En pocs moments 
van començar a sortir a la resta de parades i 
el comptador va arribar a 10, però 10 de 10, 
cosa difícil i més comptant que érem només 13 
caçadors. 

Així que el dia més absurd ens va donar una 
bona fotografia i una petita història de sengla-
ners per explicar a la gent de Sant Feliu de 
Buixalleu.

Colla senglanera
sant Feliu de buixalleu i 
Grions

Volem aprofitar des de l'Associació de Joves a donar les 
gràcies a tots aquells membres que des de l'inici n'heu 
format part, en sou molts. Gràcies a tots vosaltres hem 

mantingut l'associació activa i hem fet moltes activitats. 
Però ara ens toca seguir endavant i fer un canvi genera-

cional amb nous membres! Gràcies!

Envia’ns la 
teva foto

Participa en aquesta secció amb 
fotografies curioses, divertides o 

anecdòtiques. Només cal que enviïs 
la teva fotografia, juntament amb 
el nom de l’autor i una breu expli-

cació, a la següent adreça de correu 
electrònic: 

santfeliudiu@gmail.com

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

fotografies.
“Guilla salvatge de visita durant dos 

mesos”
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Esbart dansaire 
Montsoriu

Esbart Dansaire 
Montsoriu

El dia 11 de desembre de 2015, vam ser solida-
ris, ja que tot l'Esbart Dansaire Montsoriu vam 
preparar manualitats i decoració per posar als 
obsequis de la quina que es duia a terme el dia 
13 de desembre a la Sala Polivalent.

Tant grans com petits vam col·laborar-hi. Des-
prés d'acabar les manualitats, vam fer un sopar 
tots plagats. Després les nostres monitores, la 

Sílvia, la Berta i la Luli, ens van donar uns obse-
quis a tots els dansaires. Nosaltres a elles també 
els vam oferir un regal, per tot el que havien 
fet per nosaltres.

Ens vam divertir molt. Llàstima que un moment 
o altre havíem de marxar a casa.

aina Pla

Tarda fent manualitats per La Marató i acabant amb un 
bon sopar de Nadal tots plegats.

Podeu contactar amb nosaltres a tra-
vés del correu electrònic:

elspicasoques@gmail.com

o pel Facebook:

https://www.facebook.com/collabasto-
nera.elspicasoques

Colla bastonera 

els Picasoques

El 12 de desembre ens vàrem reunir Els Picaso-
ques, tant els infantils com els grans, per pas-
sar una tarda de dissabte diferent: vàrem fer 
un berenar-sopar amb menjar que vàrem por-
tar cadascú per compartir i, la veritat, hi havia 
mooolta teca!

Alguns varen substituir els bastons per una pi-
lota mentre altres la feien petar. Després d’uns 
quants dies de vacances ara toca posar-se les 
piles per acabar d'assajar els balls.

La primera ballada, com cada any, serà el dia 1 
de maig a Santa Bàrbara.

Us hi esperem!

naixements
20 1 5

Total naixements: 5

Azahara Nef Barquero
Can Pinyoner, Gaserans

Aquest any han tingut una bona innocentada a Can Pinyoner. Ha nascut la 
princesa Azahara. Sóc bastant bona, perquè dormo bastant. Encara que sembla que tindré bastant caràcter.

Laia Turcios Gadea
Can Xacó, Gaserans

Hola, sóc la Laia. Vaig néixer al Santa Caterina el dimarts 20 de gener del 2015.

Sóc la petita de Can Xacó. Tinc dues germanes grans, la Berta i l’Adriana. El fet 

de ser la tercera em fa anar una mica a remolc dels seus horaris, però també 

fa que em distregui molt. Em cuiden i em fan riure. Crec que m’ho passaré 

molt i molt bé amb aquest parell.

Els pares, la Marta i en Polo, n’estan molt, de mi, no ho poden pas dissimular.

Bé, doncs, ara ja em coneixeu. Fins aviat!
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El dia del seminari i un record de Mn. Joan Tusell
Mossèn Rossend Roca

Cada any, el diumenge més a prop del 19 de 
març, diada de Sant Josep, a totes les diòcesis es 
celebra el Dia del Seminari. En totes les misses es 
fa una pregària pels joves que han sentit la voca-
ció al sacerdoci i que es formen en aquest centre 
eclesiàstic que, des del concili de Trento, se’n diu 
el Seminari.

També es demana la col·laboració econòmica 
dels fidels per al sosteniment d’aquest centre.

Un dels sacerdots del Bisbat de Girona que es 
distingí en el fet de promoure l’èxit espiritual i 
material d’aquesta celebració fou mossèn Joan 
Tusell i Palomer, fill del Mas Tusell de Gaserans. 
En dues èpoques distintes fou el Sr. Rector de la 
vila de Camprodon, del 1929 al 1936, i del 1946 
al 1954. En aquesta època en tot Espanya es vivia 
un temps de carestia. Per això era un gran ajut la 
col·lecta en espècie que es feia en totes les par-
ròquies en favor del Seminari. I la parròquia de 
Camprodon era la que més recollia. Cada hivern 
l’administrador del Seminari es posava d’acord 
amb la furgoneta de la Vall de Camprodon per-
què baixés cap a Girona els molts sacs de patates 
de muntanya que tan generosament havien do-
nat, com a fruit de la predicació del Sr. Rector. Mn 
Joan Tusell, que il·lustrava amb exemples de dig-
nitat del sacerdoci per la qual estudiaven els jo-
ves seminaristes. Els citava sant Martí de Tours: se-
gons els historiadors, en una ocasió l’emperador 
romà visità les Gàl·lies (que així se n’anomenava 
aleshores de França) i invità a un dinar al bisbe 
Martí, que hi acudí acompanyat d’un sacerdot. 
Era costum d’aquell temps que es servís la copa 
d’honor i els criats començaven per oferir-la al 
convidat de més categoria. I aquest, acte seguit, 
l’oferia a l’emperador, però en aquest cas el bisbe 
Martí l’oferí al sacerdot que l’acompanyava, tot 
dient a l’emperador que tot sacerdot catòlic és 
servent del Senyor, Rei de cels i terra.

També els predicava, Mn Joan, que es fixessin en 
el concepte que en tenen els sants, de la digni-
tat sobrenatural del 
sacerdot. Els referia 
l’exemple de sant Fran-
cesc d’Assís. Diu el llibre 
titular Les floretes de 
sant Francesc que un 
dia en què el sant tor-
nava al convent, acom-
panyat d’un altre frare, 
li preguntà: “fra Lléo, 
si ara pel camí ens tro-
béssim amb un àngel i 
amb un sacerdot, a qui 
saludaríem primer?” 
Fra Lleó respongué: 
“A l’àngel.” “No, -li 
contestà sant Francesc- 

l’àngel no té la facultat de fer davallar el cos de 
Crist en la santa Missa, ni d’absoldre els pecats 
quan administri el sagrament de la confessió.” 
Fruit del zel de Mn Tusell, els feligresos fixos de 
la parròquia eren generosos en la col·lecta en es-
pècie a l’hivern. I a l’estiu ho eren també molt, de 
generosos, els estiuejants barcelonins del sector 
de les torres situades en direcció cap a la població 
de Llanars.

Aquesta fotografia que reproduïm aquí, en 
l’excel·lent revista “Sant Feliu Diu”, és de quan 
Mn. Joan Tusell era el Sr. Rector del poble de Se-
rinyà, una població d’uns 1.125 habitants que es 
troba al costat de la carretera que va de Banyoles 
a Besalú. Aquesta parròquia la regentà Mn Joan 
Tusell des de l’any 1912 al 1929, en què passà a 
dirigir la parròquia arxiprestal de Camprodon, 
que aleshores perteneixia al Bisbat de Girona.

Ja fa temps que un dia en Jaume Fugarolas, 
l’autor del llibre de Gaserans, anys 50, tal com 
érem i un servidor visitàrem aquest poble del Pla 
de l’Estany.

Anàvem recomanats pel mossèn de Banyoles, 
que portava aquesta parròquia.

La família que guarda la clau de l’església ens aco-
lliren molt amablement. A la sortida del temple 
la senyora de la casa digué: “Aquí tenen aquest 
quadre que vostès el poden guardar a l’església 
del poble de Gaserans. El nostre avi ens havia ex-
plicat que el mossèn que hi surt era fill d’aquest 
poble, que el mossèn estimava molt el nostre avi 
i tota la gent gran de Serinyà també l’apreciaven 
molt. Va ser el qui va promoure la celebració del 
primer homenatge a la vellesa al nostre poble i a 
la província de Girona”. Aquest homenatge, pa-
trocinat per la recent fundada “La Caixa de Pen-
sions per a la Vellesa i d’Estalvis”, el va celebrar 
Mn Joan Tusell a Serinyà l’any 1912. Ja es veu a la 
foto que fa cara de molt jove.

Mn Joan Tusell, el tercer començant a comptar pel costat esquerre.

casaments 2015
 se n’han celebrat 11

Vicenç Bosch i Mònika Romaní
de Can Matauet

Us volem fer partícips de la nostra història d’amor, que es 
va segellar amb un casament civil el passat 18 de 

setembre a l’Ajuntament de la nostra vila de Sant Feliu de 
Buixalleu.

Ens vàrem conèixer a Llagostera i ens vàrem llençar a 
l’aventura, sense pràcticament conèixer-nos. L’únic que 
sabíem era que tots dos érem nascuts a Sant Feliu, en 

Vicenç de Buixalleu, la Mònika de Guíxols, i l’amor per dos 
dàlmates que teníem en les nostres vides.

Aquell 18 d’agost vàrem trobar-nos i allà, a l’estació de 
Riudellots, vàrem decidir deixar les nostres vides passades 
per fer-ne una de conjunta, sense pors, només amb la 

il·lusió i el batec del nostre amor.

Hem lluitat per un somni, la nostra granja de porcs, hem 
gaudit de la nostra petita, la Nona, hem patit amb 

l’Espanyol, “gran minoria”, hem gaudit amb el pàdel, hem 
compartit grans celebracions amb els nostres amics, i 

hem tingut la nostra família al nostre costat.

I ara continuarem endavant, amb nous reptes i noves 
il·lusions.

Xavier Valls i Meritxell Busquets
de Mas Sant Segimon

Pau Celma i 
Marta Planas
de Urb. Buixalleu

Envoltats per les nostres famílies i amics vam fer 
d'aquell 19 de setembre el millor inici per a la família 

Valls Busquets, un dia que no oblidarem!  

Es van casar el passat 
3 d’octubre

Andrés Cruz i Marta Sebastian
d’Els Arenys

El passat 8 d’agost es van casar pel civil a l’Ajuntament. 
Tenen una petita anècdota:

“Va ser un dia molt especial i el nuvi es va oblidar dels 
anells, sort que estàvem a la vora de casa.” 

