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Catafal, Odda Cardona, Emma Codina, família Espígol del Rio, Marta 
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amb la col·laboració de:

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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Serveis al   municipi.-



 Editorial.-
Els restaurants

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

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

Restaurant Mas 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 10 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

Serveis al   municipi.-

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

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

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

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

maigabril juny

juliol

1) Posar-se en contacte amb l'Ajuntament 
i demanar per la Dolors Vilà, l'Esther 

Gubert, la Sandra Nualart 
o en Sixte Morera. 

2) Enviar un correu electrònic a: 
santfeliudiu@gmail.com

Sentir que un matrimoni celebra les noces de plata, 
o fins i tot les noces d’or, és sorprenent. Avui en 
dia, cada cop és menys habitual trobar casos com 
aquests, ja que moltes parelles joves eviten el com-
promís. No hi ha cap fórmula escrita per aconseguir 
conviure durant tants anys, però és molt important 
conèixer els punts forts i dèbils de l’altra persona, 
ser empàtic i, sobretot, ser capaços de superar ple-
gats els moments difícils que presenta la vida.

La convivència i el pas dels anys té avantatges i in-
convenients, i requereix paciència, constància i de-
dicació acostumar-se a la manera de ser de l’altra 
persona, les seves rutines i els seus petits defectes. 
Per això, té un especial mèrit conèixer casos de per-
sones que s’han estimat durant tota la vida, i han 
sigut capaces de construir un camí conjunt. 

En aquesta revista hi trobareu un seguit 
d’entrevistes a alguns dels matrimonis que més 
anys duen de casats.

A part d’aquestes entranyables històries també po-
dreu llegir els articles de totes les festes de Nadal 
en el municipi, podreu veure qui s’ha casat i els 
nens i nenes que han nascut durant l’any passat, 
conèixer l’empresa Fusteria Gurdó SL o preparar 
unes bones mandonguilles amb sèpia; entre molts 
i diversos altres articles.

Esperem que gaudiu moltíssim de la lectura!

Consell de redacció
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1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió ex-
traordinària núm. 4 de data 20.06.2016. 

2- Aprovació del text refós del Pla Especial Urba-
nístic del Catàleg de masies i cases rurals de Sant 
Feliu de Buixalleu.

3- Estudi i ratificació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 352, de 03.09.2016.

Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Massanes i 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu pel fracciona-
ment de les despeses de manteniment i conservació 
del CEIP Alzines Balladores dels cursos 2012/2013, 
2013/2014 i 2014/2015.

4- Estudi i ratificació del Decret núm. 293, de 
18.07.2016.

Sol·licitar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, mitjançant el recurs 176/2011, que doni 
per finalitzat aquest procediment per satisfacció ex-
traprocessal, a l’haver dictat la secretària interventora 
de l’Ajuntament d’Arbúcies, en data de desembre de 
2013, un certificat que autoritza l’empresa CEMEVI-
SA 2000, SA, l’abocament a l’EDAR d’Arbúcies de les 
aigües residuals provinents de la referida activitat. 

5- Estudi i ratificació del Decret núm. 284, de 
12.07.2016.

Sol·licitar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona, mitjançant el recurs 212/2011, que 
doni per finalitzat aquest procediment per satisfacció 
extraprocessal, a l’haver dictat el director de l’Àrea 
de Sanejament d’Aigües Residuals de l’ACA els dies 
8.2.2012 i 22.6.2012, i el director d’Àrea de Gestió 
del Medi de l’ACA el dia 4.10.2013, en els expedients 
de referència AA2009001636, AA2010001690 i 
AA2013000983 (abans AA2009001371), propostes 
de resolució autoritzant la renovació i/o autorització 
dels expedients d’abocament al riu Tordera de les 
aigües residuals procedents de les activitats Goher 
Tèxtil Calella, SA, Estampados Gaserans, SL i Peixos 
Co-Mar, SL.

6- Estudi i ratificació del Decret núm. 292, de 
18.07.2016.

Sol·licitar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
15 de Barcelona, mitjançant el recurs 287/2011, 
que doni per finalitzat aquest procediment per sa-
tisfacció extraprocessal, a l’haver dictat el direc-
tor de l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals de 
l’ACA el dia 8.2.2012, en l’expedient de referència 
AA2009001636, proposta de resolució autoritzant la 
renovació de l’expedient d’abocament al riu Tordera 
de les aigües residuals procedents de l’activitat Goher 
Tèxtil Calella, SA. 

7- Estudi i ratificació del Decret núm. 299, de 
21.07.2016.

Desistir del recurs contenciós administratiu núm. 
154/2014, que es tramita en el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu núm. 1 de Girona, sens perjudici del que 
es resolgui en els diferents recursos contenciosos in-
terposats en contra dels diferents punts de l’ordre del 
dia de la sessió del Ple de la Mancomunitat de data 
16.12.2013. 

8- Desistiment per satisfacció extraprocessal del 
recurs 289/2011, que es tramita al jutjat conten-
ciós administratiu núm. 16 de Barcelona. 

A l’haver dictat el director de l’Àrea de Sanejament 
d’Aigües Residuals de l’ACA el dia 22.6.2012, en 
l’expedient de referència AA2010001690, proposta 
de resolució autoritzant la renovació de l’expedient 
d’abocament al riu Tordera de les aigües residuals 
procedents de l’activitat Estampados Gaserans, SL.

9- Donar compte de la sentència núm. 198/16, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) 
núm. 2 de Girona al recurs 142/2012.

El Ple Municipal pren coneixement i es dona per as-
sabentat de la sentència núm. 198/2016, de data 
19.9.2016, dictada pel JCA núm. 2 de Girona, que 
confirma en primera instància l’adequació a dret de 
la diligència d’embargament, de data 18.1.2012, del 
compte corrent obert a Caixa Laietana a nom de la 
recurrent Asociación de Propietarios de Rio Park del 
Montseny, per import de 61.208,30 €. 

