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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

S’ha acabat la crisi? Torna la feina? Veiem que les dades 
d’atur baixen, però és real aquesta feina?

Realment hi ha una mica de canvi, petits moviments, hi 
ha més vendes, més consum..., cosa que ens ha de por-
tar més ofertes de feina. Però ningú se’n fia; els empre-
saris tenen por de tornar a contractar molta gent i van 
amb cautela. Tot i així, molts se la juguen i contracten 
mitges jornades...: els governs tampoc hi ajuden. 

I tot plegat ens ha portat a una nova etapa per a tots 
els treballadors i no treballadors: els sous han baixat i 
els contractes són pitjors que en èpoques passades. Ens 
hem de conformar, però també hem de tenir clar que 
hem de lluitar per tornar a recuperar espais perduts.

Hem de ser positius i lluitar pel que volem, tant a les 
feines com en el temes particulars.

Des de Sant Feliu Diu també aportem aquests valors, 
molt especialment en aquest número; destaquem el re-
portatge on hem entrevistat els majors de 90 anys del 
nostre municipi, gent que ha lluitat pel que volien i que 
ens han deixat un llegat important. Ens expliquen tan-
tes anècdotes que de veritat ompliríem molts Sant Feliu 
Diu per reflectir-les totes. Són autèntics pous de saber... 
Gràcies, avis i àvies!

També destaquem la segona part de l’escrit “Testimo-
niatge del foc de 1994”, on hi ha les vivències dels veïns 
de Gaserans i dels bombers de Sant Feliu.

I, no cal dir, els resum dels plens, amb els resultats de les 
dues eleccions a les Corts Generals; els nens de l’escola 
que ja ens deixen per volar cap a l’institut; com ha que-
dat la biblioteca; les activitats de l’escola i de l’institut; 
el resum de les activitats fetes a Sant Feliu, amb la fes-
ta d’avis com a acte destacat; el resum de les nostres 
entitats; la presentació d’una nova empresa; el futbo-
lista Biel; una excursió ben divertida, i, evidentment, 
l’agenda per saber totes les activitats del nostre poble.

Esperem que en gaudiu moltíssim!!!

Consell de redacció
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1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió ex-
traordinària núm. 13 de 24.11.2015. 

S’absenta de la sala de plens la regidora Marta Sanitjas 
Olea. 

2- Resolució del concurs de Jutge de Pau titular.

Un cop analitzades les peticions de tots els partici-
pants a la convocatòria, s’escull per cobrir la plaça de 
Jutge de Pau de Sant Feliu de Buixalleu el Sr. Josep 
Sanitjas Arcarons. 

Es reincorpora a la sala de plens la regidora Marta Sa-
nitjas Olea.

3- Resolució del concurs de Jutge de Pau substitut.

Un cop analitzades les peticions de tots els partici-
pants a la convocatòria, s’escull per cobrir la plaça de 
Jutge de Pau substitut de Sant Feliu de Buixalleu el Sr. 
Jordi Medina Molina. 

4- Inici de l’expedient de delimitació parcial del 
terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu amb 
els termes municipals d’Hostalric, Massanes i Fo-
gars de la Selva i nomenament de la comissió mu-
nicipal de delimitació. 

5- Estudi i aprovació de la constitució de la nova 
garantia per a Naus Buixalleu SL, a favor de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu en con-
cepte de “Fiança urbanística per respondre les 
obligacions derivades de les obres d’urbanització 
del 2n sector industrial, parcel·la núm 6, de Sant 
Feliu de Buixalleu”, fins que l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Buixalleu n’autoritzi la cancel·lació 
o devolució.

6- Aprovació definitiva dels estatuts de l’ECU de 
la Urbanització del Sector Industrial IV.

7- Estudi i aprovació de la rectificació d’error ma-
terial existent en l’acta de les operacions de deli-
mitació entre els termes municipals de Sant Feliu 
i de Breda, en els termes següents: 

1.1 Correcció de les coordenades UTM de la fita 
auxiliar de la Fita 9.

1.2 El llistat “Equivalència de coordenades entre 

els sistemes de referència cartogràfics ETRS89 i 
ED50” és correcte.

8- Estudi i aprovació de la rectificació d’error ma-
terial existent en l’acta de les operacions de deli-
mitació entre els termes municipals de Sant Feliu 
i de Riells i Viabrea, en els termes següents:

1.1 Correcció de les coordenades UTM de la fita 
auxiliar de la Fita 2.

1.2 Correcció en el llistat d'equivalència de coor-
denades entre els sistemes de referència carto-
gràfics ETRS89 i ED50.

9- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 
466, d’1.12.2015.

Es decideix comparèixer davant del Jutjat Conten-
ciós Administratiu núm. 3 de Girona en el recurs 
núm. 296/2015, interposat per Rosa Maria Sibina 
Corominas, en contra de la desestimació per silenci 
administratiu negatiu del recurs de reposició interpo-
sat en data 9.1.2015, en contra del Decret d’Alcaldia 
núm. 446 de data 10.12.2014, pel qual s’aprovava 
la liquidació 10017, corresponent a l’expedient núm. 
22/2010. 

10- Estudi i aprovació de l’adhesió a la tarifa sim-
plificada, segons el conveni subscrit entre l’ACM, 
l’FMC i l’SGAE.

11- Adjudicació mitjançant contracte menor dels 
treballs de la “Memòria valorada per canviar les 
fusteries de l’ajuntament, actuació prevista com 
a inversió sostenible de l’any 2015 (fase I)”.

Adjudicar a Vidres i Aluminis Vialum, SL, els treballs per 
a l’execució de la Memòria  per import d’11.311,26 €, 
amb una baixa d’un 10,0714 %.

12- Aprovació inicial del plànol de delimitació de 
Sant Feliu de Buixalleu, segons el que estableix la 
llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de po-
blació, les edificacions i les instal·lacions situats 
en terrenys forestals elaborat pels serveis tècnics 
del Consell Comarcal de la Selva.

1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió or-
dinària núm. 14 de 22.12.2015. 

2- Estudi i ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 
97, de 31.03.2016, relatiu a la liquidació del pres-
supost 2015.

3- Aprovació del pla econòmic i financer del pe-
ríode 2016-2017.

L'article 12 de la Llei orgànica d'estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera –que defineix la regla de 
despesa- estableix que la variació de la despesa com-
putable de l'Administració central, comunitats autò-
nomes i corporacions locals no podrà superar la taxa 
de referència de creixement del PIB a mitjà termini de 
l'economia espanyola.

D'altra banda, la taxa de creixement del PIB a mitjà 
termini de l'economia espanyola fixada pel Consell 
de Ministres de l'Estat espanyol per a 2015 era de 
l'1,3%. Això vol dir que la despesa computable de la 
liquidació del pressupost de l'exercici 2015 no podia 
excedir en un 1,3% la despesa computable de la liqui-
dació del pressupost de l'exercici 2014.

Un cop fets els ajustos determinats legalment, la des-

pesa computable de la liquidació del pressupost de 
l'exercici 2014 va ascendir a la xifra d'1.171.905,90 €. 
Si a aquesta despesa computable de la liquidació del 
pressupost de l'exercici 2014 se li aplica l'increment 
de l'1,3%, això vol dir que la despesa computable que 
s’havia de liquidar en el pressupost de l'any 2015 no 
podia sobrepassar l'import d'1.187.140,68 €.  

Durant l'any 2015, però, l'Ajuntament de Sant Feliu 
de Buixalleu va fer una despesa computable per un 
import total d'1.375.975,39 €, de manera que va ex-
cedir en +188.834,71 € respecte de l'1,3% autoritzat 
de despesa computable de la liquidació del 2014, que 
estava xifrada en 1.187.140,68 €.

Aquest excés de despesa de +188.834,71 € -que su-
pera l'1,3% autoritzat de la despesa computable de 
la liquidació del pressupost de l'any 2014 aprovada 
pel Consell de Ministres de l'Estat espanyol- ha estat 

SESSIó oRDINÀRIA de 22 de desembre de 2015

SESSIó oRDINÀRIA de 21 d'abril de 2016

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: 

ASSISTENTS: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Marta Sanitjas 
olea, Sandra Nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA: Sixte Morera Vilà

SECRETÀRIA INTERVENToRA: Pilar Berney Pujol.

S'APRoVEN PER UNANIMITAT ELS SEGüENTS PUNTS: 

roManenT de Tresoreria

CoMPonenTs iMPorT anY (€) iMPorT anY anTerior (€)

1. (+) Fons líquids 1.117.710,08 1.135.526,60

2. (+) drets pendents de cobrament 1.745.404,83 1.587.469,44

(+) del pressupost corrent 449.260,21 469.332,72

(+) de pressupost tancat 1.276.852,66 1.101.246,32

(+) d’operacions no pressupostàries 19.291,96 19.281,26

(-) cobraments pendents d’aplicació 2.390,86

3. (-) obligacions pendents de pagament 318.073,81 309.248,64

(+) del Pressupost corrent 101.282,93 188.727,63

(+) de Pressupost tancat 0,00 3.519,32

(+) d’operacions no pressupostàries 216.790,88 117.001,69

4. (+) Partides pendents d'aplicació 5.389,67

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 5.389,67

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00

i. romanent de tresoreria total (1+2-3+4) 2.539,651,43 2.413.747,40

ii. saldos de dubtós cobrament 836.518,67 919.785,45

iii. excés de finançament afectat 358.170,44 637.035,19

iV. romanent de tresoreria per a despeses generals (i-ii-iii) 1.344.962,32 856.926,76

resUlTaT PressUPosTari

CoMPonenTs
dreTs reCo-
neGUTs neTs 

(€)

obliGaCions 
reConeGU-

des neTes (€)
aJUsTaMenTs 

(€)
resUlTaT Pres-
sUPosTari (€)

a. operacions corrents 1.651.641,78 1.254.044,50 397.597,28

b. operacions de capital 24.606,83 264.225,52 -239.618,69

1. Total operacions no financeres (a+b) 1.676.248,61 1.518.270,02 157.978,59

c. Actius financers

d. Passius financers 22.092,64 -22.092,64

2. Total d’operacions financeres (c+d) 22.092,64 -22.092,64

i. resultat pressupostari de l'exercici (i=1+2) 1.676.248,61 1.540.362,66 135.885,95

Ajustaments:

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de treso-
reria per despeses generals

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 320,069,69

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 96.933,20

ii. Total d'ajustaments (ii=3+4-5) 223.136,49

resultat pressupostari ajustat 359.022,44z 
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destinada a obres d'inversió, en cap cas a despesa or-
dinària, i ha estat finançada amb recursos propis pro-
vinents d'estalvi. Això vol dir que no ha generat dèficit 
ni increment del deute municipal.

Pels motius exposats, en aplicació de l'article 21.1 de 
la LO 2/2012, d'abril, d'estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera, l'incompliment en la liquidació 
del pressupost de l'exercici 2015 de la regla de la des-
pesa va comportar que el Ple de la corporació de data 
21.4.2016 aprovés el Pla econòmic financer per als 
exercicis 2016 i 2017, en virtut del qual l'Ajuntament 
s’ha compromès a no excedir els increments de des-
pesa autoritzats pel Govern de l'Estat espanyol per als 
anys 2017 i 2018, fixats en l'1,8% per a l'any 2016 i 
en el 2,2% per a l'any 2017. Tanmateix, aquest últim 
de l'any 2017 podria ser modificat a la baixa durant 
l'any 2016, la qual cosa ens obligaria a realitzar un 
nou ajust.

El Pla econòmic financer aprovat per acord de Ple de 
21.4.2016 va ser tramès al Ministeri d'Hisenda i Admi-
nistracions Públiques i a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de 
la Vicepresidència d'Economia i Hisenda de la Gene-
ralitat de Catalunya, que l'ha aprovat per mitjà d'una 
resolució de data 13.6.2016.

Qualsevol ciutadà que vulgui consultar el Pla econò-
mic financer aprovat per acord de Ple de 21.4.2016 el 
té a la seva disposició en horari d'oficina a les depen-
dències municipals.

4- Declaració dels llocs de treball que són priori-
taris o afecten serveis públics i essencials del mu-
nicipi en l’exercici de 2016:

Administració General - Secretaria, Intervenció, Tre-
soreria - Urbanisme i Medi Ambient - Promoció 
Econòmica - Participació Ciutadana - Ensenyament 
- Cultura - Joventut - Esbart dansaire i casal d’estiu - 
Serveis Socials - Subministrament d’aigua potable - 
Sanejament i aigües residuals - Recollida de deixalles 
- Camins i vies públiques - Cementiris - Enllumenat 
públic - Protecció Civil - Seguretat i ordre públic - Ex-
tinció d’incendis - Sanitat - Vigilància de béns, equips 
i instal·lacions municipals - Manteniment, conservació 
i neteja d’edificis municipals: sala polivalent, ajunta-
ment, locals socials, places i escola.

5- Estudi i ratificació de l’acord de la Junta de 
Govern de 23.02.2016, d’aprovació provisional 
del “Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de 
l’activitat esportiva i de càmping” situat al km 67 
de la carretera C-35.

6- Estudi i ratificació de la nova acta de les opera-
cions de delimitació entre els termes municipals 
de Sant Feliu de Buixalleu i d’Arbúcies, de data 
29.2.2016.

7- Estudi i ratificació de l’acord de la Junta de 
Govern de data 12.04.2016, relatiu a l’aprovació 
del “Projecte obra complementària a la reforma 
de les antigues escoles de Gaserans”, en què 
entre diverses aprovacions s’aprova la urgència 
de les obres, el finançament, el procediment 
d’adjudicació i el plec de clàusules administratives. 

8- Aprovació definitiva del plànol de delimitació 
de Sant Feliu de Buixalleu, segons el que esta-
bleix la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis 

de població, les edificacions i les instal·lacions si-
tuades en terrenys forestals, elaborat pels serveis 
tècnics del Consell Comarcal de la Selva. 

9- Estudi i aprovació de la proposta d’adhesió a 
la tercera pròrroga de l’acord marc subscrit entre 
el Consorci Català per al Desenvolupament Local 
i ENDESA Energia, SAU.

10- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 198, de 19.06.2014.

Es resol concedir a l’Ajuntament de Massanes el frac-
cionament del pagament sol·licitat per import de 
22.218,09 €, en concepte de la quota de despeses de 
manteniment i conservació del CEIP Alzines Balladores 
del curs 2010/2011.

11- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 490, de 28.12.2015.

S’acorda contractar Xavier Mora Masó com a agutzil 
de dia, des del 29 de desembre de 2015 fins que Ma-
ria Gabarrón Soler es reincorpori a la feina per alta 
mèdica, mitjançant contracte interí de treball a temps 
complet. 

12- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 12, de 14.01.2016.

S’interposa recurs contenciós administratiu davant la 
sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya contra la Resolució del conse-
ller de Territori i Sostenibilitat de data 11 de novembre 
de 2015 dictada a l’expedient 2015/055985/G/00001/ 
3224782, que estima parcialment el requeriment pre-
vi a la interposició de recurs contenciós administratiu 
formulat per l’Ajuntament en contra de l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 
12.03.2015.

13- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 17, de 20.01.2016.

Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administra-
tiu núm. 2 de Girona en el recurs 321/2015, interpo-
sat per Iniciatives Dotis, SL, en contra de la desestima-
ció per silenci administratiu negatiu dels recursos de 
reposició interposats en data 13.02.2015, en contra 
del Decret d’Alcaldia 476 de data 30.12.2014, pel 
qual s’aprovaven les liquidacions de l’IIVTNU núm. 
140002 i 140003.

14- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 43, de 02.02.2016.

Es decideix comparèixer davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona en el recurs núm. 
291/2015, interposat per Rosa Maria Sibina Coromi-
nas en contra de la desestimació per silenci adminis-
tratiu negatiu del recurs de reposició interposat en 
data 9.1.2015, en contra del Decret d’Alcaldia núm. 
446, de data 10.12.2014, pel qual s’aprovava la liqui-
dació 10018 de IIVTNU de la finca.

15- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 44, de 04.02.2016.

Contractar Sílvia Pla Mercader, com a monitora de 
l’Esbart Dansaire Montsoriu i de la Colla del Tirabou 
del 5 de febrer de 2016 al 3 de juny de 2016, mit-
jançant contracte de treball a temps parcial interí.

16- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 51, de 15.02.2016.

Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administra-
tiu núm. 3 de Girona en el recurs núm. 409/2015-B, 
interposat per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, en 
contra de l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Buixalleu de data 24.09.2015, que 
desestima el recurs de reposició en contra del Decret 
d’Alcaldia núm. 148, de data 18.5.2015, expedient 
d’obres 42/2015. 

17- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 64, de 03.03.2016.

PRIMER. Designar els membres de la comissió munici-
pal de delimitació amb els municipis d’Hostalric, Mas-
sanes i Fogars de la Selva, que quedarà integrada per:

- L’alcalde: Sr. Josep Roquet Avellaneda.

- El regidor Sr. Francesc Pintu Pagès.

- El regidor Sr. Albert Fugarolas Bagot.

- El regidor Sr. Sixte Morera Vilà.

- La secretària de la corporació: Sra. Pilar Berney 
Pujol.

- L'arquitecte Sr. Lluís Figueras Bou, tècnic 
municipal.

SEGON. Notificar aquest decret als propietaris del ter-
me municipal de Sant Feliu de Buixalleu limítrofs amb 
els municipis d’Hostalric, Massanes i Fogars de la Sel-
va, a fi de citar-los els dies 6 i 7 d'abril.

18- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 76, de 14.03.2016.

Aprovar el Pla pressupostari a mitjà termini 2017-
2019 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.

1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió or-
dinària núm. 1, de 21.04.2016. 

2- Sorteig públic per a l’elecció dels membres de 
la mesa electoral per a les eleccions a Corts gene-
rals a celebrar el dia 26.06.2016.

SECCIÓ: ÚNICA

MESA: ÚNICA

TITULARS:

PRESIDENT:  ANTONI RAMON BOIXADERAS 

1r VOCAL:  MÒNICA PÉREZ CAÑADAS 

2n VOCAL:  NÚRIA MORA AZNAR 

SUPLENTS:

PRESIDENT:  ROGER BERNEBEU COLOMA 

PRESIDENT:  SUSANNA CRUZ VERSYP 

1r VOCAL:  MARIA CARMEN PLA ESTAPER 

1r VOCAL:  JOSEP MARIA CASES MASSAGUER 

2n VOCAL:  MONTSERRAT RIBA FERRE  

2n VOCAL:  SÍLVIA PLA MERCADER 

3- Estudi i ratificació de l’acord de la Junta 
de Govern de 24.5.2016, sobre el projecte de 
reparcel·lació del Pla Parcial d’ordenació del Sec-
tor de Buixalleu, presentat per la Junta de Com-
pensació d’aquest sector el dia 24.12.2009, am-
pliada el dia 22.2.2010.