Felicitats a tots!

Defuncions 2015: 2 dones i 3 homes
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Abans de la Guerra Civil del 1936, moltes 
de les famílies de pagès vivien en unes 
condicions molt dures, no només perquè 
tenien escasses terres per 
treballar sinó també perquè 
vivien aïllats a les munta-
nyes en cases petites amb 
molts familiars, lluny de les 
necessitats bàsiques. Durant 
aquesta terrible guerra a la 
qual es van veure arrosse-
gades les famílies, es dona-
ren casos en què fins i tot 
dos germans o veïns havien 
d'enfrontar-se entre ells se-
gons el front al qual perta-
nyien, ja fóra per convicció 
o bé per sobreviure (a causa 
de la seva pertinença, per 
mala sort, al bàndol dels na-
cionals en el període de ser-
vei militar). 

El 1939 va finalitzar la Guer-
ra. Aquest final va portar 
més misèria i odi entre fa-
mílies i veïns ja fossin de la 
mateixa classe social o entre diferents, a 
causa de la venjança, la ignorància, els 
abusos de poder, les pèrdues materials. Els 
tres anys de guerra van deixar ferides pro-
fundes fetes a una humil generació que va 
necessitar molt de temps per tancar-les i, 
com a record, quedaren les cicatrius d'un 
passat que actualment que-
da enrere gràcies a la lluita 
d'aquesta gent per tirar en-
davant.

Els anys posteriors a la guer-
ra foren anys molt durs per 
a les famílies, i s’havien 
d'adaptar a tota classe de 
feines. Els homes feien 
feines de bosc i les dones 
s'ocupaven de la casa i te-
nien cura dels fills. Els fills, 
de ben petits, ja anaven a 
guardar porcs i vaques men-
tre que les nenes anaven a 
guardar els fills de les famí-
lies més benestants, raó per 
la qual aquests nens i nenes 
no podien anar a l'escola i si 

hi anaven era durant molt poc temps. 

Els pocs recursos d’abans i després del 36 
van fer que els infants visquessin una vida 

dura que no els pertoca-
va. És a dir, que no tenien 
gairebé de res, inclús per 
menjar, i per suposat, ni 
temps per jugar. Però quan 
tenien una estoneta, entre 
feina i feina, aprofitaven 
per esbargir-se amb jo-
guines construïdes per ells 
mateixos utilitzant la seva 
imaginació.

Els nens feien carros amb 
rodes de pi ideades per 
ells. Utilitzaven una fusta 
d’1 m i 50 cm com a plata-
forma per al seient.

A cada extrem d'aquesta 
fusta hi clavaven un eix 
amb una roda a cada cos-
tat. Això ho feien tant a 
davant com a darrere de la 
plataforma. Les rodes del 
darrere eren fixes, mentre 

que les del davant es movien gràcies a la 
força feta per un filferro que anava des 
de les rodes fins a una fusta guia, la qual 
servia de volant. Un cop finalitzats els car-
ros, buscaven un camí amb pendent per 
poder baixar i, una vegada a baix, la mai-

nada es carregaven el carro 
a coll i tornaven a pujar el 
camí per tornar a repetir la 
baixada. 

De la seva imaginació tam-
bé en sortien altres jogui-
nes. Amb una canya de dos 
metres de llarg, aproxima-
dament, obrien un dels 
extrems formant una "V". 
I a cada lateral d'aquesta 
"V" hi feien un forat per 
on fixaven un eix fet d'un 
tronc de bruc perquè era 
més resistent. Aquest eix 
servia per fer voltar una 
roda petita feta de suro o 
de pi. D'aquesta manera 
tan enginyosa feien córrer 
la roda davant seu vigilant 

El joc dels infants abans i           
després de la Guerra Civil
Josep Pla Villa Massaguer

de no topar amb cap pedra per evitar cla-
var-se la canya al ventre. Una altra manera 
de jugar era agafar un cèrcol gran fet d'un 
rodell de castanyer i un ferro llarg acabat 
en forma d'u que servia per fer córrer el 
cèrcol al seu davant. 

Alguns infants es feien flabiols de canya 
que tocaven de camí cap a l'escola o quan 
pasturaven el bestiar. 

Quan arribava la primavera solien fer pe-
tadors, una mena d'instrument pensat per 
fer soroll i alhora disparar glans de roure o 
alzina. Per construir-los s'utilitzava un tros 
de tronc de saüquer (la seva flor blanca és 
medicinal). En tallaven un tros que fos rec-
te d'uns 20 cm de llarg per 4 cm d’ample. 
Treien una mena d'escuma blanca de dins 
el tronc per deixar-lo buit de dins.

Després agafaven un tronc de bruc d’uns 
2 cm de gruix i d’uns 25 de llarg que ana-
ven rebaixant per un extrem fins a la mida 
de l'orifici per tal de col·locar-lo a dins del 
tronc foradat. Calia ser molt precís perquè 
havia de passar ben just pel tronc a mode 
d'èmbol o, més ben dit, "de maneta", tal 
com s'anomenava. Una vegada acabat, 
agafaven una gla d'alzina d'una mida con-
creta perquè passés ben justa pel forat del 
tronc i, amb l'ajuda de la maneta, la feien 
baixar fins al final. Lla-
vors en carregaven una 
altra fent molta força 
amb la maneta. De ma-
nera que, quan arribava 
al final, gràcies a l'aire 
acumulat, la primera 
gla sortia disparada ben 
lluny acompanyada d'un 
soroll que semblava un 
pet. D'aquí prové el nom 
d'aquest enginy, el peta-
dor.

Les nenes es feien nines amb les fulles de 
les panotxes del blat de moro, trossos de 
draps o qualsevol tronc o pedra per entre-
tenir-se.

Durant les festes nadalenques, com el tió 
o els Reis, els nens i nenes rebien poques 
joguines. El tió només els cagava alguna 
cosa per menjar i pels Reis poca cosa: al-

gun llapis, una goma o llibreta o bé algu-
na peça de roba. Les joguines eren ben es-
casses i, si alguna vegada els en regalaven 
alguna, la cuidaven moltíssim perquè no 
es fes malbé, ja que fins al proper any no 
en podien tenir cap més. 

Les circumstàncies dures que els va tocar 
viure als infants feien que valoressin i cui-
dessin les poques joguines que podien te-
nir. Tot tenia un immens valor; un llapis, 
una llibreta, una peça de roba... ja que 
tot era com un tresor per a ells. Testimoni 
d'això són les àvies, que avui en dia expli-
quen el que representava per a elles tenir 
una nina, i la cuidaven tan bé que passava 
a ser la primera joguina de les seves filles.

Els nens podien tenir alguna cartera de 
cartró per anar a l'escola (el que ara en 
diríem motxilla), i procuraven que no es 
mullés quan plovia perquè no se’ls fes 
malbé. Alguns tenien alguna escopeta de 
taps que cuidaven perquè els durés com 
més temps millor, tot i que potser, amb 
una mica de sort, en podrien tenir una al-
tra l’any següent. Les joguines per als nens 
i nenes d’aquells anys… eren un tresor!

Totes les coses que construïen amb el seu 
esforç i que els podien ser útils per als seus 
jocs representaven un valor incalculable. 

Els temps passats també van castigar els 
pares, que eren conscients que no tenien 
prou recursos per poder donar gaire coses 
als seus fills, de les quals haurien pogut 
gaudir.

La tarda dels diumenges la mainada del 
veïnat es reunia en un punt determinat on 
els nens jugaven a bales o altres jocs i les 
nenes a nines o a la xarranca. D'aquesta 
manera passaven les hores amb alegria i el 
temps se’ls feia curt. Quan es feia fosc cor-
rien cap a casa. Alguns havien de caminar 
per mig dels boscos tots sols durant més 

d'una hora i si arribaven 
tard alguns pares els re-
nyaven o els castigaven 
sense poder anar a jugar 
el proper diumenge.

A mesura que les famílies 
van tenir més recursos 
per treballar i el nivell 
de vida va anar prospe-
rant, els fills varen poder 
assistir més al col·legi 
i no havien d'anar a 
buscar un àpat cuidant 

d'altres nens o pasturant bestiar (com els 
havia passat als seus pares). I quan arriba-
ven les festes nadalenques podien gaudir 
d'algunes joguines més. 

Els anys passaven i les famílies van anar ti-
rant endavant, deixant pel record i la me-
mòria d’alguns i algunes aquella infància 
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difícil i sobretot amb poques coses.

A partir del anys 60 la indústria es va im-
posar. Les famílies es traslladaven als po-
bles o ciutats industria-
litzades per guanyar-se 
més bé la vida. Els masos 
de les muntanyes van 
ser abandonats: tan sols 
van quedar uns pilons 
de pedres com a testi-
moni que en aquell lloc 
hi havien viscut famílies 
que al llarg de la seva 
vida havien passat de 
tot: alegries, pobresa, 
sofriment… Pedres que 
havien fet de refugi a moltes generacions 
passades i que gràcies el seu sacrifici ha-
vien tirat endavant la seva vida. Pilons de 
pedres, ara, envoltades per bardisses que 
fan difícil distingir on era el portal princi-
pal de la casa.

La vida familiar va canviar tant que els in-
fants, de petits, ja gaudien de moltes més 
coses: anaven al col·legi, tenien tota clas-
se de joguines, gaudien de molts esports 
i anaven molt ben vestits. Els pares i els 
avis ja els podien donar tot allò que ells 
mai no havien pogut tenir en la seva dura 
infància.

Actualment, la mainada té molta facilitat 
per tenir una joguina que mai no valora-

ran com ho han fet els seus avis o pares, 
els quals se les havien de fabricar fent tre-
ballar la seva imaginació. 

Més d’un "infant" de la 
meva generació potser 
ha fet aquesta reflexió: 
no és bo donar als nens 
tot allò que els avis i pa-
res mai havien pogut 
tenir durant la seva in-
fància, ja que d’aquesta 
manera els nens d’avui 
en dia mai valoraran i 
cuidaran les joguines 
tan bé com els seus pa-
res o avis. Ja que si se’ls 

en trenca una de seguida en tenen una al-
tra. El reflex d'això es pot veure pocs dies 
després de Reis en els contenidors, on es 
troben tota classe de joguines destrossa-
des i trencades. 

Crec que cal ensenyar als nens i nenes a 
desenvolupar la seva imaginació i apren-
dre a respectar, cuidar i sobretot a valo-
rar tot allò que se'ls dóna. Com són, per 
exemple, les joguines que han represen-
tat un esforç o han construït ells mateixos, 
fruit de la seva imaginació. A més, cal que 
aprenguin de les generacions passades el 
significat de l'esforç, valor i respecte per 
les coses, ja que aquest aprenentatge els 
servirà per a tota la seva vida.