10- Donar compte de la sentència núm. 66/16, 
dictada pel JCA núm. 1 de Girona al procediment 
abreujat 291/2015, i posterior desistiment de la 
recurrent del recurs que es tramita al JCA núm. 
3 de Girona, del procediment abreujat 296/15.

El Ple Municipal pren coneixement i es dona per 
assabentat de la sentència núm. 66/2016, de data 
29.3.2016, dictada pel Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu núm. 1 de Girona en el procediment abreujat 
núm. 291/2015, que confirma l’adequació a dret de 
la liquidació núm. 10018 de l’IIVTNU dictada el dia 
3.12.2014 a l’expedient 36/2010, amb una quota a 
pagar de 4.060,52 €, corresponent a la transmissió 
de la finca registral 1.518, del III Sector Industrial. 

11- Aprovació de l’escriptura pública de consti-
tució de l’entitat urbanística de conservació del 
sector IV industrial de Sant Feliu de Buixalleu. 

12- Aprovació de les línies fonamentals del pres-
supost de 2017 requerit pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

13- Estudi i ratificació del Decret núm. 267, de 
04.07.2016.

Aprovar definitivament el pressupost únic per a 
l’exercici de 2016 i el seu estat consolidat, tal com 
figura en l’acord de l’aprovació inicial de data 10 de 
juny de 2016.

SESSIó ORDINàRIA de 29 de setembre 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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14- Estudi i ratificació del Decret núm. 279, 
d’11.07.2016.

PRIMER. Aprovar la Memòria valorada del sub-
ministrament en alta al veïnat de Bosch d’Amunt 
en el T.M. de Sant Feliu de Buixalleu, amb un 
pressupost total d’execució per contracte de  
285.953,60 € (IVA inclòs). 

SEGON. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua 
una subvenció equivalent al 90% de les despeses 
previstes a la memòria.

TERCER. Aprovar que l’execució dels treballs de 
la memòria, prèvia la tramitació corresponent, si-
guin en l’exercici 2018.

15- Estudi i ratificació del Decret núm. 348, de 
02.08.2016.

Aprovar la memòria justificativa sobre les despeses de 
reparació i manteniment d’actuacions per als exerci-
cis 2016 a 2017 i sol·licitar-ne una subvenció al De-
partament de Governació i Relacions Institucionals 
amb càrrec el PUOSC 2016-2017.

16- Estudi i ratificació del Decret núm. 353, de 
04.08.2016.

En referència al Projecte de reforma de les antigues 
escoles de Gaserans, a Sant Feliu de Buixalleu apro-
var: l’acta de preus contradictoris, el projecte de liqui-
dació de les obres i les certificacions i factures. Auto-
ritzar els pagaments corresponents a les certificacions 
i factures i sol·licitar a l’Àrea de Cooperació Local, 
Cultural i d’Acció Social -Assistència i Cooperació- als 
municipis de la Diputació de Girona un ajut comple-
mentari del 40% de les obres addicionals.

17- Estudi i ratificació del Decret núm. 392, de 
data 12.08.2016.

Aprovar definitivament el Projecte d’actuacions en 
matèria de gestió forestal sostenible, per a l’execució 
d’infraestructures necessàries en la prevenció 
d’incendis forestals, al municipi de Sant Feliu de 
Buixalleu (any 2015).

18- Estudi i ratificació del Decret núm. 232, de 
13.06.2016.

Contractar Carme Comas com a conserge del CEIP 
Alzines Balladores, (treballadora d’aquest Ajunta-
ment amb contracte laboral interí a temps parcial 
com a bidell de la Sala Polivalent) del dia 13.6.2016 
fins al dia 8.7.2016.

19- Aprovació del conveni entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament, relatiu a les tasques de 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals 
en el Parc Natural del Montseny, durant l’exercici 
de 2016.

20- Estudi i ratificació del Decret núm. 252, de 
23.06.2016.

Contractar per fer les tasques de vigilància per a la 
prevenció d’incendis forestals en el Parc Natural del 
Montseny durant l’exercici de 2016 Joaquim Iglesias 
i Jeroni Hernandez, de l’1 de juliol al 12 de setembre 
de 2016.

21- Estudi i ratificació del Decret núm. 253, de 
23.06.2016.

Contractar Xavier Mora per cobrir les vacances dels 
agutzils de dia i de nit de l’1 de juliol al 31 d’agost.

22- Estudi i ratificació del Decret núm. 265, 
d’01.07.2016.

Modificar el contracte laboral amb l’administrativa 
Àngela Torné Daniel, i establir que amb efectes 1 
de juliol de 2016 passarà a ésser contracte laboral 
a temps complet i interí per cobrir el lloc vacant de 
l’àrea d’administració general del funcionari adminis-
tratiu de l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient fins que 
es cobreixi aquesta plaça pel procediment legalment 
establert.

23- Estudi i ratificació del Decret núm. 269, de 
04.07.2016.

Modificar el contracte laboral a temps parcial i interí i 
fins que es cobreixi la plaça d’arquitecte municipal pel 
procediment legalment establert, subscrit amb Lluís 
Figueras Bou, i establir que amb efectes 4 de juliol de 
2016 passarà a tenir una dedicació del 64%.

24- Estudi i ratificació del Decret núm. 278, de 
08.07.2016.

Contractar Berta Bancells, com a auxiliar administra-
tiva, des de l’11 de juliol al 30 de setembre de 2016, 
per cobrir les vacances d’estiu del personal adminis-
tratiu. 

25- Estudi i ratificació del Decret núm. 433, de 
14.09.2016.

