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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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març

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

I ja ha arribat un nou número de la revista, i què millor 
que llegir històries, records i activitats del nostre poble 
per passar les tardes d'hivern davant la llar de foc? Es-
perem que gaudiu d'aquest nou número. 

Aprofitem per a desitjar a tots els lectors i lectores unes 
bones festes i un bon any nou de part del consell de re-
dacció i de tots els col·laboradors que fan possible Sant 
Feliu Diu.

åUs desitjem

Bones Festes 
i     Bon any nou
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1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió ex-
traordinària núm. 2 de data 31.05.2016. 

2-  Aprovació inicial del pressupost municipal de 
2016.

S’absenta de la sala la regidora Marta Sanitjas.

3- Aprovació del plec de clàusules administrati-
ves particulars per a l’adjudicació del contracte 
menor, urgent, oferta econòmica més avantat-
josa i un únic criteri d’adjudicació del “Projecte 
d’estabilització del talús sud de la plaça de Gase-
rans”, i simultània convocatòria de licitació. 

S’incorpora a la sala la regidora Marta Sanitjas.

4- Delegació de competències de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Buixalleu a favor del Consell Co-
marcal de la Selva per a la gestió de residus mu-
nicipals segons el Pla de Gestió Integral d’aquest 
servei.

PRIMER. Aprovar el Pla de Gestió del Servei Inte-
gral de recollida de residus del municipi.

SEGOn. Delegar en favor del Consell Comarcal de 
la Selva la competència de gestió de residus del 
municipi en els termes fixats i estipulats en el Pla 
de Gestió del Servei Integral de recollida de resi-
dus.

5- Aprovació dels annexos del conveni marc de 
col·laboració per al desenvolupament del pro-
jecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” en 
tasques tals com coordinació i promoció del pro-
jecte, recerca de finançament, desenvolupament 
del portal web i assistència tècnica a la creació, 
promoció i comercialització de productes turístics 
en col·laboració publicoprivada. L’esmentat con-
veni té un cost de 1.386,24 € per a l’any 2016. 

1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió ex-
traordinària núm. 3 de data 10.06.2016. 

2- Aprovació inicial de l’expedient d’habilitació, 
suplement i modificació de crèdit 3/2016 del Pres-
supost de l’exercici 2016.   

Vista la importància es decideix habilitar crèdit per a les 
següents inversions: execució de les infraestructures 
necessàries en la prevenció d’incendis forestals, com-

pra d’un vehicle per al servei d’abastament d’aigua 
potable, realització de les franges de protecció de les 
urbanitzacions i construcció d’un cobert escenari exterior 
a les escoles de Gaserans, amb un crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit total de 66.453,68 €. L’habilitació 
de crèdit ha estat possible gràcies a l’estalvi obtingut 
de 41.667,55 € i a una subvenció del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 
24.786,13 €.

SESSIó EXTRAoRDInàRIA de 10 de juny de 2016

SESSIó oRDInàRIA de 20 de juliol 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, Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas olea, 
Sandra nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.

EXCuSA LA SEVA ASSISTÈnCIA: Francesc Pintu Pagès

SECRETàRIA InTERVEnToRA: Pilar Berney Pujol.

S'APRoVEn PER unAnIMITAT ELS SEGüEnTS PunTS: 

inGressos (resum per capítols)

iMPorT (€)

a. operacions corrents

Capítol I - Impostos directes 872.881

Capítol II - Impostos indirectes 59.850

Capítol III - Taxes i altres ingressos 250.035,69

Capítol IV - Transferències corrents 301.384,81 

Capítol V - Ingressos patrimonials 2.550

b. operacions de capital

Capítol VI - Alineació d'inversions reals 0

Capítol VII - Transferències de capital 0

Capítol VIII - Variació d'actius financers 0

Capítol IX - Variació de passius financers 0 

Total 1.486.701,50

3- Aprovació de la memòria valorada per a la 
construcció d’una coberta lleugera a l’escenari 
situat a l’exterior de les antigues escoles de Gase-
rans amb un pressupost total de 14.248,25 € (IVA 
inclòs). 

4- Aprovació inicial del “Projecte d’actuacions 
en matèria de gestió forestal sostenible, per a 
l’execució d’infraestructures necessàries en la pre-
venció d’incendis forestals al municipi”, declara-
ció d’urgència en la seva tramitació, i acceptació 
de la resolució d’ajut de la directora general de 
Forests de 9 de juny de 2016; amb un pressupost 
d’execució per contracte de 24.786,13 € (sense 
IVA).

Acceptar la subvenció atorgada per la Resolució de 
la directora general de Forests per un import total 
de 24.786,13 € (3.839,65 € per al manteniment de 
vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis i de 
20.946,48 € per a les actuacions puntuals i construc-
ció d’obra civil i/o bioenginyeria per a la construcció i 
manteniment de vials).

5- Aprovació del plec de clàusules administrati-
ves particulars per a l’adjudicació del contracte 
menor, urgent, oferta econòmica més avantatjo-
sa i un únic criteri d’adjudicació de la “Memòria 
valorada per a la construcció d’una coberta lleu-
gera a l’escenari situat a l’exterior de les antigues 
escoles de Gaserans”, i simultània convocatòria 
de licitació. 

6- Aprovació del plec de clàusules administrati-
ves particulars per a l’adjudicació del contracte 
menor, urgent, oferta econòmica més avantat-
josa i un únic criteri d’adjudicació del “Projecte 
d’actuacions en matèria de gestió forestal sos-
tenible, per a l’execució d’infraestructures ne-
cessàries en la prevenció d’incendis forestals al 
municipi (any 2015)”, i simultània convocatòria 
de licitació; amb un pressupost d’execució per 
contracte de 24.786,13 € (sense IVA).

7- Estudi i aprovació de les festes locals per a 
l’any 2017.

DIJOUS SAnT: dia 13 d’abril de 2017.

FESTA MAJOR DE SAnT FELIU DE BUIXALLEU: dia 
1 d’agost de 2017.

8- Adhesió al Conveni subscrit entre la Genera-
litat de Catalunya i la Diputació de Girona amb 
què s'estableix el Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2016.

Sol·licitar a la Diputació de Girona un pagament per 
import de 29.743,48 €, per compte dels crèdits que 
l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya.

9- Estudi i aprovació del conveni de col·laboració 
entre Hermes Comunicacions, SA i l’Ajuntament 
per al projecte de comunicació multimèdia “Les 
ciutats són capitals”, 2016-2017.

10- Estudi i aprovació del conveni de gestió 
de la xarxa de desfibril·ladors entre Dipsalut i 
l’Ajuntament.

11- Estudi i aprovació del conveni de col·laboració 
entre l’administració de la Generalitat de Cata-
lunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament 
i l’Ajuntament per al projecte ÍTACA, en el marc 
de les mesures específiques d’atenció a la diversi-
tat dels alumnes de l’educació secundària obliga-
tòria del municipi.

S’absenta de la sala l’alcalde, Sr. Josep Roquet Ave-
llaneda, i presideix la sessió el tinent alcalde, Albert 
Fugarolas Bagot.

12 al 20- Amb motiu d'una denúncia sobre el 
sanejament existent a la urbanització de Buixa-
lleu, inclòs en el Pla Parcial del sector, aprovat 
per acord de la Comissió d’urbanisme de Girona 
de data 15.12.1982, l’Ajuntament ha iniciat dife-
rents expedients i actuacions a fi de comprovar: 

PRIMER. L’Estat actual del sanejament existent del 
Pla Parcial de Buixalleu. 

SEGOn. Que totes les edificacions del sector abo-
quen a través del sanejament existent a la cisterna 
soterrada.

Vols participar 
a Sant Feliu 

Diu?

Envia’ns ho a 
santfeliudiu@gmail.com 

Anima’t

desPeses (resum per capítols)

iMPorT (€)

a. operacions corrents

Capítol I - Remuneracions del personal 544.760,46 

Capítol II - Compra de béns corrents i serveis 732.556,49

Capítol III - Interessos 1.900

Capítol IV - Transferències corrents 137.482

b. operacions de capital

Capítol VI - Inversions reals 47.909,91 

Capítol VII - Transferències de capital 0,00

Capítol VIII - Variació d'actius financers 0,00

Capítol IX - Variació de passius financers 22.092,64 

Total 1.486.701,50
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El 14 d’octubre van finalitzar les obres següents:

- Construcció de 9 passos 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. 

FINALITzACIó DE LES oBRES D’ACTuACIó PER A INFRAES-
TRuCTuRES PER A LA PREvENCIó D’INCENDIS

Aquest projecte que existeix des de l’any 
2008  promou que, durant una mateixa set-
mana i arreu d’Europa, les administracions i 
entitats organitzin accions de sensibilització 
sobre residus. En el marc d’aquestes jornades 
a Sant Feliu s’ha fet una parada el dia 24 de 
novembre a l'escola Alzines Balladores amb 
la presència de Les Cuineres de Sils i educa-
dors mediambientals per tal de fomentar les 
bones pràctiques d’aprofitament del menjar. 
Així, durant aquesta sessió, Les Cuineres cui-
naven i oferien als visitants tastets que es po-
den elaborar amb menjar sobrant. 

El dia 23 de setembre de 2016 la Direcció Gene-
ral de Cadastre ens va fer arribar un primer do-
cument amb el treball realitzat per l’empresa 
encarregada de fer l’estudi. Per decret 470, de 
13 d’octubre, es va requerir l’esmena de defi-
ciències en la documentació presentada.

Vist el que pot representar aquesta regularit-
zació per als veïns del nostre poble i per tal de 

comprovar les dades aportades, l’Ajuntament 
ha contractat un tècnic, en prestació de serveis, 
i que sigui el més just possible.

Això no eximeix que cada veí, quan rebi la noti-
ficació per part de Cadastre, verifiqui les dades 
i pugui presentar les al·legacions que cregui 
oportunes davant l’administració estatal.

El passat 15 d’octubre es va realitzar un nou 
taller sobre el compostatge, on van assistir una 
vintena de veïns del municipi. Es va explicar 
com funciona el compostatge casolà, els be-
neficis que té, entre els quals hi ha la reduc-
ció de residus abocats al contenidor de resta 
(cosa que comporta la corresponent reducció 
de la taxa econòmica aplicada al tonatge en-
viat a l’abocador). Així, cal recordar que si la 
llar està donada d’alta en alguna de les moda-
litats de compostatge casolà rep una reducció 
en l’import del rebut de l’impost de deixalles. 

En el servei de compostatge casolà hi han do-
nades d’alta un total de 206 llars individuals, 
66 llars comunitàries i 16 grans productors. Així 
hi ha un total de 282 llars no donades d'alta al 
servei.

A més a més, al final del taller es va fer un con-
curs. L’obsequi era un dinar en un restaurant 
del poble, i el va guanyar nicolau Ferrer, de 
Baix Montseny.

LA SETMANA EuRoPEA DE PREvENCIó DE RESIDuS

REGuLARITzACIó CADASTRAL AL MuNICIPI

TALLER DE CoMPoSTATGE CASoLà
Amb aquesta actuació es finalit-
zen les obres de reforma de les 
escoles i la plaça de Gaserans. Grà-
cies a la millora en l’equipament 
i la infraestructura, es permetrà 
una millor utilització de l’espai per 
part de les associacions i dels veïns.

Fotografia de l'estat anterior            
del Local de Gaserans

CoNSTRuCCIó DE LA CoBERTA DE L’ESCENARI DE GASERANS
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Recordem que la recollida de trastos vells 
funciona de manera diferent: a partir d’ara ja 
no es poden deixar en els punts habituals de 
recollida, sinó que es fa un porta a porta de 
recollida el primer dimarts de mes sota petició.