Quan vàrem ser conscients que estaven a punt 
de complir-se els 20 anys del foc de l'agost de 
1994, se'ns van despertar sensacions contradic-
tòries.

Era clar que, malgrat el temps passat, l'incendi 
continuava present en els nostres pensaments, 
i apareixia sovint en les converses de veïns, co-
neguts i amics.

Valia la pena posar-se a treballar per reviure 
uns fets que ens van colpir tant?

La part positiva es va imposar sobre les raons 
que podien fer-nos decantar pel contrari.

D' entrada era cabdal el fet que, malgrat els re-
cords dolorosos, el foc, per a les persones, a ni-
vell físic, no havia suposat danys irreparables.

Una cosa ben diferent era el món de les emo-
cions, que n'havien sortit molt tocades. Parlar-
ne entre tots i compartir-ho segur que, per a 
molts, podria ser una bona teràpia.

D'aquell succés tots en vàrem treure conclu-
sions. Comportaments i actituds es varen mo-
dificar. Hi havia un abans i un després del foc! 
Però no ho havíem posat en comú.

Quedava també l'obligació de transmetre-ho, 
sobretot, als que per edat no ho varen veure, 
però sí que ho han reviscut escoltant converses 

i fins tot a l'observar l'entorn, amb empremtes 
encara ben evidents.

Amb aquestes reflexions, la frase que va en-
capçalar tots els actes, va aparèixer sola: Per 
recordar i aprendre.

Els materials que s'han recollit i que s'han ela-
borat de nou, les xerrades, taules rodones... 
compleixen, amb escreix, aquests dos objec-
tius.

No ens deixem l'espectacle que ens va oferir 
l'Aline, el matí de Sant Llorenç. Les seves acro-
bàcies aèries, amb una tècnica i una sensibilitat 
exquisida, ens van posar pell de gallina. Tot un 
luxe!

Fent memòria junts, ens hem entendrit, ens 
hem commogut i ens hem adonat que cadascú 
té la seva història del foc.

Hem après molt, escoltant-nos els uns als al-
tres, i hem gaudit de la saviesa dels veïns de 
Sant Feliu, de Grions i de Gaserans.

Els sentiments de solidaritat, de comunitat, 
d'amistat, de responsabilitat... s'han reforçat, 
i això ja ens sembla prou important.

Estem convençuts que ha valgut la pena!

El per què de la commemoració
Mercè i Joan de Can Bres

L’any 2014, va ser el vintè aniversari del 
gran foc de 1994. El foc s’havia propagat el 
dia 10 d’agost en dos focus, el primer de-
clarat a Gualba i poc més tard el segon a 
Santa Coloma de Farners, els quals van coin-
cidir a Sant Feliu de Buixalleu, i van arribar a 
cremar en dos dies les tres quartes parts de 
tot el municipi. L’Ajuntament va voler com-
memorar la trista efemèride de la manera 
més positiva i versemblant, no únicament 
per recordar-ne la magnitud històrica, sinó 
proposant la participació de tothom amb la 
intenció d’aprofundir en el record col·lectiu 
a fi de treure’n tot l’aprenentatge possi-
ble, amb el lema ben explícit de recordar i 
aprendre. A partir de la convocatòria dels 
veïns per part de l’Ajuntament es van for-
mar dos grups de treball, el primer d’ells de-
dicat a organitzar, treballant en comú amb 
la Regidoria de Cultura del consistori, els 
actes commemoratius celebrats al llarg de 
l’any, oportunament anunciats i amb prou 
èxit d’assistència i participació, els quals van 
aplegar informació i idees. 

Al segon grup de treball se’ns va enco-
manar recollir la memòria oral, gràfica 
i escrita deixada als veïns del poble per 
l’esdeveniment del gran foc forestal. La 
nostra tasca ha consistit sobretot, treba-
llant també sempre en comú amb el con-
sistori, a entrevistar la gent que ha volgut 
col·laborar compartint els records i pràcti-
ques viscudes. En el transcurs dels mesos de 
març, abril i maig de fa dos anys es van cele-
brar cinc col·loquis amb assistència de gent 
de tots els veïnats del municipi, les conclu-
sions dels quals són revelats a continuació. 

També s’hi afegeixen el testimoniatge dels 
bombers del parc de Sant Feliu de Buixalleu 
mobilitzats des del primer moment (en la 
propera entrega), així com relats aïllats de 
persones que ens han fet arribar les seves 
vivències de manera més particular. Moltes 
de les observacions i experiències exposa-
des en el diàleg entre veïns coincideixen 
amb un mateix relat, i així ho fem constar, 
però en els casos de narracions que apor-
ten situacions i percepcions diferenciades, 
consten de manera fidedigna amb els noms 
personals i dels llocs on es produeixen. En 
algun cas aquestes notícies tan localitzades 
poden semblar contradictòries entre si per 
efectes del comportament capritxós del foc, 
però intentem interpretar-les fidelment tal 
com ells les han explicat.

Els veïns en les seves converses han reviscut 
espontàniament, amb molt detall, amb tots 
els cinc sentits posats en el que va passar, 
les escenes dramàtiques provocades pel pas 
del foc. Les seves colpidores confessions dels 
moments de més pànic, continuades amb les 
opinions més ponderades per a la reflexió 
a fet passat, les fan un document històric 
de primera mà per transmetre’l a la gent 
més jove que no ho va viure, així com a les 
generacions venidores. El testimoni i els pa-
rers exposats ens donen una idea de les di-
mensions de la tragèdia, però alhora estan 
plens de suggeriments reals i experimentats 
que poden contribuir, col·lectivament, a 
treure’n conseqüències positives de cara a 
millorar les tasques de prevenció presents i 
mirant al futur, les seves veus arrelades ens 
ajuden a recordar i aprendre.

En Jaume Fugarolas ha redactat, amb 
l'ajuda d'en Joan, la Mercè i en Josep, el 
testimoniatge dels veïns i veïnes de Sant Fe-
liu de Buixalleu. Així, en dos números de la 
revista Sant Feliu Diu es publicaran les vi-
vències recollides en els diferents col·loquis 
i trobades realitzades durant l'any 2014. En 
aquesta primera entrega hi haurà els testi-
monis del veïns de les parròquies de Sant 

Feliu i de Grions, i en el proper número els 
de Gaserans i Bombers. Així, creiem en la 
importància de recollir la memòria oral dels 
veïns, per tal de fer-nos una idea més global 
del que va succeir i com ho van viure els nos-
tres veïns en els diferents indrets del poble i 
al llarg dels diferents dies.

L'Ajuntament

Preàmbul

Presentació

Testimoniatge del foc        
de 1994 ( I )
Jaume Fugarolas antic estadant de Can Lleganya



32

m
ar

ç 
20

16
_s

an
t 

Fe
liu

 d
iu

 3
3

te
st

im
on

ia
tg

e 
de

l f
oc

 d
e 

19
94

33

m
ar

ç 
20

16
_S

an
t 

Fe
liu

 D
iu

 3
3

Te
st

im
on

ia
tg

e 
de

l f
oc

 d
e 

19
94

Lluís i Pilar Talleda, germans, socis de Fores-
tal Sant Romà SL, societat formada per les 
seves finques agrícoles i forestals de Sant 
Feliu de Buixalleu, han assistit a la reunió 
d’avui convocada a l’ajuntament per parlar 
del foc que començà el dia 10 d’agost de 
1994. Han exposat els seus records en una 
xerrada amb en Joan Catafal i la Mercè 
Pratginestós, matrimoni de Can Bres, en Jo-
sep Pla, natural de Can Castelló, i en Jaume 
Fugarolas, natural de Can Mateu. 

En Lluís i la Pilar, com a introducció, co-
mencen exposant que en aquell moment, 
amb el suport del seu pare, que ja era gran, 
sentien gran devoció per mantenir polits 
els seus boscos, amb els arbres aclarits i el 
sotabosc sempre ben estassat, cada dos 
o tres anys repassaven amb els podalls les 
brotades de maleses, bardisses, arbusts, etc. 
Així, amb tot el convenciment, mantenien 
les masses forestals ben netes en prevenció 
de qualsevol propagació d’incendi. Per de-
senvolupar l’explotació forestal de les seves 
finques tenien llogada una colla de tres o 
quatre homes amb un cap de colla prou en-
tès de tota la vida, que s’ocupava també de 
manera regular de les expressades feines de 
manteniment, ajudats per les pastures del 

ramat de xais que tenien a Can Pol mateix.

Expliquen que el mateix dia 10 la família 
rebé una trucada dels seus treballadors in-
formant que a Gualba de Dalt cap a mig 
matí s’havia declarat un foc que, per les con-
dicions atmosfèriques i ambientals d’aquell 
dia, podia créixer molt de pressa i esdevenir 
un incendi difícil de controlar i d’apagar. En 
principi el foc era a força distància, entre-
mig quedaven els territoris dels pobles de 
Riells, de Breda i d’Arbúcies, i amb els bos-
cos tan ben aconduïts, va semblar que no 
s’havien de preocupar, ja que no aparenta-
va poder afectar les seves propietats, sem-
pre amb un ull, però, mirant cap a aquell 
lloc, encara que només fos per la tristor que 
produeix un foc a bosc, allà on sigui. 

La sorpresa va saltar la mateixa tarda, quan 
els van informar que el foc, superant ver-
tiginosament tots els mitjans d’apagafocs 
desplegats, havia devastat tot el territori 
que trobava al seu pas i ja entrava a Sant 
Feliu de Buixalleu per diversos punts, ame-
naçant uns desastres de proporcions fins 
ara desconegudes. L’altíssima temperatu-
ra, el fort vent que bufava de ponent, un 
vent que desprenia escalfor, feia volar el foc 

Veïns de la parròquia de Sant Feliu 
de Buixalleu

Col·loqui del 27 de març de 2014

Fotografia de la zona de Sant Feliu el dia 11 d'agost de 1994. 

Fotografia de Jordi Guix.

d’un lloc a l’altre sense aturador possible. 
Els Talleda es van traslladar ràpidament cap 
a les seves propietats de Sant Feliu de Buixa-
lleu per formar, amb els seus treballadors, 
un grup de 7 ó 8 voluntaris compromesos 
amb la societat, a fi de participar en la lluita 
contra les flames utilitzant tots els 
recursos al seu abast. Comptant 
amb alguns mitjans apagafocs i 
la massa de voluntaris que es va 
desplaçar cap a la zona, van po-
der evitar fins al final de l’incendi 
que cap de les seves cases es cre-
més i sobretot aconseguir que no 
hi hagués desgràcies personals. Es 
va cremar el 80% del total de les 
propietats. 