Contractar Sílvia Pla Mercader com a monitora de 
l’Esbart Dansaire Montsoriu, del 16 de setembre al 
16 desembre de 2016.

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

26- Estudi i ratificació del Decret núm. 238, de 
17.06.2016.

Contractar Carles Sanz com a director del casal 
d’estiu, per organitzar, dirigir, desenvolupar, coordi-
nar i tancar el projecte educatiu del casal d’estiu de 
2016 Una altra aventura de pel·lícula, del 20 de juny 
de 2016 al 7 d’agost de 2016.

27- Estudi i ratificació del Decret núm. 239, de 
17.06.2016.

Contractar Maria Brun i Núria Brun, com a monitores 
del casal d’estiu i Júlia Roquet, com a premonitora, 
del 27 de juny de 2016 al 29 de juliol de 2016.

28 i 29 - Estudi i ratificació del Decret núm. 294, 
de 19.07.2016 i 333, de 28.07.2016.

Citar la Sra. Montserrat Ramos Rosell i els seus lle-
trats a les dependències municipals per tal de poder 
exhibir-los la documentació sol·licitada. 

30- Estudi i ratificació del Decret núm. 329, de 
27.07.2016.

Rectificar l’error material detectat en l’acta núm. 15 
de l’Assemblea General Extraordinària convocada per 
la Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector 
Buixalleu, exposant que el representant designat per 
l’Ajuntament és el Sr. Albert Fugarolas Bagot (regidor 
d’Urbanisme).
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El casal d’avis a Sant Feliu sempre ha estat un 
tema pendent. Un grup d’avis del municipi i que 
estan a altres casals, es trobaven en diverses ac-
tivitats que s’organitzaven des d’altres entitats, 
ens van proposar que volien fer una activitat 
al poble, una caminada, així la resta de casals 
podessin conèixer el nostre poble. Doncs l’any 
passat, el grup d’avis i l’ajuntament conjunta-
ment, es va organitzar la primera caminada 
amb gran afluència de gent, 
més de 200 participants. I 
arrel d’aquí, aquest grup 
d’avis van mostrar les ganes 
de formar una associació per 
donar forma al grup, per tal 
de poder organitzar altres 
activitats i rebre informació 
i tenir una connexió amb els 
altres Casals i el Consell Con-
sultiu de la Gent Gran de la 
Selva. 

Arrel d’aquestes ganes, i l’ajuntament de creu-
re important que hi hagi un punt de trobada 
entre els avis i àvies del municipi, el passat 1 
de març es va convocar una reunió a tots els 
veïns del municipi majors de 65 anys. A partir 
d’aquesta reunió es va constituir la primera 
associació d’avis de Sant Feliu de Buixalleu. El 
proper dia 6 d’abril es tornen a trobar per a 
seguir treballant i parlant de què volen fer.

REunIó CASAL D'AVIS

31- Estudi i ratificació del Decret núm. 420, de 
07.09.2016.

Citar la Sra. Montserrat Ramos Rosell i els seus lle-
trats a les dependències municipals el proper dia 
28.7.2016, a les 9.00 h del matí, per tal de poder 
exhibir-los la documentació sol·licitada.

32- Estudi i ratificació del Decret núm. 372, de 
05.08.2016.

Requerir a la Junta de Compensació del Pla Parcial del 
Sector Buixalleu i als promotors de la urbanització:

- Certificat emès pel tècnic director de les obres, 
que acrediti que s’ha executat:

- El projecte complimentant totes les pres-
cripcions que consten al Projecte de neteja i 
sanejament de l’entorn del desguàs d’aigües 
residuals de la urbanització Buixalleu. 

- I la resta de condicions i prescripcions.

33- Estudi i ratificació del Decret núm. 373, de 
05.08.2016.

Desestimar el recurs de reposició interposat per Jordi 
Ferrer Martí en base al Decret núm. 372. 

34- Estudi i ratificació del Decret núm. 390, de 
12.08.2016.

Atorgar a la Junta de Compensació del Pla Parcial del 
Sector Buixalleu una ampliació del termini en 5 dies, 
a comptar des del dia 1.09.2016, per presentar al re-
gistre general d’entrada la documentació sol·licitada 
pel Decret núm. 372.

35- Estudi i ratificació del Decret núm. 328, de 
27.07.2016.

Ampliar el termini per tal que l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Buixalleu pugui resoldre l’expedient núm. 
3/2016, de restauració de la realitat física alterada 
per incompliment de les condicions de la llicència 
d’obres atorgada per a la construcció d’una cisterna 
soterrada a la urbanització Buixalleu.

36- Estudi i ratificació del Decret núm. 330, de 
27.07.2016.

S’abstinguin d’utilitzar la xarxa de sanejament exis-
tent a la urbanització de Buixalleu fins que es presenti 
al registre general d’entrada escrit i/o informe elabo-
rat i signat pel tècnic competent en el qual acrediti 
de forma fefaent i garanteixi que totes les aigües re-
siduals provinents dels habitatges existents a la urba-
nització Buixalleu es recullen a la cisterna soterrada, 
construïda per la Junta de Compensació l’any 2014 
(expedient d’obres 8/2014), segons projecte tècnic 
de l’arquitecte Jordi Ferrer Martí.

37- Estudi i ratificació del Decret núm. 415, 
d’01.09.2016.

Es deixa sense efecte l’informe de 20.5.2016, i l’acord 
de Junta de Govern de 24.5.2016, ja que han quedat 
superats per l’informe emès per l’arquitecte munici-
pal en data 22.7.2016.

38- Estudi i ratificació del Decret núm. 332, de 
28.07.2016.

Requerir a Joaquim Mataró Pladelasala perquè im-
mediatament i sense cap demora cessi l’abocament 
d’aigües residuals existent a la finca de la seva pro-
pietat.