Les peticions s’han de realitzar trucant a 
l’empresa NORA al telèfon 872 012 018 i deixant 
els trastos a la porta de casa la nit anterior.

El passat 18 de novembre el conseller de Cultu-
ra, Santi Vila, va inaugurar el nou edifici de ser-
veis i atenció al públic del castell de Montsoriu, 
que inclou, entre altres elements, uns lavabos i 
una botiga. Aquest edifici es troba en el recin-
te jussà de la fortalesa. Així, el castell durant 
aquest any ha rebut més de 15.000 visitants (i 
encara no s’ha tancat), la xifra més alta des que 
va obrir portes l’any 2011.

Actualment, també s’estan realitzant les obres 
de restauració a la muralla oest de la fortalesa, 
la torre oest 
i els talussos 
del castell. 
Es preveu 
que aques-
ta reforma 
finalitzi al 
llarg de 
l’any vinent.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu va 
rebre, el passat 17 de novembre, la visita 
institucional de la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge, Meri-
txell Borràs, que es va reunir amb l’alcalde i 
alguns dels regidors. Així va signar al llibre 
d’honor de l’Ajuntament, va atendre els re-
presentants del consistori i va comentar amb 
ells temes d’actualitat i que depenen de la 
seva conselleria.

RECoLLIDA DE TRASToS vELLS

NovETATS EN EL CASTELL DE MoNTSoRIu

vISITA DE LA CoNSELLERA DE GovERNACIó, 
ADMINISTRACIoNS PúBLIquES I HABITATGE

Aquest any des de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Buixalleu, amb la col·laboració del Consell 
Comarcal de la Selva, hem elaborat el nou Pla 
local de joventut de Sant Feliu de Buixalleu 2016-
2020.

Aquest és un document que ens serveix com a 
base per implementar polítiques de joventut al 
municipi en els pròxims quatre anys. Hi trobem 
definides diferents actuacions destinades a im-
pulsar i coordinar totes les actuacions que des de 
l’Ajuntament es duen a terme dirigides al sector 
més jove del poble. És un projecte marc que diu 
què s’ha de fer per als joves del municipi  (de 12 
fins a 35 anys) en cadascun dels àmbits que els 
afecten, com s’ha de fer i quan.

S’ha elaborat des d’una perspectiva global, és a 
dir, d’una manera en què es treballin totes les 
àrees d’actuació de la vida dels nostres joves: tre-
ball, formació, salut, cohesió social...  

En aquest nou Pla local es compta amb la 
col·laboració directa de l’Associació Joves de 
Sanfa, que juntament amb l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Buixalleu portaran a terme totes les acti-
vitats del Pla local de joventut més encarades als 
àmbits de participació ciutadana i cohesió social.

El municipi també compta amb el suport d’altres 
associacions que de manera desinteressada 
duen a terme activitats i festes al llarg de l’any 
que també promouen la participació jove i 
l’associacionisme juvenil.

Aquest any, i ja des del Pla local de joventut, 
s’han portat a terme dues activitats que es tro-
ben dins l’àmbit de promoció de la salut i estils 
de vida: la primera va ser la caminada nocturna 
per Grions, que es va fer al mes de juny, i de la 
qual tots els participants van quedar encantats, 

tant pel recorregut com pel bon ambient de tota 
la caminada. I la segona va ser aquest passat mes 
d’octubre, que es va realitzar un taller de cuina 
de tapes al Local Jove de Grions.

El taller de tapes va ser un èxit; vàrem om-
plir totes les places disponibles (12) i vàrem 
comptar amb la participació tant de joves com 
d’adults. La Carmeta, de l’empresa Agar-Agar, 
va ser l’encarregada de fer-nos tota l’explicació 
i d’ensenyar-nos a preparar les tapes. n’hi ha-
via de fredes, de calentes, algunes d’aptes per a 
vegetarians, unes per fer-les cada dia i d’altres 
per a ocasions més especials. La veritat és que 
tots vàrem sortir del taller amb la sensació que 
havíem après moltes coses; la Carmeta, a més 
d’explicar-nos-ho tot d’una manera molt senzi-
lla, va ensenyar-nos petits trucs de cuina que de 
ben segur més d’un dels assistents aplicarem ben 
aviat. 

una de les altres àrees que també es tractaran 
aquest any dins del Pla local de joventut és l’àrea 
de formació i treball. De cara a aquest mes, i com 
ja és costum des de fa anys, des dels diferents 
ajuntaments de la comarca i juntament amb el 
Consell Comarcal de la Selva, s’està promovent 
un curs de monitor en el lleure (intensiu al na-
dal), el qual estarà dirigit a majors de 18 anys. 
Com cada any, l’Ajuntament subvencionarà una 
part del cost del curs a dos joves del municipi. 

Des de l’Ajuntament esperem que de mica en 
mica us aneu animant a participar en totes les 
activitats que es vagin realitzant.

Per cert, trobareu la recepta d’una de les tapes al 
final de la revista! (Vegeu pàgina 38)

Pla local de Joventut 2016-2020
Regidoria de Joventut
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El nou  
Bibliopati

Aquest curs tenim un nou espai per gaudir de la lectura a 
l’exterior: el nou bibliopati.

Des de l’escola valorem la importància d’oferir moments i 
espais agradables per endinsar-se en el fantàstic món de 
la literatura.

Aprofitant els dies assole-
llats que tenim al llarg de 
l’any, la lectura també for-
ma part de les activitats 
que nens i nenes poden es-
collir durant la seva estona 
d’esbarjo. 

Els nens i nenes lliurament trien el conte, llibre o revista 
que els ve més de gust. 

Més enllà de la biblioteca, el bibliopati ofereix un ambient relaxat a l’aire lliure: una 
experiència diferent de lectura, més propera a la natura.

A finals del curs passat se’ns va comunicar que 
el Consell Comarcal de la Selva ens oferia una 
subvenció de 4.000 € per tal que durant el curs 
2016-2017 portéssim a terme activitats que con-
juntament amb l’escola considerem oportu-
nes per realitzar durant l’estona del menjador. 
Teníem poc temps per fer el projecte, a finals 
de juliol l’havíem d’entregar! Tot i així, no ens 
va costar gaire decidir en què volíem gastar 
aquests diners. Essent conscients que la millora 
en l’aprenentatge de la llengua anglesa sempre 
és una necessitat vam centrar-nos a destinar 
aquests diners a tenir recursos personals i mate-
rials per treballar l’anglès d’una manera lúdica, 

treballant els valors socioeducatius, el joc coope-
ratiu i la gestió emocional. 

En la societat de la globalització tenir un bon 
nivell d’anglès t’obre portes a l’hora de viatjar, 
però també quan vols optar a una feina relacio-
nada amb el sector turístic, amb el món de la in-
vestigació o simplement quan vols comunicar-te 
amb persones d’altres indrets del món. 

Els objectius d’aquest projecte són, essencial-
ment, fomentar la motivació envers l’aprenen-
tatge de l’anglès creant un clima de confiança 
que permeti disminuir la vergonya i que eviti 
situacions de bloqueig, donar les eines per ex-

El passat 12 d’octubre vam celebrar a l’escola 
Alzines Balladores la festa de benvinguda de 
l’AMPA. Les famílies que van passar per aquí van 
poder gaudir de diferents tallers: fang (els nens 
van poder fer cargolets, tortugues i tot allò que 
la imaginació els permetia), pintura, maquillat-
ge, entre altres; també van poder aprofitar el 
pati de l’escola per jugar amb la sorra, el tobo-
gan, etc. Després de passar un matí amb la por 
que ens pogués ploure en qualsevol moment, 
vam fer un bonic dinar de germanor on cadas-
cú portava el que volia i l’AMPA va posar-hi la 
beguda. Així doncs, a mig dinar, va començar a 
ploure, fent que la festa s’acabés amb una re-
mullada mentre es recollia tot plegat.

Moltes gràcies a tothom per venir!!!!

MILLoREM L’APRENENTATGE DE LA LLENGuA 
ANGLESA A L’ESCoLA 

FESTA DE BENvINGuDA DE L’AMPA 



En Pere Argemí i Garròs, en Pere Argemí i Bor-
rell i en Jaume Fugarolas i Masó, partint de 
l’experiència i la memòria del primer, ens hem 
proposat fer aquest llibre amb la pretensió de 
deixar un modest recordatori de l’antiga màqui-
na de batre de Gaserans, una etapa que abraça 
els anys 30, 40 i 50 de la nostra història domèsti-
ca, la del dia a dia del poble, avui oblidada, com 
passa sempre amb les històries esdevingudes en-
dins dels pobles, per notòries que hagin sigut. 
En realitat van existir dues màquines que es van 
rellevar l’una a l’altra, primer l’AVELLAnA i des-
prés la BATLLE, però sempre van ser conegudes 
popularment com la Màquina de Batre de Gase-
rans. un període, que mirat des de avui amb la 
perspectiva del temps transcorregut, es visualitza 
com un abans i un després en les operacions de 
recol·lecció dels cereals. Hem volgut dedicar el 
nostre humil homenatge a tota la gent d’aquella 
generació que va tenir la voluntat ferma de fer 
un primer pas endavant per girar l’immobilisme 
de segles, ajudar a modernitzar el camp en els 
nostres entorns, saber que d’alguna manera 
queda constància impresa d’una etapa apassio-
nant de la història local. 

Per situar-nos millor en aquells anys de la màqui-
na de batre, hem volgut incorporar les notícies 
de Gaserans que es troben escrites en el Llibre 
de notes d’en Salvador Fugarolas i Massaguer, 
en Vador de Can Mateu, l’escrit abraça de 1930 a 
1990, un memoràndum en el que hi anotava els 
fets que succeïen en el poble, els que ell conside-
rava de més relleu, unes notes que ens acosten a 

saber com vivien les persones i les famílies social, 
individual i col·lectivament en aquells temps. Hi 
afegim notícies de cada casa. També transcri-
vim una detallada crònica que l’oncle Vador va 
deixar escrita de les seves dramàtiques aventures 
a la guerra, molt colpidores, en la que explica en 
primera persona la tragèdia que es passava en 
els fronts de la Guerra Civil Espanyola, com es 
vivia i com es moria. Com a records transcenden-
tals per la seva gran importància en el transcurs 
d’aquells anys, hem escrit un relat dels pagesos 
i pageses en el mercat d’Hostalric, així com una 
evocació de l’estada de mossèn Julià com a rec-
tor de la parròquia de Gaserans en els difícils 
anys de postguerra. El llibre es troba a les llibre-
ries de les viles veïnes.

PUBLICACIÓ DEL LLIBRE
la MÀQUina de baTre de Gaserans: el seU TeMPs
Pere Argemí i Garròs
Jaume Fugarolas i Masó
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Iniciem un nou curs consolidant els projectes de centre ja existents i iniciant-ne de nous. 

Són molts els projectes i activitats complementàries que realitzem al nostre centre, però en 

aquesta ocasió us volem parlar de:  

Projecte Cambridge

L’Institut Vescomtat de Cabrera prepara alumnes per a les proves KET, PET i FCE de Cambridge. 

El dilluns 19 de setembre es va fer la II cerimònia de lliurament de certificats als alumnes que 

van aprovar els exàmens del passat mes de juny. A aquest acte hi va assistir la directora, l’Elena 

Herberg, la professora coordinadora del projecte, Susanna Goy, l’Anna owsiany, com a respon-

sable dels exàmens de Cambridge, els alumnes i les seves famílies. 