Ells estaven posicionats com a 
voluntaris prop de l’ermita de 
Sant Romà i una mica més avall, 
a l’esplanada de darrere Can Pol, 
hi havia el camp de maniobres de 
les autoritats i bombers, amb els 
helicòpters, cisternes, etc. Ana-
ven a omplir d’aigua a la bassa de 
Ca n’Iglesias i a alguna altra que 
no recorden. Se sentien protegits 
enmig de tenir la sensació que hi 
havia molt desordre, però, alhora, la veloci-
tat i els canvis constants de direcció del foc 
feien molt difícil prendre determinacions 
encertades. Ells mateixos en un moment 
van passar la basarda de viure el perill físic 
molt a prop seu, però afortunadament no 
va passar res, donant-se compte del que po-
dia suposar per a algun voluntari inexpert 
ficar-se al bosc massa de pressa. Creuen que 
en un foc d’aquestes proporcions és molt 
difícil saber com s’han de poder fer bé els 
planejaments a nivell general.

Descriuen la vista deixada per l’incendi com 
un paisatge lunar, només quedava negror, 
pedres, cendra. Aquest paisatge passats 20 
anys s’ha recuperat molt, però creuen que 
mai més tornarà a ser el que era. Quan ho 
expliquen a coneguts seus cap vegada els 
poden acabar de descriure amb exactitud 
la magnitud del sinistre, ja que diuen que 
només es pot entendre havent-lo vist. Més 
difícil encara amb els més joves que no han 

viscut res semblant, als quals cal intentar 
deixar-los consciència del que representa 
un foc descontrolat al bosc, tant pel per-
judici al medi natural com per a la pròpia 
existència humana. En dies que recorden 
aquelles condicions extremes de calor, de 

vent i de manca d’humitat, temen que pu-
gui tornar a passar. Acceptant que hi hagi 
tants canvis des d’aleshores pel que fa a la 
professionalització, mitjans aeris i terrestres 
d’apagament, noves bases d’avituallament 
d’aigua i contrafocs preparats, que aporten 
una manifesta sensació de millora, creuen 
que si es repetís un altre foc forestal com 
aquest, l’èxit de la seva extinció tornaria a 
ser inabastable. Particularment creuen que 
intentarien tornar a fer el mateix. 

Conscienciats pel drama viscut, en con-
cert amb l’ADF, han construït una bassa de 
280.000 litres prop de Sant Romà per repo-
sar aigua els helicòpters en cas de repetir-
se un altre foc. Tot i aquella funesta expe-
riència ells van tornar a replantar les seves 
terres, així fins avui que encara continuen 
fent-ho, però la manca de mà d’obra i la 
nul·la rendibilitat de la fusta, o fins i tot del 
suro, ho fan cada vegada més difícil. 

Miquel Massaguer, natural de Cal Teixidor 
del Sot; Mateu Valls, natural de Sant Segi-
mon; Josep Maria Iglesias, de Ca n’Iglesias, 
i Josep Roquet, de Can Roquet, propietaris 
i explotadors de les esmentades finques 
agrícoles i forestals, han assistit a la convo-
catòria d’avui a Cal Mestre de Sant Feliu de 
Buixalleu per parlar del foc que començà el 
dia 10 d’agost de 1994. Han exposat els seus 

records en una xerrada amb la Mercè Prat-
ginestós i en Joan Catafal, de Can Bres; en 
Sixte Morera, de Can Merla, i l’Albert Fuga-
rolas, de Can Perxistor.

Entre els assistents hi ha coincidència en la 
descripció de les impressions inicials: diuen 
que a mig matí del dia 10 tothom sabia 
que s’havien propagat incendis a Gualba 
i a Santa Coloma de Farners, però tot el 

Col·loqui del 29 de març de 2014
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món, com es diu vulgarment, pensava que 
el foc era tan lluny, sobretot el de Gualba, 
que per cap costat no arribaria a Sant Feliu 
de Buixalleu. Per aquesta percepció, doncs, 
ningú dels presents ni dels seus veïns, van 
fer en tot el matí cap treball de prevenció. 
L’estupefacció i el desconcert van arribar la 
mateixa tarda, quan d’improvís, tot d’un 
plegat, ja tenien el foc a sobre. Sant Feliu 
es trobava cremant entre els dos focs, el de 
Gualba i el de Santa Coloma.

Un dels presents qüestiona seriosament 
que en l’incendi de Gualba, durant el matí, 
els mitjans d’apagafocs fessin les coses bé. 
Assenyala aquesta versió dels fets que, 
sense voler menysprear la bona voluntat 
de tothom, van fallar la direcció, la coordi-
nació i les autoritats. Un cop la devastació 

del foc es va fer palesa, el grup de veïns i 
voluntaris que es trobaven en aquest punt 
de possible entrada de l’incendi al nostre 
terme, van decidir fer un contrafoc com a 
mesura més eficaç per aturar-lo quan arri-
bés. Van elegir el territori més apropiat per 
fer-lo i van començar a netejar, tallant els 
suros i tota classe de vegetació en el traçat 
previst. Aleshores es presentà un membre 
de l’autoritat encarregada de l’ordre per 
dir que el contrafoc estava prohibit i exhi-
bint una pistola amenaçà taxativament al 
cap visible, el senyor Ribot, un dels propie-
taris afectats i un gran expert en boscos, i 
els va obligar a parar. El senyor Ribot havia 
portat un camió amb la gent i les eines ne-

cessàries. En aquell moment els contrafocs 
estaven prohibits fins i tot per als bombers. 
Malgrat tot, després d’un estira-i-arronsa, 
es mantingué la decisió de continuar-lo, 
però el foc va arribar abans que el seu re-
corregut pogués ésser eficaç.

A més dels bombers disponibles, sobre el 
terreny lluitaven contra el foc el personal 
del país que, en lloc de marxar, van optar 
de manera espontània per participar acti-
vament en l’extinció, intentant salvar la 
seva pròpia casa, així com molts voluntaris 
arribats d’altres pobles disposats a ajudar 
en tot el que podien. Reconeixen que van 
passar moments de perill. Els veïns que co-
neixien el terreny, amb els voluntaris, pro-
curaven concentrar-se en espais francs, en 
les petites esplanades obertes properes al 

bosc, menys perilloses, però amb tot i això 
les flames del foc empeses pel fort vent i 
l’altíssima temperatura, que ho arrasaven 
tot, van passar d’un costat a l’altre del bosc 
per sobre de la gent i van provocar mo-
ments d’esglai, amb la sort que ningú va 
arribar a prendre mal. 

Un altre perill era la presència dels mateixos 
voluntaris, una assistència molt agraïda 
per tothom, però que, en alguns casos, 
per manca d’experiència es provocaven 
situacions de risc, com per exemple quan 
uns tallaven arbres per contrarestar el foc, 
altres sense adonar-se’n es quedaven a 
sota, imprudentment, esperant que caigués 
per esbrancar-lo i retirar les branques. Un 

moment molt compromès va ser quan en 
Miquel de Cal Teixidor s’oferí a fer de guia 
a un cap dels bombers per intentar salvar 
el ramat de xais de Can Pol, propietat 
d’en Manel Coll de Can Pagès: el fum no 
els deixava veure res i van creuar pel mig 
del foc guiant-se només amb l’impuls del 
coneixement del terreny. Tots els presents 
a la xerrada coincideixen a valorar que 
malgrat la virulència del foc no hi hagués 
desgràcies personals. 

Els presents són molt crítics amb els co-
mandaments: mentre un anava nerviosa-
ment amunt i avall per trobar la decisió del 
que calia fer, un altre, segurament superat 
per la situació, repetia: “Tranquils, si no 
l’apaguem avui l’apagarem demà.”, en una 
conversa escoltada per un dels testimonis. 
Parlen de manca de coordinació: veien uns 
bombers tirant aigua en llocs en què hi ha-
via flames, però que amb l’espai ja cremat 
no representaven cap problema, mentre 
a poca distància les flames es reprenien, 
s’abrandaven en els matolls i s’escapaven 
perillosament. Parlant de tot això es fan 
ressò de la falta de senderi en la neteja i 
aplanament d’un sector de bosc al terme 
d’Arbúcies, una feina feta totalment en va, 
ja que el foc, cas d’haver arribat, es podia 
haver escapat perfectament per fora de la 
zona d’actuació. 

Malgrat totes les crítiques que es poden fer, 
hi ha un assentiment per part de tothom: 
s’afirma que el foc només es va poder con-
trolar quan el vent va canviar. Fins alesho-
res allò no hi havia qui ho pogués parar. 
L’endemà una rastellera de camions de 
bombers esperava que fos la gent del terri-
tori qui els digués on calia anar.

Els informants remarquen que els heli-
còpters llençaven l’aigua sense criteri, ells 
creuen que es perdia llastimosament el 
temps i l’aigua, així el fet que no hi pogués 
haver comunicació entre la gent que esta-
va a terra i els mitjans aeris portava tothom 
a la desesperació. Alguna vegada el pes de 
l’aigua va caure damunt dels mateixos vo-
luntaris, i va provocar algun ensurt. Sembla 
que finalment, originant senyals de tot ti-
pus, es va aconseguir fer entendre on calia 
que caigués l’aigua. 

Tothom té clar que un foc s’apaga molt rà-
pidament si s’hi és al moment. El que im-
porta és el temps que passa des que es pro-
paga fins que s’actua. Abans el bosc estava 
sempre ple de bosquerols que s’hi guanya-
ven la vida, carboners, talladors, traginers, 
peladors, etc., que feien foc tot l’any sense 
conseqüències. També hi havia moltes cases 
habitades distribuïdes pel mig del bosc. En 
cas d’emergir un foc descontrolat compa-
reixia gent de tots costats, molt curosos i 
experimentats, hi eren de seguida a sobre 
i l’apagaven abans que se’ls n’anés de les 

mans. 

La manca de rendibilitat fa que la major 
part dels boscos estiguin bruts i deixats. 
Això i l’absència dels bosquerols són fac-
tors proclius que un incendi d’aquesta 
magnitud es pugui tornar a repetir. La des-
aparició dels camps de conreu, sempre ben 
aconduïts, avui deixats i embardissats, són 
més elements a agregar. Afegeixen que 
antigament un camp de blat de moro, per 
exemple, era un eficaç tallafoc. La repobla-
ció amb plantacions de pins a les terres de 
conreu abandonades, com que són fàcils 
de cremar, també s’incorporen entre els ac-
tuals perills. 