Es reincorpora a la sala el Sr. alcalde, Josep Roquet.

39- Precs i preguntes
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Des de l’ajuntament ens hem proposat millo-
rar el servei de recollida de deixalles. Així s’han 
millorat els punts de recollida, se n’han posat 
de nous, s’ha augmentat el nombre de conteni-
dors de reciclatge, s’ha establert la recollida de 
trastos vells a domicili, el compostatge casolà 
i finalment per donar sortida a aquells residus 
que no tenen cabuda en els anteriors concep-
tes s’ha posat en funcionament una deixalleria 
mòbil; ja que una de fixa no és viable per la 
tipologia de poble. El servei s’anirà ajustant a 
l’ús que se’n doni.

les dates programades per aquest any 
2017 són els dissabtes 18 de març, 17 de 
juny i 28 d’octubre de 9 a 15 h a davant la 
sala Polivalent.

Us recordem el què no està admès a la deixa-
lleria mòbil: runa, esporga, pneumàtics an-

tics, amiant, residus sanitaris, materials ex-
plosius, medicaments i cap dels materials que 
ja van als contenidors de recollida ordinària. 
Així s’admeten 3 articles voluminosos o 1 m3 
d’articles barrejats per llar.

També, aprofitant aquest nou servei, el diven-
dres 17 de març s’ha realitzat un taller amb 
l’escola Alzines Balladores, per tal d’ensenyar 
i explicar com funciona als alumnes del centre.

L’any 1981 es va realitzar la primera Trobada, 
però no va ser fins l’any 1994 que es va firmar el 
Pacte d’Amistat entre els municipis anomenats 
Sant Feliu (Guíxols, Llobregat, Codines, Sasser-
ra, Pallerols, d’Amunt, d’Avall i Buixalleu). Així, 
a partir d’aquest moment, es va establir que es 
realitzaria una trobada anual i rotativa en els 
diferents municipis. Però a partir de la Troba-
da IX, l’any 2004, es va començar a fer bianual. 
Vist que en els darrers anys no es realitzava cap 

trobada, des de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu es va convocar una reunió amb tots 
els municipis que formen part del Pacte per tal 
d’analitzar les Trobades. Arrel d’aquesta reu-
nió el passat 1 de desembre es va decidir que, 
a partir d’aquest moment, les Trobades serien 
anuals i cada municipi les faria coincidir amb 
una de les festes que ja tenen programades. 
Doncs, enguany la trobada serà a Sant Feliu de 
Pallerols durant la seva festa major.

Aquest mes de març s’ha reno-
vat el vehicle municipal desti-
nat al servei d’aigua potable. 
S’ha adquirit un Suzuki Vitara 
en substitució de la Peugeot 
Partner.

nou SERVEI: DEIxELLARIA MòBIL

noVEtAtS En LES tRoBADES DELS PoBLES AnoMEnAtS 
SAnt FELIu

REnoVACIó D’un DELS VEhICLES MunICIPALS
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Des de l’Institut Vescomtat de Cabrera es por-
ta a terme el projecte comarcal Robotseny que 
consisteix en desenvolupar les competències 
científiques i creatives dels alumnes tot treba-
llant de forma cooperativa i ensenyant a dis-
senyar i programar robots. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Buixalleu ha col·laborat en aquest projec-
te educatiu assumint el cost d’un robot per tal 
que els alumnes del nostre municipi també en 
puguin ser partícips.

La seu dels Serveis Territorials de 
Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya va acollir el passat 23 de 
desembre la presentació del lli-
bre 'Montsoriu. El castell gòtic de 
Catalunya', una obra editada pel 
Consell Comarcal de la Selva i el 
Museu Etnològic del Montseny 
i escrita per Joan Carles Codolà 
(coordinador), Gemma Font, Josep 
Maria Llorens, Joaquim Mateu, 
Sandra Pujadas i Jordi Tura.

El llibre es pot adquirir a la botiga 
del Castell o al Museu de La Ga-
bella.

Després d’una llarga tramitació administrativa, 
en la que l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixa-
lleu ha intentat defensar al màxim els interes-
sos dels veïns i veïnes del nostre municipi, en 
data 26 de gener de 2017 la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona ha donat conformitat 
al Text Refós del Pla especial urbanístic del Ca-
tàleg de masies i cases rurals de Sant Feliu de 
Buixalleu.

Aquest acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, sumat a l’adoptat 
per aquest mateix òrgan el dia 12 de març de 
2015, suposa a la pràctica (i restant només a 
l’espera de la seva publicació al DOGC perquè 
aquests acords siguin executius), l’aprovació 
definitiva d’aquesta nova figura del planeja-
ment urbanístic municipal, que un cop vigent 
serà d’aplicació en la tramitació de les llicències 
d’obres que es sol·licitin en relació a les masies i 
cases rurals incloses en l’esmentat Catàleg. 

PRoJECtE RoBotSEny

LLIBRE: MontSoRIu. EL CAStELL GòtIC DE CAtALunyA

APRoVACIó DEFInItIVA DEL PLA ESPECIAL uRBAníStIC DEL 
CAtàLEG DE MASIES I CASES RuRALS DE SAnt FELIu DE 
BuIxALLEu
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Preparat per ser jove?
Clara Ribatallada, tècnica compartida de joventut

Aquesta pregunta és l’eix central de la campa-
nya de difusió de l’Oficina Jove de la Selva, que 
s’adreça a les persones joves per oferir-los suport 
en el seu procés vital. A l’Oficina Jove atenem els 
joves per dues vies: o bé directament, a partir de 
l’atenció personalitzada i els serveis de l’Oficina 
Jove ubicada a la seu del Consell Comarcal (a San-
ta Coloma de Farners), o bé a través dels projectes 
que es duen a terme en els municipis, com ara a 
Sant Feliu de Buixalleu. 