En virtut del que disposen els articles  71.1, 42.1) i 
5.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú, tenir la Junta de Compen-
sació del Pla Parcial del sector Buixalleu per desistida 
de la seva sol·licitud de 24.12.2009, ampliada per 
escrit de 22.2.2010, de tramitació fins a l’aprovació 
definitiva del projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial 
d’ordenació del sector de Buixalleu.

4- Estudi i ratificació de l’acord de la Junta de 
Govern de data 24.5.2016, sobre el projecte 
d’urbanització del Pla Parcial d’ordenació del 
Sector de Buixalleu presentat per la Junta de 
Compensació d’aquest sector el dia 24.12.2009, 
ampliada el dia 22.2.2010.

En virtut del que disposen els articles 71.1, 42.1) i 5.a) 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí-
dic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, tenir la Junta de Compensació 
del Pla Parcial del sector Buixalleu per desistida de la 
seva sol·licitud de 24.12.2009, ampliada per escrit de 
22.2.2010, de tramitació fins a l’aprovació definitiva 
del Projecte d’Urbanització del Pla Parcial del sector 
de Buixalleu.

5- Interposició i ampliació del recurs contenciós 
administratiu núm. 803/2013, del que coneix la 
secció 1a de la sala del contenciós administratiu 
del TSJC, contra la resolució dictada pel TEARC 
de data 28.4.2016, reclamació econòmica admi-
nistrativa referència 17/01004/2012.

6- Aprovació inicial del "Projecte d’estabilització 
del talús sud de la plaça de Gaserans".

SESSIó EXTRAoRDINÀRIA de 31 de maig de 2016
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: 
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A causa del mal estat de la fusteria de 
l’ajuntament, de l’elevat cost de la rehabili-
tació d’aquesta fusteria i per tal de millorar 
l’eficiència energètica de l’edifici, s’ha optat per 
canviar aquesta fusteria per una d’alumini i, així, 
millorar el seu grau d’estanquitat, permeabilitat 
i aïllament. Aquest canvi s’anirà fent per fases. 
En aquests moments s’ha executat la fase I, que 
consisteix en la substitució de 8 finestres i 1 bal-
conada de la façana frontal.

A més, aquesta acció està inclosa dins el Pla es-
pecial d’inversions sostenibles de la Diputació de 
Girona, fet que comporta l’obtenció d’una sub-
venció d’11.311,26 €, que corresponen al 100 %  
del valor de l’actuació.

REnoVACIó DE LA FUSTERIA DE L’EDIFICI ConSISToRIAL
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En el període d’estiu, i com a guaites fores-
tals per a la prevenció d’incendis al castell de 
Montsoriu, s’ha contractat Joaquim Iglesias, de 
Sant Feliu, i Jeroni Hernández, de la urbanitza-
ció Can Cadell.

Per cobrir les vacances d’estiu dels agutzils mu-
nicipals de dia i de nit s’ha contractat Xavier 
Mora, de Grions.

Per realitzar l’activitat de Casal d’Estiu, s’ha 
contractat com a director Carles Sanz, de Vidre-
res, i com a monitors Maria i Núria Brun, de Sils, 
i Júlia Roquet, de Sant Feliu.

Finalment, per donar suport en tasques admi-
nistratives a l’ajuntament amb motiu de les va-
cances del personal, s’ha contractat Berta Ban-
cells, de Blanes.

La Direcció General del Cadastre va comunicar 
a l'ajuntament que a partir del mes de maig es 
portaria a terme en el nostre municipi la regu-
larització cadastral. 

Arran de la reunió mantinguda entre l'ajun-
tament i l'empresa adjudicatària de la revi-

sió, es va decidir convocar a unes reunions els 
veïns del municipi propietaris de béns immo-
bles ubicats en sòl no urbanitzable o rústic per 
tal d'explicar-los el procediment que seguiria 
l'empresa.

El dia 8 d’octubre de 2015 va sortir una línia 
d’ajuts destinats a fer actuacions en matèria 
de gestió forestal sostenible i infraestructures 
per a la prevenció d’incendis, a la qual va op-
tar l'ajuntament. Entre les actuacions subjectes 
a ser subvencionades hi havia el manteniment 
de la xarxa viària. El passat 9 de juny de 2016 
es va resoldre la convocatòria i es va atorgar 
a l'ajuntament un import de 24.786,13 € sense 
IVA. Amb aquesta subvenció es duran a terme 
les actuacions següents: 

- 9 actuacions d'obra civil de drenatge trans-
versal al camí de la parròquia de Gaserans a 
coll de n'orri. 

- Perfilat de cunetes, cunetes formigonades 
i escullera de pedra natural a la carretera de 
Sant Feliu a Sant Segimon.

Es preveu iniciar aquestes obres a finals d'agost. 

ConTRACTACIonS I SUBSTITUCIonS DEL PERSonAL 
DURAnT L’ESTIU

REUnIonS InFoRMATIVES PER A LA REGULARITzACIó 
CADASTRAL

oBRES D’ACTUACIó PER A InFRAESTRUCTURES PER A LA 
PREVEnCIó D’InCEnDIS

Els resultats de les eleccions a les Corts Generals convocades els dies 20 de desembre de 2015 i 26 de 
juny de 2016 han estat els següents:

RESULTATS DE LES ELECCIonS A LES CoRTS GEnERALS

26-06-2016 20-12-2015

Cens 643 627

Participació 413 (64,23%) 439 (70,02 %)

Unió Democràtica de Catalunya (unio.cat) - 7 (1,59 %)

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSoE) 22 (5,33 %) 31 (7,06 %)

Partido Popular (PP) 41 (9,93 %) 30 (6,83 %)

Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (C's) 16 (3,87 %) 21 (4,78 %)

Partit Animalista Contra el Maltractament Animal 
(PACMA)

4 (0,97 %) 4 (0,91 %)

Unión Progreso y Democracia (UPyD) - 0 (0 %)

Democràcia i Llibertat. Convergència. Demòcrates. 
Reagrupament (DL)

- 154 (35,09 %)

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 128 (30,99 %) -

Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí 
(ERC_CATSÍ)

114 (27,61 %) 106 (24,15 %)

En Comú Podem (En Comú) 73 (17,68 %) 76 (17,32 %)

Plataforma per Catalunya (PxC) 1 (0,24 %) -

Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) 2 (0,48 %) 3 (0,68 %)

Recortes Cero - Grupo Verde 2 (0,48 %) 0 (0 %)

Vots nuls 7 (1,69%) 5 (1,14%)

Vots blancs 3 (0,73%) 2 (0,45%)
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Promoció 2007-16
Les obres del projecte de reforma de les anti-
gues escoles de Gaserans van finalitzar a finals 
de març. Però es va decidir realitzar-hi dues mi-
llores més a l’espai exterior, amb les quals es 
donen per finalitzades les actuacions en aquest 
espai:

- Construcció d’un mur d’estabilització del 
talús sud de la plaça. Va ser adjudicada per 
un import de 28.161,48 € iva inclòs amb una 
baixa del 2 % a l’empresa Excavacions Ro-
sell, SL. Aquestes obres van finalitzar el 30 
de juliol.

- Construcció d’una coberta lleugera a 
l’escenari. La mesa d’adjudicació de 
l’ajuntament celebrada el 29 de juliol de 
2016 va proposar que l’empresa a adjudicar 
fos Bruc Jardí,  SLU pel preu de 13.975,50 € 
iva inclòs amb una baixa del 1,91 %.

Sant Feliu és un dels 15 municipis que participa 
dins el projecte de creació de la ruta de la Tour-
dera, un itinerari que recorre tot el curs 
fluvial del riu i la riera d'Arbúcies, des del 
seu naixement fins a la desembocadura.

Aquesta ruta estarà englobada dins una 
xarxa de camins fluvials de Catalunya ano-
menada Vies Blaves i que de moment (tot 
i que ampliable) comprendrà la ruta de la 
Tourdera i la del Llobregat.

El tram inicial de la Tourdera ja està obert 
al públic i és el que va des de la Font Bona 
de Sant Marçal (naixement del riu) fins al 
poble de Montseny.

Sant Feliu ja disposa d'un projecte definit 
per on passarà la ruta.

Per a més informació podeu consultar l’enllaç 
següent: www.tourdera.cat

FInALITzACIó DE LES oBRES D'ACTUACIó A LES ESCoLES DE 
GASERAnS I PLAçA

LA RUTA DE LA ToURDERA

Alguns de vosaltres vau començar el vostre camí escolar a les Alzines Balladores, d’altres 
us vau incorporar més tard, però tots plegats heu creat un gran grup. Un grup d’amics 
que ha crescut i ha après conjuntament a partir del dia a dia de l’escola. Heu après a 
escoltar-vos, a ajudar-vos, a estimar-vos i a entendre que tots i cadascú de vosaltres sou 
diferents i que les vostres diferències juntes poden formar un gran equip, com el vostre. 
La vostra etapa a l'escola ha arribat al seu final, heu posat fi a un camí ple d'emocions 
i experiències que us han fet créixer i enriquir-vos per seguir caminant en les diferents 
etapes que us esperen a la vida. 

Des de l’escola us volem desitjar el millor en tot allò que us espera i volem dir-vos que 
sempre formareu part del nostre record! 

ELoI: "Ja fa quatre anys que estic a l’escola 
i he notat canvis emocionals molt durs, 
però en algun lloc del meu cor sempre hi 
haurà l’escola Alzines Balladores. Gràcies"

LEA: "Ha estat per mi una experiència in-
oblidable: espero que no canviï mai!" 

JoAN: "Tinc un bon record de tots els 
mestres que ens han ajudat tots aquests 
anys i també dels amics que he fet, per-
què hem crescut junts." 

DIEGo: "El primer que recordo és tot el 
que han fet els mestres per ajudar-me en 
tot el que he après i tots els amics que 
m'han ajudat quan he tingut algun pro-
blema." 

ANDREA: "Aquests 9 anys a l’escola Alzi-
nes Balladores han estat fantàstics, mol-
tes gràcies als mestres, i sobretot als com-
panys, que no oblidaré."

MARINA: "A l’escola he après a llegir, a 
escriure, a comptar i també a compartir i 
a viure. M’emporto un record molt bonic 
d’aquests anys."

ANNA: "Gràcies a totes les mestres per 
ensenyar-me tot el que sé i gràcies també 
als meus companys per ajudar-me en els 
moments difícils. Mai us oblidaré."

MARTINA: "L’últim dia vaig plorar tant 
que quasi em deshidrato. Això és perquè 
m’emporto records tan bonics de l’escola 
que no me’n vull despendre."

GLòRIA: "Gràcies als mestres que m’han 
ajudat aquests anys i gràcies als meus 
companys amb qui he compartit alegries, 
il·lusions i sobretot gràcies a tots els que 
m’han ajudat."
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Volem agrair a totes les famílies la col·laboració 
en el muntatge de la biblioteca de l’escola 
i en tot el procés de transformació. Podem 
gaudir d’aquest espai tan enriquidor gràcies a 
l’esforç de tots plegats: AMPA, Ajuntament de 
Sant Feliu, Ajuntament de Massanes, brigada 
municipal, servei de neteja i tots els membres 
de la comunitat escolar. Moltíssimes gràcies a 
tothom!

Aquest any tampoc hem deixat escapar l’ocasió 
de celebrar plegats la diada de Sant Jordi, una 
de les festes més boniques del nostre país. Es res-
piren els magnífics aires de primavera, se sent 
l’olor de la rosa i ens fan bona companyia els 
llibres. 

Des de l’inici la comissió de festes de l’AMPA de 
l’escola va voler que fos una trobada àgil, diver-
sa, participativa i apta per a tots els públics. Per 
això, va dissenyar un programa intens i variat.

A primera hora, els bastoners Picasoques ja ba-
llaven al compàs de la música i els bitllots del 
Perxa d’Astor començaven a tombar les bitlles. 
Mentrestant, a l’interior de la Sala Polivalent, els 
més petits intentaven encaixar les diverses peces 
d’un acolorit drac de sant Jordi -un convidat ex-

cepcional cada 23 d’abril!- que prèviament ha-
vien pintat. La parada de llibres de l’AMPA ens 
obria la porta de la literatura, el bar servia cafès 
i aperitius, l’escola de música de Breda presen-
tava una mostra de la seva labor amb un seguit 
de músics joveníssims que van pujar a l’escenari 
i van ser capaços de transformar el seu nerviosis-
me en ritmes i melodies. 

Dins la Sala, en diversos plafons, hi havia expo-
sats els treballs literaris realitzats per l’alumnat 
amb motiu dels Jocs Florals de l’escola Alzi-
nes Balladores: dibuixos, rodolins, narracions, 
cal·ligrames, etc. Era un goig observar-los de 
prop, veure com evoluciona el traç del llapis de 
color i meravellar-se amb la creativitat infantil. 
Cada dibuix era un món sencer!

El 6 de març, l’AMPA de l’escola Alzines Balladores 
va organitzar la I Marxa Les Alzines, que va con-
sistir en un recorregut pel poble de Gaserans. Els 
dies anteriors van ser de nervis, preparant pàgines 
web, llistes d’inscrits, compra de menjar i beguda, 
marcant la marxa…

Finalment, el dia assenyalat gairebé 200 persones 
van poder gaudir d’un dia magnífic passejant, ca-
minant o corrent pels dos recorreguts que es van 
preparar per a l’ocasió. Tothom va quedar molt 
content, exceptuant que la marxa curta va ser més 
curta i la llarga va ser més llarga.

A l’arribada, tothom va poder menjar una bona 
botifarra amb una beguda, cosa que va fer que la 
jornada acabés de la millor manera possible.

Cal remarcar que tots els beneficis de la marxa es 
van destinar a comprar material per a l’escola.

Volem donar les gràcies a tots els participants, a 
tothom que va ajudar en l’organització, així com 
a l’Ajuntament, que va cedir la Sala per poder fer 
aquesta activitat de la manera més fàcil possible.

DIADA DE SAnT JoRDI

I MARxA LES AzInES
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La biblioteca de 
l'Escola

Els nens i nenes i les seves famílies van ser els protagonistes de la festa d’inauguració de 
la biblioteca, durant la qual van explicar-nos boniques històries, van construir un preciós 
mural i vam lliurar el premi al guanyador del concurs del logotip de la biblioteca. 

I ens encanta fer ús d’aquest espai, venir-hi a llegir relaxadament i convidar-hi persones 
com la il·lustradora Mercè Arànega per compartir la seva passió pels llibres.
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A l’hora assenyalada, vam conèixer els guanya-
dors de cada categoria, els quals van pujar dalt 
l’escenari per rebre la seva condecoració com a 
“escriptors brillants” del certamen literari. Val a 
dir que algun d’ells hagué de fer un esforç consi-
derable per superar la vergonya inicial. Ja se sap: 
el reconeixement públic fa posar vermell!

Abans de plegar, però, encara hi havia temps 
per a dos convidats excepcionals que esperàvem 
amb delit: en Ruskus Patruskus, amb el seu es-
pectacle infantil en anglès, que va divertir grans 
i petits, i la cantautora Marion Harper, un talent 
incipient en el panorama musical català. A la fi, 
a poc a poc, cadascú va marxar cap a casa seva 

per continuar, com li va plaure, la celebració 
d’aquesta diada. Ben a prop del paraigua, això sí!

Aquest any ha sortit la tercera fornada de nens 
i nenes de 6è de l’Escola Alzines Balladores. És 
una gran satisfacció veure com s’han fet grans 
i com van viure el 
dia de la seva gra-
duació.

El dissabte 11 de 
juny a la Sala Po-
livalent l’AMPA va 
muntar una festa 
de final de curs on 
després d’oferir-
nos el festival de 
l’extraescolar de 
dansa, ens va con-
vidar a berenar 
pa amb xocolata, 
sucs, cacaolat i 
un gelat ben fres-
quet.

En acabar, va co-
mençar la festa 
de promoció dels 
nens i nenes de 
6è.  En primer lloc, 
tots els mestres 
que havien tingut 
els van dedicar 
una frase i els van 
regalar un bulb. 
Tot això sobre un 
escenari decorat 
a manera de festa d’aniversari amb globus ge-
gants i serpentines fetes pels pares i mares dels 
alumnes de 6è.

Tot seguit els alumnes de 6è ens van oferir un 
petit espectacle que es va basar en les habilitats 
que cadascú té: piano, ball, patinatge... i fins i 
tot van aconseguir mobilitzar ToTS els assistents 
amb el ”Baile de la Fruta”; va ser un moment 
molt divertit.

Després, el seu tutor, en Joan Serrat, els va fer un 
discurs on va ressaltar les qualitats de cadascun 
d’ells. Va ser un moment molt emotiu, durant el 

qual les primeres 
llàgrimes van co-
mençar a aparèi-
xer.

Llavors, tothom 
va marxar excep-
te les famílies i els 
nens i nenes de 6è, 
que es van quedar 
a sopar a la Sala. 
Va ser un gran 
sopar preparat 
també per les fa-
mílies. L’AMPA va 
col·laborar amb la 
decoració del so-
par, la beguda, els 
cafès i les postres.

El sopar va estar 
regat per cava, 
fins i tot els nens 
i nenes van beure 
Pinky, que els va 
agradar a quasi 
tots.

Després de sopar 
van començar els 
regals i els agraï-

ments al Joan, per tota la feina, paciència i dedi-
cació que ha tingut amb cadascun d’ells.

Les famílies es van esmerçar molt perquè fos una 
nit molt especial, i van treballar de valent per fer 
detalls per a tots els professors i professores, un 
munt de records per al Joan i sobretot que fos 
una gran nit per als seus “fills”, que comencen 
una nova etapa.

FESTA DE FInAL DE CURS I CoMIAT DELS ALUM-
nES DE 6è

Premis Modest Salse, Sant Jordi 2016
Enguany és el curs que més alumnat hi ha participat. Els premis obtinguts han estat: 

Narrativa:

B1: Les tres flors vermelles. Melissa Aranda Guerras

B2: Mira’t, mira’m. Lidia Carretero Ferrete

B3: El tímid Pol. Roger Pla Ballús.

 Poesia:

B1: Sobretot estimada. Susanna ortega Perarnau

B2: La meva reina. Gerard Alvarez Garcia

B3: Als pares. Maria Sanchez Leiva 

Proves CANGUR
Hi han participat un total de 144 alumnes del nostre Institut. Estem molt orgullosos dels resultats 
i felicitem especialment els millors classificats de cada nivell. 

Per sota del 15 % s’han classificat els següents alumnes d’ESo: (el terme Posició (%)  fa referència 
al percentatge d'alumnes del seu nivell que tenen una puntuació més elevada).

- 1r d’ESo: Sergi C.D. (lloc 163 de 16752 participants, posició en percentatge 0,95 %), Jordi B. A. 
(lloc 532, 3,17 %) David N. S. (lloc 705, 4,20 %), Bernat B. G. (lloc 951, 5,67 %), Jordi C. B. (lloc 
2002, 11,94 %), Alex M. LL. (lloc 2002, 11,94 %), Marc F. C. (lloc 2333, 13,92 %), Julen L. R. (lloc 
2506, 14,95 %).