Els conversadors tampoc veuen clares les 
feines preventives que es fan. Amb molt 
bona intenció s’han obert tallafocs en llocs 
considerats estratègics, els quals suposen 
un gran esforç econòmic a la comunitat i als 
propietaris, però si a continuació no es fan 
tasques de manteniment no serviran per a 
res, tenint en compte, a més, que mante-
nir-los és comparativament molt més barat. 
Tots fan una pregunta a la qual no troben 
una resposta: s’ha resolt el tema del llot a 
les basses d’avituallament, el qual embussa 
quan es xucla per carregar els helicòpters?

Sovint la gent creu que els focs que incen-
dien els boscos han estat provocats i, en 
alguns casos, efectivament s’ha comprovat 
que ho han estat. Un dels presents, acos-
tumat a les feines forestals, explica com a 
vegades es pot provocar un incendi sense 
ser-ne conscient. Parla de dues situacions 
viscudes en les quals el tub d’escapament 
del xerrac mecànic, roent pel pas dels gasos 
de la combustió del motor, sense que ningú 
se n’adonés, va prendre a la virosta. Al cap 
de poca estona s’encenia l’entorn. Ells, co-
neixedors del bosc, si no haguessin vist com 
s’encenia, haurien pensat que algú, amb 
mala idea, ho havia fet. Està clar que per a 
les autoritats es fa molt difícil destriar qui 
pot fer foc al camp i al bosc i qui no en pot 
fer. La decisió lògica és decretar permisos en 
els temps que es creuen més oportuns i no 
deixar encendre foc la resta de l’any, o sigui, 
ara tots i ara ningú. 

Dels presents, només en Josep Roquet va 
ser una de les persones que eren fora del 
poble i no va viure l’incendi. Va patir el ne-
guit d’intentar comunicar-se amb la seva 
família, sense aconseguir-ho, per saber què 
passava i com estava la gent. Fou quan arri-
bà l’endemà que en veié les terribles con-
seqüències. Una altra trista coincidència 
de parers dels reunits: d’aquí a cent anys 
els efectes d’aquell foc encara es notaran 
negativament. Com a referència mediàtica 
derivada del foc, s’acaba lamentat la desa-
parició definitiva de les centenàries i llegen-
dàries Alzines Balladores. 
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Avui han assistit a la convocatòria de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per 
parlar del foc que començà el dia 10 d’agost 
de 1994, l’àngela Carbonell i Riera i el seu 
fill Josep Riera i Carbonell, de Can Puig. 
Han exposat els seus records en una xerrada 
amb en Josep Pla, natural de Can Castelló; 
en Joan Catafal, de Can Bres, i en Jaume Fu-
garolas, natural de Can Mateu.

L’àngela comença explicant que a mig matí 
del dia 11, veient com els focs de Gualba i 
de Sant Pere Cercada, municipi de Santa Co-
loma de Farners, s’acostaven cada vegada 
més a casa seva, en previsió del perill que 
representaven, sobretot el segon, que era 
molt pròxim, van optar per traslladar els 
avis de Can Puig, en Josep i la Maria, a casa 
d’un altre fill seu resident a Arbúcies, a fi 
d’evitar exposar-los a cap risc.

El dia 10 cap al migdia en Josep, membre 
de l’Associació de Defensa Forestal, ADF, 
agents forestals en suport dels bombers, 
aleshores molt jove, en companyia d’altres 
voluntaris, es varen desplaçar així que 
van poder cap al foc que feia poca esto-
na que cremava a Gualba, amb la finalitat 
d’ajudar en les tasques d’extinció. En Josep 
constata que els bombers i els mitjans ae-
ris es van concentrar a protegir la banda 
del Montseny, i van desproveir el flanc de 

Riells i van permetre l’escapatòria del foc 
per un sot que semblava relativament fàcil 
d’aturar, a partir d’aquí es féu totalment 
incontrolable. Afavorit per les condicions 
meteorològiques que venim comentant fins 
ara, considerades el principal combustible 
que incendiava el bosc, el foc es propagava 
a una gran velocitat, i va agafar ràpidament 
unes desmesurades proporcions i va desbor-
dar qualsevol possibilitat d’extinció.

El foc provocava pànic, es propagava de 
pressa com si la terra i l’aire s’encenguessin, 
i va cremar una part del turó de Montsoriu 
i van travessar tot Riells, i es va fer amo de 
Breda en poca estona, i es va salvar la vila 
gràcies a la ferma actuació dels voluntaris. 
Algunes àrees d’aquests boscos són propie-
tat de Can Puig i una part ja s’havien cremat. 
En Josep, amb l’ajut dels voluntaris, escaten 
el terra i fan un seguit de petits contrafocs, 
els quals, aliats amb la sort, aconsegueixen 
salvar la zona boscosa del pla de Talavera i 
del collet de Talavera, boscos de la seva pro-
pietat. Hi havia bombers de diversos parcs 
escampats per tot el municipi, entre ells els 
de Sant Feliu de Buixalleu i els d’Arbúcies, 
molt desorientats per la mala direcció, can-
sats i amb moltes hores sense menjar. A la 
nit es calma el vent i el foc s’estabilitza, i 
avança molt lentament. El dia 11 el foc es 
revifa de nou i continua encenent noves 

Col·loqui del 6 de maig de 2014

àrees de bosc, va repassar els trossos que 
havia deixat el dia abans, tot depenent dels 
canvis del vent i el temps que durava cada 
direcció.

Alarmats també pel foc de Sant Pere Cerca-
da, el qual segons com anés podia afectar 
casa seva, en Josep i el seu pare Francesc 
es presenten cap a la zona incendiada com-
provant com unes grans extensions de bosc 
havien estat devastades per les flames i va 
deixar un paisatge desolador de cendres i 
de mort, mentre en aquell moment conti-
nuava cremant més cap al costat de Santa 
Coloma i de Massanes. Després d’arribar 
a les portes de Santa Coloma, d’assolar el 
turó d’Argimon i molt tros del municipi de 
Riudarenes, així com la major part de Mas-
sanes, el dia 11 aquest foc, en opinió de 
l’àngela, pel que toca a Sant Feliu de Buixa-
lleu, es va ajuntar al turó d’en Riera amb el 
qual havia començat a Gualba, mentre es 
parla que els dos focs també es varen trobar 
a Can Fornaca de Riudarenes.

L’àngela explica com el seu fill arribà a casa 
completament esgotat físicament i psíqui-
cament, després de 24 hores privat de des-
cans, havent passat una nit sense dormir, 
constatant com es cremaven també els bos-
cos de la seva propietat, plorant amb un 
sentiment d’impotència total. La mare li 
digué que sempre se n’havien sortit de tot 
i que anés a descansar. Dues hores després 
en Josep tornava a estar al peu del canó. És 
una mostra de la sensació d’esgotament i 
frustració generalitzat entre els petits i els 
grans propietaris que, tot i l’esforç suprem 
que desplegaven davant el foc, veien com 
desapareixia el que era aconseguit amb el 
treball de moltes generacions, o havien ob-
tingut amb el seu propi esforç, alguns dels 
quals ho van perdre pràcticament tot i van 

quedar marcats emocionalment per sem-
pre.

El dia 11 el foc crema fins al nucli de Sant 
Feliu, arriba a la part de darrere de la ser-
ra de Santa Bàrbara, i reeix cap al veïnat 
del Palau i baixa a la riera de Mollet. En-
mig de la voracitat del foc, de la destruc-
ció total, de manera sorprenent se salva tot 
l’entorn i la casa de Fontseca. A la Roca del 
Cel, a mig camí de Santa Bàrbara, un can-
vi de direcció del vent fa virar el foc cap al 
costat del Rieral, carbonitza el bosc d’una 
manera rapidíssima fins a arribar al mas de 
Can Vilar, crema la construcció de les corts, 
porxo i pallissa de la casa. Parlant amb un 
volador de parapent conegut seu, que ha 
planat diverses vegades per la zona, en Jo-
sep s’assabentà que en l’espai atmosfèric 
que sobrevola el territori esmentat, terreny 
que el foc resseguí en baixada, es donen 
uns corrents d’aire pertorbadors que, se-
gons sembla, podrien estar en l’origen de 
l’extraordinària violència amb la qual es 
precipità el foc fins a la casa.  

El foc que seguia amunt es llençà també 
sobre la pedrera de n’Horta. Emparats per 
l’espai estèril de la pedrera, els bosquerols 
d’Arbúcies, homes molt coneixedors del 
que es portaven entre mans, ajudats pel 
gran nombre de voluntaris que constituïen 
la majoria d’homes d’Arbúcies, però també 
d’altres pobles que seguien els flancs incen-
diats de Sant Feliu de Buixalleu, auxiliats 
per bombers i mitjans aeris, van aconseguir 
detenir el foc que sense dubte portava la 
direcció d’Arbúcies. En Josep creu que fou 
aquí on es pot considerar que s’aconseguí 
salvar aquesta vila i el seu territori de 
l’arribada del foc. Es pogué aturar abans 
que arribés al Pol. Recorda les passades dels 
avions llençant aigua i encara commogut 

parla d’un DC-8, un avió 
massa gran per intervenir 
en aquella situació, que 
es projectà de sobte al 
buit i va descarregar so-
bre el foc, davant l’esglai 
dels presents, tement 
que no es podria tornar 
a enlairar, però davant 
l’admiració de tots per 
l’arriscament i lliurament 
del pilot, l’avió reeixí sa i 
estalvi. 

Tots els municipis afectats 
van posar els mitjans pos-
sibles per recollir menjar 
a fi de fer-lo arribar fins 
al mateix primer front 
del foc, on actuaven 
com podien les brigades 
d’apagafocs, grups de de-
fensa i voluntaris.
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Durant aquests dos dies, el dimecres 10 i el 
dijous 11, l’àngela col·laborà de manera 
altruista, junt amb altres veïnes, i van de-
dicar totes plegades el seu temps a prepa-
rar entrepans per al personal dels mitjans 
d’apagafocs i brigades de voluntaris, així 
com el total possible de garrafes d’aigua, 
fins a esgotar totes les existències de la cui-
na del restaurant de Can Puig i de les que 
podien aportar les cases veïnes. La provisió 
d’aliments la pujaven a buscar voluntaris 
des dels punts immediats a l’incendi per 
repartir-los als bombers i grups de defen-
sa i de voluntaris, els quals així podien re-
posar forces sense deixar els llocs on feien 
falta per continuar apagant foc. Després 
de proveir de queviures, encara l’àngela 
seguia preparant entrepans a Can Puig, 
col·laborant fins al final. 

A Arbúcies entre el veïns més joves i les do-
nes del poble, els dies 10 i 11 es van pre-
parar milers d’entrepans fins a acabar amb 
totes les existències de queviures i fruites de 
la població. Espontanis i càrrecs municipals 
els baixaven als bombers i voluntaris que 
treballaven al peu dels fronts de l’incendi, 
especialment a la legió d’arbuciencs que 
defensaven el possible accés del foc al mu-
nicipi, fins a poder aturar-lo abans d’arribar. 
Les embotelladores d’Arbúcies van fer arri-
bar camions d’ampolles d’aigua fins a punts 
assequibles per ser repartides als voluntaris.