Escola Verda-Transselva

Els dies 7 i 8 de novem-

bre uns 80 alumnes i 

una vintena de pro-

fessors d’instituts de 

la comarca de la Selva, 

tots ells adherits al pro-

grama d’Escoles Verdes 

que en el nostre centre 

coordina la Maria Gu-

bert, vàrem  participar 

a la ruta a peu de dos 

dies de durada anome-

nada Transselva 2016. De l’institut Vescomtat de Cabrera 

hi vàrem participar 10 alumnes i 2 professors. La ruta va 

començar a Sant Hilari Sacalm en direcció a Santa Coloma 

de Farners, passant pel terme de Sant Feliu de Buixalleu. 

L'institut Vescomtat de 
Cabrera ens explica...

pressar-se de manera oral, i afavorir l’escolta, la 
parla i la lectura en llengua anglesa. 

Amb els diners de la subvenció, i amb la finalitat 
d’aconseguir els objectius marcats, serà impres-
cindible disposar d’un monitor que tingui capa-
citats i coneixements suficients per poder parlar 
en anglès amb un nivell adequat als nens i nenes 
de l’escola, propiciar l’ús de paraules i expres-
sions que els nens i nenes puguin utilitzar en el 
seu dia a dia i dirigir els moments de joc de tal 
manera que els nens i nenes entenguin els seus 
missatges i de mica en mica vagin incorporant 
nou vocabulari. 

Explicar i fomentar la lectura de contes en an-
glès serà una línia més a seguir, i també fomen-
tar el diàleg entre nens i nenes sempre tenint 
en compte el seu nivell d’aprenentatge. Es com-
prarà una projector per a l’aula de música que 
servirà per veure-hi pel·lícules que fomentin el 

treball en valors i la gestió emocional. Tenint en 
compte que l’escola no disposa d’espais tancats 
a banda de les aules, el projector serà molt útil 
els dies que faci vent o que plogui. 

Amb la finalitat de fomentar el joc no competi-
tiu, volem adquirir una sèrie de jocs que servei-
xin per jugar en grup i que es faci d’una manera 
cooperativa per fomentar una bona relació en-
tre nens i nenes. Mentre els nens i nenes esti-
guin jugant, el monitor anirà dirigint les activi-
tats i intervenint sempre en anglès. 

Esperem que a finals de curs puguem fer una 
valoració molt positiva d’aquesta iniciati-
va que, com hem dit, busca millorar el nivell 
d’aprenentatge de la llengua anglesa d’una ma-
nera lúdica i sempre tenint en compte la diversi-
tat de nens i nenes que hi ha a l’escola.

L'ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu ha subven-
cionat l'edició del llibre amb un import de 1.299,12 €.

Dinant prop del terme de Sant Feliu de Buixalleu



15

d
es

em
b

re
 2

01
6_

Sa
nt

 F
el

iu
 D

iu
 3

5
Sa

nt
 F

el
iu

 é
s 

ac
tiu

Vàrem dormir a l’Institut de Santa Coloma i l’endemà es reprengué la ruta cap a Lloret de Mar, 

on va finalitzar.

Els objectius d’aquesta ruta eren diversos, entre els quals conèixer la diversitat de la comarca, 

així com gaudir de dos dies de convivència i de superació de dificultats.

Projecte de Robòtica

Enguany l’institut Vescomtat de Cabrera se suma a la iniciativa d’introduir el món de la Robòtica 

en el currículum de primer d’ESo i plantejar-nos la possibilitat de participar en el Robotseny, 

iniciada el curs passat a les escoles de primària d’Hostalric i Breda amb el suport de l’Ajuntament 

d’Hostalric i de Breda. Els alumnes de sisè de les escoles de Breda i Hostalric adscrites al nostre 

centre ja van participar en el Robotseny  i van obtenir molt bons resultats. És per aquest motiu 

que volem donar continuïtat al projecte iniciat a les escoles i aprofitar, també, l’oportunitat de 

donar a conèixer el món de la robòtica als alumnes que no van tenir la sort de participar-hi. 

La proposta s’introduirà durant el segon trimestre dins la franja d’optativa, en què es farà una 

visió del programari de robòtica. En el tercer trimestre amb aquells alumnes que presentin un 

interès i unes aptituds positives s’iniciarà la construcció del robot.

El Robotseny és un projecte del Baix Montseny que desenvolupa les competències tecnolò-

giques i creatives dels alumnes tot treballant de forma cooperativa. L’objectiu del concurs és 

dissenyar i programar un robot.

L’institut, seguint la seva línia d’innovació i aposta per les noves tecnologies, veu una gran opor-

tunitat per motivar i incentivar els nostres alumnes en tot el que fa a les noves tecnologies i el 

treball cooperatiu. La robòtica la introduíem a segon cicle amb el programa d’Arduino; el curs 

actual amb el projecte Robotseny s’iniciaria a primer.

Però com tot projecte nou necessita d’una implicació i esforç per part de l’institut, però també 

esforç i implicació per part de tota comunitat: Ajuntament, famílies i alumnat. Així que agraïm 

a tothom l’esforç i constància per tirar endavant aquest projecte.

Encetem el curs i tots aquests projectes amb ganes i il·lusió de seguir formant els joves de la 

nostra comunitat, tant pel que fa a l’àmbit curricular com a l’àmbit més personal. 

Com cada any, ja arriba l'estiu i amb ell el casal 
del poble. 

un espai on et trobes amb els amics per fer di-
verses activitats i sortides.

Aquest any a mi em va tocar ser monitora del 
grup de petits! Em va agradar la idea de portar 
un grupet petit. I va ser una molt bona expe-
riència. Els nens són encantadors  i em van fer 
aprendre un munt de coses!

Aquest any el tema del casal era "una aventura 
de pel·lícula".

Al final del casal es va acabar fent una pel·lícula 

en què  tots els nens i nenes participaven i tam-
bé hi va haver diverses activitats a l'entorn.

una de les coses a destacar, perquè aquest any 
va ser diferent, va ser l’acampada, ja que per 
obres a Gaserans la vàrem haver de traslladar 
a Grions. Tot i això, va ser una bona acampada, 
ja que vàrem poder anar fins al riu a refrescar-
nos!

I va arribar l’últim dia, en què vàrem fer com 
cada any, el dinar de comiat, i tot seguit activi-
tats amb danses del món.

En resum, va ser un casal diferent, però divertit 
i amb bones experiències!

Com cada any, l'onze de setembre, se 
celebra la Diada nacional de Catalu-
nya en el Gorg d'en Perxistor. Enguany 
es van servir més de 290 berenars.

CASAL D'ESTIu_de l'1 al 31 de juliol
Júlia Roquet de Can Roquet

14

d
es

em
b

re
 2

01
6_

sa
nt

 F
el

iu
 d

iu
 3

5
In

st
itu

t 
Ve

sc
om

ta
t 

de
 C

ab
re

ra
. e

ns
en

ya
m

en
t

DIADA NACIoNAL DE CATALuNyA
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L’ESBART BuFA ESPELMES!_17 de setembre
Sílvia Pla de Villa Massaguer

L’ESBART ESTÀ DE CELEBRACIÓ!
Com passa el temps... el nostre esbart està 
d’aniversari i no de ben pocs... sinó que cele-
bra 30 anys! Sembla que va ser ahir, quan es 
van començar a puntejar sardanes i s’anava 
creixent fent danses per als nostres estimats 
avis del municipi!

Moltes persones han passat per l’esbart i grà-
cies a totes elles n’hem pogut fer 30! Per molts 
anys per a cadascuna d’elles, que d’una mane-
ra o altra han estat vinculades amb l’esbart! 
Han estat un granet de sorra que ens ha ajudat 
a mantenir les ganes, la il·lusió per continuar... 
i  potenciar la dansa en el nostre esbart!

La celebració d’aquest aniversari va ser dife-
rent i alhora especial!

La festa d’aniversari va ser el 17 de setembre 
a la Sala Polivalent i vam poder compartir la 
nostra celebració amb el grup Ballet Jammu 
del Senegal. La Sala estava decorada. un gran 
treball per part de: dansaires, pares i mares del 
nostre esbart per poder gaudir d’una celebra-
ció més atractiva i completa. Es va poder apre-
ciar: una exposició de fotografies de diferents 
actuacions i temporades, mostres de material 
i vestuari de l’esbart, dedicatòries dels dansai-
res, cançons de diferents danses ballades i ví-
deos de diferents temporades. (Felicitats per 
la decoració!) 

L’acte de la celebració es va iniciar amb una 
recepció i intercanvis d’obsequis entre el nos-
tre esbart i el grup Ballet Jammu del Senegal.

Seguidament un intercanvi de danses. Tothom 
hi era convidat! Des del més petit al més gran! 
només va caldre ganes de moure’s i passar-
s’ho molt bé! Es va continuar amb un dinar 
de germanor amb totes les persones convida-
des que van estar vinculades en un moment 
o altre amb el nostre esbart, juntament amb 
els pares, mares i dansaires d’aquesta passa-
da temporada i els dansaires del grup Ballet 
Jammu del Senegal. un gran dinar on per al-

guns era un moment de retrobament i, alhora, 
de rememoració alguna anècdota de l’esbart.

A la tarda el nostre esbart va oferir una mos-
tra de danses i els del Senegal ens van acabar 
d’arrodonir l’espectacle amb els seus tambors, 
cants, salts i danses. Vam quedar tots bocaba-
dats! 

Per finalitzar la celebració, una fotografia dels 
30 anys amb els diferents grups i totes aque-
lles persones vinculades un any o un altre amb 
l’esbart i una barretina obsequiada al grup del 
Senegal perquè recordin la seva estada en el 
nostre aniversari.

Va ser una celebració per recordar, ja que, en 
un poble com el nostre, és un honor poder 
celebrar 30 anys d’una entitat que es va co-
mençar amb quatre puntejos! Gràcies a tots els 
que heu passat o heu format part de l’esbart, 
ja que gràcies a tots vosaltres hem pogut arri-
bar fins aquí!

Per molts anys i esperem poder-ne celebrar 
molts més!

La Colla del Tirabou de Gaserans vam quedar 
gratament sorpresos quan a través del regidor 
de Cultura de l’Ajuntament ens va arribar la 
invitació de l’Ajuntament de Barcelona, en 
col·laboració amb l’Esbart Català de Dansai-
res, per participar en el Mercèdansa 2016, junt 
amb altres grups convidats, a les Festes de la 
Mercè, patrona de la ciutat de Barcelona.

Decidim acceptar la invitació i, com a alumnes 
aplicats, tornem a assajar un seguit de diven-
dres al vespre, però aquesta vegada havíem 
de ballar amb música en directe a càrrec de 
la Cobla Sabadell. S’envien les partitures de la 
música i ens trobem que eren fetes per a or-
questra i les havia de tocar una cobla (resulta 
que hi ha instruments diferents) i corrents i de 
pressa gràcies a la Sílvia i a l’Anna Valls vam 
poder enviar-les.

una setmana abans ens avisen de l’Esbart Ca-
talà de Dansaires que podem anar a escoltar 
l’assaig que fa la Cobla Sabadell. Vàrem anar-
hi el dijous al vespre i el divendres com a bons 
alumnes vam fer un últim assaig amb el so de 
la cobla, una mica diferent del que ballem 
sempre.