Alguns dels recursos que oferim són el Servei 
d’Orientació Formativa i Laboral, a través del qual 
acompanyem els joves en la recerca de feina o en 
l’elecció del seu itinerari formatiu i professional. 

També donem suport a les entitats juvenils i a les 
persones amb ganes de participar. Considerem 
que la participació ofereix als joves un marc viven-
cial excepcional per a l’aprenentatge i l’exercici 
de les seves habilitats, potencia el caràcter actiu, 
creatiu i crític de les persones joves, i ofereix vi-
vències educadores en valors com el respecte, la 
motivació i el compromís. Amb aquest objectiu, 
des de l’Oficina Jove de la Selva impulsem la par-
ticipació juvenil en la comunitat a través de diver-
sos serveis i projectes. 

Per altra banda, entenem que la salut és un aspec-
te important en la vida de les persones. L’Oficina 
Jove de la Selva treballa la salut des d’un punt de 
vista transversal (incorporant-la en projectes de 
l’àmbit participatiu, formatiu i laboral) i integral 
(entenent que la persona és un ser físic, mental, 
emocional, anímic i social, i la seva salut també té 
aquestes diverses dimensions). Partim d’una visió 
positiva de la salut i que atorga un paper actiu i 
responsable a les persones en la seva salut i, per 
tant, en la seva qualitat de vida. Des del Servei de 
Salut de l’Oficina Jove, treballem per promoure 
actituds i hàbits saludables entre els joves, a tra-
vés del desenvolupament d’habilitats socials posi-
tives i l’apoderament i capacitació personal dels 
joves. Aquestes habilitats socials per a la vida són:

1. Comunicació assertiva: expressar de for-
ma clara i adequada el que sents, penses o ne-
cessites sense trepitjar l’altre. 

2. relacions interpersonals: establir i con-
servar relacions interpersonals significatives, 
així com ser capaç d’acabar amb aquelles que 
impedeixen el creixement personal. Saber 
iniciar, mantenir i acabar una relació, basada 
en el respecte, benestar mutu i que permeti 
l’autenticitat de les parts. 

3. solució de problemes: maneig dels pro-
blemes i conflictes de la vida diària de forma 
flexible i creativa, identificant-ne les oportu-
nitats de canvi i creixement personal i social. 

4. empatia: posar-se al costat de l’altre per 
comprendre’l millor i respondre de forma soli-
dària i d’acord amb les circumstàncies. 

5. autoconeixement: conèixer millor el 
nostre ser, caràcter, fortaleses, oportunitats, 
actituds, valors, coses que ens agraden i ens 
desagraden. L’autoestima forma part de 
l’autoconeixement. 

6. Pensament creatiu: usar la raó i la passió 
(emocions, sentiments, intuïció fantasies i ins-
tints, entre altres) per veure les coses des de 
perspectives diferents, que permetin inventar, 
crear i emprendre amb originalitat. Trencar 
hàbits, estrenar costums, inventar i imaginar 
coses noves.

7. Pensament crític: preguntar per conèixer 
millor, dubtar de les aparences. La persona 
crítica es pregunta, investiga i no accepta les 
coses de forma crèdula. 

8. Presa de decisions: prendre les regnes 
de la pròpia vida, no deixar-ho tot a l’atzar, 
a les circumstàncies o a altres persones. Deci-
dir en funció de les motivacions personals, les 
necessitats i les conseqüències (què vull, què 
m’agrada, què sento, què penso, què crec, 
què pot passar...). 

9. Gestió de les emocions i els sentiments: 
aprendre a escoltar-nos, a gestionar les nos-
tres emocions i sentiments, canalitzant-los de 
forma positiva.

10. Gestió de tensions i estrès: aprendre 
a afrontar les situacions contrarestant-les i/o 
afrontant-les.

Les habilitats són clau per prendre bones deci-
sions. Entrenar les habilitats ajuda a reduir la 
violència, els desordres emocionals, a millorar 
el rendiment acadèmic, a tenir una bona auto-
estima i promou comportaments saludables. 
L’aprenentatge en habilitats per a la vida és com 
un entrenament i, en el partit de la vida, estarem 
més preparats per jugar si hem entrenat: 

i tu, estàs preparat per ser jove?
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L’obra de teatre va d’una família que va a passar 
la nit de Nadal a casa de l’avi rondinaire. Mentre 
sopen hi ha discussions, es canten cançons, es fa 
comèdia... 

L’avi Manel no vol que la família hi vagi a sopar, 
però s’ha convertit en una tradició. Hi assistei-
xen els seus fills (Esteve, Carles i Maite), els seus 
cunyats (Sònia i Antonio), i les seves netes (Jana, 
Carla, Lluïsa i Helena). A part de tota la família, 
també hi ha la criada Marcela i en Maset (el xi-
cot de l’Helena).

Durant el sopar es discuteixen, sobretot l’avi 
Manel i l’Antonio, perquè l’avi no l’aguanta. En 
Carles intenta enamorar la Marcela mentre els 
petits juguen.

Durant el sopar, els membres de la família es 
riuen d’en Maset i l’Helena decideix marxar per-
què li sap greu que li facin això. Un cop han mar-
xat, en Carles li diu a la Marcela si vol anar a la 
discoteca i ella li demana al senyor Manel si hi 
pot anar. Ell decideix que sí.

Després d’això, tothom se’n va a dormir, i quan 
no hi ha ningú entren l’Helena i en Maset silen-
ciosament. I, a continuació, en Carles i la Marce-
la, també. El més sorprenent és que al cap d’una 
estona en Santa Claus entra a portar els regals, 
es beu una cervesa “birra” i ensopega amb els 
regals. 