-  2n d’ESo: Sheila G. B.  (lloc 115, posició 6,57 %), Lua F. C. (lloc 112, 8,76 %), Joel C. R. (lloc 
1333, 8,76 %), Arnau P. I. (lloc 1901, 12,05 %).

-  3r d’ESo: Montserrrat M. G. (lloc 887 de 15067 participants, posició en percentatge 5,88 %) 
Gerard A. G. (lloc 1620, 10,74 %).

-  4t d’ESo: Iván T. R. (lloc 207 de 8705 participants, 2,34 %), Lídia C.F. (lloc 598, 6,78 %).

Els millors classificats de batxillerat han estat:

1r de batxillerat: Anna A. M. (lloc 990, 17,91 %).

2n de batxillerat: Alba N. L. (lloc 779, 22,81%).

Participació en el projecte Clean up Day 
Des del curs 2010 tenim el distintiu d’Escola Verda. La Maria Gubert és la coordinadora de medi 
ambient i es desenvolupen un seguit d’activitats per fomentar la cura del medi ambient entre 
l’alumnat i el professorat. Ja fa tres cursos escolars que participem en el projecte europeu Clean 
up Day. 

Enguany el nostre centre hi va participar recollint els residus amb l’alumnat de 2n d’ESo que va 
recollir a la zona més propera al riu d’Hostalric i l’alumnat de 1r d’ESo de Breda, que va fer la 
recollida a la zona de Sant Llop.

En total es van recollir 22 bosses de 60 litres reciclades en 9 bosses d’envasos de plàstic, brics i llau-
nes, 3 bosses de paper cartró, 1 bossa de vidre i 9 bosses de resta. 

L'institut Vescomtat de 
Cabrera ens explica...
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Premis Modest Salse, Sant Jordi 2016
Enguany és el curs que més alumnat hi ha participat. Els premis obtinguts han estat: 

 Narrativa:

B1: Les tres flors vermelles. Melissa Aranda Guerras

B2: Mira’t, mira’m. Lidia Carretero Ferrete

B3: El tímid Pol. Roger Pla Ballús.

 

Poesia

B1: Sobretot estimada. Susanna ortega Perarnau

B2: La meva reina. Gerard Alvarez Garcia

B3: Als pares. Maria Sanchez Leiva 

Concurs d'oratòria de la Selva
6 alumnes de primer d’ESo han participat en la novena edició del concurs d’oratòria en llengua 
anglesa que organitza la Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i 
l'Educació en Anglès i el Fons Joan Riera Gubau.

La Gisela T, de primer d’ESo de l’institut Vescomtat de Cabrera, va ser seleccionada d’entre 3 fi-
nalistes i va haver de fer la seva exposició oral davant del jurat i del públic assistent. Va demostrar 
un alt domini de l’anglès i  es va emportar un premi d’una estada d’una setmana a l’estiu per a 
l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Estada a Exeter
El Departament de Llengües Estrangeres organitza un any més l’estada a Exeter, una ciutat del 
sud-oest d’Anglaterra, amb l’objectiu que els alumnes  millorin el coneixement de l’anglès a través 
de la immersió lingüística i de l’assistència a un curs de llengua anglesa.  L’estada  està adreçada a 
alumnes d’entre 13 i 17 anys i es realitza del 10 al 22 de juliol. 

L’alumnat està amb famílies i realitza un curs d’anglès de 30 hores amb estudiants d’altres na-
cionalitats a l’International Projects Centre. També fan sortides culturals amb autocar a Tintagel, 
Dartmoor, Exmouth o Torquay, així com  activitats esportives i lúdiques amb monitors nadius. 
Esperem que passin una molt bona estada!

Coordinació de l'escola Les Alzines 
Balladores amb l'institut Vescomtat de 
Cabrera
Les activitats dutes a terme per fer una bona acollida a l’alumnat nou de primer que vindrà de 
Sant Feliu de Buixalleu han consistit en tres actuacions: 

1. Jornada esportiva de l’alumnat de sisè amb l’alumnat de primer d’ESo al febrer i visita guia-
da al centre.

2. Jornada de portes obertes i xerrada informativa a les famílies, a principis de març. 

3. Visita de dues alumnes de quart a l’hora de tutoria dels alumnes de sisè. Les alumnes van 
explicar el funcionament de l’institut (horaris, assignatures noves, sortides, deures, l’ús del 
Moodle i de l’ordinador...). Els alumnes de primària van formular preguntes amb els dubtes 
que ells tenien. El que més els preocupava eren els deures i l’horari escolar. Les alumnes els van 
tranquil·litzar i els van explicar que si s’organitzen i fan la feina cada dia no han de tenir cap 
problema i pel que fa a l’horari els van explicar que és molt important portar un bon esmorzar 
per a l’hora del pati. Que els primers dies sí que notes el canvi, però que t’hi acostumes molt 
ràpid i que té molts altres avantatges, com tenir tardes lliures i compaginar millor les activitats 
extraescolars. 

Com cada any, quinze dies després de Pasqua, 
la Comissió de Festes de Gaserans va organitzar 
la Marxa del Roser. Com a novetat i a causa 
de la reforma de les escoles de Gaserans, el 
mateix dia van decidir celebrar la Matança del 
Porc, que habitualment se celebrava el mes de 
novembre. Va ser un dia rodó. A les vuit del 
matí vàrem sortir de la meta i vam començar a 
gaudir del magnífic entorn que ens envolta. Els 
més competitius la varen fer volant i els altres, 
com en el meu cas, van anar de passeig gaudint 
d’un dia perfecte de sol radiant. La recompensa 
que ens esperava era un bon entrepà de 
botifarra per a tothom i a més un obsequi 

ben original: un barret ben xulo. Una dutxa 
ben fresca i cap a la matança del porc. Tots no 
paràvem de mirar la nova cara de les escoles. 
Podem dir que va ser una bona presentació 
de les reformades escoles de Gaserans. Tots 
ben entaulats i a dinar s’ha dit! Ni un núvol, 
va passar... quina calor! Però el bon menjar i la 
meravellosa companyia ens va fer passar una 
molt bona tarda! I per acabar, una micona de 
música per a tothom.

Un gran dia d’exercici i bon menjar, què més es 
pot demanar! L’any que ve apunteu-vos-hi, no 
hi falteu!

MARxA DEL RoSER I MATAnçA DEL PoRC
10 d'abril
Àngela Torné de Cal Rumbo

"I aquest any el dissabte dia 9 
d'abril també es va celebrar el 

9è Campionat de Botifarra, amb 
19 parelles participants. A més, 
a la marxa van participar-hi 156 
persones i al dinar de Matança 
vam ser uns 294 comensals."
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TEATRE: "LA BAnDA DEL TEFLón"_17 d'abril
Pitu Roig de les Casetes de Can Nualart

Un cop més en Marcel ens mostra el seu humor 
irreverent i sense embuts. 

Partint d'una diva en hores baixes, que cantarà 
durant tota l'obra, se succeeixen tot un seguit 
d’escenes típiques de l'imaginari de Cascai Tea-
tre, aparentment sense connexió i molt absur-
des, però magistralment lligades amb l'ampli 
repertori de recursos escènics d’en Marcel. 

També compta amb la col·laboració del públic 
-en Marcel és tot un mestre en aquesta faceta.

Va ser una bona obra per als amants de l'humor 
de Cascai Teatre, apta per passar una bona vet-
llada de diumenge a la tarda a la Sala Polivalent.

Des de la Diputació de Girona cada any es por-
ten a terme unes xerrades de diferents temàti-
ques orientades a pares i mares. Aquesta última, 
realitzada per l’Anna Iglesias el divendres 22 
d’abril a la sala de plens de l’Ajuntament, ana-
va enfocada a tractar el tema de l’autoritat en 
positiu. 

Antigament es considerava l’autoritarisme com 
el domini d’una persona envers una altra des de 
la por i la repressió. Tanmateix, l’educació és viva 
i avui en dia la premissa bàsica de l’autoritarisme, 
que és cert que sempre hi ha de ser, és dominar 
des de la confiança i la seguretat. Els pares han 
de ser líders proactius amb diverses funcions 
com manar, informar, orientar, guiar o dinamit-
zar. Aquest líder ha de ser generós i acollidor. 

La diferència entre ser un model a seguir i mar-
car límits amb els infants és senzilla. Quan mar-
quem límits estem ensenyant a no fer certes 
coses. Per contra, quan som un model a seguir 
estem ensenyant a fer-les. 

Un dels aspectes on més va incidir l’Anna va ser 
amb l’efecte que produeix el “no”. Cal ensenyar 

en positiu, ja que sovint els pares i mestres tenim 
en boca la negativa. Canviem el “no cridis” per 
un “parla més fluix”. És senzill i els infants per-
ceben la instrucció de manera positiva.

A continuació, exposaré alguns dels perills bàsics 
que es repeteixen a casa i a l’escola i que sovint 
són una font de futurs conflictes. Per exemple, 
amenaçar amb allò que no es pot complir, utilit-
zar el xantatge emocional per aconseguir el que 
volem, vendre com alternativa allò que és una 
obligació, mentir per aconseguir que es confor-
min, abusar premiant i, per tant, comprar les ac-
tituds correctes o perdre el control cridant. 

Per contra, alguns dels bons recursos són oferir 
contrapartides per acompanyar algunes nego-
ciacions, ser conseqüents i lògics amb els proces-
sos, anticipar-nos al conflicte, avisar d’allò que 
caldrà fer i analitzar els motius quan una cosa 
surt malament per saber si són fruit d’un mateix 
esquema. 

Esperem que en futures edicions de les xerrades 
SLoF us animeu a venir!

xERRADA DEL SERVEI LoCAL D’oRIEnTACIó 
FAMILIAR (SLoF). L’AUToRITAT En PoSITIU
Sandra Nualart de Ca l'Agut

PRIMERA CAMInADA PER A GEnT GRAn 
20 d'abril
Francesca Cabra de Can Masferrer

"En aquesta caminada hi van partici-
par 220 persones, i es va convertir en 
una de les més nombroses que hi ha 

hagut."

El Consell Consultiu de la Gent Gran organit-
za caminades als pobles de la comarca de la 
Selva. Fan que tothom conegui els diferents 
llocs bonics que ens envolten. A més a més són 
rutes molt saludables i apropiades per les nos-
tres edats. Hem anat a moltes. Cada any els 
pobles van fent la seva caminada, però sempre 
visitem llocs diferents. 

Aquest any, gràcies a la col·laboració de 
l´Ajuntament, hem pogut organitzar la prime-
ra. Ha estat un èxit en tots sentits. Sempre hi 
ha una caminada curta i una de més llarga per 
als que volen caminar més.

El punt de trobada va ser al restaurant Mas-
ferrer (Can Rocà) a les 9.30 h del matí. A les 
10.00h es va sortir en direcció a l´ermita de 
Santa Bàrbara, passant primer per les vinyes 
del Serrat de Montsoriu (caminada curta, 200 
m, temps aprox. 15 minuts; caminada llarga, 
1.200 m, temps aprox. 35 minuts).

A les vinyes hi va haver una xerrada a càrrec 
del Sr. Trallero, que va informar a la gent dels 
costums que té a l’hora de portar les vinyes. 
Després, cap a Santa Bàrbara. Allà el Sr. batlle 
ens va donar la benvinguda. Vam trobar-nos 
amb un aperitiu gentilesa de l´Ajuntament 
amb molta abundància i cava. També hi havia 
bancs per poder seure i molts ho vam agrair. 
Tothom va quedar meravellat de la vista pa-
noràmica que molts ja coneixem. A les 12.00 h, 
qui va voler va visitar l´església parroquial i 
després el dinar. Al mateix restaurant de la 
trobada, amb un menú elegit pel Consell Con-
sultiu i que crec que va agradar a tothom.

En aquesta caminada hi van participar 220 
persones, i es va convertir en una de les més 
nombroses que hi ha hagut. Per acabar la dia-
da no hi va faltar la música: un bon ball molt 
animat al local de Cal Mestre. 

Esperem poder continuar i gaudir d’aquestes 
sortides.
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Ja som 1 de maig. Una vegada més comença a 
haver-hi molt moviment. Jo ja notava que en 
dies anteriors van venir a netejar els meus vol-
tants, van pujar begudes i taules. És clar, tor-
nava a venir l’aplec que es fa en honor meu. Sí, 
m’encanta l’1 de maig, ja que vénen famílies 
de Sant Feliu i d’Arbúcies a gaudir del que jo 
veig cada dia: un paisatge preciós. Durant la 
resta de l’any només puja algun ciclista o al-
gun observador d’estels, però l’1 de maig és 
diferent. Si em decoren amb flors i tot!

Ve el mossèn a fer missa. Després sempre hi ha 
balls de petits i grans, mentre alguns valents 
fan un parell de focs ben grossos per tal que la 
gent després es pugui fer la carn a la brasa. La 
gent ve molt preparada: tendals (aquest any va 
fer falta), cadires, taules, neveres… Gaudeixen 
molt de la companyia, alguns sé que només 
es veuen aquí, sota la meva mirada. Mentre 
tothom va fent les postres i el cafè s’acaben de 
vendre tots els números per al sorteig. Final-
ment es fa l’estirada de corda. Amb la panxa 
plena, no tothom pot fer gaire força…

Ja es va amagant el sol i qui més qui menys ha 
anat marxant, i m’he quedat sola altra vega-
da, sota la capa d’estrelles i vigilant tot el Baix 
Montseny fins a Blanes, esperant que algun 
ciclista o algun observador d’estrelles em tor-
ni a visitar mentre torna l’1 de maig de l’any 
vinent.

Moltes gràcies per visitar-me cada any!

TRoBADA DE SAnTA BàRBARA_ 1 de maig
Xavier Sitjà d'Els Miratges

TIRABoU: I TRoBADA DE DAnSES VIVES I 
BALLS DE PLAçA_15 de maig
Ferran Ferré antic estadant de la Mola Grossa

A Gaserans subsisteixen nombrosos vincles amb 
el passat. Cada nova generació ha deixat les se-
ves petjades, respectant els costums i tradicions 
de l’antiguitat.

Aquesta deferència és per raons dels mèrits 
aconseguits durant els anys viscuts, redactats a 
les pàgines del llibre de la història dels humans 
i condicions naturals dels pobles de muntanya.

El dia 15 de maig d’enguany es celebrà la:

 - 1a Trobada de danses vives i balls de plaça

- 16a Ballada del Tirabou de Gaserans

Programa de l’espectacle:

- Missa  en honor a sant Isidre (patró dels 
pagesos).

- Ball de Donzelles: Esbart Dansaire de Gra-
nollers. Grup adorable i seductor.

- Ball del Ciri: Grup d’osor. Perfum agrada-
ble de les flors, naturalesa viva.

- Ball del Vi: Grup La Faràndula de Vallirana. 
Invocació al déu grec Dionisos (Baco). Tastet 
de fruita de la vinya.

- Ball de Festa Major: Esbart de Gent Gran 
de Sant Celoni. Comicitat satírica, poètica i 
moralitzadora.

- Ball dels Bastoners: Grup Els Pica-soques. 
Bosquerols, sèniors i benjamins de la Selva 
gironina.

- Ball del Tirabou: Grup de Gaserans/Sant 
Feliu de Buixalleu. Testimoni verídic d’una 
època noucentista del món rural. Represen-
tació simpàtica dels homes elegants i distin-
ció en les maneres. Dones vestides de festa. 
Pageses “d’orgull”, un sentiment legítim de 
la pròpia dignitat, però sense arrogàncies.

Avui és la diada de la cordialitat i respectuo-

sa estimació. A la trobada hi havia una munió 
de gent que mostraven l’estima personal, “l’un 
envers l’altre”.

Com a colofó d’aquest acte, s’organitzà un 
darrer ball, en què tothom podia participar, 
seguint unes normes senzilles. Es tractava d’un 
vals vienès de saló (Comp. Strauss-fill). Les 
parelles avançaven donant voltes rítmicament, 
els peus gairebé lliscaven per terra, componien 
figures de “sis passos” i canviaven de parelles. 
Èxit d’acceptació per part dels concurrents. I 
per acabar, una arrossada popular!

Havia arribat l’hora dels adéus. Comiat dels 
amics i nous coneguts per magnificar la troba-
da humana i social.

Increïble era el goig de contemplar el somriure 
de les “nostres pageses”... boniques, elegants i 
d’embruix. Fermesa de caràcter i de convicció, 
que seran els mèrits i raons d’aquestes dones 
abnegades. Verdaderes heroïnes de la història.

La vida és un camí meravellós: les verdors als 
camps, la flai-
re de les vege-
tacions... ens 
creen un qua-
dre pictòric 
de la natura, 
digne de les 
millors obres 
artístiques. 

Estimats lec-
tors, una vega-
da més, desitjo 
la vostra felici-
tat i compren-
sió. Gràcies!

"Com cada any, 3 afortunats assis-
tents a la Trobada van marxar carre-
gats. Es va sortejar una espatlla, cava 
i coques i un cap de setmana a l'hotel 

Neptuno de Calella."
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FESTA D'HoMEnATGE A LA VELLESA_5 de juny
Daniel Bueno de Can Bueno

Siendo las 10.30 empezamos a personarnos en 
la Sala Polivalente toda la población de avis 
y àvies del pueblo de Sant Feliu de Buixalleu 
acompañados de nuestros familiares y seres 
queridos.

Somos recibidos por el Sr. Alcalde, que nos da 
la bienvenida con rosas y claveles, todos íbamos 
ataviados para la ocasión y sin prisas. HoY ES 
NUESTRA FIESTA.

Tras una Misa solemne el Sr. Alcalde hace el dis-
curso de recibimiento y a continuación da paso 
al presentador de los distintos eventos Sr. Mar-
cel Tomàs.

De la mano del presentador empiezan las dis-
tintas actuaciones de l´Esbart Dansaire Mont-
soriu, Colla Bastonera Els Picasoques y Picaso-
ques grup infantil. Esto me trae muy buenos 
recuerdos de mi infancia en un pueblo de la 
meseta castellana, donde en una romería ac-
tuaban danzantes al son de la dulzaina y del 
tambor delante del pueblo.

Fue muy emotivo. 

Se pasa a continuación a la elección del Padrí y 
la Padrina del año, que será la persona de ma-

yor edad del pueblo que se encuentre en la fies-
ta (hombre y mujer) y que no lo haya sido antes. 
Los elegidos rondan los 90 años.

Una alegría para los que es nuestro primer año 
de presencia como jubilado, ver que con esa 
edad se manejan muy bien en todos los senti-
dos.

Después de una buena comida familiar y total 
con el resto de compañeros, empieza la actua-
ción del presentador, quien con ayuda de vo-
luntarios forma una parodia teatral de tragi-
comedia y levanta el ánimo y las carcajadas de 
todos los asistentes. 

A continuación la actuación de l´Esbart Joaquim 
Ruyra de Blanes con una muestra de danza es-
pectacular y acogedora y que contaba con dos 
exdanzantes de l'Esbart Dansaire Montsoriu. 