Arribat el dissabte 24 de setembre, el gran 
dia, ve un minibús a buscar-nos i, carregats 
d’il·lusió, cap a Barcelona, on ens trobem amb 
els altres grups convidats que representaven 
les localitats d’òdena, Súria, Martorelles, Sant 
Privat de Bas i Vilafranca del Penedès i fem la 
primera ballada en un gran escenari al Pla de 
la Seu (plaça de la Catedral). Acabada la ba-
llada vam ballar el vals amb el públic assistent 
i, després de dinar, la gran ballada a la plaça 
de Sant Jaume, en un gran escenari entre 
l’Ajuntament i el Palau de la Generalitat, en 
acabar tots els grups vam ballar el Galop de la 
Mercè al bell mig de la plaça entre la Genera-
litat i l’Ajuntament.

Ho vam fer tan bé com vam poder, orgullo-
sos de representar el nostre poble i va ser una 
experiència molt satisfactòria i un record que 
ens acompanyarà sempre.

EL TIRABou: DE GASERANS A BARCELoNA
24 de setembre
Josep Sanitjas de Can Campeny

"Carregats d’il·lusió, cap a Barcelona, 
on ens trobem amb els altres grups 

convidats"
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CAP DE SETMANA A L’ALT EMPoRDà
22 i 23 d'octubre
Anna Gubert de Els Miratges

una bona colla de santfeliuencs vam fer 
una sortida a l’Alt Empordà organitzada per 
l’Ajuntament. Durant la festa de la Vellesa es 
sortegen uns quants vals entre els avis del po-
ble. Després s’hi pot apuntar qui vulgui. Així 
doncs, el dissabte 22 d’octubre a les 9 del matí 
vam començar el viatge.

El primer que vam visitar va ser el monestir de 
Sant Pere de Rodes. Aquest monestir benedictí 
d’estil romànic va ser construït entre els segles 
X, XI i XII. Va tenir els seus moments d’esplendor, 
però al segle XVIII es va abandonar fins al 1930, 
que va ser declarat Monument nacional i de 
mica en mica s’està restaurant.

La guia ens va explicar amb tota mena de de-
talls les diferents parts del monestir. El dia era 
rúfol, fred i plujós, no vam poder gaudir gaire 
del bonic paisatge, del mar i de la muntanya, 
però això ens va fer pensar que un altre dia hi 
podem tornar.

A Perelada ens esperava un bon dinar al Cafè 
del Centre, amb una bona copa de cava de Pe-
ralada, com ha de ser. A la tarda vam visitar 
l’església, les col·leccions del Museu del Castell 
de Peralada, el celler i la magnífica biblioteca. 
Aquí vam poder descobrir i gaudir d’un gran re-
cull d’obres de Cervantes i sobretot del Quixot, 
que, aprofitant que aquest any és l’any Cervan-
tes, la Biblioteca de Peralada tenia en exposició.

També vam poder fer una volta pel poble, que 
està molt cuidat, i vam poder veure els últims 
minuts del partit del Barça.

Cap al tard arribem a Figueres. A l’hotel Duran 
ja ens esperen unes habitacions confortables i 
un bon sopar.

El diumenge esmorzem aviat i a les 9 ja ens toca 
anar al Teatre Museu Dalí. Ens va acompanyar a 
la visita una guia fantàstica que ens feia veure 
fins a l’últim detall en les obres d’aquest genial 
artista que era Salvador Dalí i ens encomanava 
el seu entusiasme i la seva dedicació. Particular-
ment em va sorprendre que Dalí fos una perso-

na que a totes les coses, per petites i estranyes 
que fossin, els donava una utilitat o les incloïa 
en alguna decoració.

Més tard vam anar a la Vinyeta, una empresa 
familiar on elaboren els vins de l’Empordà de  
manera totalment ecològica i amb una visió 
molt recicladora en tots els processos. La mes-
tressa ens deia: “Hem de tancar cercles.”

El dinar al restaurant Mas ullastre va ser magní-
fic: els entrants molt bons, cuidats i variats, i la 

SoRTIDA AL CoMA DE vACA_8 d'octubre

La Trobada amb Sant 
Feliu d'Amunt en què 
s'havia organitzat un cap 
de setmana a la Vall de 
núria, finalment no va 
tenir masses inscrits. Tot i 
així, es va decidir fer una 
sortida d'un dia al Coma 
de Vaca amb els partici-
pants que van voler.

carn, el peix i les postres també excel·lents.

A la tarda vam fer una volta pel Castell de Sant 
Ferran de Figueres, una fortalesa militar cons-
truïda en època moderna. La volta entre les di-
ferents muralles i construccions es fa amb cot-
xes 4x4 i ens van anar explicant els trets més 
importants.

I abans de tornar 
vam fer una para-
da a Pals. Aquest 
bonic poble me-
dieval està ple de 
racons amb molt 
d’encant.

I cap a les 9 ja tor-
nàvem a ser al nos-
tre poble.

Vam passar un cap de setmana molt enriquidor 
no només per les visites i les explicacions que 
ens van fer, sinó també per la convivència amb 
els veïns. Te  n’adones que encara que siguem 
gent de pagès som gent amb molta experièn-
cia, amb una cultura mamada de la nostra terra 
i amb interès per conèixer noves coses.

una vegada 
més vull donar 
les gràcies a la 
bona organit-
zació de la sor-
tida, per tenir 
en compte a 
tothom, i per 
posar-hi tanta 
dedicació.  Grà-
cies per una fei-
na ben feta.
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Grions
30 i 31 de juliol_Mercè Sabadell de Can Jan

Els darrers dies del mes, 30 i 31 de juliol, es va 
celebrar la Festa Major.

El programa d’actes era senzill, però engres-
cador:

- Dissabte 30, a les 23 hores, ball de nit, 
amb Cafè Trio.

- Diumenge 31, a les 11.30 hores, ofici So-
lemne en honor de Santa Anna. 

La missa va ser oficiada per mossèn Rossend 
Roca i la prèdica va anar a càrrec de mossèn 
Joan Magraner. Varen recordar-nos el valor 
de la família a través de l’exemple de santa 
Anna, que és la mare de la Mare de Déu.

Tot seguit hi va haver aperitiu i sardanes per 
a tothom.

- A  les 20 hores, Concert de Música Catala-
na, amb el grup Què Tal. 

Va incloure en el seu repertori tant cançons 
tradicionals de Catalunya com peces líri-
ques, que varen ser molt aplaudides.

- A les 23 hores, ball de nit, amenitzat pel 
mateix grup.

Com cada any, hi va haver servei de bar i res-
taurant a partir de les 20 hores. Es va poder 

degustar la ja tradicional carn a la brasa i el  
pa amb tomàquet sota la fresca dels roures 
de Can Peric. Gràcies a aquesta activitat es re-
capten fons per sufragar les despeses genera-
des per la Festa Major. 

Totes aquestes activitats són organitzades 
pels Amics de Grions, una colla de jovent que 
gràcies a la seva experiència i dedicació fa que 
tot sembli senzill d’organitzar. Amb els volun-
taris que ajuden en el que poden, grans i pe-
tits, i aquesta colla de jovent amb empenta, 
la Festa Major de Grions continúa endavant.

Aquest darrer mes d'agost vam tornar a tenir 
la festa major aquí. Just al pic de l'estiu, de 
les vacances i de la calor, les banderetes de 
colors tenyien la plaça del poble. L'orquestra 
reunia els veïns la nit de dissabte, tips de carn 
a la brasa; els va fer brindar per un altre any i 
va convidar-los a ballar, sabent que l’endemà 
els esperaven més activitats: la missa tradi-
cional, l'aperitiu popular i a la tarda la festa 
per a la mainada, la més esperada i divertida. 
Els anys passen i els que eren petits ja no ho 
són tant, però tots, tant petits com grans, van 
acabar tancant el cap de setmana ben xops 
d'escuma. 

Visca la Festa Major de Sant Feliu!

Sant Feliu de Buixalleu
6 i 7 d'agost_Francesca Masferrer de Can Masferrer

Envia’ns la 
teva foto

Participa en aquesta secció amb fotografies curioses, divertides o anecdòtiques. 
Només cal que enviïs la teva fotografia, juntament amb el nom de l’autor i una breu 

explicació, a la següent adreça de correu electrònic: santfeliudiu@gmail.com

La nostra afició 
esportiva amb les 
grans estrelles del 

bàsquet. Vam anar a 
veure amb el Club 

Bàsquet Sant Celoni el 
partit del 

Barça-Panathinaikos.
Carla i Júlia Fugarolas 

de Can Perxistor.
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Gaserans
del 10 al 14 d'agost
A GASERANS DE FESTA MAJoR, MENJAR I MúSICA NoN-SToP
Comissió de Festes de Gaserans

Som a principis d’agost i ja he 
sentit diverses vegades la frase: 
Què fan aquest any els de Gase-
rans?

I jo, com a bon trapasser que 
sóc, corre que correràs a buscar 
el programa per veure què fan; 
alguna bestiesa deuen haver fet 
-he pensat jo. no he tingut èxit, 
no he trobat cap programa de 
mà, però sí que n’he vist algun 
de gran penjat. Dimecres 10 co-
mença la festa major, haurem 
d’anar a veure el què. Però, en-
tre mi, penso: Carai, cinc dies de festa major!; 
potser és això el que comenta la gent, però 
com que no ho tinc gaire clar, el primer dia 
haurem d’anar cap allà.

Arribo dimecres corrent, he fet mans i màni-
gues per anar-hi.

- Gent, que hi ha qui treballa, encara! 

Res, que tot i córrer la missa me l’he perdu-
da, però he arribat a l’hora de les sardanes, 
n’he ballat un parell, m’he begut un còctel la 
mar de bo i fresquet i cap a casa, que a la nit 
tenim concert i ball amb la Cobla orquestra 
nova Blanes. 

Arribo al vespre, i carai, han fet obres a 
l’edifici, resulta que ja feia temps que esta-
ven fetes i jo sense assabentar-me’n. Potser és 
això al que la gent es referia? Total, m’assec a 
taula, i carai, quin llamp de carpa que tenen 
a la cuina. Entre mi penso –Definitivament 
és això al que es referia la gent. Comença el 
concert i em fixo amb 
l’escenari, ohhh que 
no té coberta... que 
estrany. O potser és 
d’això del que parla-
va la gent? Torno cap 
a casa després de so-
par, avui estic cansat 
i me’n vaig a dormir 
aviat, que demà n’hi 
ha més.

Haig de reconèixer 
que sóc una mica 
mandrós a la cuina, 
així que ja que fan so-
pars cada dia, dijous 

també hi vaig. Aquesta carn és ben bona, tu! 
Mentre sopo em miro el programa i posa: Di-
jous Jove, i una sèrie de grups que no sé pas 
qui són, 27 Contradicciones, Germà negre i 
orquestra Maribel. Fan Nit Jove? Segon dia 
de Festa Major i orquestra, també? Deu ser 
això al que es referia la gent? Com que demà 
tinc festa em quedaré a veure què tal ho fan. 
Es ben bé que els grups d’ara fan coses ben 
curioses: un grapat de nois amb un capgròs i 
fent titius amb el porró, i després l’orquestra, 
resulta que són quatre joves vestits de rosa i 
que canten versions. Però tot i ser moderns, 
m’han agradat.

Arriba divendres, i amb La Montecarlo ja he 
pogut fer uns quants balls agafadets, ara sí 
que es balla bé, amb aquesta pista. Potser la 
gent es referia a això?