Els dies 13 i 14 encara subsistien perilloses 
romanalles del gran incendi, petits focus 
controlats pels bombers i agents forestals 
que es trobaven desplegats amb camions 
cisterna i vehicles tot terreny, que repas-
saven les possibles revifalles per tota la 
superfície que continuava fumejant. El dia 
15 al vespre es produïen brots en punts de 
Fora Vila, el Bac i en algun altre lloc, que 
eren controlats i apagats immediatament. 
Encara es van encendre rebrots els dies 16 i 
17, així com el dia 18 una arrel encesa cau-
sava una fumarada a Can xacó, que va ser 
apagada amb galledes d’aigua. Tot i que 
s’estava acabant de rematar el foc, qualse-
vol fumarola que s’enlairava estimulava de 
nou en la gent un sentiment de feredat. 

20 anys després, l’àngela i en Josep diuen 
que la verdor ha tornat a la naturalesa, però 
que els efectes devastadors del foc encara 
es noten negativament en les empremtes 
perjudicials que han deixat, que han privat 
del normal desenvolupament els arbres que 
es van poder salvar, com de manera espe-
cial, es noten en l’anàrquica repoblació fo-
restal generada per la reproducció espontà-
nia d’arbres, arbusts i esbarzers als boscos 
totalment cremats, sovint abandonada a la 
seva sort, una crescuda apilonada en el seu 
propi caos. 

En Josep ha seguit essent sempre membre 
de l’Associació de Defensa Forestal, una or-
ganització instituïda jurídicament que con-
tinua vetllant per la preservació del patri-
moni forestal de Catalunya. En Josep s’ha 
lliurat de ple a les tasques forestals acumu-
lant experiència, invertint els seus coneixe-
ments en les activitats i feines de preven-
ció d’incendis, protecció i manteniment 
dels boscos, fins on les seves forces poden 
arribar, preferentment els de Sant Feliu de 
Buixalleu. Unes tasques que segueixen un 
paral·lelisme amb la seva pròpia professió. 
Reconeguda aquesta dedicació, recentment 
li ha estat confiada la direcció de l’ADF de la 
comarca de la Selva.

En qualitat de responsable de Sant Feliu 
de Buixalleu ens exposa que tenen dispo-
nibles tres cisternes, de 800, de 1.200 i de 
6.000 litres, respectivament, que en casos 
d’emergència poden ser traslladades im-
mediatament per un tractor a qualsevol 
conat d’incendi. Ens enumera els dipòsits 
distribuïts per tot el municipi destinats a 
alimentar els camions cisterna dels bombers 
en cas de propagació d’un incendi, amb la 
principal pretensió d’aconseguir extingir-lo 
al més ràpidament possible. Els dipòsits te-
nen unes cabudes que van dels 120.000 li-
tres fins als 280.000 litres, i es procura tenir-
los sempre plens. Les cisternes dels bombers 
poden carregar uns 4.000 litres i els helicòp-
ters uns 800 litres d’aigua cada viatge; per 
tant, els dipòsits acabalen un bon nombre 
de viatges.

La majoria de dipòsits han estat muntats 
per l’ADF, i estan situats en els següents 
indrets: turó de la Torre de la Mora, pla 
de Talavera, Can Jepic, les Cases Ramones, 
turó de Buixalleu, Sant Romà, Can Roquet, 
Molí d’en Pons, Can Massaguer i collet de 
l’Arboç. Dos dipòsits més han estat muntats 
pels bombers de la Diputació de Girona: 
l’un sobre Can Rocà i l’altre sobre Can Puig. 
També hi ha hidrants destinats a assistir 
els bombers, repartits per tota la xarxa de 
distribució d’aigua potable per Gaserans i 
Grions.

En Josep explica que dedica moltes hores 
a planejar tasques de l’ADF destinades a la 
previsió d’incendis, tals com manteniment 
de carreteres, construcció de noves carrete-
res, repassar tallafocs existents i aconseguir 
nous tallafocs naturals en espais d’antics 
camps que poden ser conservats pel ramat 
de xais. Una última obsessió: enginyar dre-
ceres d’emergència per fer arribar els ca-
mions cisterna als dipòsits, de manera que si 
el camí principal queda tallat, en resti un al-
tre de lliure per l’aprovisionament d’aigua 
fins a l’últim moment, pensant en el cas de 
propagar-se un altre gran incendi.

Rosa Pla, natural i propietària de Can Joan-
dó; Maria Saurí i Josep Juanhuix, residents i 
propietaris de Can Cerdanya; Anna Gubert, 
natural de Can Nualart i resident a Els Mirat-
ges, i Joaquim Pla, natural de Can Joandó i 
resident a la Vila Pla, han assistit a la convo-
catòria d’avui a l’ajuntament de Sant Feliu 
de Buixalleu per parlar del foc que començà 
el dia 10 d’agost de 1994. Han exposat els 
seus records en una xerrada amb en Joan 
Catafal, de Can Bres, i en Jaume Fugarolas, 
natural de Can Mateu.

Tots els presents convergeixen a dir que 
a mig matí del dia 10 d’agost de 1994 sa-
bien que s’havia encès un foc als boscos de 
Gualba, així com d’una manera menys este-
sa, també es parlava de la columna de fum 
d’un incendi propagat cap a Santa Coloma 
de Farners, però la impressió que feien tots 
dos focs era que, tot i la sequera existent i el 
dia de vent i de calor rigorosa que feia, com 
que eren lluny no presentaven cap perill 
per al nostre municipi. Per si de cas, però, 
en cap moment van deixar d’estar pendents 
d’aquells focs.

Inesperadament van veure com al migdia 
el foc de Gualba ja arribava a Breda i en 
poca estona tenia encerclada tota la vila, 
continuant vertiginosament cap a Gase-
rans enmig de la sorpresa i el desconcert de 
tothom. Simultàniament per la situació del 
fum la gent creia que el foc de Santa Co-
loma arribava cap a Massanes, creant mo-
ments de molta por i angoixa. El vent, molt 
calent i fort, era constant amb ràfegues vio-
lentes. 

Un cop passada la riera d’Arbúcies el foc 
provinent de Gaserans, sobtadament, so-
brevenia per tot arreu sense temps de veu-

re per on arribava, tot s’encenia immedia-
tament, el foc avançava tan de pressa que 
anul·lava qualsevol possibilitat de seguir-lo. 
En Joaquim Pla diu que la gent de les cases 
de Grions havia tingut el temps just per te-
nir a punt tota l’aigua possible de les seves 
basses i pous, així com de preparar màqui-
nes de sulfatar, galledes, ramasses i tot el 
que tenien a mà, mullant tot el voltant per 
intentar salvaguardar del foc almenys casa 
seva. Tots convenen que els bombers esta-
ven desbordats i no se sabia on eren, així els 
veïns havien de fer front a les flames que 

amenaçaven les seves cases 
amb l’ajut dels voluntaris 
que s’anaven presentant. 
Hi havia molts voluntaris, 
als quals els presents els 
qualifiquen d’exemplars, 
tots s’esforçaven abnega-
dament en els llocs on feien 
falta, passant hores sense 
menjar ni beure, essent es-
sencials per salvar moltes 
cases. La situació s’anava 
fent cada vegada més críti-
ca perquè el vent canviava 
de direcció en els moments 
menys pensats, tot de sobte 
el foc es feia enrere i repas-
sava els claps de bosc que es 

Veïns de la parròquia de Grions
Col·loqui del 6 de maig de 2014
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deslliuraven de cremar la primera passada. 
Aclareixen que se n’havien salvat petites 
extensions a causa de la mateixa velocitat 
de les flames, i es va escampar un foc in-
fernal durant hores per totes bandes. La in-
tervenció dels mitjans aeris des del cel era 
palesament insuficient.

Els assistents diuen que a Ca l’Agut, tot i 
els esforços, el foc va arribar el dia 10 i va 
cremar el bosc fins a arribar a la banda de 
darrere la casa, on pogué ser controlat per 
l’acció dels bombers i voluntaris, però quan 
ja havia passat, el dia 11 va tornar a recular 
en un canvi de direcció del vent, i va arribar 
per la part de davant del mateix edifici. El 
foc va cremar el porxo prenent sobretot les 
uralites i les bales de palla, pensava tothom 
que es cremaria tota la casa, i va provocar 
vertadera basarda a tots els que auxiliaven, 
i no va ser possible la presència de bom-
bers. Tothom es lamentava de la incompa-
reixença de cap equip d’extinció per salvar 
la casa. L’avi, un home de pagès i del bosc, 
molt gran, no havia viscut mai un incendi 
semblant. 

L’Anna Gubert recorda que la Guàrdia Civil 
feia marxar tota la gent de les cases cap a 
un lloc més segur, marxaven principalment 
les dones i les criatures. Els homes deien 
que se n’anaven, però es quedaven a de-
fensar la casa del foc i, quan els guàrdies 
passaven de nou, els tornaven a dir el ma-
teix fins que aquests ja es feien càrrec de 
la situació. A Can Nualart el foc va arribar 
a tocar de la casa, i va perillar tot l’edifici 
fins a accedir únicament, gràcies als esfor-
ços de propietaris i voluntaris, a cremar les 
quadres i el porxo petit.

La Rosa Pla explica que el foc va cremar tots 
els boscos de Can Joandó, i va posar en pe-
rill la casa fins al punt que es va cremar el 
porxo. En canvi, el capritxós vent, que gira-
va de direcció sovint, va fer possible que un 
clap de bosc proper a les parets de la casa, 
d’arbres grossos, prodigiosament es pogués 
escapar del foc.

En Josep Juanhuix i la Maria Saurí exposen 
que es quedaren amb els seus 
fills i un grup de voluntaris a 
protegir el seu mas de les fla-
mes, amb els mitjans i l’aigua 
al seu abast. Tots plegats resis-
tien com podien, a fi de poder 
respirar es protegien del fum i 
de l’escalfor tapant-se la cara 
amb draps molls. Diuen que el 
fum ho tapava tot, a ple dia 
era completament fosc i per 
fer un petit desplaçament amb 
el cotxe fou necessari portar 
els llums encesos. El dia 11 
el fum era una espessa boira 
baixa que impedia tota visibili-

tat, per això no van poder veure el foc que 
hi havia cap a Hostalric amenaçant perillo-
sament la benzinera, tot i ser tan a prop no 
ho van saber fins l’endemà.