Después el baile, que no deja de sorprendernos 
como bailan todavía nuestros mayores, pone el 
punto final a esta nuestra fiesta anual. 

Esperamos que nuestro Ayuntamiento manten-
ga esta fiesta de por vida, tan esperada para 
este grupo de personas que somos.

Pendent fotos

Sóc en Tomàs Argemí Garrós. Vaig néixer el 6 
de gener de 1931 a Cal Rumbo de Gaserans, fill 
d’en Pere i de la Francisca.

De petit ja m’agradava la pagesia: treballava 
la terra i em cuidava dels animals com els xais, 
vaques, gallines, etc. El que més m´ha agradat 
d’aquesta feina ha sigut estar al mig de la natu-
ra amb la persona que em vaig casar, que era la 
Pepita, i amb qui, després d’uns anys, vam tenir 
la nostra filla, la Dolors.

Seguim cuidant els nostres conreus de la ter-
ra, amb el cor i un gran somriure a la taula 
d’aquesta gran festa.

Moltes gràcies a tothom!

Com ja és tradició al nostre poble, la festa dels 
avis es va celebrar el passat 5 de juny, i els meus 
avis, com cada any, no hi varen faltar. Aquell dia 
a Can Merla els llums es varen encendre d'hora: 
en Joan i la Maria s'havien de posar guapos per 
acudir a la festa que els homenatjava. Després 
de mirar-se uns quants cops al mirall i assentir 
amb un somriure, varen anar cap a la Sala. 

Allà va començar la festa. Ells la seguien con-
tents des del millor lloc possible: la Missa, 
l'Esbart, Els Picasoques... i finalment, l'elecció 
del padrí i la padrina. La Maria no s'ho espera-
va, però aquest any va ser escollida padrina del 
poble juntament amb en Tomàs com a padrí. 
Quan va sentir el seu nom, després de la sorpre-
sa, va caminar cofoia cap al centre de la Sala tot 
escoltant repicar les mans dels assistents, que 

picaven ben fort. Va rebre les felicitacions de 
l'alcalde, acompanyades d'un ram de flors i un 
mantó que es va col·locar amb orgull. 

El dinar que va seguir a la festa va estar acom-
panyada per la família que tant l'estima i varen 
poder gaudir tots junts d'aquell dia tan espe-
cial per a ella. Ja cap al tard van tornar cap a 
casa, contents del dia viscut i del qual tant ha-
vien gaudit, un homenatge dels avis un mica 
més especial per a ells. 

Encara no us he dit qui és la Maria. Fa 66 anys 
va venir a viure a Gaserans, quan es va casar 
amb en Joan. Aquí varen començar una vida en 
comú, que han dedicat al camp i a la família. 
Ara, amb 87 anys, malgrat els entrebancs que 
dóna la vida, segueix endavant. 

Padrí - Tomás Argemí

Padrina - Maria Rossell
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REVETLLA DE SAnT JoAn_23 de juny
Núria Castanyer i Montse Rueda de la urbanització Can Cadell

La nit de Sant Joan és la nit més màgica de 
l’any, un culte al sol i a l’allargament del dia. Es 
coneix també popularment com la Nit del Foc, 
la Nit de les Bruixes o la Nit del Ros, i es celebra 
arreu la nit del 23 al 24 de juny. L’origen de la 
festa és pagà, es relaciona amb les festes que 
civilitzacions molt antigues realitzaven amb 
l’arribada del solstici d’estiu.

La nit de Sant Joan a tots ens fa pensar en una 
festa que s’allargarà fins a la matinada, les fo-
gueres, els petards, la coca, la ballaruga.

En aquesta nit, a Sant Feliu de Buixalleu, la 
nostra vila, fem una festa popular amb taules 
preparades per a tots els veïns i amics que ens 
hi volem acostar per trobar-nos i celebrar la re-
vetlla. Aprofitem aquesta data per reunir-nos 
de nou i celebrar aquesta agradable nit d’estiu. 

Tots els veïns ens trobem a la Sala Polivalent 
ben mudats i a punt per gaudir de la nit més 
curta de l’any. Anem arribant i ens trobem amb 
amics i companys de xerinola; entre abraçades, 
somriures i xerradetes, anem seient a taula per 
sopar i brindar en bona companyia. Ens acom-
panya una bona coca de Sant Joan, de pa de 

pessic i fruita confitada, de llardons, de pinyons 
i de moltes altres menes.

Un cop més hem gaudit dels bons veïns i amics 
de la nostra vila, fent passar la nit entre brindis 
i alegria, plena de bons moments, i esperant la 
propera ocasió per trobar-nos de nou i poder 
compartir la nostra il·lusió, celebrant les festes 
de la nostra vila.

Per acabar compartim la poesia de Joan Mara-
gall, poeta i escriptor català, que ens ha deixat 
meravelles com aquesta poesia.

"Més de 250 veïns i veïnes vam poder 
gaudir d'un bon sopar, un tall de coca 
i cava, del ball ofert pel Grup Rimel i el 

Dj Marvin i d'una gran foguera"

L’ADF HA CoMENÇAT LA CAMPANYA D’ESTIU 
2016

Com ja és habitual, amb una subvenció de la 
Diputació de Girona, des de l’1 de juliol funcio-
na la central Guilleries-Montseny per coordinar 
des del parc de bombers de Sant Feliu les actua-
cions de vigilància i intervenció de les ADF de la 
Selva i comarques de l’entorn.

També ens vam trobar, el dissabte dia 16 de ju-
liol, un grup de l’ADF i els caçadors del senglar 
de Sant Feliu per fer una pràctica i rebre ins-
truccions de treball amb màquines pesants.

A les set de matí ens vam trobar 16 persones a 
les Cases Ramones de Sant Feliu i el coordina-

dor de la pràctica ens va explicar les utilitats de 
les màquines pesants en un incendi: ja siguin 
per l’atac directe al foc (tapant amb terra o bé 
traient combustible); l’atac indirecte (fent camí 
per arribar a un lloc per preparar una defensa 
o un nou emplaçament dels mitjans terrestres, 
o sigui per obrir contrafocs), així com mantenir 
nets camins i franges de prevenció.

Després de donar-nos unes instruccions bàsi-
ques de seguretat i presentar-nos el protocol 
corresponent vam començar una pràctica de 
dues hores en què tots vam poder veure la ma-
nera de treballar quan en un incendi puguem 
fer suport a una màquina pesant.

ADF
Guilleries-Montseny 
Josep Sanitjas de Can Campeny

ELS FoCS DE SANT JoAN

Ja les podeu fer ben altes,

les fogueres aquest any:

cal que brillin lluny i es vegin

els focs d’aquest Sant Joan.

Cal que es vegin de València,

de Ponent i de Llevant...

i en fareu també en la serra

perquè els vegin més enllà (...),

i el crit d’una sola llengua

s’alci dels llocs més distants

omplint els aires encesos

d’un clamor de llibertat!

Joan Maragall
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Associació de 
Joves de sanfa
Paula Pla de Can Sidro Pla i Devi Londner de Can Patrona

El dia 21 de maig es va dur a terme la 
retransmissió de la Copa del Rei amb pantalla 
gran i servei de bar a la Sala Polivalent de 
Sant Feliu de Buixalleu. Aquest any la copa es 
disputava entre el Barça i el Sevilla. L’equip culer 
va obtenir una victòria molt merescuda: va ser 
un partit molt intens amb jugades inesperades 
i de molt patiment. La participació en aquest 
esdeveniment no va ser gaire elevada, ja que, 
com tots hem sentit als diversos mitjans de 
comunicació, el partit es va dur a terme un 
diumenge a les 9.30 del vespre, la qual cosa 
va ser molt criticada per tots aquests ja que 
sabien que hi hauria una baixa visualització 
del partit en llocs públics tal com va passar a 
l’esdeveniment organitzat pels Joves de Sanfa. 
Tot i això, estem molt contents d’aquesta 
vintena de persones que ens van acompanyar 
durant la retransmissió de tot el partit amb 
els nervis a flor de pell en tot moment i van 
gaudir amb nosaltres de l'esperit culer i del bar 
organitzat a càrrec nostre.

Seguidament el dia 25 juny vam dur a terme 
una marxa nocturna apte per a tot tipus de 
participants. Es va iniciar a l’església de Grions 
a les 22.00 h. Passava per Can Jepic, Can Nua-
lart i molts altres racons magnífics i especials 
de Grions. Va ser un recorregut de 12 km que 
combinava corriols, camins de sorra i llargues 
pujades d’asfalt. Per a tots els participants vam 
oferir un bon entrepà i coca de Sant Joan per 
recuperar les forces. També vam premiar tots 
els participants amb obsequis dels joves de San-
fa: motxilles, bosses per als entrepans, samar-
retes, gorres i molts altres. La participació a la 
marxa va ser d'unes 40 persones, la qual cosa 
va ser excel·lent. Esperem tornar a repetir una 
caminada nocturna de cares a l'estiu que ve i 
que us animeu a participar-hi.  

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
Un any més i un cop acabada la temporada, vo-
lem fer una mica de balanç de com ha anat i 
fer-vos partícips de la satisfacció que ens dóna 
seguir ballant i donant cops de bastons una 
temporada més.

Els petits de la colla aquesta temporada han 
seguit amb moltes ganes i il·lusió amb en Lluís 
Ribas al capdavant. Els hem pogut veure ballar 
amb molta força i en alguna ocasió, com a la 
Festa de la Vellesa, inclús ballar i cantar al ma-
teix temps, tot un repte i aconseguit amb nota! 
Cada vegada fan més balls i amb més dificultats 
i sempre ens deixen amb la boca oberta.

Els grans de la colla al setembre, quan vàrem 
començar la temporada, si una cosa teníem clar 
és que per nosaltres el ball de bastons és una 
forma de passar una bona estona i que aquest 
any no volíem acabar la temporada sense es-
trenar un ball amb el qual ens divertíssim molt 
i que quan la gent ens veiés ballar li transmetés 

alegria i marxeta. Així ho hem fet! Amb moltes 
ganes i amb el granet de sorra que cadascú ha 
aportat per treure la coreografia i tirar-la en-
davant, hem pogut estrenar el ball de la Patum.

Durant la temporada la gent del poble ens 
heu pogut veure participar en diverses festes 
del poble: Trobada de Santa Bàrbara, Ballada 
del Tirabou i Festa d’Homenatge a la Vellesa. 
Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres 
de les nostres actuacions i animem a tothom a 
provar-ho!
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Esbart dansaire 
Montsoriu
Gemma Formiga de Can Rata Esbart Dansaire 

Montsoriu

Ens toca fer resum de temporada, i tocaria par-
lar de les actuacions que s’han fet aquest any..., 
però parlarem de tot el que envolta l’esbart! 
L’esbart és més que això!

Aquesta temporada va començar amb canvis 
importants per als nens! S’han incorporat dues 
monitores més, la Berta i la Luli, que són dan-
saires i monitores de l’Esbart Joaquim Ruyra de 
Blanes. S’han encarregat dels mitjans i de les 
grans (perdoneu que no utilitzi els noms correc-
tes dels grups, però per als pares i mares encara 
són grans, mitjans, petits i minis!).

A Cal Mestre no es para i està tot ocupat! La Síl-
via a baix amb les petites i a dalt les grans! Qui 
ho hauria dit, no, que estaria tot ple de nenes i 
nens assajant?

Les mares i pares aquest any hem allargat la tem-
porada a Sant Feliu: uns al bar del Restaurant 
Masferrer que ens dóna acollida a tots, ens té 
la llar de foc encesa els dies que fa més fred, els 
altres per fora si fa bon temps, a caminar (hem 
de confessar que aquest any hi ha hagut més 
mandra... i hem estat molt ocupades), alguns ju-
guen a bitlles, i els nens que no assagen juguen 
per fora, o es recullen davant de la televisió.

També ha servit de cuina improvisada, per fer 
galetes! Sort de la Francesca (com em diu sem-
pre que jo li digui...), que és BoNA GENT!

I per Nadal a Cal Mestre taller de manualitats 
per decorar les taules de la Quina... i sopar dar-
rere! Un dia que ens tornem els grans petits i 
anem a tot drap amb les pintures, les purpurines 
i, també s’ha de dir, amb les pistoles de silicona!

Ja us he dit que l’esbart és més que actuacions! 
I és clar que són importants! Sortides a la Roda 
d’Esbarts Catalònia, a Barcelona, a casa, a Igua-
lada, també a Blanes i Banyoles.

Nervis previs a les actuacions, els nens assagen 
a tot gas, i el grup del WhatsApp bull! Us en 
farem un resum.

I us podeu imaginar la resta de WhatsApp's! Els 
resums després de les actuacions són fotos de 
grups, de vestuari, de les danses... i després de 
les actuacions...

Els pares encantats... tot i que algun nen digui: 
“Si ens hem equivocat...!” “Des de fora no hem 
vist res! Ho fan estupendo!”

I aquesta temporada...

I us podeu imaginar la resta...

De moment WhatsApp no ha incorporat la icona 
dels dansaires... ens conformem amb la flamenca!

I ja us feu una idea de com ha anat la tempora-
da: un èxit dels nens i nenes a les actuacions, a 
Santa Bàrbara gaudim d’un dia en un dels en-
torns més macos de Sant Feliu, el temps es va 
aguantar i ens va permetre als que ens vam que-
dar un bon dinar amb companyia d’amics, men-
tre els nens volten per l’entorn amb feines de 
fer-los plegar per tornar cap a casa.

La festa d’avis, molt maca. Com cada any, la 
festa més important. Entre vestidors, sort que 
des de fora no es veu, nervis, repassant ordre 
de grups, ai! Una goma que s’ha trencat, una 
brusa esquinçada! Ai! Una de nerviosa; l’altre, 
impacient, i un de lesionat... Ai! Quin patir! Però 
al final van sortint grup a grup quan en Mar-
cel Tomàs els demana... Ai! No el sentim des de 
dins! Sort que hi ha una llista amb l’ordre de 
balls! 

I al final surt tot bé!

I a la tarda un plus de luxe! Veure ballar l’Esbart 
Dansaire Joaquim Ruyra de Blanes, i veure les 
monitores ballant! 

oh, quina emoció! Fantàstiques!

I ja està, ara només queda el dinar de comiat 
de temporada! Nens que es remullen i juguen, 
els pares i mares xerren, parem taula entre tots. 
Aquest any no hem compartit plats ni postres 
com fèiem sempre. Aquest any hem tingut cui-

nera excepcional que aquest any va amb els fo-
gons a tot gas entre galetes i macarrons! Ens ha 
donat un dia de descans. Un molt bon dinar!

I ara, a descansar, a madurar idees per a la festa 
dels 30 anys... De moment guardeu la data del 
17 de setembre. Promet ser una festa molt maca, 
i tots els pares i mares dels nens de l’esbart algu-
na cosa rumiarem i alguna cosa farem! 

El grup del WhatsApp estarà inactiu una tem-
porada... De moment, volem desitjar-vos bones 
vacances!

Hola pares i mares!

A tal hora tots els nens apunt! 
Nenes amb monyo, i penjoll.

Es faran galetes per vendre a Sta.
Bàrbara! Així recollirem diners 
pel 30 aniversari de l’Esbart!

La venda de galetes ha estat un 
èxit!!!!!!!
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CARME MASSAGUER I ALSINA. Filla de Jo-
sep i Doloras, va ser la petita de 7 germans i va 
néixer el 18 d’abril de 1916 a Mas Quadres de 
Massanes, encara que sols hi va estar fins als 15 
mesos. En aquell temps li varen diagnosticar una 
pulmonia molt forta, i després que el metge els 
va dir als seus pares que no hi havia res a fer 
per salvar-la, el pare va anar a veure l’ermità de 
la Serra, ja que li havien dit que ell tenia molts 
remeis per curar la gent. Li va donar un preparat 
d’extracte de romaní per curar-la. En pocs dies la 
Carme estava totalment recuperada.

Després varen marxar a viure a Can Ventura de 
Martorell, on va passar la seva infància fins als 
10 anys. Allà va ser el lloc on va anar a l’escola 
i d’on guardava el millor record d’haver viscut.

Quan es varen traslladar a viure a Can Grau 
Llorenç de Franciac, va deixar d’anar a l’escola 
i és on va passar la joventut, aprofitant també 
a temporades la feina d’anar a servir en cases 

particulars a Mataró per poder guanyar alguns 
diners. En aquella època també va coincidir la 
Guerra Civil on el seu germà Joaquim va morir 
al front. Ella comentava que per poder anar a 
veure la seva germana que vivia a Massanes, hi 
anava sempre caminant des de Franciac.

El 1942 es va casar amb Josep Massó Serra, 

La Carme tenia moltes ganes que li féssim l’entrevista, va dir que tenia molt per 
explicar-nos, que amb tants anys li havien passat moltes coses, tenia una gran 
memòria i molts records per compartir... Llàstima... no va poder ser... pocs dies 

abans ens va deixar. Però la seva filla, l’Elvira, molt amablement, ens ha comentat 
algunes coses i ens ha proporcionat unes fotos per poder fer un petit reportatge i 

retre un homenatge a la nostra àvia centenària.

Carme Massaguer i Alsina
Veïna centenària

Dolors Vilà de Can Palet i Esther Gubert de les Casetes de Can Nualart

de Can Pau de Gaserans, lloc on es va traslla-
dar a viure amb els seus sogres, en Miquel i 
l’Elvira. D’aquesta unió varen néixer en Miquel 
(18/8/1945) i l’Elvira (4/9/1948).  El dia del nai-
xement de l’Elvira feia una gran tormenta amb 
llamps i trons, i encara que es va avisar a la lle-
vadora, a causa del mal temps no arribava, per 
la qual cosa en el moment del part es temien 
el pitjor i varen decidir batejar el nadó ràpida-
ment. Per sort, tot va anar bé i més endavant va 
ser batejada a l’església. 

L’Elvira també ens explica una anècdota de la 
seva mare: la Carme una vegada va passar molta 
por, ja que era al principi de viure a Gaserans 
quan, un dia al matí, va agafar el tren per anar 
a mercat a Sant Celoni i els cossos de seguretat 
la va detenir perquè en demanar-li el “Salvo-
conducto” per identificar-la, ella no el portava. 
Llavors no la varen deixar baixar a Sant Celoni 
i juntament amb dues persones més se les em-
portaven detingudes cap a Barcelona. Però, més 
tard, va recordar que al fons de la bossa que 
portava hi duia una “Cédula” vella i, en ensen-
yar-la, li varen dir que ja podia baixar del tren... 
però ja era a Granollers, i llavors no era com ara, 
que pots avisar a la família amb una trucada 
de telèfon. En aquella època passaven els trens 
amb poca freqüència i finalment va poder retor-
nar a casa seva al capvespre. 

La Carme va enviudar el 5/8/1972. En el 1988 va 
ser àvia d’una nena, la Carme. Posteriorment, 

l’any 1996, junta-
ment amb l’Elvira i 
la Carme, es varen 
traslladar a viu-
re a Can Garsa de 
Grions.