I dissabte no hi podia faltar! Molta gent, com 
sempre, un bon sopar que he fet baixar ba-
llant una mica amb Boogie Boogie. El Dj Mar-
vin ja el deixo per als joves.

Sant Segimon
3 i 4 de setembre_Anna Valls de Mas Sant Segimon

El primer cap de setmana de se-
tembre, com cada any, s’inicia 
l’aplec de Sant Segimon. El dis-
sabte a la tarda donem el tret de 
sortida amb la caminada a Santa 
Bàrbara, i és que amb el bere-
nar dolç que ens espera a tots a 
baix, qualsevol deixa d’anar-hi! 
un cop sopats, una mica de gres-
ca i xerinola amb el duet ARIA, 
moment en què els veïns més 
reservats aprofiten per deixar-se 
anar i ballar una mica. Diumen-
ge al matí, després de la tradi-
cional missa, escoltem la música 
del duet Amalgama; tot seguit el 
pica-pica sota l’ombra dels pins, 
on ningú diu que no a una be-
guda fresca acompanyada d’una 
bona conversa. Tothom a menjar 
el dinar de Festa Major preparat, 
de ben segur, amb molt d’amor 
i paciència i, per tal de fer-ne la 
digestió, som-hi a escoltar les ha-
vaneres amb el grup LA TAVER-
nA i així gaudir d’un bon fi de 
festa. 

Ens retrobem l’any vinent!

I ja hem arribat a l’últim dia, a les 18 h festa 
de les bombolles, la mainada del poble s’han 
divertit fent bombolles gegants, més grans 
que ells i tot, eren. I, per acabar, concert i ball 
amb Què Tal.

uff! En arribar a casa el primer que m’ha 
vingut al cap és: que cansat que estàs!, com 
deuen estar tota aquesta colla de Gaserans, 
són tot uns campions per aguantar tants dies.

L’endemà, ja sense festa major i assegut sota 
la morera fent el cafè, penso en la frase: Què 
fan aquest any els de Gaserans? Si us haig 
de ser sincer, no he sabut a què es referia la 
gent, si a tants dies de festa major, a la carpa, 
a la pista, a l’edifici, als sopars, a les bombo-
lles, a la música, etc.; però el que sí que sé és 
que, sigui el que sigui que hagin fet, han fet 
una bona festa major.

I ara un se’n va de vacances a Ses Illes a des-
cansar, que el setembre sant tornem-hi.
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Físio per a cavalls?
En Toni ens explica que va acabar la diploma-
tura i es va posar a treballar a diferents llocs, 
entre ells l’Hospital General de Catalunya, en 
algun equip esportiu... en tots ells fent de físio 
a persones.

Però ell, home inquiet i amb ganes de fer co-
ses diferents, buscava una feina que no fes nin-
gú. Li agraden molt els cavalls, tot i que mai 
n’havia tingut cap. I d’aquí és on va sorgir la 
idea de dedicar-se a físio de cavalls. Ja a altres 
països n’hi havia. 

Per tant, a formar-se... primer fent-ho auto-
didactament i després es va anar a formar als 

EuA i va anar a diferents congressos arreu del 
món...

Al principi li va costar, era el primer en aques-
ta especialitat... inclús els seus pares li deien: 
“Toni, sempre amb idees de bomber!”. Però 
en Toni hi creia i ho va aconseguir. Tot i que al 
principi tot era estrany. Va cobrir la necessitat 
que tenien els cavalls d’elit, els esportistes, ja 
que eren animals amb aquesta necessitat. Eren 
grans saltadors o animals de gran velocitat i ne-
cessitaven cuidar la musculatura, les lesions...

un any més tard ja a Barcelona es crea el post-
grau de físio de cavalls, amb en Toni al capda-
vant i amb professors de l’estranger que havia 
anat coneixent pel món.

Antoni
Ramon
Boixaderas
un fisioterapeuta
diferent

Escrit per Esther Gubert de Can nualart

En Toni té 42 anys, està casat amb la Sara i tenen 3 filles: la Martina, la Rita i 
la Berta. Viuen a Sant Feliu, a Can Verneda.

Els pares d’en Toni són propietaris de Cal Minyó i ell recorda haver-hi vingut 
tots els caps de setmana i totes les vacances de la seva vida. Inclús ell i la 
seva família hi varen viure durant 2 anys abans d’anar a Can Verneda.

Sempre li ha agradat la tranquil·litat de Sant Feliu, i per això, junt amb la 
seva família, ja fa molts anys que hi viuen, i hi estan totalment integrats. En 
Toni és president del Club de Bitlles Catalanes Perxa d’Astor.

En Toni és diplomat en Fisioteràpia, llicenciat en Humanitats i té un màster 
en Fisioteràpia de cavalls i és també osteòpata.

En aquella època combinava la físio de cavalls 
amb la de persones. Però l’any 2000 va decidir 
només dedicar-se i especialitzar-se més en els 
cavalls.

Actualment dóna classes al màster de l’Autò-
noma de Barcelona i fa una assignatura optati-
va al grau de físio de la udG anomenada Fisio-
teràpia en Animals.

Principalment tracta amb cavalls i dóna classes, 
però també tracta algun gos o gat i té una em-
presa de venda de pròtesis i ortesis per a gossos. 
L’empresa es diu www.ortopediacanina.com. 
Les pròtesis es fan a mida amb la col·laboració 
de l’ortopèdia Bosch de Girona.

Com que és una feina tan específica i ell un 
especialista, ha voltat per tot el món, tant per 
fer congressos, xerrades com per tractar algun 
cavall.

Actualment ja hi ha més persones que fan 
aquesta feina, però ell, en ser un dels primers 
i en tenir un gran prestigi, ha 
tractat cavalls molt valuosos, ca-
valls d’elit, que han anat a cam-
pionats del món, a jocs olím-
pics, on els ha fet d’assistència 
i els ha tractat.

Ha anat, ja sigui per tractar 
cavalls, fer xerrades, assistir a 
congressos o a competicions, a 
diferents països: França, Portu-
gal, Costa Rica, Jordània, Ale-
manya, Brasil, Eslovàquia. Com 
que és un àmbit molt específic, 
a en Toni el coneixen mundial-
ment.

En Toni ens explica que els ca-
valls són animals vius, que te-
nen dolor i que quan s’hi acosta 
no saben què els farà. Ha après 

que s’ha de conèixer l’animal i sobretot respec-
tar-lo, i que el més important és l’actitud i el 
llenguatge corporal. Són animals molt grans i 
és fàcil que et donin un cop... ells noten, senten 
les emocions de qui els tracta. Per això, ens diu 
que és molt important estar tranquil.

Ens explica, per exemple, que el varen avisar 
per tractar un cavall a l’Hospital Clínic Veterina-
ri de la uAB: se li havien de fer diverses sessions 
de físio. El primer dia que hi va anar, ningú, ni 
la responsable del cavall, el va poder acompan-
yar. Per tant, hi va anar sol, sense saber quin 
caràcter tenia el cavall. Ell va fer la seva rutina: 
primer, presentar-se al cavall, deixar que el ca-
vall l’ensumi l’estona que vulgui fins que tots 
dos estan tranquils. Li va fer la sessió i en sortir 
va anar a veure la responsable. Li va dir: “Has 
tractat sol el poltre? Però si és molt nerviós! Ha 
trencat les costelles a un estudiant i el genoll a 
un altre!”. A la segona sessió normalment els 
cavalls recorden la persona que els ha tractat, 
estava més tens, el cavall ho va notar i va ser 
més difícil fer-li la sessió. Sempre és important 
estar atent i ser molt prudent.

En Toni només ha tingut una vegada un proble-
ma greu: li varen trencar la ròtula. Ens diu que 
era un cavall que estava molt adolorit i que no 
s’havia de tractar i ell ho va intentar i el cavall 
va reaccionar malament.

En una altra ocasió li varen demanar tractar 
els cavalls del rei de Jordània. Li varen pagar 
el viatge a ell i a un veterinari i cap a Jordània. 
En arribar a l’aeroport ja els esperaven, els va-
ren agafar el passaport i una altra persona els 
feia passar per una porta lateral que sortia a la 
pista d’aterratge on els esperava un cotxàs i els 
van portar al palau de la princesa. Allà hi havia 
una taula ben parada de menjar i beure. Al cap 
d’una estona els varen portar el passaport visat 
i les maletes. Els varen tractar molt bé, els varen 
ensenyar la col·lecció de cotxes del rei, varen fer 
una mica de turisme... i varen tractar els cavalls 
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del rei. I en marxar el mateix que a l’anada: una 
persona se’ls va endur el passaport i les maletes 
i ells directament varen embarcar.

El món dels cavalls mou molts diners, ja que 
cada un val molt: són cavalls d’esport, i en 
aquest món hi ha molta exigència i cada detall 
és important. Per això la gran importància dels 
físios de cavalls.

A Catalunya hi ha molt bon nivell, sobretot en 
els raids, que és com una marató per a cavalls. 
Aquest any el campió i subcampió del món són 
catalans.

Les Olimpíades
En Toni aquest any ha estat a Brasil a les olim-
píades, tota una experiència.

Va tractar el cavall Hito CP. El munta l’Albert 
Hermoso, d’os de Balaguer, que aquest any 
es va classificar per als jocs olímpics. La pro-
va que fa aquest cavall és el concurs complet 
d’equitació: 1r dia, doma; 2n dia, camp a tra-
vés amb obstacles; i el 3r dia, salt a pista amb 
obstacles. És una prova molt exigent, en què 
el cavall ha d’estar molt en forma i sense cap 
petita lesió.

Va tenir molta feina amb 
aquest cavall, i també va donar 
un cop de mà als altres cavalls 
de l’equip olímpic.

En Toni ens explica que Rio es-
tava ocupat per l’exèrcit i la 
policia, i hi havia molta por a 
atemptats o violència. Però que 
l’organització estava molt bé. 
Varen estar molt ben tractats i 
els cavalls estaven en una zona 
molt ben condicionada. Explica 
que tot estava molt controlat i 
les instal·lacions esportives es-
taven en òptimes condicions.

Diu que va ser una experiència 
molt bona i gratificant, tot i 
que el cavall que tractava no va 
poder competir al cent per cent 
a causa d’una lesió.

Per acabar li preguntem a en Toni pel seu futur, 
quines perspectives té, què li agradaria fer... 
pel que sembla té moltes idees al cap... però no 
ens dóna gaires pistes: cuidar cavalls a casa de 
clients, ampliar el negoci...

Envia’ns la 
teva foto

Participa en aquesta secció amb 
fotografies curioses, divertides o 

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

cació, a la següent adreça de correu 
electrònic: 

santfeliudiu@gmail.com

En Xavier Sitjà i la Marcela 
Ramírez de Els Miratge ens han 
enviat aquesta fotografia d’un 

escarbat.

Després d’un estiu complicat però amb resultat 
bo, ara ve la feina bàsica de les ADF: LA PRE-
VEnCIó.

Estem fent la franja a la zona de Sant Feliu de 
Buixalleu, a les Cases Ramones, arreglant el di-
pòsit d’aigua de Sant Romà i arreglant diversos 
camins forestals del municipi.

S’està redactant el pla d’infraestructures Guille-
ries Sud, o sigui des de la Batllòria per autopis-
ta fins a Sils, agafant la carretera cap a Santa 
Coloma, carretera vella a Sant Hilari, pla de les 

Arenes, coll de Revell, baixant per la carretera 
vella cap a Arbúcies i agafant per sobre el cas-
tell de Montsoriu, Riells, i tancant pel límit de 
comarca fins a tornar a la Batllòria.   