La impressió de tots ells és que els bom-
bers anaven destinats sobretot a salvar les 
cases, però la magnitud del foc els sobre-
passava i quan eren en un lloc feien falta 
en molts d’altres indrets que cremaven i 
que no podien saber ni tan sols on eren. 
El dia 10 el comandament era de Barce-
lona, mentre que el dia 11 se’n féu càrrec 
el de Girona i, segons el parer general, les 
coses van millorar notòriament. Una altra 
impressió general és que quan es va calar 
foc a Gualba el matí del dia 10, els primers 
equips d’extinció, bombers, mitjans aeris, 
es van dedicar exclusivament a evitar que 
es propagués cap a la banda del Montseny, 
i es va descuidar el flanc de Riells per on 
avançarien les flames fins a convertir-se en 
l’esgarrifós incendi que estem comentant. 
El dia 12 hi havia bombers per tot arreu vi-
gilant qualsevol revifalla del foc, així fins 
que aquest s’extingí totalment.

Guarden records molt vius del foc dels dies 
10 i 11 d’agost de 1994. Tots ells diuen que 
de foc com aquell no se n’havia vist mai cap. 
Si es reproduís avui, tot i reconeixent les mi-
llores en els sistemes i equips d’apagafocs, 
probablement tornaria a ser impossible 
d’aturar. Reconeixen que en temps de se-
quera, els dies de calor i vent calent, el foc 
els torna a la memòria i els fa por que es 
repeteixi. Valoren positivament els talla-
focs que s’han fet per tot el municipi, però 
creuen que per ser eficaços es fa necessari 
mantenir-los sempre ben estassats.

Finalment a causa del foc de 1994 es parla 
de la desaparició de dos arbres carismàtics, 
el voluminós i centenari Ginebró de Grions, 
el qual ha donat el nom a la popular Marxa 
del Ginebró, així com el Pi Tort, un pi força 
gros i una mica corbat, dos referents carac-
terístics i singulars del terme de Grions, pa-
ratges freqüentats des de sempre i especial-
ment coneguts pels bosquerols i caçadors.

L’estiu del 2014 vam fer el viatge que des de 
petits havíem somiat. Allò que havíem vist en 
infinitat de pel·lícules volíem fer-ho real. Per 
això vam decidir passar 15 dies a Nova York. Un 
dels consells que trobes a les guies de viatge 
és que, tan bon punt arribes, vagis directament 
a Times Square. I realment val la pena! És un 
xoc visual increïble trobar-te els edificis més 
alts que mai hagis vist, pantalles de televisió 
gegants i rius de gent d’arreu del món.

La nostra ruta incloïa visites als llocs més em-
blemàtics de la ciutat: Central Park, Broadway, 
la Cinquena Avinguda, el MoMA, el Museu 
d’Història Natural, la Gran Central Terminal, 
l’Empire State, Rockefeller Center, China Town, 
el Soho, Little Italy, Harlem, la Zona Zero, Broo-
klyn Bridge, la seu de l’oNU, Wall Street o els 
diferents barris de la ciutat (Upper West Side i 
Upper East Side, Chelsea, etc.). 

Com que no podem explicar-ho tot, volem des-
tacar les coses que ens han cridat més l’atenció. 
Una d’elles és que val més la pena pujar al 
Rockefeller Center que no pas l’Empire State. 

Els dos edificis tenen vistes increïbles, però el 
primer no està tan atapeït i permet fer millors 
fotos. 

Una altra de les coses imprescindibles és 
perdre’s unes quantes hores per Central Park. 
El pulmó de Nova York és tan gran que vam ne-
cessitar dues tardes per poder-lo recórrer. 4’5 
hectàrees donen per molt, però l’espai dedicat 

a John Lennon, el llac 
central i el castell són 
alguns dels racons més 
especials. El nostre viat-
ge va coincidir, a més, 
amb la Via Catalana a 
Nova York, que ens va 
permetre conèixer gent 
del nostre país que tam-
bé era a la ciutat.

Una atracció potser no 
tan turística però molt 
interessant és el Zoo 
del Bronx, un dels més 
grans del món i amb 
milers d’espècies de tot 
tipus. Segurament, un 
dels moments més emo-
tius va ser la visita a la 
Zona Zero. A banda de 
passejar per l’espai que 
ocupaven les Torres 
Bessones, vam visitar 

Nova York: de les 
pel·lícules a la realitat

Sandra Nualart i Bernat Gimeno de Ca l'Agut
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el museu memorial de l’11-S i vam fer un 
tour, els guies del qual eren supervivents de 
l’atemptat. Això permet conèixer experièn-
cies de primera mà de gent que aquell dia 
era a les zones afectades.

Vam completar el nostre viatge amb una es-
capada d’un dia a Washington, que ens va 
servir per veure els espais més famosos de 

la ciutat (el Capitoli, 
el memorial a Lincoln, 
la Casablanca i els mu-
seus espacials, entre 
d’altres). Tanmateix, si 
ho haguéssim de repe-
tir, segurament hi passa-
ríem un parell de dies, a 
Washington DC, enlloc 
d’un per tal de poder 
visitar amb més calma la 
ciutat.

Per acabar, un viatge 
a Nova York no seria 
el mateix sense anar a 
veure un musical a Bro-
adway (en el nostre cas 
Mamma Mia) ni sen-
se entrar a fer el tafa-
ner per algunes de les 
botigues més famoses 
del món, com la FAo 
Schwarz, Toys’R’Us (amb 
una nòria gegant a 
dins), la botiga d’M&M, 

etc. I et recomanem també fer un forat a la 
maleta per comprar roba i accessoris de mar-
ca a un preu molt assequible. Qui es resistiria 
a aquesta temptació? 

Vull dedicar aquest escrit al meu pare, Josep, 
com a reconeixement a l'estimació que sempre 
va tenir per al municipi de Sant Feliu de Buixa-
lleu i concretament per Grions, on va néixer.

En Josep  nasqué al Mas de Can Japic, el 15 de 
juliol de 1935, i va morir el 7 de febrer del 2015, 
a l'edat de 79 anys. Era el fill gran de cinc ger-
mans. La seva infantesa i adolescència van ser 
dures i difícils, com per a molta gent en aque-
lla època. A l'edat de catorze anys va anar a 
Hostalric a aprendre l’ofici de barber i poste-
riorment va anar a treballar en una barberia de 
Sant Celoni.

Va fer el servei militar a la Seu d'Urgell (Lleida). 
Una anècdota que ell sempre explicava era que 
una vegada, quan els soldats estaven formats, 
un oficial de la companyia els va dir que neces-
sitaven un barber per a la tropa i els oficials, i 
qui voluntàriament volgués participar en una 
selecció pràctica donés un pas al front. Van do-
nar un pas al front tres soldats: un barber de 
Barcelona, un de Tarragona i el meu pare. La 
prova consistia que cada un havia de tallar els 
cabells a un oficial de la companyia i, a criteri 
del comandament, havien de nomenar un bar-
ber. L’escollit va ser el meu pare, i això va ser la 
seva sort, ja que el van rebaixar de tot servei, 
no va haver de fer cap guàrdia i va passar una 
bona mili. Durant el servei militar, no va rebre 
mai diners de casa seva, segurament perquè els 
seus pares no podien, i quan es va llicenciar, va 
tornar amb uns dinerets de les propines que li 
donaven.

Als 23 anys, va llogar un local a Sant Celoni, i 
es va posar pel seu compte de barber. En aque-
lla època la meva mare, Carmen, treballava a 
l'empresa José Pamias, SA (tèxtil), de Sant Ce-
loni. Va treballar dels 16 als 65 anys o sigui, 49 
anys fins a la seva jubilació. Tenint feina tots 
dos, es van casar a Grions i, del matrimoni, van 
tenir dos fills, la meva germana Carme i jo.

El lligam del meu pare amb Grions va ser du-
rant tota la seva vida. Era tanta l'estimació per 
la seva terra, tot i que visqué i treballà amb 
la meva mare a Sant Celoni, que l’any 1966 
va comprar uns terrenys a la seva mare i l’any 
1967 es va començar a fer la que seria casa 
seva, que era la primera que es feia al sector 
de Can Japic, anomenada Vil·la Carme, número 
85. Va ser una de les tres primeres cases que 
es van fer a Grions amb permís d'obres expedit 

pel senyor Campeny, secretari d'aquella època 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, i 
tot això està documentat (em refereixo, com és 
natural, a cases, no masies). Va tardar molt de 
temps a fer-se la casa, es feia a poc a poc i com 
es podia. Tot i que la família vivíem a Sant Ce-
loni, jo recordo de petit que tots els caps de set-
mana i vacances anàvem a la casa de Grions. En 
jubilar-se, amb la meva mare van anar a viure 
definitivament a la casa de Grions. Ell va néixer 
a Grions, va ser batejat, va anar a estudi, va fer 
la primera comunió, es va casar i va ser enterrat 
a Grions, la seva terra.

A l'edat de 62 anys, una malaltia terrible li va 
canviar la vida. Li van diagnosticar un càncer i va 
estar ingressat a l’Hospital de Bellvitge durant 
tres mesos entre la vida i la mort, amb una vo-
luntat i ganes de viure fora de lloc. Finalment, 
se'n va sortir, però amb seqüeles per a tota la 
vida. Per què dic que la malaltia li va canviar la 
vida? Perquè es va tornar una persona altruis-
ta: ajudava a qui el demanava i s'oferia a donar 
un cop de mà a tothom i mai feia ressò d'això. 
A Sant Celoni era molt conegut, a causa de la 
seva feina de cara al públic, i a Sant Feliu no cal 
dir-ho. Quan algú el demanava per anar a fer 
un servei de barber a un malalt a un domicili o 
a l’hospital, mai va voler cobrar res.

Per acabar, en primer lloc i com no podria ser 
d'una altra manera, vull donar les gràcies a la  
meva mare perquè ha estat el puntal de la fa-
mília, a la meva germana Carme  pel seu suport 
incondicional, i a tota la família, amics, com-
panys i veïns, pel suport rebut en aquest primer 
any que ha sigut dur per a nosaltres.

Com deia el meu pare, el municipi de Sant Feliu 
de Buixalleu és el millor!

hoMenatGe a JoseP neGre Pararol

Josep Negre de la urb. Can Noguera,1"opino que..."
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Nom de l'empresa: Estampados Gaserans, SLu

Ubicació: Carrer Galligants, s/n
    Sector Industrial I
    Polígon industrial de Gaserans

Any d'instal·lació: 1989

Fabricació: Preparació, estampació i acabats   
     de teixits

Equip: 13 persones

L’empresa Estampats Gaserans va iniciar la 
seva trajectòria l’any 1989, de la mà d’en Joan 
Muniesa Codinach, que treballava en el món 
del tèxtil i va voler crear el seu propi negoci 
d’estampació de teixit. I a aquesta petita fàbri-
ca que engegava li va voler posar el nom de 
Gaserans, atès que era símbol d’identitat dels 
seus orígens, que l’enorgullia, i era on es sentia 
fermament arrelat.