En els últims 4 anys 
va perdre la visió 
dels dos ulls. Ella 
era una persona 
que s’adaptava a 
qualsevol situació 
i acceptava de la 
millor manera tot 
el que anava pas-
sant. No va voler 
mai que ningú li 
donés el menjar, 
era capaç de fer-
ho sola. Comenta-
va que en perdre 
gradualment la vista, va anar desenvolupant els 
altres sentits, com el tacte i l’oïda. Darrerament 
descansava moltes hores, i si no, escoltava la te-
levisió.

Carme, ens hauria agradat molt poder fer per-
sonalment l’entrevista, però el destí no ens ho 
ha permès. Has tingut un llarg camí; ara et toca 
descansar i som nosaltres els que hem de seguir 
endavant i saber agrair a tots els avis el que ens 
heu ensenyat.  Gràcies a tu i a l’Elvira per tot el 
que ens ha explicat dels vostres records! 

El passat 18 d’abril de 2016, la Carme 
Massaguer i alsina va celebrar 100 
anys envoltada de la família -filla, 
néta i nebots-. Des de l'ajuntament, es 
va voler fer explícita l'admiració que 
despertava aquest fet. I és que de ben 
segur que al llarg de 100 anys ha viscut 
moltes alegries alhora que també ha 
passat per períodes durs. Per aquest 
motiu, l'alcalde del municipi, Josep 
Roquet, i el regidor de l'ajuntament, 
Sixte Morera, van entregar-li una placa 
commemorativa.

En record de...

100 anys

L’Elvira ens va dir que dels 7 germans que eren la seva mare, 5 d’ells varen 
superar els 90 anys... així doncs, nosaltres hem volgut continuar el reportatge 
amb els avis del nostre municipi que també superen els 90 anys, i en tenim 7!
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Veïns i veïnes del poble de 
més de 90 anys

Mercè Magem i Ferran. 94 anys
Maria Masferrer de Can Masferrer

La MERCÈ MAGEM I FERRAN va néixer el dia 
24 d’agost de 1922 a la Caseta d’en Félix, a Ar-
búcies. De petita, juntament amb els seus pa-
res, en Miquel i la Pietat, i els seus germans, en 
Pere, en Feliu i l’Assumpció, van venir a viure a 
Cal Banyut de Gaserans.

Recorda que era una casa petita amb poc 
bestiar i poc conreu, però sí que hi havia un 
gran taronger que donava moltes taronges, 
que eren molt bones. Anaven a buscar l’aigua 
de la casa i del bestiar al pou de Can Lladó, ja 
que amb el de casa seva no era suficient. Per 
rentar la roba, anaven amb el cubell a l’esquena 
a rentar al rec de Can Muné. Si es posaven 
malats, havia de venir el metge des d’Hostalric 
amb cavall. Els seus germans anaven a l’escola 
de Gaserans, però ella havia d’anar a jornal a 
collir castanyes al Vilar tot el dia, on al migdia 
els portaven el dinar. En acabar el dia havien de 
garbellar-les per poder separar les grosses de 
les petites, i tot seguit ensacar-les.

També va anar a cavar 
els camps de blat de 
moro, blat i d’altres 
cereals a diferents 
masies, com a Cal 
Rumbo, a Can Pells o al 
Viver Forestal.

Els diumenges es 
trobaven tota la colla 
de nois i noies a qui 
passaven a recollir de 
casa en casa a peu i 
per corriols per poder 
anar a ballar tots junts 
al Garduix. Allà feien 
ball amb un piano de 
maneta, compraven 
números per la rifa de 

la toia i, si els 
tocava, s’ho 
menjaven tots 
plegats.

Per Sant Jordi 
de l’any 1949 es 
va casar amb en 
Pere Masferrer, 
de Can Pinet, on 
es va traslladar 
a viure a 
partir d’aquell 
moment. A la 
casa també 
hi vivien els 
seus sogres, 
en Narcís i la 
Maria, i els cunyats, en Lluís, en Miquel i en 
Joan. El seu viatge de noces va ser a Barcelona 
i Montserrat.

Ha tingut dos fills, en Narcís i la Maria. Durant 
anys, ella es va dedicar a les feines de la casa, 
però també ajudava en Pere en el conreu de la 
casa o anava a buscar feixines a la muntanya de 
baix (Ramió) amb el carro i el cavall, i més tard 
les portava a Breda per vendre-les als ollers. 

Més tard va treballar a les línies d’embotellar a 
la fàbrica Skol fins que va tancar.

Va enviudar l'any 2007.  

L’any 2012, va ser padrina de la Festa 
d’Homenatge a la Vellesa de Sant Feliu. Un dia 
molt feliç per a ella i inoblidable per a tota la 
família.

Actualment viu a Can Pinet Nou, ben cuidada 
per la família. És àvia d’en Jordi i la Meritxell i 
besàvia de l’Emma, l’Èlia i l’ona.

RITA MARTÍ I EXPòSIT, 
nascuda el 16 de juliol de 
1922 a Bitlloc de Massanes. 
És la més petita de 3 ger-
manes i totes continuen 
vives: la Teresina, que viu 
a Hostalric i que el dia de 
Sant Llorenç va complir 100 
anys, i la Pepeta, que viu a 
Fogars, que en té 98.

Després de Massanes, 
va anar a viure a Can 
Jan de Grions, i des 
d’allà anava a l’escola 
d’Hostalric, a les 
monges.

Quan tenia 16 anys va 
tenir una caiguda, o més 
ben dit, la reixa d’un 
desguàs que hi havia 

davant la farmàcia d’Hostalric va cedir, i ella 
s’hi va enfonsar. A causa d’aquest fet, va 
estar tres anys molt malament del genoll, 
i més de deu anys seguint amb les cures. Li 
va quedar la cama amb mobilitat reduïda, 
però això no va impedir que fes el que 
més li agradava: ballar. De gran va seguir 
ballant a la llar dels jubilats sempre que va 
poder i caminant mínim 1 hora diària.

A Grions, es va casar en primeres núpcies 
amb Joan Taberner, amb qui varen tenir 
una filla, la Dolors, nascuda el 13 d’agost 
de 1948. Va quedar viuda després 
de 15 anys. Més tard se’n va anar a 
viure al carrer Ravalet d’Hostalric, 
quan es va casar en segones núpcies 
amb Salvi Martí Mas. Va treballar 
més de 5 anys a l’empresa Inacsa 
de la Batllòria. Més endavant, es 
varen traslladar al carrer Major, on 
va tornar a enviudar. Va ser el 19 

de desembre del 2000 quan definitivament 
s’instal·la a Gaserans a viure amb la seva filla, 
gendre i néta.

La Rita és una persona que sempre ha tingut una 
relació molt especial amb la seva néta, l’Anna, 
amb qui sempre han estat molt unides... i ara 
la seva gran devoció és amb el besnét: l’Adrià.

Moltes felicitats, Rita, pels 94 anys, i que 
segueixis gaudint de la família!

Rita Martí i Expòsit. 94 anys
Dolors Taberner de la urb. Ducat del Montseny

I començem amb l'àvia empadronada més gran del poble:

El 10 d'agost de 2016 la germana 
de la Rita, la Teresina, va celebrar 

els 100 anys, reunint a la família i a 
les 3 germanes.
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L’ÀNGELA XAMANÍ I RoURA va néixer a Cal 
Trillo de Gaserans el 10 de juliol de 1925. Era la 
sisena de catorze germans. No va anar a l'escola 
cap dels germans. Van començar a treballar 
quan encara tenien l’edat de jugar. Però tots 
eren molt intel·ligents. Com la seva mare, la Ma-
tilde. Entre els llocs on va treballar l’Angeleta hi 
ha la farmàcia de Breda, i també va fer de cui-
dadora d’unes nenes d’una família anglesa que 
es va traslladar a viure aquí per dirigir la fabrica 
Skol. Aquesta feina li va permetre aprendre an-
glès. Jo el practicava amb ella, i quan la família 
va tornar a Anglaterra ella va anar a treballar a 

la fàbrica de la Skol.

Com que era soltera, 
va ser la qui va cuidar 
la seva mare i els seus 
germans bessons. 

Amb vuitanta anys, 
en quedar-se sola, va 
decidir aprendre a 
conduir, perquè es va 
adonar que no podia 
anar al poble de 
Breda a fer les seves 

Àngela Xamaní i Roura. 91 anys
Teresa Bros neboda

La CoNCEPCIó PUIGDEVALL I TEIXIDoR va 
néixer a olot, a la casa pairal de les Cols, a 2/4 
de 9 del vespre del dia 6 de juliol de 1924. Els 
seus pares eren en Josep Puigdevall Cols i la Jo-
sepa Teixidor Vilaró.

Es va casar a olot, a les Cols, on hi ha un petit 
oratori, amb Joaquim Iglesias Dalmau l’any 
1950.

Ens explica que es van conèixer arran de la 
guerra. El seu pare i el pare d’en Joaquim es 
varen fer amics durant la guerra i varen tenir 
una forta amistat. Per les festes del Tura 
convidaven els amics de Sant Feliu a olot, que 
hi arribaven amb el carrilet. Així és com les 
famílies i els fills es varen anar coneixent.

La Concepció recorda la primera vegada que va 
venir a Sant Feliu, quan encara no eren xicots 

amb en Joaquim. Resulta que el seu pare no 
podia assistir a un enterrament d’un familiar 
i hi varen anar ella i la seva mare. El que no 
sabien era com seria de difícil arribar a l’església 
de Sant Feliu. 

Varen sortir d’olot amb cotxe de línia fins 
a Girona. Llavors varen agafar el tren fins a 
Hostalric. Quan varen arribar a Hostalric varen 
preguntar com es podia arribar a Sant Feliu... Els 
varen dir que amb taxi, però que el més proper 
era a Arbúcies i que ja estava ocupat. Els varen 
dir que anessin tirant a peu cap a Sant Feliu per 
la carretera d’Arbúcies, que ja trobarien algú 
o l’autocar de 
línia. I això és el 
que varen fer, a 
peu cap a Sant 
Feliu -era a ple 
hivern. Quan 
ja arribaven a 
can Vilar varen 
veure com 
l’autocar de 
línia marxava... 
Varen fer tard! 
Just després, 
quan varen 
preguntar a 
can Vilar com 
ho havien de 

En VICENÇ PAGÈS I PoCH és fill de la Maria 
Poch i en Joaquim Pagès i va néixer a Maçanet 
el 18 de desembre de 1923. Té vuit germans: 
Francisco, Josep, Maria, Pere, Joaquim, Enric i 
Elvira. I té més de deu nebots.

En Vicenç de jovenet treballava a bosc, 
desbrossant... Més tard va treballar a la Cisa, 
i més tard va estar quinze anys treballant a la 
Tybor, on es va jubilar quan tenia seixanta anys.

Recorda que dos dels seus germans varen anar 
a la guerra i que tots dos varen tornar, gràcies 
a déu. Ell encara era jove per anar-hi.

Ens explica que els seus pares tenien vaques, 
unes trenta, i mataven tres porcs a l’any. Tenien 
terres on plantaven blat; feien la farina i la 
portaven a vendre a can Bassas, on els donaven 
el pa.

Varen venir a Grions quan els de l’autopista 
els varen expropiar terres a finals dels anys 
60. Primer va viure amb el seu germà Enric i 
després es va fer la seva casa.

Recorda que fa un parell d’any es va trencar el 
fèmur i des de llavors s’està en una residència 
de Santa Coloma de Farners.

La seva gran passió sempre ha estat l’hort. A 
Grions tenia un gran hort amb tota classe de 
verdures que donava als nebots; també en 
congelava una part. Ara a la residència també 
té un hortet i se’n cuida ell. Ara just acabava de 
plantar raves.

Concepció Puigdevall i Teixidor. 92 anys
Esther Gubert de les Casetes de Can Nualart

Vicenç Pagès i Poch. 92 anys
Esther Gubert de les Casetes de Can Nualart

fer per pujar a Sant Feliu, van saber que l’amo 
de can Vilar havia marxat amb el carruatge... 
Una altra vegada arribaven tard! Els masovers 
de can Vilar els varen explicar com pujar fins 
a Sant Feliu pel dret des d’allà. Després de 
totes les peripècies varen arribar just quan 
començava l’enterrament.

La Concepció en arribar a Sant Feliu recorda 
que va dir: “Em penso que encara que perdi 
el seny no hi tornaré pas mai més, en aquest 
poble.”

Després, acabada la funció, varen saludar a 
la família Iglesias i, al dir que eren la família 
Puigdevall, les varen tractar com a reines i la 
tornada va ser tranquil·la i en cotxe.

A partir d'aleshores comença una relació de 
les dues famílies més íntima i hi anaven per les 
Festes del Tura. En Joaquim i la Concepció es 
van enamorar.

Varen tenir sis fills: Josep Maria, Anna Maria, 
Joaquim. Lluís, Montse i Conxita. I tenen sis 
néts també: Jaume, Berta, Josep Maria, Roser, 
Xavier, Joaquim i Maria.

La Concepció també recorda molt les festes 

majors de Sant Feliu, 
perquè tenien els músics 
a dormir i a dinar a casa 
seva i, com que tenien un 
piano, feien gresca fins 
ben tard.

La Concepció es va 
dedicar molt als fills i, 
com que varen estudiar 
a Mataró i Barcelona, els 
acompanyava i estava 
sempre pendents d’ells.

També recorda que 
la seva sogra posava 
injeccions i ella li prengué 
el relleu. Durant molt de 
temps tots els veïns de la 
zona anaven amb ella a 
punxar-se o curar-se ferides... Era la infermera 
de la zona. Recorda que el que primer va 
punxar va ser en Pere de can Bohils.

Va enviudar el 8 d’octubre de 2003 i ara dedica 
el temps a estar per casa i cuidar les flors que 
té a fora, sobretot una hortènsia de color blau 
que un veí li va donar.

La NúRIA PUJoLRÀS I RECASENS, 
va néixer l'1 de gener de 1925. Es 
va casar amb en Jaume de Cal Teixi-
dor l’any 1949, i va ser llavors quan 
va deixar el veïnat del Regàs –ella 
era la filla gran del Molí del Regàs– 
i va iniciar una nova vida al veïnat 
de Sant Feliu. Amb en Jaume –de 
qui va enviudar el 2013– van tenir 
tres fills (la Montserrat, en Miquel 

i la Maria) i cinc nétes (la Susan-
na, la Laura, la Núria, la Cristina i 
la Raquel). A la Núria sempre li ha 
agradat explicar anècdotes i his-
tòries a les seves nétes, sobretot 
dels moments que més empremta 
li han deixat al llarg de la seva vida. 
Actualment, la Núria ja té tres bes-
néts i dues besnétes.

Núria Pujolràs i Recasens. 91 anys
Raquel Massaguer de Cal Teixidor
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Un CD amb la imatge de la Mare 
de Déu de Montserrat
Mossèn Rossend Roca

És sobre el Sant Rosari. Presenta els cinc miste-
ris de Goig, els cinc de Dolor, els cinc de Glòria i 
els cinc misteris de Llum.

Després de l’anunci de cada misteri, cita el text 
evangèlic que narra l’escena del misteri que es 
contemplarà durant el rés del Parenostre i de 
les deu Avemaries, precedit d’un petit motet de 
música sacra. 

Així, al primer misteri de Goig, cita l’evangelista 
Sant Lluc, capítol 1, versets del 26 al 38. I a cada 
misteri hi afegeix una breu reflexió. Així, al pri-
mer misteri hi afegeix: “L’exemple de Maria ens 
ha de ser llum i guia per esforçar-nos a complir 
sempre la voluntat de Déu. I a col·laborar per 
fer Jesús present al món.” 

Com que ens poden ser molt profitoses, cita-
rem les de cada misteri que porta el CD. Així, el 
segon misteri de Goig diu: “Que Maria ens aju-
di a adquirir la virtut de la diligència. Disposats 
sempre a ajudar a qui en tingui necessitat.” 

Al tercer diu: “Que el Diví Nadó ens doni la 
seva salvació, i ens beneeixi amb la seva pau.”

El quart, que és la presentació de Jesús al tem-
ple, diu: “Simeó digué a Maria: -‘I a tu una es-
pasa et traspassarà l’ànima’”. I el comentari és: 
“Que per intercessió de Maria sapiguem ofre-
nar a Déu els moments bons i els moments do-
lents; les hores bones i les hores difícils.” 

Al cinquè misteri de Goig, “Jesús perdut i tro-
bat al temple”, la petició és: “Que Maria ens 
ajudi sempre a trobar Déu.”

REFLEXIoNS SoBRE ELS MISTERIS DE DoLoR
El primer: “L’oració de Jesús a l’Hort de Getse-
maní: ‘Jesús pregava insistentment:‘Pare meu, 
si és possible, que passi lluny de mi aquest cal-
ze, però que no faci la meva voluntat, sinó la 
vostra’”. Comentari: “Suprema lliçó: aprendre 
a fer sempre la voluntat de Déu per dolorosa i 
difícil que sigui.”

Comentari al segon misteri: “Que la interces-
sió de Maria ens obtingui la fortalesa per fer 
front a tota mena de patiments tant físics com 
morals.” 

Al tercer misteri: “A imitació de Jesús, hem 
d’aprendre la bondat i la mansuetud.” 

Al cinquè misteri de Dolor: “Quan et trobis o 
et sentis com clavat a la creu de la malaltia o a 
qualsevol altre sofriment o creu, aprèn a mirar 
la creu de Crist, que ajuda i dóna vida.”

Abans, en el quart misteri, havíem reflexionat 
sobre l’afirmació que havia fet el Diví Mestre: 
“Si algú vol venir darrere meu, que es negui a 
si mateix, que prengui la seva creu cada dia, i 
que em segueixi (Sant Lluc, 9,23).”

REFLEXIoNS SoBRE ELS MISTERIS DE LA 
GLòRIA
Al primer: “La resurrecció concorda molt bé 
amb l’anhel universal de sobreviure. Amb la 
seva resurrecció, Crist llançà un crit de vida per 
dir-nos que la nostra esperança no és en va, té 
un fonament.” Al segon misteri: “Que Santa 
Maria ens ajudi a saber mirar sovint al Cel i a 
esperar-ne la vida perdurable promesa per Je-
sucrist.”

Al tercer misteri: “Que la Verge Maria ens ob-
tingui la vinguda de l’Esperit Sant sobre les 
nostres ànimes i ens ompli dels seus 7 dons i 
dels dotze fruits de l’Esperit Sant.”

Al quart misteri: “L’Assumpció de la Mare de 
Déu: Que pel vostre trànsit gloriós assistiu-me a 
l’hora de la meva mort i porteu-me amb Vós a 
la glòria celestial.”

En el cinquè misteri de Glòria, en què conside-
rem l’Assumpció de Maria en cos i ànima al Cel, 
hi veiem el compliment del seu càntic: “El Seny-
or ha fet en mi meravelles, des d’ara totes les 
generacions em diran benaurada.”