La Lluïsa es desperta amb el soroll del terrabas-
tall i tenen una conversa, fins que ell no la con-

venç perquè se’n torni al 
llit.

Finalment, la família 
s’acaba despertant, les 
nenes veuen els regals 
i se’ls van intercanviant 
fins que troben el seu. 
Canten una cançó tots 
junts i es recorden de 
l’àvia Francisca, que és 
morta. El seu record arri-
ba al cor i l’avi s’emociona 
uns instants, però des-
prés s’adona que arriba 
tard a fer la partida de 
botifarra al seu bar pre-
ferit.

OBRA DE TEATRE A 4t:

"Sopar a can Manel"
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No us penseu que va ser fàcil; vam 
tenir dues baixes, la Duna Garriga 
i la Júlia  Segarra. La Martina Dur-
bau va substituir la Duna i l’Ona 
va fer el personatge de la Júlia (a 
part del seu).

Tot i així, tots ens hi vam implicar 
molt. Ens vam posar nerviosos, 
ens ho vam passar bé, tot i que en 
certs moments també ens vam en-
fadar... El dia de l’estrena vam te-
nir pànic escènic! Vam resar i tot!

En resum, estem molt satisfets 
d’haver fet aquesta obra ja que 
hem après a respectar-nos, a tre-
ballar en equip, i ens hem conegut 
una mica més entre nosaltres. 

Parlem de 

nosaltres...

Com ens vam 
sentir fent 

aquesta obra?
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Un final de primer trimestre més, l’AMPA Al-
zines Balladores, juntament amb l’escola, vam 
fer gaudir les famílies i els alumnes d’una bo-
nica festa de Nadal. Aquest any cada classe de 
l’escola ens va delectar amb cançons i coreogra-
fies molt ben treballades. A més a més, el profes-
sorat també ens va fer gaudir d’una coreografia 
ben treballada que ens va fer divertir d’allò més.

Després d’això, els pares de 6è, per tal de recollir 
diners per al viatge de fi de curs, van sortejar 
unes quantes paneres i van servir berenar a qui 
en va voler.

A part, l’AMPA va fer uns regals a cada curs de 
l’escola.

Així doncs, una vegada més, famílies i escola 
vam passar una bonica estona tots junts.

FEStA DE nADAL

ALtRES ACtIVItAtS...

Vols participar 
a Sant Feliu 

Diu?

Envia’ns ho a 
santfeliudiu@gmail.com 

Anima’t
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Són molts els projectes i les activitats complementàries que realitzem al nostre centre, però en 

aquesta ocasió us volem parlar d’un nou projecte que hem iniciat aquest curs: 

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. Es realitzen unes sessions d’introducció a la robòtica a 

tot l’alumnat de primer d’ESO durant el segon trimestre dins de 

la matèria comuna de tecnologia. Al tercer trimestre, els alum-

nes interessats podran continuar la seva formació de forma op-

tativa, participant en l’edició d’enguany del concurs Robotseny. 

Per a dur a terme aquest projecte, el centre ha cercat subvencions 

i col·laboracions amb empreses i ajuntaments. L’Ajuntament de 

Sant Feliu de Buixalleu també s’ha sumat a aquesta col·laboració. Estem molt contents de la 

voluntat del consistori de participar en el projecte i volem reiterar la nostra gratitud per la seva 

implicació.

Altres... 
El passat dilluns 23 de gener es va realitzar la primera de les reunions de coordinació del nostre 

institut amb l’escola de primària Alzines Balladores. 

Aquestes reunions serveixen per establir punt comuns de treball entre escoles adscrites i l’institut 

i permeten fer un feedback entre l’alumnat de les dues escoles. En aquesta primera reunió tam-

bé s’ha fet un seguiment dels resultats de la primera avaluació del nostre alumnat de primer 

d’ESO provinent de l’escola, informació que és interessant per a l’escola per conèixer com ha 

estat l’adaptació dels alumnes en el pas de l’escola a l’institut. 

Per contra, cap al mes de juny, la reunió de coordinació servirà per fer un traspàs de l’alumnat 

de sisè als coordinadors i l’equip d’orientació del nostre centre. Traspàs que ens serveix per 

donar una millor resposta a tot l’alumnat que inicia els estudis de secundària al nostre centre. 

Durant el mes de març, el centre realitzarà una sèrie d’activitats per donar a conèixer el nostre 

centre. Entre d’altres, s’organitza una jornada esportiva de l’alumnat de primer d’ESO amb 

l’alumnat de sisè de primària i una jornada de portes obertes oberta a tot el públic, en què els 

assistents podran conèixer el projecte educatiu de centre i també les nostres instal·lacions. Tota 

la informació estarà penjada a la pàgina web http://agora.xtec.cat/insvescomtatdecabrera. 

Si voleu conèixer el que fem a l’institut us animem a visitar-la. És una pàgina web molt activa i 

on expliquem el munt de projectes que realitzem al nostre centre. 

L'institut Vescomtat de 
Cabrera ens explica...

el projecte de robòtica

Vols participar 
a Sant Feliu 

Diu?

Envia’ns ho a 
santfeliudiu@gmail.com 

Anima’t
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Aquest any la matança del porc de Gaserans va 
ser una mica diferent a les anteriors. 

Es va decidir celebrar el concurs del joc de la 
botifarra, que enguany no s’havia celebrat per 
la festa major, el dissabte a la tarda. Vam mun-
tar una gran carpa a la pista i allà dins es va 
jugar. Hi van participar un total de 21 parelles. 
Tot seguit, hi va haver un sopar per a tots els 
concursants i altra gent que volgués venir, que 
malauradament no va ser gaire. 