Avui en dia som 13 treballadors, alguns dels 
quals treballen amb nosaltres gairebé des dels 
inicis, i la direcció de l’empresa troba la seva 
continuïtat en la família.  

Inicialment Estampats Gaserans només dispo-
sava d’una màquina d’estampar (sistema lio-
nesa o plana), però amb els anys ha anat am-
pliant tant l’espai (la nau duplica les mides de 
l’originària) com els serveis que ofereix, i ha 
aconseguit superar moments difícils i mante-
nir-se en aquests períodes de crisi inacabables. 

Actualment oferim un servei integral de prepa-
ració, estampació i acabat del teixit. Disposem 
de dos sistemes d’estampació (plana i rotativa) 
amb amples fins a 300 cm i fins a 10 colors, i en 
preparació/acabats podem arribar fins als 320 

cm. Treba-
llem amb 
d i f e r e n t s 
c o m p o s i -
cions de 
teixits i es-
t a m p a t s 
pigmenta-
ris o solu-
bles.

La resta de màquines complementàries (Rame 
Montforts, Jigger, enrotlladores) ens permeten 
preparar i acabar els teixits segons els requeri-
ments dels clients; suavitzats, hidròfugs, igní-
fugs, antibacterians, inencongibles o aprestats.

El producte 
final també 
es pot lliurar 
al client en 
diferents pre-
s e n t a c i o n s ; 
enrotllat a 
l’ample, ple-
gatge a llom o 
en airflow.

El sistema automatitzat en la preparació dels 
colors, mitjançant “cuina de colors”, ens per-
met preparar colors tant per laboratori com per 
producció de manera ràpida, precisa i fiable.

Les nostres instal·lacions es complementen 
amb una estació depuradora d’aigües residuals 
semibiològica (pròpia) que també s’ha ampliat 
i renovat de 
manera im-
portant, fet 
que garanteix 
una adaptació 
i respecte al 
medi natural 
del que for-
mem part que 
és la conca de 
la Tordera.  

El ventall de productes fabricats creix dia a dia. 
Amb la cortina de bany érem els principals fa-
bricants del país, però en l’actualitat també tre-
ballem teixit per a la llar (cortinatges), lones/
teixits per a exterior, estovalles amb acabats de 
PVC o resinats, baietes, banderes per a clubs es-
portius, senyeres i teixits tècnics.

Encara que el nostre mercat és principalment 
de la península, com que treballem per a ter-
cers, els nostres productes es poden trobar en 
diferents punts de l’exterior i actualment estem 
treballant per ampliar mercat a tot el continent 
europeu.

alguns dels productes que fabriquem:

Rotativa

Jigger

Depuradora

Pitu Roig de les Casetes de Can Nualart

Resum meteorològic any 2015
Estació meteorològica de Can Nualart de Grions

Calamarsades, llamps i trons, huracans, escla-
fits, medicans (huracans mediterranis), caps de 
fibló, tornados, temporals, ventades, pedrega-
des, sequeres...

No vull espantar a ningú, però ja són fenòmens 
extrems que ens els fan cada cop més usuals 
en els mitjans de comunicació. Són els menys 
freqüents i els que recordem millor.

Els mitjans també són els fenòmens que des-
taquen de major manera, per tal d’atraure 
l’atenció dels espectadors; la meteorologia s’ha 
convertit en un espectacle més audiovisual. És 
dels espais amb millors índexs d’audiència (no-
més cal veure qui el patrocina en els diferents 
canals televisius).

A l’estació de Can Nualart, com a qualsevol al-
tra estació a la nostra zona geogràfica, mai es 
repeteixen les dades; per tant, les dades esta-
dístiques tampoc seran repetitives any rere any. 
És un error buscar la repetició del temps un any 
rere l’altre. Simplement, des de la meteorolo-
gia es busca estandarditzar les dades perquè 
ens ajudin a formular teories matemàtiques 
per millorar la predicció del temps i la seva 
evolució i, per tant, també és relativament fàcil 
trobar sempre rècords i situacions anòmales en 
estacions concretes.

Cada cop que faig un resum anual, aprofito per 
mirar curiositats respecte a altres anys. Cada 
any trobo dades i situacions que no es repe-
teixen, o d’altres que semblen inversemblants 
però que es donen a la nostra zona (agost i 
juliol és molt habitual superar els 100 ml de 
pluja, molt plujós, a causa de la influència del 
Montseny i les marinades, però tot i caure bas-
tanta aigua, segueixen sent mesos àrids, faltats 
d’aigua, ja que la temperatura és molt alta).

Els primers mesos de l’any van ser molt freds. 
Molts dies de glaçades, temperatures fredes 
fins al mes d’abril (l’última glaçada és del 8 
d’abril). Això va afavorir situacions de poques 
pluges, per la qual cosa a la primavera (prime-
ra estació de pluges) fos ja minsa en quantitat 
d’aigua rebuda.

L’estiu el recordarem per la primera setmana 
de juliol, durant la qual vam superar els 40ºC 
(màxima 40,3ºC el dia 5), però en general no 
ha estat un estiu dur (pocs dies hem superat 
els 35ºC).

Ja per acabar el resum de l’any, ho recordem 
molt bé: una situació de pocs dies de pluja i 
un desembre amb unes temperatures suaus, 
tan sols amb una segona quinzena de novem-
bre realment freda (aquest any els botiguers 

de roba han es-
tat contents, ja 
que han tingut 
un novembre 
molt fred, que ha 
avançat la tem-
porada d’hivern). 
Torno a recordar 
que els mesos de 
desembre i gener 
són dels mesos 
amb menys plu-
ja de l’any, però 
en aquest cas no 
són àrids, faltats 
d’aigua, ja que la 
temperatura és 
baixa).

Us deixo, ja 
que s’està aixe-
cant vent i se 
m’emporta el lla-
pis i el paper.
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Suquet de lluerna amb patates

Gastronomia 

Una lluerna o un peix de roca similar, amb l’ espina treta i en dos filets. Dues patates tallades a daus esqueixats.

30 ml d'oli d'oliva, 50 g de pastanaga, 50 g de ceba, 1 gra d’all, 20 g d'api, les espines del peix, 50 ml de vi 
blanc, aigua i ½ fulla de llor

100 g d'oli d'oliva, 250 g de ceba tallada petita, 1 gra d’all tallat molt petitó, 2 culleradetes de la grana de la 
nyora, 250 g de tomàquet natural sense pell ni granes, sal i pebre

Posem l’olla al foc amb l’oli a escalfar. Un cop calent, hi tirem les verdures, ho remenem bé, hi afe-
gim l’espina de peix i ho deixem sofregir tot. Hi incorporem el vi. Un cop reduït hi tirem l’aigua i la 
mitja fulla de llor. Ho deixem bullir 30 minuts.
Finalment colem el fumet i el reservem.

Posem una cassola al foc amb l’oli. Un cop agafi temperatura, hi tirem la ceba. Quan estigui a mig 
sofregir hi posem l’all i les dues culleradetes de nyora i tot ben sofregit. Seguidament hi afegim el 
tomàquet i deixem que tregui tota l’aigua i agafi color. Un cop fet el sofregit, hi posem sal i pebre 
al gust de cadascú.

A la cassola del sofregit hi afegim les patates que teníem 
pelades i tallades a daus, perquè  agafin el gust del so-
fregit. Després hi incorporem el fumet que tenim reservat 
i taparem la cassola, deixem que la patata es cogui. Un 
cop tinguem la patata cuita apaguem el foc, hi incorpo-
rem el peix tallat a daus petitons, tapem la cassola i amb 
10 minuts tenim un suquet boníssim.
Podem acompanyar-lo amb un allioli. 

Com es prepara?

Com es prepara?

Ingredient principal:

Ingredients

Ingredients 

Marta Masferrer
de Can Perxistor

Com fer un bon sofregit per al suquet?

Com farem un bon fumet?

I l'últim pas per acabar el suquet...

Bon prof it!

agendamarç-juny

Abril

dIuMENGE 6 - 9 h I Marxa Popular Les Alzines
            organitza: AMPA Alzines Balladores

     

dISSABTE 12 - 17 h Roda d'Esbarts Catalònia
            Sala Polivalent
            Hi participen Esbart dansaire Montsoriu, 
            Esbart Gaudí, Esbart Joventut Nostre 
            i Esbart Sant Jordi  

dIuMENGE 1 - Tot el dia: Trobada de Santa Bàrbara
            Ermita de Santa Bàrbara

dIuMENGE 15 - Ballada del Tirabou
              Escoles de Gaserans     

dIuMENGE 22 - Retransmissió Copa del Rei
                         organitza: Joves de Sanfa

              Sala Polivalent

dIuMENGE 5 - Festa d'Homenatge a la vellesa
            Sala Polivalent

dISSABTE 11 - Festa final de curs
                       organitza: AMPA Alzines Balladores

            Sala Polivalent

dISSABTE 18 - Marxa nocturna
                       organitza: Joves de Sanfa

           Gaserans

dIJouS 23 - Revetlla de Sant Joan
        Sala Polivalent 
       

MAIG

JuNY

Març

dISSABTE 9 - Ix Campionat de Botifarra
                        organitza: Amics de Gaserans          

                      Escoles de Gaserans                        

dIuMENGE 10 - Festa del Roser. Marxa popular  
             Matança del Porc
                              organitza: Amics de Gaserans          

                           Escoles de Gaserans                 
dIuMENGE 17 - 18 h Teatre: "La banda del Teflón" 
                         amb Marcel Tomàs
                         Sala Polivalent

dIMECRES 2o - 10 h Caminada per Sant Feliu 
                        organitza: Consell Consoltiu de la Gent Gran 

                             de la Selva

            Nucli de Sant Feliu i Santa Bàrbara

dIvENdRES 22 - xerrada sobre l'autoritat en positiu
                        organitza: Escola de pares i mares

                        Sala de plens de l'Ajuntament

dISSABTE 23 - Matí: diada de Sant Jordi
                      organitza: AMPA Alzines Balladores

           Plaça de l'Ajuntament

dISSABTE 3o - 16 h Jornades 21 i 22 de la Lliga Selva          
           - Alt Mareseme de Bitlles Catalanes 
                      organitza: C.B. Perxa d'Astor

           Exteriors de la Sala Polivalent

maRç maiG junyaBRil
dl dm dC dj dv ds dG

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

dl dm dC dj dv ds dG

1 2 3 4 5 6
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14 15 16 17 18 19 20
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