REFLEXIoNS AL MISTERI DE LA LLUM
Jesús amb el seu baptisme al riu Jordà santificà 
les aigües del nostre sagrament del baptisme 
i sentírem la veu del Pare: “Aquest és el meu 
Fill estimat en qui tinc la meva complaença. 
Escolteu-lo.”

En el segon: “Jesús, a intervenció de Maria, 
converteix l’aigua en vi en les noces de Canà, 
obrint el cor dels deixebles a la Fe. Ara Maria 
també ens diu: ‘Feu tot el que Jesús us digui.’”

En el tercer: “Jesús predica l’arribada del Reg-
ne de Déu i perdona els pecats al paralític de 
Cafarnaüm. Amb aquest acte Jesús comença a 
exercir el misteri de la misericòrdia, que conti-
nuarà exercint a través del temps, sobretot mit-
jançant el sagrament de la Confessió, que Ell 
instituí el dia de la resurrecció, quan digué als 
Apòstols: ‘Rebeu l’Esperit Sant. A qui perdona-
reu els pecats els seran perdonats.’”

El quart: “La glòria de la divinitat resplendeix 
en el rostre Crist. Els Apòstols queden més dis-
posats a rebre els efectes de la Passió que din-
tre poc anava a sofrir el seu Mestre.”

El cinquè: “Jesús institueix l’Eucaristia, que per-
petuarà fins a la fi dels temps, quan digué als 
Apòstols i als seus successors: ‘Feu això que és 
el meu memorial. I mostrà el seu amor per tota 
l’humanitat. Ho diu Sant Joan.’ Ell que sempre 
havia estimat els seus, els estimà fins a la fi. (Jo, 
13,1).”

La PEPITA BLASCo I oLIVELLA va néixer a Bar-
celona el 17 d'agost de 1926. Els seus pares es 
varen casar a l'església de la Concepció de Bar-

celona i ella va ser 
batejada a la Cate-
dral. És filla única 
i el seu pare es va 
morir quan ella te-
nia 3 anys.

Avui he anat a veure 
la més jove del 
grup, la Sra. Pepita 
Blasco i olivella, 
una persona a qui 
li agrada preservar 
la seva intimitat; 
és discreta, intel·li-
gent i una dona a 

qui li agrada cuidar-se. Em comenta que el temps 
passa tan ràpid que ella ja va parar el rellotge 
fa molt. Però això no vol dir que s’hagi quedat 
estancada en el passat, tot al contrari! És una 
dona d’admirar, que passeja cada dia pel seu 
jardí, escolta la ràdio, mira la televisió i llegeix 
molt per estar sempre molt ben informada, tant 
de política com del que passa arreu del món. 
Pots parlar amb ella de qualsevol qüestió.

És amant de les “pedres” i de tot el que té relació 
amb la història. Potser va ser un dels motius que 

la varen portar fins 
a Cal Ferrer Lluís 
fa quasi quaranta 
anys, una casa 
petita, deshabitada 
i en mal estat de 
conservació. Primer 
com a llogatera, 
i més tard ja com 
a propietària, va 
anar arreglant la 
casa de mica a mica 
al seu gust, fins a 
deixar-la totalment 
restaurada i molt 
acollidora. Un lloc on ella hi viu en companyia 
de la Sra. Maria Nila molt a gust.

Ella diu que ha tingut la gran sort de tenir molt 
bons veïns i que sempre l’han ajudat en tot. 
Recorda que al principi de venir de Barcelona 
a Gaserans amb tren sempre tenia molt bona 
acollida d’en Pepet i la Dolors de Cal Capità o 
l'ajuda d'en Joan de Can Palet en els moments 
de posar l'aigua, el telèfon o l'any 94 amb el foc.

Sé que li agrada tenir les coses preparades, però 
la veritat és que, encara que la visita d’avui ha 
estat improvisada, he passat molt bona estona 
amb la xerrada que hem tingut.

Moltes gràcies, Pepita, i felicitats!

Pepita Blasco i olivella. 90 anys
Dolors Vilà de Can Palet

compres caminant.  Van sorgir dificultats per 
poder treure’s el carnet, ja que no hi havia cap 
cas que amb vuitanta anys comencés a conduir 
un cotxe. Però no la va aturar res, i finalment ho 
va aconseguir. Va conduir fins als vuitanta-vuit 
anys. Un  bon dia, després d'estar sense conduir 
uns quants mesos per una ferida a la cama,  
va decidir que potser ja no era el moment de 
tornar-hi.

Gràcies al fet que la meva mare era l’única 
germana que li quedava amb vida, he tingut la 
sort d’estar molt amb ella. M'ha ensenyat tantes 
coses!

- Que si de veritat es vol alguna cosa, amb 
perseverança l’aconseguirem.

- A no tenir por de res. Mai he vist que la tieta 
tingues por; per a ella no existeix la paraula 
por. La meva mare també era molt valenta i 
decidida com ella.

- Que la vida és per gaudir-la i no preocupar-
se per res. Jo em preocupava molt per ella, 
per com ho faria si no aconseguia el carnet 
de conduir, per si estava malalta, per si es 
quedava sola. Ella només em deia:  “Nena, 
no et preocupis! Déu sap 
per què fa les coses”. 

Tot el que he après d'ella, i 
que és molt, ara ho ensenyo 
a la meva filla i a tothom 
que s’escau. 

Ara passa hores en 
companyia de les nebodes 
i del seu gos Petit. És una 
dona que mai ha estat 
malalta i que no es prèn cap 
medicament. 

Fotografia on surten 10 dels 14 germans. 
Filera superior d'esquerra a dreta: Teresa, 
Matilde, Angeleta, Maria i Lourdes. Filera 
inferior d'esquerra a dreta: Climent, els 
bessons Fernando i Josep, Alfredo i Ezequiel.
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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, la Maria Rossell i en Joan Vilà, de Can 
Merla; en Josep Morera, dels Quatre Vents; la 
Maria Campeny i en Juli Brunet, de Can Ra-
mió; la Quimeta Sibina i en Francesc Julià, de 
Cal Xicarro; en Tomàs Argemí i en Joan Xa-
maní, de Cal Capità; la Lluïsa Plademunt, de 
Cal Pop; la Montserrat Daniel, de Cal Rumbu; 
en Josep Avellaneda, de Cal Ferrer; en Jaume 
Dordal, de Can Cadell, i en Martí Saula, de 
Can Masferrer. Han exposat els seus records 
en una xerrada amb en Joan Catafal, de Can 
Bres, i en Jaume Fugarolas, natu-
ral de Can Mateu.

Tal com ha reconegut el total de 
la gent entrevistada fins ara, tam-
bé aquí tots els presents s’havien 
adonat que ben passat el mig 
matí del dia 10 fumava un foc 
forestal a Gualba, però tothom 
considerava que a causa de la 
llunyania no arribaria fins aquí, 
per tant no hi havia perill per al 
nostre poble. Algú remarca que, 
fora del greu que sap un foc a 
bosc, no pagava la pena de pen-
sar-hi més. Parlant d’aquest inici 
del foc, l’opinió unànime és que 
els comandaments van donar pre-
ferència a salvaguardar la zona 
del parc natural del Montseny, 
i van descuidar els altres flancs 
perillosos d’escampar-se, fins i 
tot una part majoritària dels pre-
sents declara que més tard s’han 
assabentat que una mala avi-
nença dificultava les labors entre 
els distints nivells d’apagafocs. 
Coincideixen a dir que en un 
principi tant els mitjans aeris com 
els bombers, des del primer mo-
ment, van ser enviats a apagar 
l’incendi de Gualba cap al flanc 
que amenaçava el Parc Natural 
del Montseny. Creuen que tant 

el comandament com els bombers, els quals 
eren de la banda de Barcelona, no estaven 
entrenats per combatre un foc forestal, en 
aquell moment s’assegurava que no tenien 
unitat d’acció i que les connexions per om-
plir d’aigua els camions cisterna no endolla-
ven amb les unions dels hidrants del territori, 
així els que no portaven un ràcord de recanvi, 
provocaven un bon desori. 

El dia 11 els bombers de Barcelona havien 
estat canviats per efectius dels parcs de Gi-
rona, i van millorar molt l’eficàcia, tant per 
part del comandament com de les mateixes 

Veïns de la parròquia de Gaserans
Col·loqui del 27 de maig de 2014

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

Cloenda del CUrs de CaTeQUesi 2015-2016

Preparació per a la primera comunió i per a la confirmació
Maria Mercè Sabadell de Can Jan

"opino que..."
El diumenge dia 12 de juny es va cloure, a 
l’església parroquial de Sant Llorenç de Gaserans, 
el curs de catequesi que s’ha realitzat els dilluns 
a la tarda a l’església parroquial de Sant Gabriel 
de Grions.

El docent ha estat en Josep Negre, catequista laic 
que ha instruït en la doctrina cristiana alumnes 
de primera comunió i alumnes de confirmació.

Hi ha tres sagraments d’iniciació cristiana: el 
baptisme, l’eucaristia i la confirmació.

- El baptisme significa l’entrada de la persona 
a l’església. És la immersió en la fe cristiana i 
ens fa fills de Déu. El bateig és un do de Déu, 
pel qual no cal haver fet mèrits. Per això es sol 
fer durant la infantesa.

- La primera comunió és una cerimònia en la 
qual es celebra la primera vegada que una 
persona batejada pren part a l’eucaristia. La 
preparació la  realitzen nens entre els 8 i els 
9 anys.

- La confirmació és el sagrament que completa 
el baptisme i amb el qual es reben els dons 
de l’Esperit Sant per tal de viure i testimoniar 
l’amor de Déu en les paraules i en els fets. La 
preparació per a la confirmació la fan nens 
entre 13 i 18 anys per tal d’enfortir el vincle 
amb l’església.

Ja que tots els alumnes d’enguany hauran de 
continuar la catequesi durant el proper curs 
escolar, convidem des d’aquestes ratlles tots els 
nens i nenes i famílies interessades a celebrar 
aquests sagraments que ens acompanyin en la 
propera edició.

Des d’aquestes ratlles donem les gràcies a mossèn 
Rossendo Roca pel seu suport i il·lusió per tal de 
mantenir vives les parròquies del nostre poble.

També agraïm a l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu el bon tracte i les facilitats per disposar 
del local de les antigues escoles de Grions. 

Vols participar 
a Sant Feliu 

Diu?

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

Anima’t
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forces i recursos. Tenien punts de comanda-
ment a Breda i a Buixalleu. Més tard es va sa-
ber que els bombers, sobretot el dia 10, foren 
destinats exclusivament a defensar les cases 
del foc, especialment de les urbanitzacions, 
ja que es tractava d’un bé de supervivència 
per a la gent. Remarquen que el dia 10, per 
tant, els bombers van ser destinats a altres 
indrets considerats de més significació i aquí 
foren vistos en poques ocasions, únicament 
reservats al salvament puntual d’algunes 
cases, fins l’endemà, que apareixien més as-
síduament. A la reunió es comenta que els 
entrepans i begudes que rebien els voluntaris 
sobre la mateixa primera línia de foc, a fi de 
no haver d’abandonar les feines d’extinció, 
arribaven especialment de Breda. 

La Quimeta Sibina i el seu fill Francesc diuen 
que el foc ja arribava a Breda cap a les 4 de 
la tarda, arrasava vertiginosament el turó de 
Santa Anna i de manera quasi sobtada envaïa 
casa seva i les cases veïnes. Ja feia estona que 
havia començat tothom a salvaguardar els 
seus dominis amb l’aigua de la xarxa i amb 
tots els mitjans casolans al seu abast, i van 
continuar així tota la tarda, es van ajudar en-
tre tots els veïns i es va comptar amb els volun-
taris que s’hi anaven afegint. En el transcurs 
de tota la tarda a Cal Xicarro únicament hi va 
caure una cubella d’aigua d’un mitjà aeri, que 
no recorden si es tractava d’un helicòpter o 
un avió. En Martí Saula també evoca l’esforç 
compartit per salvar les seves cases i recorda 
com el foc, que venia de Sant Llop i de Breda, 
en pocs moments es va apoderar de tota la 
plana d’en Serrabou envoltant aviat Can No-
lasco, respectant, però, la casa davant la de-
cisió dels que la defensaven, fins a fer-se to-
talment amo de les Brugueres i escampant-se 
enllà sense parar. La Maria Campeny i en Juli 
Brunet descriuen, així mateix, que Cal Vigatà 
va ser salvat pels voluntaris, com també ho va 
ser la Casa Nova d’en Ramió. Tot s’encenia, la 
minsa herba del pati cremava fins a deixar la 
terra nua, el vent de ponent provocava un es-
petegar colpidor i un aterrador bombardeig 
de foc. En Jaume Dordal afegeix que a Can 
Cadell, tot i ser defensat tant com es podia, 
el pas del foc va cremar dues cases de la ur-
banització, l’una quasi totalment i l’altra par-
cialment.

Tothom passava aquests patiments sense ser 
possible de comptar amb l’auxili dels bom-
bers, els quals anaven de corcoll i no foren 
vistos fins cap al final de la tarda a les Brugue-
res. Preguntat en Florenci Pla, de Can Sidro 
Pla, ens refereix que quan el foc baixava de la 
carena de Can Montalt cap a Can Lleganya, va 
trobar aquí la colla de voluntaris de Fogars de 
la Selva que intentava la protecció de la casa, 
pagesos ben organitzats i experimentats, ave-
sats a participar en la defensa del medi na-
tural de la zona, els quals de la mateixa ma-
nera van haver d’afrontar la perillosa situació 
sense el suport dels bombers, comptant amb 
l’esforç compartit dels veïns i dels homes de la 

família de la casa. Ben avinguts tots plegats, 
amb els pocs recursos de què disposaven, or-
ganitzen ràpidament un contrafoc controlat 
que els permet aconseguir el que semblava 
impossible: salvar la casa, que es trobava molt 
a prop del bosc, de la impetuositat de les fla-
mes que feien veritable basarda. Entretant les 
dones de l’habitatge havien estat evacuades 
cap a la carretera general a fi de trobar-se 
més segures. Un cop van acabar d’aquí, tant 
el mateix dia com el següent, els voluntaris de 
Fogars van continuar treballant amb la ma-
teixa determinació per tot el poble. 

Enraonant amb en Florenci Pla recorda com 
el contrafoc que va salvar Can Lleganya, en 
el qual també va participar, alhora va aju-
dar a deslliurar la urbanització Ducat del 
Montseny, mentre el foc que cremava per la 
banda de dalt es va aturar en una petita vall, 
una mica abans d’arribar a la urbanització. En 
Florenci va continuar defensant el bosc i les 
cases d’aquella zona conduint els voluntaris 
i distribuint l’aigua que anava traginant la 
gent amb molt d’esforç, fins i tot arribà algun 
camió cisterna de bombers, així després de 
lluitar amb un gran esforç repartit entre tots, 
sentint plegats el perill del foc a flor de pell, 
aconsegueixen evitar que cremin les cases de 
Can Crous, Can Gibernat i Can Sidro Pla. En 
Florenci fa esment especial d’un fet inaudit, 
que sembla excedir dels límits naturals: la nit 
del dia 12 al 13, la primera que podia dor-
mir després de dos dies d’esgotament sense 
descansar, fou despertat i requerit de nou per 
ajudar a apagar un foc a Can Rourell, ja que 
un llamp acabava de caure i incendiar un suro 
i les flames s’havien propagat en un dels tros-
sos de bosc que el foc passat havia indultat. 
Constatem com el llamp d’una tronada seca, 
sense pluja, s’aferrissava increïblement en un 
minúscul clap d’arbres vius deixat per la gran 
catàstrofe, un fenomen meteorològic més 
que s’afegia a les condicions atmosfèriques 
extremes dels dies anteriors, una confabula-
ció en el pitjor sentit de tots els déus mitolò-
gics del temps.

El foc semblava que volava quan saltà d’una 
banda a l’altra per tot el llarg del torrent que 
separa les Brugueres de la serra de Sequer, i 
es va salvar miraculosament de cremar el sot 
de la Bòria, el qual estava plantat de plàtans. 
Sense temps d’adonar-se’n, totes les cases de 
la carena de Can Mateu van quedar envolta-
des de foc, recorden que totes elles van patir 
destruccions en els seus annexos i en els béns 
del seu entorn, com passà especialment amb 
els porxos de quasi totes elles. Ens parlen de 
Can Sobirà, Can Ramió, Can Roca, Can Mateu 
i Can Crous. En Josep Masferrer de Cal Ma-
txo ens explica, en una conversa amb ell, que 
havia participat en les tasques d’extinció de 
l’incendi en les cases de més amunt de la se-
rra fins que aquest, en poca estona, l’acorralà 
a casa seva mateix, diu que els remolins del 
vent es transmutaven en boles de foc que 
avançaven instantànies i fulgurants assolant-

ho tot, aleshores amb la família i voluntaris 
obren un contrafoc abans d’arribar, gràcies 
al qual atenyen salvar la casa de cremar-se. 
També hi van arribar els bombers. Consultat 
en Narcís Vallès, recorda com van poder sal-
var també l’edifici de Can Baldiri quan esta-
va completament envoltat de foc, comptant 
amb els escassos mitjans casolans, resultat de 
la determinació decidida dels seus propietaris 
i l’ajut dels voluntaris desplaçats. 

La Maria Campeny i en Juli Brunet recorden 
que a Can Ramió, entre tots els que es tro-
baven allí preparats, servint-se dels mitjans 
que estaven a la seva mà, pogueren salvar la 
casa de l’envestida del foc diabòlic que arri-
bava procedent del bosc proper i resseguint 
les herbes que feien de fil conductor a totes 
bandes. Sense poder-hi fer res es cremà el 
porxo i el cobert de davant amb tota la palla 
que guardava. Quan ja tot semblava contro-
lat, l’escrupolositat en la vigilància de qual-
sevol imprevist, els va fer adonar que a cau-
sa del foc que havia arribat fins a la mateixa 
paret de ponent, aquest havia pres en una 
biga central que tenia sortida a fora, la qual 
s’hauria anat brasejant somortament fins a 
poder incendiar la casa. Inspeccionant meti-
culosament tot l’edifici es van adonar també 
que una guspira havia agafat i anava ence-
nent a poc a poc el menjar sec guardat a la 
pallissa, el qual, de no tenir la sort de ser-hi a 
temps, hauria cremat la casa. Fan constar que 
aquesta perseverança metòdica dels pagesos 
en el control del foc quan semblava apagat 
va fer que se salvessin moltes cases. En Juli 
remarca que veient la brutalitat del foc era 
clar que no se’l podia aturar, quan avançava 

per terra cremant les herbes i malesa anava a 
tal velocitat que no tenia temps ni de propa-
gar-se als arbres, mentre que quan cremava 
per sobre les capçades, les flames seguien les 
rames dels arbres amb tanta rapidesa que ni 
tan sols el foc baixava a terra. El mateix Juli 
recorda haver viscut altres incendis anteriors 
a les Brugueres i, com a experiències a tenir 
en compte, remarca que en cada un d’ells el 
foc sempre havia seguit la mateixa direcció 
del vent calent de sud-oest a nord-est, cir-
cumstància que permet esperar el foc més 
endavant en la mateixa direcció a fi de domi-
nar-lo abans que es pugui tornar irreductible. 
També creu interessant remarcar que quan 
ja s’ha extingit el foc cal vigilar bé el cremat 
dos o tres dies més, ja que, com va passar en 
un d’aquests incendis, que quan ja semblava 
ben apagat, el foc havia anat seguint somor-
tament una arrel de pi per sota terra i havent 
resseguit uns 19 metres reapareixia al bosc 
viu, calava foc de nou al sotabosc i els arbres i 
provocava la mobilització dels veïns altra ve-
gada per apagar-lo.   