El diumenge a primera hora es va matar el porc. 
Després d’haver desfet el porc es van fer els tí-
pics tastets de botifarres i es va repartir coca de 
llardons. Al migdia va anar passant gent a bus-
car el dinar: les mongetes, el llom, les costelles, 
la cansalada i la botifarra. A poc a poc la carpa 
va tornar a quedar plena de gent gaudint del 
dia i del dinar. 

Així durant el matí van participar de la festa 
més de 370 persones.

MAtAnçA DEL PoRC_6 de novembre
Quim Pla de Can Sidro Pla

Com funciona?

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

- Utilitzarà l’aplicació per a mòbils smartphone 
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 descarregar-
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 gra-
tuïta). I un cop instal·lat, has 
de cercar la llista SFBUIXA-
LLEU_INFORMA.

Un cop instal·lat i subscrit 
a la llista, cada vegada que 
l’Ajuntament enviï un mis-
satge t’apareixerà en el tau-
lell informatiu de la llista 
SFBUIXALLEU_INFORMA de 
WarnApp.

SERVEI D'InFoRMACIó DE L'AJuntAMEnt AL MòBIL
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PIntEM EL PESSEBRE_6 de desembre
Marta Gadea de Can Xacó

Aquest any, el pessebre col·lectiu l’hem rea-
litzat fent honor a l’ofici de sant Josep. Com 
bons fusters, vàrem dibuixar i tallar totes les 
peces del pessebre sobre fusta. Més d’una 
quarantena! Tallar, polir, serradures per aquí, 
serradures per allà... ara una capa de pintura 
blanca, ara trobar quelcom que aguanti les fi-
gures... els preparatius varen ser intensos!

Arriba el dia de la veritat. Cada participant, 
en arribar, selecciona el personatge que vol 
pintar. Els tenim tots: els camells, els reis, Jo-
sep, Maria, Jesús, bou i mula, angelet, dimoni,  
estrella, pastores i pastors, caganer, garrins, 
gallines... i els decorats: matolls, cova, foc, etc.

La imaginació i creativitat de cadascú fa que 
aquelles siluetes blanques de mica en mica va-
gin agafant  personalitat. I ja tenim el pesse-
bre fet!

Crec que podem afirmar que, un cop més, 
vàrem gaudir d’una tarda familiar i creativa, i 
que el resultat no està gens malament. Mireu 
quines fotos més xules!

Apa, fins l’any vinent!



16

m
ar

ç 
20

17
_S

an
t 

Fe
liu

 D
iu

 3
6

Sa
nt

 F
el

iu
 é

s 
ac

tiu

La festa d’hivern és una de les festes que més 
m’agraden i crec que agraden també a tots, 
perquè és una festa on es reuneix tot o quasi 
tot el poble, tant grans com petits, és una fes-
ta per als d’aquí.

Hi ha moltes activitats com els llits elàstics, el 
boti-boti, el gira-salta i alguns més.

M’encanta veure com el nens hi juguen i els 
pares aprofitem per xerrar entre nosaltres.

Tant els nens com els grans ens agrada aquesta 
festa, ja que el motiu principal pel qual es fa 
són el concurs de dibuix i el de fotografia. 

Enguany, el concurs de fotografia és el tercer 
any que es fa i crec que està tenint una bona 
acollida, qui més qui menys té una càmera de 
fotografiar i mai està de més saber en quin 
nivell podem estar en 
aquest sentit.

Per altra banda, hi ha el 
concurs de dibuix!  Què 
us he de dir, jo, que 
m’encanta, però no pel 
premi que es dona, sinó 
per l’emoció que es crea 
abans del concurs, els “pi-
ques” que es generen, de 
bon rotllo, entre els fu-
turs concursants.

I sobretot, aquell, que sé jo, que em fa anar el 
cor a mil quan entro a la Sala Polivalent i veig 
tots aquells dibuixos i totes aquelles fotogra-
fies, em fa sentir que visc en un lloc on tothom 
hi participa.

Després, a poc a poc, m’apropo on hi ha els 
dibuixos de més de 16 anys, sí, sí, perquè jo en 
tinc un quants més, i veig que el meu dibuix és 
entre els primers, el cor em batega molt fort, 
i noto que em bull la sang, començo a agafar 
calor, vull saltar, vull cridar, és una emoció que 
us la recomano a tots, és meravellosa.

Si voleu comprovar el que se sent quan es 
guanya un concurs, feu-ho, participeu-hi… es 
una cosa que no s’oblida en la vida.

36a FEStA D'hIVERn_11 de desembre
Susana Puig de Can Montalt
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20è AnIVERSARI: InAuGuRACIó PARC 
DE BoMBERS_ 17 de desembre
Josep Blanché, sergent del Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu

El proppassat dia 17 de desembre, vàrem cele-
brar el vintè aniversari de la inauguració de les 
noves instal·lacions del Parc de Bombers. Des de 
la revista m’han demanat que faci cinc cèntims 
de la celebració i així ho faig.

En primer lloc, he de reconèixer la tenacitat i 
predisposició, tant del senyor alcalde Josep Ro-
quet com la del regidor Sixte Morera. Sense la 
seva empenta i el seu suport, aquesta celebració 
no hauria estat possible, mil gràcies a ambdós.

Tampoc podem deixar de banda la col·laboració 
dels altres Ajuntaments de la zona: Arbúcies, 
Breda, Massanes, Riells i Viabrea, Fogars de la 
Selva i molt especialment d’Hostalric , que va 
posar a la nostra disposició la brigada munici-
pal. Gràcies a tots.

La celebració, com no pot ser d’altra manera, va 
tenir lloc al Parc de Bombers. 