Dintre de tota aquesta zona, i juntament amb 
bombers, l’enginyer de comarca, ADF i gent del 
territori, volem deixar clares les prioritats de ca-
mins, franges, punts d’aigua, punts estratègics 
d’atac al foc, zones obertes, etc.

A partir del gener tractarem el tema del volun-
tariat.

ADF
Guilleries-Montseny 
Josep Riera de Can Puig

Franja de Sant Feliu a Casarramones

El dia 1 d'octubre hi va haver el sopar final de la campanya d'estiu entre les diferents 
colles d'ADF, Bombers, etc
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L’oració predilecta de la mare Teresa de Calcuta
Mossèn Rossend Roca

Era l’oració de Sant Bernat que comença dient: 
“Recordeu-vos, oh piadosíssima verge Maria, 
que mai no s’ha sentit a dir que ningú que ha 
acudit a la vostra protecció implorant la vostra 
assistència i reclamant el vostre auxili hagi estat 
abandonat de vós...”.

Se’n diu de Sant Bernat perquè l’autor d’aquesta 
pregària fou el cèlebre monjo del Cister i més 
endavant abat del monestir de Clavall, a França, 
en el segle XII.

La mare Teresa de Calcuta solia resar moltes 
vegades al dia aquesta oració. I inculcava a les 
seves filles religioses que ho fessin igual. Potser 
algú pot preguntar-se; però qui era la mare Te-
resa? 

Doncs és o era una monja, una religiosa que 
ha estat canonitzada fa poques setmanes pel 
papa Francesc. Fou el 4 de setembre d’aquest 
any 2016, després d’haver-se comprovat cientí-
ficament diverses curacions miraculoses, realit-
zades després d’invocar la seva intercessió. Ag-
nès Gonxha, que en professar com a religiosa va 
prendre el nom de Teresa, va néixer a una regió 
de l’antiga Iugoslàvia, el 26 d’agost de 1910. Era 
filla d’un matrimoni benestant que regentava 
una botiga en la regió d’Albània. Quan tenia 
18 anys va sentir la vocació de fer-se missione-
ra després de sentir la prèdica d’un pare jesuïta, 
vingut de l’Índia. Agnès entrà a la congregació 
de les Missioneres de Loreto, en el noviciat que 
tenen a Irlanda. Allí estudià l’idioma anglès i es 
tragué un títol acadèmic que la capacità per en-
senyar en un col·legi anglès establert a l’Índia. 
Quan ja feia 10 anys que hi ensenyava, i els cinc 
últims com a directora, presencià, quan anava a 
fer exercicis espirituals, com era abandonat a un 
costat de la via del tren un pobre que s’estava 
morint. I aleshores resolgué de dedicar-se ple-
nament a tenir cura dels pobres entre els més 
pobres, i fundà l’ordre de les Missioneres de la 
Caritat. La seva labor humanitària fou recone-
guda mundialment concedint-se-li, l’any 1979, el 
Premi nobel de la Pau.

ALGunES AnÈCToDES

Després de rebre a oslo i a Estocolm el Premi 
nobel de la Pau, els periodistes li preguntaren 
si destinaria el premi en metàl·lic rebut a fun-
dar un nou hospital de malats del sida a Moscou 
(feia poc que Gorbachov li ho havia demanat). 
Ella respongué: “Ja convindria, tant allí com a  
altres llocs de l’Àfrica. Però crec que és més con-
venient que ho reparteixi entre dues parelles de 
joves que els diumenges vénen voluntàriament 
a fer uns serveis caritatius a l’hospital de Calcu-
ta i volen casar-se com Déu mana, però no es 
troben en condicions econòmiques. I afegí: “El 
matrimoni, la família, tal com ha sortit de les 
mans de Déu, s’hauria de declarar patrimoni de 
la humanitat.”

I aquest amor a la família cristiana també el va 
declarar en el mes de setembre de l’any 1987 
quan assistí a Madrid al Congrés Internacional 
de la Família. La mare Teresa, fent-se ressò de les 
paraules del papa Pius XII, que deia “Família que 
assisteix a l’eucaristia els diumenges i que a casa 
resa unida, viu unida”, digué: “Ensenyeu a resar 
als vostres fills i reseu amb ells, de l’oració i de 
l’amor neix la unitat, la pau i l’alegria.”

Per acabar, informo que en aquesta mateixa 
pàgina hi surt una fotocòpia de l’estampa amb 
el text complet de l’oració de Sant Bernat, que 
ha imprès Mn. Eduard de Ribot, l’actual rector 
d’Arbúcies, Riells i Viabrea i del nostre Sant Feliu 
de Buixalleu.

vida social 

Aniversari de casament noces d’or
Recibir este detalle ha sido una sorpresa 

inesperada y muy agradable.

Tenemos mucha suerte de estar tantos 
años juntos pero hace falta una buena 
dosis de voluntad y confianza recíproca. 

Ojalá pudiéramos ser un ejemplo pera las 
generaciones de hoy.

¡Muchas gracias! 

Felicitats!

El passat 15 d’agost de 2016 en Livio 
Pegolo i l’Adua Masini de Cal Forns de 
Gaserans van celebrar les noces d’or.

Com funciona?

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

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

- És ràpid i eficaç.

- només rebràs la informació si estàs subscrit 
a la llista SFBuIXALLEu_InFoRMA.

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

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

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

Com me l'instal·lo?

Tens diferents opcions per fer-ho:

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

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

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

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

SERvEI D'INFoRMACIó DE L'AJuNTAMENT AL MòBIL
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ConTaMinando sonrisas i 
el sanTFeliUenC PaU PalaUs 
dUrbaU
Susanna Cruz de la urbanització Ducat del Montseny

Fotografies de Mireia Puntí

"opino que..."
Probablement molts ja coneixeu en Pau de Can 
Raurell, però us convido a conèixer una mica 
més la gran tasca social que ell i altres companys 
realitzen a través de l’associació Contaminando 
Sonrisas.

Contaminando sonrisas és una associació de 
circ social sense ànim de lucre. La seva essència 
i tasca consisteix a aportar dosis de somriures 
a persones afectades per conflictes bèl·lics i 
catàstrofes naturals, així com persones que 
estan en situació de risc o són vulnerables arran 
de les injustícies del sistema. Aquesta associació 
no té fronteres, ni distingeix les persones pel 
seu color, ètnia o cultura, ells es mouen per 
arrancar un somriure als qui ploren per dins, als 
qui vertaderament ho necessiten, quan aquest 
bri d’esperança pot marcar el límit entre la vida 
i la mort. 

El projecte de Contaminando Sonrisas es va 
materialitzar fa tres anys a nova Zelanda. La 
la primera expedició va ser l’abril de 2014 als 
camps de refugiats del nord de Tailàndia, on 
la situació era molt complicada a causa de la 
dictadura. Van realitzar una travessia des de 
l’oest de l’àfrica –creuant el Marroc, Sàhara, 
Mauritània, Mali i Burkina Faso. Van deixar 
imatges tan boniques com aquestes:

Seguint la seva gran tasca, el mes d’octubre i 
novembre de 2015 recorren el nord de Marroc, 
Ceuta i Melilla. Gran volum d’emigrants 
subsaharians, del Congo, Senegal, Guinea, 
nigèria, níger malviuen buscant una 
segona oportunitat, fins allà es va desplaçar 
Contaminando Sonrisas per retornar-los 
el somriure i amb el seu exemple omplir 
d’esperança el cor d’aquests emigrants que 
tant ho necessiten:

I de nou va sortir la necessitat d’ajudar, aquell 
impuls que els porta a viatjar allà on més es 
necessita. I aquesta força vital els va portar 
fins al cruel escenari dels camps de refugiats 
entre Macedònia i Grècia, on hi malvivien 
unes 15.000 persones, concretament al camp 
de refugiats no militaritzat d’Idomeni. Tot 
i ser el camp de refugiats més gran, n´hi ha 
tres més. Després d’escoltar el testimoni d’un 
dels membres de Contaminando Sonrisas, puc 
assegurar que la situació és molt més crítica 
de la que es mostra en alguns mitjans de 
comunicació: les necessitats mínimes bàsiques 
no estan cobertes, ja no només en l’àmbit 
sanitari, sinó alimentàries, un àpat al dia, escàs 
i sovint en males condicions. on són els drets 
humans? Com es poden fer valdre amb tant de 
silenci? Hi ha manipulació de la informació? Les 
següents imatges mostren el colpidor contrast 
entre la devastació i l’alegria que aporten 
aquests pallassos solidaris:
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Ens han de fer reflexionar algunes de les frases 
que han pogut escoltar un i altre cop:

“Preferim tornar a casa i morir ràpid que 
morir dia a dia en assentaments o camps 

militars.”

“Vosaltres ens vau portar la vida.”

Perquè ens costa tant entendre que nosaltres 
podríem ser ells? Posar-nos a la seva pell... 
sentir que tots tenim els mateixos drets i lluitar 
contra les injustícies? Ho sé, és molt difícil, 
idíl·lic, però també tinc la certesa que aquesta 
admirable companyia de circ social sense ànim 
de lucre ens ensenya que tot és possible, i 
que voler és poder. Per seguir funcionant, 
per seguir contaminant somriures arreu 
necessiten aportacions econòmiques que seran 
exclusivament destinades a finançar el cost de 
les expedicions, i per aquest motiu és essencial 
fer conèixer la seva tasca, apropar les persones 
a la realitat. 

Del 8 al 23 de juliol un altre grup de pallassos 
van iniciar una nova expedició a Turquia, on 
la situació dels refugiats sirians és dramàtica, i 
afecta milers de nens i on el tracte que reben 
és inhumà. Al setembre van ser al pas de Calais 
(nord de França) en el camp de refugiats La 
Jungla, on la majoria de refugiats són africans. 
Aquesta expedició tenia com a objectiu muntar 
durant un mes i mig una carpa de circ i fer-
hi activitats de circ social alhora que s’hi van 
instal·lar dos forns de llenya per fer-hi pizzes i 
pans, tot un repte!  

us deixo amb dues imatges que ho diuen tot 
per elles mateixes:

    

Pau i la resta de membres de l’associació: el 
que feu és la màxima expressió d’humanitat, 
de bondat i d’esperança, per a mi, els herois 
del segle XXI. 

El CB Perxa d’Astor hem començat la tempora-
da 2016-17 i aquest any jugarem a:

- Lliga territorial Selva - Alt Maresme amb 2 
equips inscrits, el negre i el taronja.

- Lliga Catalana amb 1 equip.

- Campionat Individual amb 8 membres del 
club.

Així que esperem obtenir bons resultats i fer 
moltes bitlles!

Si algú està interessat a jugar, pot venir-ho a 
provar els dimecres a la tarda o posant-se en 
contacte amb qualsevol dels membres.

Club de Bitlles Perxa d'Astor
Temporada 2016-17
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Fundació del Parc de Bombers 
de Sant Feliu de Buixalleu
RELACIó oRAL:

Pere Argemí i Garròs, Pere Argemí i Borrell, Josep Blanché i Martí, Joan Ca-
tafal i Roca, Ramon Massaguer i Soler i Carles Sala i Vilaltella.