Amb la mateixa celeritat el foc aplegava en-
terament la serra de Cal Ferrer, fins a assaltar 
tot Gaserans. Retornant una mica al principi, 
ells diuen que a la plaça de Gaserans s’estava 
celebrant amb molta assistència el tradicional 
aperitiu de sortint de missa d’ofici per la dia-
da de Sant Llorenç. La gent es mirava amb in-
quietud la massa de fum que encara sembla-
va lluny, alguns van optar per acostar-se-li a 
veure en quina situació es trobava. La majoria 
van acabar de fer el vermut, i van marxar cap 
a casa sense tenir-les totes. Al cap de dues o 
tres hores, quan encara molts estaven dinant 
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a casa seva, d’una manera immediata van 
haver de lluitar esforçadament per salvar-se 
d’aquell allau de foc que arribava corrent a la 
mateixa velocitat que el fort vent que feia, i 
es va acabar aquí per tothom recordar-se que 
era la festa major.

La Lluïsa Plademunt explica com a Cal Pop 
estaven dinant a l’era, a l’ombra frondosa 
dels arbres del costat, amb la companyia de 
la seva família i amics convidats a la festa, 
quan en un instant van sentir el crispant es-
cruixir del canyer del torrent de Can Mateu, 
només de mirar-s’ho, però, el foc ja cremava 
per tot arreu del voltant de casa seva, sense 
adonar-se’n ni de com havia arribat. Deixant 
tots precipitadament el dinar, sense recordar-
se de les postres, la seva mare va treure el to-
tal d’atuells grossos de la casa, nous i antics, 
per anar-los om-
plint tots plegats 
amb l’aigua de la 
xarxa. La Lluïsa 
diu que, com si 
fos un prodigi, tot 
de cop van trobar-
se envoltats de 
voluntaris que ni 
tan sols havien 
vist arribar, amb 
la seva ajuda en-
cara van poder 
salvar la casa de 
cremar-se. Conta 
com la Guàrdia 
Civil va fer mar-
xar tota la gent, 
petits i grans, de 
les cases cap al 
pla i la carretera 
general, conside-
rats els llocs més 
segurs, però ella 
i la seva mare en-
cara van poder 
retornar-hi quan 
ja tot l’entorn ha-
via cremat, per ser a temps encara d’anar mu-
llant els rodals a fi de prevenir els intents de 
revifalla. 

La Maria Rossell, en Joan Vilà i en Josep Mo-
rera expliquen que a Can Merla a l’arribada 
del foc hi eren la família i alguns voluntaris 
remullant els rodals i fent tot el possible, amb 
els mitjans al seu abast, per salvar la casa, una 
fita que van aconseguir amb molt d’esforç. 
Amb tot i això es cremà el porxo amb el trac-
tor a dintre, així com la pallissa amb les bales 
de palla. El foc consumí tot l’entorn i camps 
de Can Merla, es continuà passejant pel nu-
cli antic de cases, Can Joan va cremar i es va 
enderrocar totalment, així com també el foc 
brasejà una part de Can Beltran. Com passava 
arreu es varen sentir desemparats, ja que en 
cap moment van poder comptar amb el su-
port dels bombers. En Josep Avellaneda diu 
que, com en la majoria de casos, ells van po-

der salvar la casa de Cal Ferrer, però es va cre-
mar el porxo. Diu que la impressió que feia la 
foscor quasi total a ple dia, sentir propera la 
remor inquietant de l’abrandament, dirigir la 
vista cap a la tapadora de fum que era el cel 
o cap a la terra tota encesa, feia la percepció 
de la fi del món.

Els presents que ho van viure comenten que 
l’arribada del foc a la serra de Regadiu esde-
vingué tan dramàtica com ho havia estat en 
tot el poble. Els veïns s’havien d’enfrontar al 
foc compartint els seus escassos mitjans amb 
l’inestimable esforç dels voluntaris, sense 
l’ajut dels bombers, de la manera caòtica que 
el mateix embat del foc provocava. En Tomàs 
Argemí i en Joan Xamaní exposen com es 
van cremar parcialment la casa de Cal Capi-
tà i els annexos de Cal Ferrer de la Serra i de 

Cal Rumbo, així com la integritat d’algunes 
cases abandonades. En Joan afegeix que ell 
creu que l’actuació dels veïns i voluntaris fou 
sempre exemplar, per l’experiència i coneixe-
ment de la situació, així com pel seu esforç 
continuat, però no així la intervenció dels co-
mandaments, que estima que va ser de desco-
neixença del domini de les seves obligacions. 

La Montserrat Daniel exposa com a Cal Rum-
bo van deixar anar i donar llibertat de movi-
ments a les dotzenes de vaques que tenien 
a les quadres, amb la finalitat que es defen-
sessin del foc que ho envaïa tot, seguint el 
seu propi instint. El bestiar s’anava situant 
als llocs on hi havia menys flames, però el foc 
que sotjava les herbes, deixant el terra pelat, 
anava apareixent insospitadament produint 
doloroses cremades a les panxes i sobretot als 
braguers de moltes de les bèsties, havent de 
patir molt dolor i fins a quedar estèrils per 

sempre. Es van cremar moltes bales de palla 
i de menjar ensitjat que tenien emmagatze-
mades. Explica que la percepció que recorda 
d’aquell moment és el de trobar-se encercla-
da al bell mig d’una escalfor infernal, amb 
un aire asfixiant pel fum i per la pudor dels 
porcs i les bèsties abrusats pel mateix foc, tot 
plegat transmetia sensació de mort i, alhora, 
envoltada d’un soroll eixordador, creia que 
era l’horror de l’apocalipsi final.

L’endemà, dia 11, el foc revifà fort i, amb els 
canvis de vent, retornà enrere repassant amb 
virulència les parts de bosc que s’havien sal-
vat el dia abans. Tothom estigué de nou molt 
alerta de protegir casa seva. El foc arrasà les 
Penyes Roges, cremà els corrals i molta part 
de l’interior de la casa de Can Draper. A Can 
Palet es presentà fins a apropar-se a la casa, 
però amb la presència de molts voluntaris 
que ho tenien tot net i remullat, entre tots  
van salvar la casa de les flames. Tots estan 
d’acord que el dia 10 els hidroavions i heli-
còpters van tenir una presència molt escassa 
a Gaserans. El dia 11, en canvi, hi havia més 
helicòpters, combatent millor el foc, fins a 
acabar l’aigua de totes les piscines. Recorden 
com després de dos dies de suors i de soroll 
estrepitós i eixordador, arribava el contrast 
del silenci sepulcral del dia després, la deso-
lació envaïa tothom, la mirada es passejava 
per un paisatge cadavèric, de cendres, estèril 
i sense vida com si es tractés d’una semblança 
de la lluna. Les primeres nits les soques enca-
ra cremaven, i escampaven de llums la foscor 
de les vetlles, retornaven a flor de pell la por 
i el pessimisme i encongien encara més el cor.

El dia 11 estigué a l’ajuntament, de coordi-
nador dels mitjans d’extinció, el conseller 
d’Agricultura, senyor Francesc Xavier Mari-
mon, i fins i tot el mateix president de la Ge-
neralitat, senyor Jordi Pujol, es presentà a Cal 
Capità a fi d’interessar-se pels estralls del foc, 
dues visites que demostren la importància 
que, de manera immediata, l’administració 
del país va donar a l’excepcional magnitud 
d’aquest incendi. Hi van ser presents també 
periodistes de tots els mitjans de comunicació 
del país, els quals van interessar-se a fons per 
la tràgica situació i en van informar en cròni-
ques molt reals, tant als diaris escrits, sobre-
tot als de Girona, com en diversos programes 

de ràdio i de televisió. Aquelles cròniques in-
formatives, per mèrit dels que les han sabut 
conservar, ajuden a preservar la memòria de 
la tragèdia natural més gran que s’ha produït 
en els últims segles. 

Com ha passat en els col·loquis anteriors, 
tots els presents creuen que el més impor-
tant per extingir un foc és la prevenció, 
apagar-lo quan encara s’hi és a temps. Quan 
la propagació s’escapa de les mans i es fa 
incontrolable com ho fou l’incendi de 1994, 
amb les condicions atmosfèriques d’aquells 
dies, tothom està d’acord que el sentiment 
d’impotència de la societat va ser total, que 
és impossible d’apagar per més mitjans que 
s’hi oposin, almenys fins que, com en aquella 
ocasió, es produeix un canvi de temps, una 
derivació inesperada cap el refrescament de 
la temperatura i un relleu definitiu en la di-
recció i l’escalfor del vent. Estan d’acord que 
quan arriben els dies que recorden aquell es-
tiu, a tots els assalta el temor que es pugui 
tornar a produir un incendi com el que van 
viure. Diuen que una lliçó que n’han après és 
la de decantar suficientment de la casa els co-
berts per guardar la palla o la d’allunyar-ne 
la situació dels llenyers, dos emmagatzemat-
ges que, per la proximitat, en aquella ocasió 
van ser els perills més immediats de facilitar 
l’entrada del foc a l’interior de les cases. 

Encara que quan parlen d’aquells fets no ho 
reconeguin, tothom va ser molt valent fent 
el que va poder per salvar les cases dels veï-
nats, sempre enmig d’un foc dantesc que 
abassegava arreu tot el que hi havia, amb el 
fum que cobria el firmament fent del dia nit, 
adaptant-se volgudament al risc d’unes con-
dicions de vent i de temperatura molt perillo-
ses que amenaçaven la seva integritat física, 
però superant el risc i la por amb valor i corat-
ge van sortir-ne, quasi miraculosament, sense 
prendre mal. Els homes i moltes dones es van 
determinar salvar casa seva, guiats sobretot 
per la resistència a flaquejar dels homes més 
grans, ningú va voler abandonar, desafiant i 
exposant-se amb fermesa als riscos del foc. 
Està ben contrastat que aquesta apreciació 
val per avaluar el comportament dels cente-
nars de veïns i voluntaris que van participar 
en el salvament de les cases en tot el municipi 
de Sant Feliu de Buixalleu.

En Vicenç Buhils ens explica que el dia 10 les 
condicions atmosfèriques eren les ideals per 
a la propagació d’un foc forestal, remarcant 
que les mateixes circumstàncies ja s’havien 
donat algun dia anterior, una percepció que 
comparteix amb la totalitat de la gent entre-
vistada fins ara. Diu que el foc cap a la se-
rra de Bosc d’Amunt va arribar procedent de 
Sant Llop, per Pagès de Dalt de Breda, entre 
les 4 i les 5 de la tarda. Travessà el Repiaix per 

l’indret del Pont del Mut i continuà pel veïnat 
de Can Martí Escarré de Breda cap a Cal Re-
baixí, Cal Notari i la Torre de la Mora, va cal-
cinar tot el bosc, rostolls i plans d’herba que 
trobà al seu pas, va respectar només la casa 
de Cal Rebaixí, que es trobava defensada per 
voluntaris. Cal Notari, que, per cert, ensopegà 
en un procés de restauració, sense bigues ni 
portes, s’esfondrà totalment. 

Seguint al compàs de la bogeria del vent, el 

Col·loqui del 13 de juny de 2014
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L’any 1994 el parc de bombers de Sant Fe-
liu de Buixalleu tenia la seu al Mas Riera de 
Grions i la seva gestió depenia de la Diputa-
ció de Girona i del municipi. Es tractava d’un 
cos de bombers permanent dedicat a tasques 
de salvament i a combatre tota classe de focs, 
tant forestals com urbans, si bé la seva pri-
mera raó de ser havia estat la voluntària vi-
gilància i apagament del foc als boscos de la 
comarca. El cos estava constituït per sis bom-
bers: Ramon Massaguer i Soler, Carles Sala i 
Vilaltella, Pere Argemí i Borrell, Melcior Pintu 
i Vives, Francisco Vela i Pérez, manats com a 
cap superior per en Josep Blanché i Martí.

El dia 10 d’agost estaven de guàrdia en Car-
les Sala i en Pere Argemí. A mig matí el vigia 

forestal del castell de Montsoriu, un vigilant 
destacat per avisar del primer senyal de qual-
sevol possible incendi des d’aquest lloc de 
vista privilegiada, els va informar per la ràdio 
que cap a la Batllòria o Gualba es veia una pe-
tita columna de fum. Es desplacen a un punt 
alt des del qual poden observar la situació del 
fum i mitjançant la ràdio informen el centre 
de Girona i d’aquí el seu comandament els 
dóna l’ordre d’actuar en aquell foc. Així cap a 
¾ de 12, en companyia de dos forestals més, 
es posen en marxa amb el camió cisterna, un 
Pegaso Egipci, fins a arribar a la zona del foc 
per un camí d’accés directe, i van ser els pri-
mers bombers a presentar-s’hi per la banda 
d’aquella pista forestal.

Bombers del Parc de Sant Feliu
que estaven de guàrdia el primer dia

Col·loqui del 6 de novembre de 2014

foc prosseguí bosc enllà i va acabar d’abatre 
al seu pas la poca obra dreta que quedava 
de les cases abandonades, es va acostar fins 
als volts de Can Llana i Lli, aquí donà un salt 
inversemblant per salvar la casa, que quedà 
indemne. Continuà atacant el turó de la Tor-
re de la Mora, el qual, tot i la seva altitud i 
extensió, molt poblat de bosc, cremà en poca 
estona per totes les bandes assolellades, i va 
deixar amb una vida molt precària els claps 
de suros, l’únic arbre que pogué resistir el foc. 
En canvi, tot el costat del vessant del Rieral 
s’escapà de la crema. Al cim del turó el pas 
del foc deixà al descobert les restes de la tor-
re i d’un antic baluard defensiu, les últimes 
de les quals feia molts anys que no es veien i 
molta gent no les sabíem. El foc arribà a cre-
mar fins a l’Alzina del Paraigua, un arbre d’un 
amplíssim brancatge que quan hi eres a sota 
semblava un paraigua, molt coneguda per la 
gent de bosc. Molt a prop en Vicenç hi tenia 
uns vint ruscs que foren totalment calcinats, 
igualment com uns vint més que en tenia a 
mig turó de la Torre de la Mora. 

Amb la mateixa voracitat el foc havia calci-
nat els boscos de Can Biel Moliner i de Can 
Joanic, dues cases que no van cremar, empa-
rades pel coratge dels propietaris i grups de 
voluntaris. Més amunt Cal Mestre, Cal Formi-
guer i els seus indrets van romandre il·lesos 
a causa d’un d’aquells canvis de vent sobtats 
dels que tots els entrevistats parlen, el qual 
inesperadament va derivar el foc cap a altres 
direccions, i va preservar també molta part 
de bosc de tot el nord de Gaserans. Durant 
la nit l’abrandament perdé tota la intensitat 
i quedà estacionat a la capçalera del Sot de 
la Bòria. Les flames continuaven sense treva 
rumb a la zona de Can Miloca i al petit pla de 
Cal Rei, accedint a la Plana d’en Serrabou. El 
foc que entrava per un altre indret de Sant 

Llop, en mitja hora havia cremat tot el turó 
de Santa Anna de Breda i arribava a la serra 
de les Brugueres, es trobava a la Plana d’en 
Serrabou amb el que venia de més amunt i 
continuava per tot Gaserans. En Vicenç diu 
que els camps i els rostolls cremaven encara 
més de pressa que el bosc, i desplaçaven el 
foc d’una banda a l’altra en un vist i no vist.

El dia 11 tota la zona absolutament carbo-
nitzada oferia poc perill, però no així tota la 
part forestal que s’havia salvat del dia abans, 
ja que per un dels capricis del vent, el foc que 
es mantenia somort al Sot de la Bòria va re-
prendre amb la mateixa violència que el dia 
anterior, i va cremar de nou amb una fúria in-
abastable i amenaçant perillosament les cases 
dels indrets per on prosseguia. Un helicòpter 
que venia del costat de Riells es va aturar a la 
piscina de Cal Mestre i, després de desmuntar 
una farola que destorbava, es dedicà a llençar 
aigua, fins a esgotar-se completament, per 
tota l’àrea de Cal Formiguer i Cal Mestre, així, 
quan arribà el foc, aquestes dues cases es po-
gueren salvar de ser cremades, acompanya-
des dels arbres del seu voltant. 

En Vicenç, un apassionat de sempre del bosc i 
la natura, de la flora i la fauna, féu la primera 
visita als llocs cremats que ell ha estimat tota 
la vida: les cases abandonades apareixien to-
talment en runes, com un cadàver més enmig 
d’un bosc que, en poques hores, havia passat 
d’estar ple de vida, de densa verdor, espone-
rós i poblat amb la variada fauna tradicional, 
a convertir-se en un monstruós cementiri 
de flora i bestiari, un paisatge de cendres i 
negror que omplia tots els cinc sentits de 
depressió, buidor i impotència. Totes les en-
vistes havien quedat calcinades, racons, sots, 
turons i serres, pel mig únicament quedaven 
homogènies, com fantasmes, algunes clapes 
de suros.

Els bombers sempre acudeixen a complir 
la seva obligació sense pensar en els possi-
bles perills, però només d’arribar de seguit 
s’adonen que el foc s’ha descontrolat i està 
agafant una magnitud desconeguda, sobre-
tot quan veuen que se’ls va tirant al damunt 
seu sense temps de llançar aigua ni qua-
si temps de recular. L’ambient sembla que 
s’encén i tot crema de pressa com la pólvora, 
de seguit es veu foc per tots costats i el fum 
amb prou feines deixa entreveure els camins. 
Un dels companys forestals arriba d’una casa 
que tenen al costat acompanyant una dona 
gran que camina recolzada en un camina-
dor. El seu home s’havia absentat per anar 
a buscar ajuda sense poder preveure que el 
foc avançaria a una velocitat inimaginable. 
En uns moments de gran esglai, mentre en 
Pere sorteja el foc amb el camió, els altres, 
per instint de sobreviure s’estiren damunt 
la dona a dins la cuneta de la carretera per 
protegir-la amb els seus cossos del pas del 
foc, una alenada de mort que sortosament 
tira avall per damunt seu. La llengua de foc 
crema el nas i l’orella d’en Carles, però sense 
pensar-s’hi arriben al camió i se’n surten fins a 
trobar-se momentàniament salvats. Van arri-
bant camions de bombers i una ambulància 
que auxilia la dona esmentada. Una vegada 
passat el foc els bombers es van interessar pel 
desenllaç de la situació viscuda per la família 
d’aquella casa, i van trobar la dona molt tras-
balsada a conseqüència del gran ensurt i les 

pèrdues materials, però en bon estat de salut.