REDACCIó: 

Jaume Fugarolas i Masó antic estadant de Can Lleganya

FoToGRAFIES:

Josep Blanché

La iniciativa de cercar un 
recordatori oral dedicat 
a deixar memòria de 
la creació del parc de 
bombers de Sant Feliu 
de Buixalleu fou una 
idea concebuda com 
un apèndix al punt 
i final dels treballs i 
actes populars i cívics 
en commemoració del 
vintè aniversari del 
foc de 1994, treballs 
proposats per en 
Joan Catafal i Roca i 
la Mercè Pratginestós 
i olive, organitzats 
i patrocinats per la 
Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament, referits i 
conclosos en aquesta mateixa revista Sant 
Feliu Diu. Com a introducció podem dir 
que la primera plaça de bomber assignada 
a Sant Feliu de Buixalleu fou ocupada 
per en Josep Freixas i Verdaguer, en 
Pepitu del Viver, als primers anys setanta 
del s. XX, que va ser en aquells moments 
primaris l’encarregat de gestionar un 
moviment de voluntaris destinat a extingir 
incendis forestals. Es tractava d’un home 

íntegre, franc i respectat, que ocupava 
diversos càrrecs al servei de la comunitat 
del seu temps, funcions que exercia 
lliurant-s’hi enterament. La prestació que 
donava al municipi depenia de l’IConA, 
Instituto nacional de Conservacion de la 
naturaleza, un organisme públic de l’Estat 
espanyol que fou creat l’any 1971 i que 

en aquell moment depenia 
del Ministeri d’Agricultura. 
El motiu principal de la 
participació en les tasques 
de bomber venia derivat 
de la seva pròpia activitat 
professional com a cap del 
Viver Forestal de Gaserans, 
pertanyent també a 
l’IConA. La plaça estava 
equipada amb un limitat 
cotxe de bombers i els 
escassos mitjans de l’època, 
un Land Rover xato amb 
un dipòsit d’aigua de 300 l. 
Així la seva tasca residia en 

la vigilància i la prevenció, mentre que 
en els casos d’incendi consistia a dirigir 
els voluntaris que es presentaven, i si ho 
creia necessari avisava el parc de bombers 
més pròxim. L’esperit de servei d’en Josep 
Freixas i Verdaguer fou de dedicació 
constant, sempre assenyat i exemplar, però 
la manca de recursos i de poder comptar 
amb més efectius professionals deixava la 
seva efectivitat en mans dels voluntaris, 
molts dels quals encara eren camperols i 
bosquerols experts de tota la vida en les 
tasques d’escometre els focs forestals. 

Començant els anys vuitanta l’excap 
dels bombers de la Diputació de Girona, 
el senyor Antoni Güell, amb els serveis 
traspassats a la conselleria de Governació 
de la Generalitat de Catalunya, es posava 
en contacte amb en Pere Argemí i Garròs 
amb la pretensió de buscar voluntaris a fi de 
fundar un parc de bombers en el municipi 
de Sant Feliu de Buixalleu, de manera 
semblant als que ja havia aconseguit 
instaurar en altres pobles, així com també 
pensava continuar ampliant la cobertura 
del servei en tot el territori. En aquell 
moment a la nostra comarca proliferaven 
els focs forestals. Molts pagesos havien 
anat deixant els seus masos per passar a 
residir a les viles properes; així la vigilància 
del bosc havia quedat molt desatesa. Els 
mesos d’estiu de 1981 es formà un primer 
grup de bombers, organitzat encara amb 
voluntaris, dedicats tot el dia a la vigilància 
i prevenció del foc als boscos de la comarca 
i a l’actuació immediata en cas de produir-
se’n algun. només disposaven d’un Land 
Rover, encara el mateix d’en Pepitu del 
Viver, i van tenir la seu a Can Jan de Grions. 

A partir de l’any 1982 el senyor Antoni Güell 
conclou un conveni entre la Generalitat i 
els ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu 
i Hostalric i aconsegueix instituir el 
servei d’un cos permanent de bombers 
voluntaris, amb dedicació professional, 
destinat a tasques de salvament i a 
combatre tota classe de 
focs, tant forestals com 
urbans o industrials, el 
qual serà l’embrió de 
l’actual parc de bombers. 
El cos estava constituït 
per quatre bombers: Pere 
Argemí, del Mas Riera; 
Ramon Massaguer, de la 
Vila Massaguer; Francesc 
Sabadell, de Can Jan; 
Melcior Pintu, de Can 
Peric, tots de Grions, més 
alguns voluntaris forestals 
com en Carles Sala i en 
Francisco Vela, que viuran 
a Hostalric, comandats per 
en Pere Argemí. El recent 

fundat cos de bombers establí la seva seu 
al Mas Riera de Grions, una casa llogada 
pels ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu 
i d’Hostalric, si bé el mateix Ajuntament 
de Sant Feliu de Buixalleu al mes de maig 
havia adquirit uns terrenys de Can Jan de 
Grions per a la construcció d’un parc de 
bombers propi. De principi disposaven 
d’un Citroën Mehari i d’un camió cisterna 
Pegaso Comet. La primera guàrdia es féu 
el 24 de juliol a l’ajuntament, a la Conna, 
però al cap de pocs dies ja es començà a 
fer al Mas Riera, on tenien estacionats i 
resguardats els vehicles i altres mitjans 
d’extinció i on quedà constituït el parc. 
Més tard disposaren d’un Renault 4-F en 
substitució del Mehari i d’un altre camió 
de bombers Pegaso, que anomenaven 
l’Egipci. El tercer any els van proporcionar 
nous equipaments de bombers, casc, 
caçadora, etc.

L’any 1983 en Carles Sala i en Francisco 
Vela ja passen a tenir plaça fixa a la 
plantilla de bombers abans esmentada, 
pagats per la Generalitat. A partir d’ara el 
parc podrà comptar amb la presència de 
més voluntaris forestals que compartiran 
amb ells els serveis d’extinció, de guàrdia 
i de reforç, segons els dies i els horaris 
que els siguin assignats. Es donava el cas 
que amb els voluntaris no en feien prou 
per cobrir tot el projecte de servei; així 
rebien bombers de reforç d’altres parcs 
veïns. El cap de bombers seguirà essent 
en Pere Argemí i Garròs, el qual ens ha 
permès estudiar els fulls de ruta de l’època, 
amb els noms dels bombers i els seus 
desplaçaments. Els voluntaris d’aquests 
primers anys seran nois joves vocacionals, 
alguns fills dels mateixos bombers, anotats 
juntament amb els reforços ocasionals. 
Coneixem els noms d’en Rufí i l’Antoni 
Mulero, germans d’Arbúcies; Josep 
Sabadell; Josep Fugarolas, de Perxistor; 
Pere Freixes, fill d’en Pepitu del Viver; Pere 
Argemí, fill del cap de bombers; Ramonet 
Massaguer; Miquel Ballell; Lluís Masferrer, 
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de Maçanet; Carles Soler, Curto, Joan 
Cots, Triadó, Mateu, Joaquim Prat, Rafael 
Romera, Torras, Muñoz, Josep Bohils, Jordi 
Falgueres, Solà. El Sr. Antoni Güell era el 
cap representant de la Generalitat, el Sr. 
Martí nogué era cap de 
la zona, el Sr. Casas era 
cap del parc de Santa 
Coloma de Farners. 

Com ja s’ha dit, es 
tractava del servei d’un 
cos de bombers dedicat 
permanentment a totes 
les tasques de salvament 
i a combatre tota classe 
de focs, tant forestals 
com d’edificis urbans 
o industrials, amb 
servei en tot l’àmbit de 
Catalunya, completant 
necessàriament la seva 
primera raó de ser, que 
havia estat la voluntària 
vigilància i l’apagament 
del foc als boscos de la 
comarca. Tal com hem vist fins ara, la seva 
gestió compartida continuava depenent de 
la Generalitat de Catalunya i dels municipis 
de Sant Feliu de Buixalleu i d’Hostalric. 
Aquesta gestió es veié afavorida des del 
primer moment per la col·laboració de 
tots els bombers, els quals amb molta 
determinació suplien les mancances de 
recursos materials i de mitjans d’extinció 
d’aquells primers temps. Sense el seu 
esforç i disposició constants no hauria estat 
possible tirar endavant.

Els bombers eren distribuïts per torns. Els 
fulls de ruta dels anys inicials -els primers 
que podem consultar- són de 1983 i 
1984 i són extrets dels apunts del cap 
de bombers, en Pere Argemí i Garròs. Hi 
consten com a actuacions més importants 
les sortides amb els mitjans de salvament 
i d’apagafocs a Sant Grau, a Llagostera, 

a Buscastell diverses vegades, a Hostalric, 
a Martorell de la Selva diverses vegades, 
a l’Empalme, a Massanes, a la Batllòria, a 
Sant Martí Sapresa, a Tordera, a Blanes, 
Maçanet, Vidreres, la Cellera de Ter, Llançà, 

Santa Coloma de Farners i Castanyet, Riells 
del Montseny, Riudarenes, Lloret, Calella, 
Tarragona, Castellar del Vallès. La casa del 
Mas Riera era de construcció molt vella i 
incòmoda per a l’estada dels bombers 
en servei; així, ells mateixos van decidir 
de restaurar-la aprofitant les hores de 
guàrdia. Van repicar i restaurar la pedra de 
la façana i van pavimentar el sòl interior, el 
qual era de terra, fins a aconseguir treure 
la humitat de les cambres interiors i fer-les 
més confortables.  

L’activitat del parc de bombers seguia 
situada al Mas Riera, però l’aspiració 
de tots els seus components continuava 
essent la de poder aconseguir un edifici 
propi adequat a les necessitats d’un parc 

de bombers cada vegada 
més ambiciós i important. 
S’adonaven del valuós 
serviment que prestaven 
a la societat i ells mateixos 
consideraven aquell servei 
públic com una empresa 
seva. Davant la manca 
de recursos econòmics 
per tirar endavant el 
pretès pla de millora de 
les instal·lacions, amb la 
necessitat que sentien de 
poder disposar d’un edifici 
apropiat a les exigències 
d’un modern parc de 
bombers, ells mateixos 
es van proposar tirar 
endavant la construcció 
d’un nou edifici en els 

terrenys que expressament havia comprat 
l’Ajuntament ja feia temps, treballant 
gratuïtament. uns amplis terrenys molt 
ben situats per a la funció que havien de 
fer, tocant la carretera de Grions i molt a 
prop de la carretera general que passa per 
Hostalric.