El foc empès pel fort vent, aliat amb l’alta 
temperatura i la gran sequedat, ho encén tot, 
el bosc crema arreu, per totes bandes. Davant 
la impossibilitat d’aturar amb les més míni-
mes garanties d’èxit aquell allau de foc, els 

comandaments dels bombers decideixen ac-
tuar on més falta fan, ajudar a salvar de cre-
mar-se les urbanitzacions i les cases de pagès 
habitades, les quals tot i trobar-se distancia-
des les unes de les altres, es van anar trobant 
successivament envoltades pel foc entre els 
camps i boscos. En poca estona el foc va tra-
vessar, arrasant-lo pràcticament, tot el terme 
de Gualba, i només es van aconseguir salvar  
les cases urbanitzades i les de pagès, les quals 
es van deslliurar del pas del foc gràcies a la in-
tervenció dels bombers, així com en molts ca-
sos els seus estadants les van defensar ajudats 
pels forestals i els voluntaris. En Carles i en 
Pere van lluitar en moltes cases de pagès, de 
les quals ja no recorden els noms. Van estar 
també a la mateixa vila de Gualba, assaltada 
i resseguida per aquell foc infernal en tots els 
seus racons, que va cremar els arbres dels car-
rers i va repassar els jardins de cada casa. En-
tre els bombers i la gent de les cases que van 
aguantar al peu del canó, es va poder preser-
var la integritat dels habitatges, així com el 
més important, salvar totes les persones de 
fer-se mal. 

Poques hores més tard del mateix dia 10, 
els altres bombers del parc de Sant Feliu de 
Buixalleu també són mobilitzats cap al foc da-
vant l’embranzida que aquest va agafant: en 
Josep Blanché i Martí, en Ramon Massaguer i 
Soler i en Melcior Pintu i Vives comencen pel 
terme de Breda i acaben el dia defensant les 

cases i els indrets de Sant Feliu de Buixalleu 
amb el Pegaso Comet, l’altre camió del seu 
parc, si bé admeten que van passar els dos 
dies de foc pràcticament sense dormir, així 
com l’endemà. En Ramon ens diu que, lluitant 
continuadament contra un foc tan infernal i 
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tan incontrolable, no tens 
ni son ni gana. En Pere i en 
Carles expliquen que van 
passar tot el dia sense des-
cansar ni a penes menjar, 
ajudant a salvar les cases 
i les persones. Els coman-
daments es veien superats 
per un incendi de propor-
cions desconegudes. Ells 
van ser testimonis de com, 
tot i l’actuació continuada 
i a màxim rendiment dels 
bombarders des del cel, 
dels camions de bombers 
a primera línia de foc, dels 
petits apagafocs particu-
lars i el lliurament total i 
arriscat de forestals i del 
gran nombre de volunta-
ris sempre al tall del foc, 
l’amplíssim front de l’incendi es va estendre 
a una velocitat inusitada pel bosc i les ur-
banitzacions. Entrava al municipi de Riells 
mantenint o augmentant la virulència fins a 
cremar-ne més de la tercera part, ho va car-
bonitzar tot al seu pas, va entrar i passar dia-
bòlicament per Breda, Sant Feliu de Buixalleu 
i Massanes, per trobar-se aquí amb un altre 
front de foc que venia de Santa Coloma de 
Farners. 

Una realitat positiva i estimulant per a ells és 
recordar que el gran esforç humà en combat 
amb la catàstrofe més devastadora que mai 
ningú havia vist ni imaginat, que per on pas-
sava esborrava la vida de la superfície de la 
terra, no va ser en va, ja que, tot i la indefen-
sió aparent i les inestimables pèrdues econò-
miques i ambientals, en el total del gran in-
cendi es va aconseguir que poques masies i 
cases de les urbanitzacions fossin totalment 
calcinades, moltes només van quedar parcial-
ment afectades en les parts annexes i la resta 
van ser capaços de vèncer l’envestida del foc, 
alhora que es va poder salvar tota la gent. 
En Carles i en Pere expliquen que el parc de 
Sant Feliu de Buixalleu pertany als Bombers 
de la Generalitat i han d’actuar en qualsevol 
sinistre o incendi on són enviats, siguin vials, 
urbans o forestals. S’enfronten a moments 
molt compromesos sempre amb vocació de 
servei a la societat, han de passar hores amb 
esforç sostingut privats de menjar i descan-
sar, passen per situacions de risc suprem, una 
feina sacrificada que ells creuen poc conegu-
da i reconeguda per la mateixa societat, si bé 
admeten que totes les feines dedicades al bé 
públic no solen ser prou valorades. 

El vespre del mateix dia 10 ja estaven operant 
a Grions, on recorden que el foc amenaçava 
Ca l’Agut, i van arribar a temps d’ajudar a 
apagar les flames abans que prenguessin a 
la casa. En el transcurs de la nit del dia 10 a 
l’11 el foc es va calmar molt, una situació no-
més aparent, ja que al matí següent el vent 
augmenta de nou, la velocitat i les condicions 
atmosfèriques tornen a ser les del dia abans, 

els fronts del foc tornen a ser actius avançant 
pels boscos que s’havien salvat el dia anterior. 
El dia 11, segon dia de foc, els bombers de 
Sant Feliu de Buixalleu amb els dos camions 
de què disposava el parc, un Pegaso Egipci i 
un Pegaso Comet, el passen assistint i auxi-
liant la supervivència de les cases del muni-
cipi on són demanats o enviats pel seu cap 
superior, a vegades on els porta el seu mateix 
sentit comú. 

Davant tanta necessitat, en Pere Argemí i 
Garròs, del Mas Riera de Grions, el qual feia 
un any que s’havia jubilat de cap superior del 
parc de bombers, tornà a posar la seva expe-
riència al servei dels mitjans apagafocs i es va 
presentar a Cal Capità i en altres cases veï-
nes per guiar les accions dels voluntaris, o es 
va interessar perquè els mateixos voluntaris 
que es trobaven al límit de les seves forces, 
però que volien continuar actuant a primera 
línia, anessin a menjar entrepans al mateix 
Mas Riera per refer-se. Els bombers havien 
d’estar a les ordres dels seus comandaments, 
però també rebien instruccions de la Guàrdia 
Civil i dels Mossos d’Esquadra, i era totalment 
prohibit d’organitzar contrafocs, ni tan sols 
de parlar-ne. 

El dia següent, dia 12, després d’haver pogut 
descansar poc o molt, els bombers encara 
van haver de continuar treballant amatents a 
l’allau de sol·licituds dels seus serveis que arri-
baven de molts indrets del municipi, enmig 
de terres que semblava que havien mort per 
sempre, d’un desert negre i depressiu, van 
apagar amb aigua els nombrosos revifaments 
de flames que sovintejaven per tot el terri-
tori, el qual estava pràcticament cremat però 
que encara fumava arreu; revifalles que  ame-
naçaven altra vegada la integritat de les cases 
salvades les jornades anteriors dels perills del 
gran incendi. En els dies següents encara es 
van donar algunes situacions d’alarma, cada 
cop menys freqüents perquè comptaven amb 
un temps més favorable, fins que, després de 
ploure, el foc es pogué donar per completa-
ment apagat.

Nom de l'empresa: Lamitor, SA

Ubicació: C/ onyar
       Sector Industrial I
       Polígon industrial de Gaserans

Any d'instal·lació: 1986

Sector: Químic-tèxtil

Equip: 30 persones

LAMIToR SA és una empresa de Sant Feliu de 
Buixalleu situada al Polígon Industrial del 1r 
Sector de Gaserans, que treballa des de fa tren-
ta anys en el sector quimicotèxtil, i que forma 
part del mateix grup d’empreses familiars junt 
amb Construccions Metàl·liques Ferrer SA i Bie-
bles SA.

Va ser fundada el 1986 per Joan Ferrer Saba-
ter, recollint l’experiència d’una altra empresa 
pionera en el mercat de recobriments amb ma-
terials plàstics, i va ser la primera fàbrica cons-
truïda al Polígon.

Actualment hi treballen prop de trenta perso-
nes i el seu gerent és l’Aleix Ferrer Pla.

Té una estructura d’empresa familiar i està as-
sociada al Centre Espanyol de Plàstic (CEP) i a 
l’organització empresarial CECoT.

La seva activitat principal és el recobriment 
amb productes termoplàstics tals com PVC i 
PUR de qualsevol teixit, suport tèxtil, sense tei-
xir, entre altres.

Aquests articles són substituts de la pell (pell 
sintètica o símil de pell) i estan destinats als sec-
tors de la confecció, tapisseria, marroquineria, 
calçat, productes de la llar i articles especials.

És una empresa que, any rere any, ha invertit 
en la millora i modernització de tot el procés 
de producció.

Té en aquests moments quatre línies de pro-
ducció que, unides a l'estructura de petita em-
presa, ens permeten oferir agilitat, rapidesa i 
qualitat, ideals per al mercat de productes plas-
tificats.

Aquests consisteixen en tres línies de recobri-
ment per transfer (s’utilitza paper siliconat com 
a vehicle per a la fabricació del recobriment), i 
una línia de recobriment directe, a més d'una 

secció d'acabats formada per dues línies de 
lacat i estampat i tres màquines de gravar.

El manteniment de la fàbrica i la fabricació i 
instal·lació de maquinària els realitza Construc-
cions Metàl·liques Ferrer.

A partir d’ara quan compris una bossa de mà o 
unes sabates o seguis al sofà, pensa que possi-
blement estiguis utilitzant un producte fet al 
nostre poble, a Sant Feliu de Buixalleu.
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Sóc en Biel Pla, nét d'en Flori, de Can Sidru Pla. 
Aquest any he sigut campió d'Espanya amb la 
Selecció Catalana Sub-16 de futbol, però abans 
explicaré tot el meu inici com a jugador.

Tot va començar a Tordera, quan tan sols tenia 
3 anys, que els meus pares em van apuntar a 
futbol, i a partir d'allà he anat pujant catego-
ries, primer escoleta, després dos anys de pre-

benjamí, dos de benjamí i també dos d'aleví i 
la meva etapa al Tordera va finalitzar. Durant 
aquells vuit anys a Tordera vaig tenir la sort de 
guanyar 2 lligues i tenir entrenadors els quals 
em van ajudar en tot i sobretot em van ajudar 
a créixer com a jugador.

En acabar la meva etapa aleví, em va venir a 
buscar el Girona FC. Vaig començar futbol 
11 allà, vaig jugar a l’infantil B i vaig tenir 
d’entrenador en Delfí Geli, actual president del 
Girona. Vam acabar la temporada guanyant la 
lliga.

L'any següent em van pujar a l'infantil A, vaig 
tenir el mateix entrenador i vaig jugar a Divisió 
d'Honor, que és la màxima categoria d'aquella 
edat. Vaig jugar contra Barça, Espanyol, Damm, 
Cornellà... Vam acabar la lliga entre els 5 pri-
mers, i així ens classificàvem per jugar la Copa 
Catalunya, i ens van eliminar a vuitens de final. 
I va acabar la meva etapa d'infantil.

Després tocava l'etapa cadet, durant la qual 
vaig tenir en Vicenç Fernàndez d'entrenador. 
Aquell any vaig començar la temporada jugant 
amb el cadet B a preferent, però m'anaven pu-
jant de tant en tant amb el cadet A, que jugava 
a Divisió d'Honor. Amb el cadet A vaig jugar 
uns 7-8 partits, i vaig jugar entre altres contra 
Barça, Damm, Lleida... fins que a la segona vol-
ta em van pujar, ja fixe amb el cadet A. Així, 
vaig acabar la temporada amb el Cadet A, i 
també ens vam classificar per jugar la Copa Ca-

talunya, i també vam perdre a vuitens al camp 
de l'Espanyol per 4-1.

La següent temporada, que és la que he acabat 
aquest any,  col·lectivament, hem acabat sisens 
a la lliga, i també ens hem classificat per a la 
Copa Catalunya. Però individualment ha estat 
encara millor.

Tot va començar quan un dia de mitjan octu-
bre, després de l’entrenament,  el meu entre-
nador em va dir que estava convocat amb la Se-
lecció Catalana Sub-16. La convocatòria aquella 
era per disputar un partit amistós al camp del 
Prat. I a partir d'aquella convocatòria, hem es-
tat, juntament amb un altre jugador, els únics 

Biel Pla
Campió d'Espanya amb la Selecció Catalana 
de futbol Sub-16

Aquesta temporada 2015-2016 ha sigut la se-
gona que el Club de Bitlles Perxa d’Astor, de 
Sant Feliu de Buixalleu, juga a la lliga de la Sel-
va - Alt Maresme. A diferència de l'any passat, 
enguany el club ha disposat de dos equips: els 
taronges i els negres. 

En aquesta lliga hi participen dotze equips, i 
en la classificació final hem quedat en 6a i 8a 
posició. Segur que la propera temporada que-
dem en millor posició, o almenys en tenim ga-
nes i anirem entrenant perquè així sigui! Del 
que estem segurs és que ens ho passem molt bé 
jugant junts i hi ha molt bon ambient.

Vam celebrar el final de lliga i l'entrega de pre-
mis amb un sopar a casa nostra. La 
Sala Polivalent va acollir un cente-
nar de bitllaires i familiars i, pel que 
ens ha arribat, tots van marxar molt 
contents cap a casa amb el sopar i la 
vetllada que els vam oferir, amb la 
col·laboració d’en Quim i la Mercè 
del Mallorquines.

Del circuit individual sènior mascu-
lí el nostre millor jugador ha sigut 
l'Albert Fugarolas, que ha quedat en 
86a posició d’entre gairebé 300 parti-
cipants. La Marcela Ramírez ha que-
dat en la 32a posició d'entre més de 
65 jugadores en la classificació indivi-
dual sènior femení. Un aplaudiment 

per als nostres cracs!

Si algú s'anima a jugar que no dubti a posar-se 
en contacte amb nosaltres: 

bitlles.perxastor@gmail.com 

Club de Bitlles Perxa d'Astor
Resum de la temporada 2015-16

que no ens hem perdut cap convocatòria. Això 
vol dir que el seleccionador ha comptat amb 
mi per a les 20 convocatòries que s'han fet al 
llarg de la temporada fins a arribar al Campio-
nat d'Espanya.

Després de dies i dies anant a entrenar amb 
la Selecció al CAR de Sant Cugat o a Sabadell, 
va arribar el moment de la Fase Prèvia del 
Campionat d'Espanya que es jugava a Santa 
Perpètua de Moguda. Vam jugar contra 
la comunitat d'Aragó (vam guanyar 1-0), i 
també vam guanyar a Navarra per 4-0. Així, 
amb aquestes dues victòries, ens guanyàvem 
una plaça a la Fase Final que es disputaria a 
Torremolinos, Màlaga.

Allà a Torremolinos, per estar a la final, havíem 
de guanyar la Selecció Valenciana i la Selecció de 
Balears. Vam guanyar 3-0 i 1-0, respectivament. 
I amb aquests resultats ens vam guanyar un 
lloc a la final de seleccions. La vam jugar contra 
Galícia, i els vam guanyar 4-0.

Ja sent campions d'Espanya pel que fa a selec-
cions, després ens tocava jugar contra el cam-
pió d'Espanya de Clubs, que va ser el Sevilla FC. 

Vam tenir la sort de guanyar-los a penals. Al 
partit vam quedar 0-0, i  als penals vam gua-
nyar per 4-3. Jo vaig marcar el primer penal. 
I així, guanyant al Sevilla, ja érem Campions 
d'Espanya!

Personalment, vaig estar molt content, ja que 
havia jugat tots els minuts de la fase prèvia i de 
la fase final i també sent central esquerrà, molt 
content, ja que no vam encaixar cap gol.
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Els dies 26, 27 i 28 de març vam fer el cim del Caro.

El dissabte 26 vam pujar al cotxe i cap al Caro, 
que està situat a la província de Tarragona. Quan 
vam arribar al refugi vam fer una petita ruta pel 
voltant. Es va començar a fer de nit, i vam anar a 
sopar i a dormir.

El diumenge 27 ens vam despertar. Quina oloreta! 
Un bon esmorzar. Motxilles a l’esquena i cap al 
cim. Va ser súper xulo. A la tarda vam fer una ruta 
que es diu la cova Avellanes. Cansats de caminar 
vam arribar al refugi, una bona dutxa i a descansar.

Dilluns 28 ens vam aixecar i vam esmorzar, i vam 
fer la ruta de les Coves. I cap a casa hi falta gent!

ANÈCToDES

La primera la vàrem tenir quan fèiem el cim. 
Feia un vent impressionant que en prou feina 
ens deixava avançar. Jo anava agafada el meu 
pare perquè el vent em tirava al terra, la Carla 
caminava a quatre grapes per poder seguir en-
davant.

Però al final va valdre la pena arribar al cim, 
vàrem tenir unes vistes magnifiques.

La segona i última va ser quan el diumenge 
fèiem la ruta de les tres coves. Al entrar dins la 
primera cova sorpresa......... una cabra montesa 
descansant.

d'excursió al...
Carla i Júlia Fugarolas de Can Perxistor

 
Caro agendajuliol-octubre

AGoST
DURAnT ToT EL MES - Casal d'estiu
              Sala Polivalent

CAP DE SETMAnA 30 I 31 - Festa Major de Grions 
       Roures de Can Peric

CAP DE SETMAnA 3 I 4 - Aplec de Sant Segimon              
  
DIUMEnGE 11 - Diada nacional de Catalunya
              Gorg d'en Perxistor  

  

DISSABTE 17 - 30è aniversari de l'Esbart Dansaire Montsoriu                         
            Sala Polivalent

DISSABTE 24 - Participació del grup del Tirabou en 
           el Mercè Dansa
            Barcelona

CAP DE SETMAnA 8 I 9  - Sortida amb Sant Feliu d'Amunt  
   (França)
DISSABTE 15 -  19 h  Taller culinari
                         Espai Jove de Grions

CAP DE SETMAnA 22 I 23 - Sortida de cap de set-
                   mana per l'Empordà 

SETEMBRE

oCTUBRE

JULIoL
CAP DE SETMAnA 6 I 7 - Festa Major de Sant Feliu      
                        Exteriors de Cal Mestre                   

DEL 10 AL 14 - Festa Major de Gaserans          

                         Escoles de Gaserans                 

JuliOl aGOst setemBRe OCtuBRe
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 31

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 31

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 30

A més a més, totes les activitats que es fan 
anualment:

Ioga, seitai, gimnàstica dolça, gimnàstica 
hipopresiva, escola d'esquena, etc

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

Esbart Dansaire 
Montsoriu

30 
anys
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Tirabou2016
I Trobada de danses 

vives i balls de plaça

16a ballada del tirabou 
de gaserans

15 de maig de 2016