La Generalitat i l’Ajuntament, tot i no 
disposar de prou recursos per pagar la 
totalitat de despeses del nou edifici, sí 
que es van comprometre a col·laborar 
amb ells en tot el que els fos possible. El 
senyor Jaume Alcalà, aparellador de la 
Generalitat, va projectar el plànol per a 
la seva construcció seguint els paràmetres 
arquitectònics dels parcs moderns, un 
edifici funcional i còmode adaptat a les 
necessitats de mitjans i d’actuació dels 
bombers, amb totes les instal·lacions 
exigibles. Tots els bombers es van posar 
d’acord per fer les obres de fonamentació 
i de construcció de les cotxeres treballant-
hi les hores de servei que no tinguessin 
tasques de salvament o auxili, o sortides a 
extingir incendis forestals. A les hores de 
guàrdia, en Pere Argemí es va encarregar 
d’obrir fonaments amb les seves màquines, 
treballant de franc, mentre els altres es 
dedicaven a anar omplint els valls amb 
morter i ferro, dirigits per en Carles 
Sala i Vilaltella, paleta d’ofici, el qual 
s’encarregarà també de fer pujar, a poc a 
poc, invertint les hores de guàrdia, sempre 
sense cobrar res, les parets d’obra vista de 
les cotxeres ajudat pels altres bombers, 
obres supervisades sempre pel senyor 
Jaume Alcalà. Els materials es van pagar 
amb ajuts de la Generalitat. 

un cop acabades aquestes obres fetes 
amb l’esforç de tots i amb el mínim cost, 
la Generalitat va contractar l’empresa 
constructora d’en Pablo Blàzquez, de 
Grions mateix, uns paletes que construiran 
la carcassa de la residència per a l’estada 
dels bombers durant les hores de servei 
en el parc. A continuació els mateixos 
bombers, altra vegada voluntàriament 
i  de franc, acabaran de fer les obres 

interiors. En Carles Sala i Vilaltella, amb 
l’ajut dels altres bombers, sempre en hores 
de guàrdia, acabarà de construir totes les 
obres de paleta. En Melcior Pintu i Vives 
farà el treball de pintar les parets, així com 
de restaurar i pintar les portes que havia 
cedit un restaurant en obres d’un poble 
de marina. L’Andreu Ramos es fa càrrec de 
tota la feina de guixaire. En Josep Blanché 
i Martí, que havia entrat al parc l’any 1984, 
s’encarregà de la instal·lació elèctrica. Les 
portes de ferro foren construïdes per en 
Pere Argemí i Borrell. Col·laboraven així 
tots plegats fins a acabar les instal·lacions 
interiors. Serà l’estatge en el qual hauran 
de passar els dies de guàrdia, 24 hores 
cada u, havent-hi de menjar i dormir a fi 
d’estar sempre preparats per encarar les 
contingències que s’esdevenien sovint. 

una vegada enllestit l’habitatge, els 
mateixos bombers s’adonaren que, a 
causa del pendent del terreny, la banda de 
darrere de l’edifici quedava una mica alta, i 
seguint una idea d’en Pere Argemí i Garròs 
van proposar construir-hi un soterrani que 
serviria de magatzem i podria aixoplugar 
les eines i altres necessitats. obtingut el 
permís, ells mateixos van començar a obrir 
nous fonaments per sota; mentre uns 
excavaven el vall, els altres feien l’encofrat 
i l’omplien amb formigó, fent les pauses 
necessàries per no posar en risc les parets 
edificades a sobre, fins a aconseguir una 
gran cambra subterrània amb una bona 
entrada, destinada a totes les utilitats. 
Aquesta dedicació i altruisme dels bombers 
va ajudar que Sant Feliu de Buixalleu 
pogués tenir un parc de bombers en el seu 
terme municipal. En Pere Argemí i Garròs 
es jubilà l’any 1993. Acabades les obres, el 
primer grup de bombers que s’hi allotjà 
el configuraven en Ramon Massaguer i 
Soler, en Carles Sala i Vilaltella, en Pere 
Argemí i Borrell, en Melcior Pintu i Vives, 
en Francisco Vela i Pérez, manats com a  
cap superior per en Josep Blanché i Martí. 
El nou parc de bombers entrà en servei el 
mes de juliol de 1996. Actualment en Josep 
Blanché i Martí continua com a cap de parc 

de Sant Feliu de Buixalleu, 
però, a més, té el càrrec de 
sergent, raó per la qual ocupa 
també la funció de cap de 
zona, una plaça que posa a 
les seves ordres els bombers 
dels diversos parcs del seu 
àmbit d’acció en les tasques 
de salvament o d’apagament 
d’incendis.
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Josep M. Tusell  enginyer de Forests

El corc del suro, la gran plaga de
les suredes

A partir de l’any 2003, es va començar a detec-
tar com el corc de l’alzina surera (Coraebus un-
datus) incrementava la seva població i provocava 
quantiosos danys a la qualitat del suro a Catalun-
ya. Aquests danys en forma de galeries al suro 
es concreten en ferides a la capa generatriu i la 
reducció de la qualitat de la panna de suro. La 
pèrdua de qualitat del suro provoca una reducció 

de la rendibilitat de la gestió de la sureda que, 
actualment i a Catalunya, es xifra en un impacte 
sobre la collita superior al 50% del seu valor (pè-
rdues directes xifrades en més de 5 M € anuals). 
Al mateix temps, l’abandonament de les suredes 
per manca de rendibilitat ens pot portar a un in-
crement de grans incendis forestals i pèrdua de 
les funcions ambientals d’aquestes masses fores-
tals. 

Davant d’aquesta situació, el Consorci Forestal de 
Catalunya, entre altres accions, l’any 2014 va ini-
ciar el projecte Life+Suber (www.lifesuber.eu) el 
qual, entre altres línies de treball, proposa mesu-
res per reduir els danys causats pel corc del suro 
mitjançant control bioracional de les poblacions 
(trampeig massiu) i la reducció de la susceptibili-
tat de les sureres en ser atacades per aquest co-
leòpter mitjançant una silvicultura que millori la 
vitalitat de les suredes.

Fruit d’aquest projecte es va veure la necessi-
tat de cercar una feromona per reduir el nivell 
de població del corc. Per aquest motiu s’ha co-
mençat un altre projecte de dos anys de durada 
amb l’únic objectiu, que no és fàcil ni senzill, de 
sintetitzar una feromona específica per poder 
capturar de forma eficient el corc del suro. Al-
tre cop, el Consorci Forestal, juntament amb el 

Grup Amorim i la Direcció General de Forests del 
Departament d’Agricultura de la Generalitat, 
han promogut aquest projecte, en què també 
participen Forestal Catalana, el Centre Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC) i Josep M. 
Riba, com a entomòleg expert.

Per poder sintetitzar la feromona específica per 
a la captura del corc del suro (Coraebus undatus) 
cal disposar d’un nombre important d’adults i 
per aquest motiu, l’abril de 2016, es van instal·lar 
prop de 1000 trampes en una sureda de les 
Guilleries, ja que aquesta presentava un nivell 
d’atacs molt important. 

Durant els mesos de maig, juny i juliol de 2016 s’ha 
fet un seguiment de les trampes (cada dos-tres 
dies) per agafar els adults capturats i enviar-los 
al laboratori del CSIC perquè els tracti (separació 
d’extractes dels animals, estudis d’identificació 
de les estructures dels compostos, síntesi de pro-

ductes –feromones- i rea-
lització dels corresponents 
assajos de funcionament i 
especificitat dels productes 
sintetitzats). Aquesta meto-
dologia es repetirà durant 
l’estiu del 2017, tot esperant 
que el nivell de captures i els 
assajos a laboratori donin els 
resultats previstos i tinguem 
disponible una trampa amb 
feromones específiques que 
sigui realment eficient per a 
la captura del corc del suro.

els TransTorns TeMPoroMandibUlars
Laura Hernán

Diplomada en fisioteràpia i membre de Fisioarbúcies

L'articulació temporomandibular és la que ens 
uneix el crani i la mandíbula. És l'única articu-
lació del cos formada per un sol os –la mandí-
bula– i s'articula a dos costats. Perquè funcioni 
correctament, aquest moviment ha de ser si-
multani. També és l'única articulació del crani 
mòbil.

La fem servir quan parlem, mengem, badallem.

Com a articulació que és, està formanda per 
una càpsula, uns lligaments, un disc, una mus-
culatura, uns vasos sanguinis i nervis.

Totes aquestes estructures ajudaran al seu bon 
funcionament.

QUan sabeM QUe l'arTiCUlaCió no 
FUnCiona bé?

- Dolor, creptiacions a l'obrir i tancar la boca.

- Dificultat per obrir al màxim la boca -men-
jar un entrepà.

- Dolor a l'orella.

- Cefalees –mal de cap.

- Bruxisme –fregar les dents a la nit– i apre-
tar-les.

les lesions es donaran al:

- Disc.

- Articulació –càpsula, lligaments.

- Sobrecàrrega muscular.

- o per fractura òssia.

Per Fer el TraCTaMenT de FisioTerÀPia 
ens FixareM en:

- Postura cervical i del cap respecte de la co-
lumna.

- Tipus de mossegada i dentició.

- Mobilitat articular, palpació de la càpsula.

- Estat de la musculatura (pterigoïdals, mas-
seters, temporal, sublinguals, suprahioïdals 
i infrahioïdals, ECoM, escalens, suboccipi-
tal…) –hipertonies, hipotonies.

- La llengua, la forma, el to i la mobilitat.

Amb l'aplicació de tècniques d'inducció 
miofascial, mobilització articular, i si cal ús 
d'electroteràpia, aconseguirem millorar l'estat 
de la lesió. Alguns cops és necessari un treball 
multidisciplinari amb servei logopèdia i odon-
tologia.

Xarxa Sio
Sant Feliu de Buixalleu

Per informació d’ofertes vigents:
- A la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu: 
 www.sfbuixalleu.cat 
- Al taulell d’anuncis de la Sala Polivalent.
- A la web del Consell Comarcal de la Selva:
 www.selva.cat/treball

T'ajudem 

a trobar 

feina!
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Humus

Gastronomia 
AGAR, Assessorament Alimentari

200 g de cigrons cuits, suc d’una llimona, 50 ml d’oli d’oliva, 2 cullerades de tahina (puré de sèsam), 2 grans d’all, 
aigua (segons faci falta), sal, pebre, pastanagues i poma Fiji. 

1. Poseu en un bol: els cigrons, els alls pelats, el suc de llimona, oli d’oliva, la tahina, sal i 
pebre, i cobriu-ho d’aigua. Tritureu-ho amb el túrmix i si veieu que hi falta aigua poseu-n’hi 
més. Comproveu que els gustos siguin correctes.
2. Decoreu-ho amb bastonets de crudités. 

Com es prepara?

Ingredients

Bon prof it!

agendadesembre-març

DIMARTS 6 - 16.30 h Taller: Pintem el pessebre! 
         Sala Polivalent

DIuMENGE 11 - A partir de les 16.30 h Festa d'Hivern
                        Sala Polivalent

DISSABTE 17 - 11h 20è aniversari posada en funcionament 
          Parc de Bombers  
                      Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu

DIuMENGE 18 - 17.30 h quina per La Marató  
                         Sala Polivalent 
DIuMENGE 25, NADAL - 11 h Pastorets de Gaserans
                           Església de Gaserans

DILLuNS 26, SANT ESTEvE  
          Matí: Concurs de pessebres
         Grions i Gaserans

         18 h visita del Patge Reial
         Sala Polivalent 

DIvENDRES 30 - 23 h quina eròtica + Dj Marvin
             organitza: Tractomotor clàssics

                         Sala Polivalent

DISSABTE 31 - Matí: Concurs de pessebres
            Gaserans i Sant Feliu

Gener

DISSABTE 11 -  Tarda: Mostra d'escoles de dansa tradicional de les comarques gironines
             Sala Polivalent         

desemBRe FeBReR maRçGeneR
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

Març

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

Desembre

DIuMENGE 1- 18 h Quina
            organitza: CB Perxa d'Astor

            Sala Polivalent

DIJouS 5 - Els Reis Mags a casa
DIuMENGE 8 - 11 h Festa de cloenda del Concurs 
  de Pessebres 
             Església de Grions

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

Entreteniments

8 5 9 7 4

9 3

4 2

5 7 6 1 8

9 5

6 9 4 7 1 5

3 8 2 4 6

5 3

2 7 9 3

8 5

4 8 6 5 2

7 9 2

6 4 7 8 5

2 9 4 1

8 7 9

4 5 6 8

6 4

8 7 2

Com s’hi juga:

Cal omplir les caselles buides amb 
els números de l’1 al 9 sense 
repetir-ne cap en la mateixa f ila, 
columna o quadre interior.

Com s’hi juga:

Troba la sortida al labertint:

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

*

*
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