La presència de gent del poble va ser molt gran, 
també ens van obsequiar amb la seva presèn-
cia, a banda de les autoritats locals, bombers, el 
director general de Bombers (Sr. Juli Gendrau), 
el delegat de Serveis d’Interior a Girona (Sr. Al-
bert Ballesta)  i el cap de Bombers de la Regió 
d’Emergències de Girona (Sr. Enric Cano). Així 
com representants d’ADF, Mossos d’Esquadra, 
Agents Forestals i altres entitats.

La festa va comptar, a banda dels vehi-
cles del parc, de diverses instal·lacions 
especialment dedicades als més jo-
ves (taller de dibuix, tub de descens 
“bomberil” i altres) per als més grans 
vam disposar d’una Auto Escala de 
Bombers (30m), que verdaderament 
va ser l’estrella de la festa. No va parar 
en tota l’estona.

Posteriorment va haver-hi parlaments, 
del Sr. alcalde, el cap de Parc (jo ma-
teix) i finalment del director gene-
ral. Posteriorment vam destapar una 

placa commemorativa de l’acte i un assortit 
d’aperitius, que van servir per acomiadar la festa.

En resum, només puc mostrar el meu més sin-
cer agraïment a tothom i molt especialment a 
tots els bombers que estan i han estat destinats 
al Parc, també a en Pere Argemí Garrós (el pri-
mer cap de Parc) i al seu fill, Pere Argemí Bo-
rrell (bomber jubilat). Tampoc voldria oblidar 
els bombers que per desgràcia ja no estan entre 
nosaltres: Joaquim Codina, Melcior Pintu i Ra-
mon Masseguer, descanseu en pau.

Bé, crec que no em deixo a ningú, però cas de 
ser així no ha estat per voluntat pròpia.

A reveure,
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quInA PER LA MARAtó_ 18 de desembre
Afra Morera de Quatre Vents

Com cada any el nostre poble es va voler unir 
a la col·laboració per la Marató, enguany dedi-
cada a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques, i va organitzar la quina solidària. 

Aquesta va tenir lloc el passat 18 de desem-
bre, i gràcies a tots els col·laboradors: equip de 
l’ajuntament, veïns del poble, empreses, entitats 
i Joves de Sanfa, va ser tot un èxit. Vàrem pas-

sar una tarda molt divertida, amb fuets amunt 
i avall, felius cantats, televisors desitjats, núme-
ros esperats que no arriben, quines guanyades, 
o no, però, tot i això, amb la satisfacció d’haver 
participat en una bona causa. 

Gràcies a tothom per la col·laboració i per ser un 
municipi tan solidari. Us esperem l’any vinent!

Un any més, a Sant Feliu de Buixalleu, entre empreses, 
entitats i veïns hem aconseguit recollir un bon donatiu. 
En total ha estat de 6.351,73 € (5.762 € de les quines 

i 589,73 € del bar gestionat pels Joves de Sanfa)
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PAStoREtS DE GASERAnS_ 25 de desembre
Anna Sanitjas de Can Campeny

El Nadal per mi és alegria, fe, família, l’emoció 
dels més petits, molts àpats i per ser franca una 
mica d'estrès... però sobretot són bons mo-
ments amb els que estimes i instants d’emoció 
com quan representem Els Pastorets a l’església 
de Gaserans.

Any rere any, amb els petits i no tan petits del 
poble comencem els assajos a primers de de-
sembre, sempre justos de temps, però amb mol-
tes ganes.

Busquem una cançó per cantar plegats i adap-
tem el text d’Els Pastorets en funció dels que 
som. Qui farà de sant Josep i Maria? Darrera-
ment és una de les preguntes més recurrents... 
Sort que sempre hi ha algú disposat a donar-
nos un cop de mà.

Dos dies abans de Nadal fem l'assaig general: 
en Jordi Saula ajusta el so, tots vestits per a 
l’ocasió, nervis per la cançó que no acaba de 
sonar del tot bé, repassem papers i repetim i 
repetim. Al final de l'assaig: “Surt prou bé!” Co-
mentem amb l'Anna Masferrer i marxem a casa 
tot creuant els dits.

El dia de Nadal tots arribem mitja hora abans a 
l’església, una mica adormits per les emocions 
de fer cagar el tió la nit anterior. Estem nervio-
sos, però a punt i s'obre el teló imaginari: 

àngels i sants que fan els darrers preparatius 
per al naixement; dimonis i fúries que fan tots 
els possibles perquè en Lluquet i en Rovelló 
no arribin a Betlem; sant Miquel que amb la 
seva espasa fa caure Satanàs a les tenebres de 
l'infern; i al portal Maria, Josep i el Nen. Ado-
rem l'infant Jesús i cantem plegats: “És Nadal i 
estic content!”

Celebrem la missa i fem la foto de rigor: cara-
mels per a tots per celebrar que ens ha sortit 
prou bé i ens engresquem per tornar-hi el Na-
dal vinent.

Més enllà de la representació, de l'aprenentatge 
del guió, de l'emoció de la interpretació, Els 
Pastorets de Gaserans són un punt de trobada 
d'amics i famílies que gaudim veient com els 
nostres fills i filles participen del Nadal de ma-
nera activa i compromesa gaudint de l'alegria 
del naixement de Jesús. 

Uns Pastorets que ja són tradició, gràcies a 
l'esforç dels que com nosaltres des de fa una 
pila d'anys han organitzat, dirigit o participat 
en aquesta representació. Us hi esperem l'any 
que ve!
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EnS VISItA EL PAtGE REIAL_ 26 de desembre
Família Espígol del Rio 

Dins de les festes del poble de Sant Feliu, cal 
destacar el dia 26 de desembre, gran dia espe-
rat per tota la mainada.

És el dia en què arriba el carter reial a la Sala 
Polivalent de Sant Feliu: ens ve a recollir les car-
tes màgiques que tots els nens i nenes del poble 
han escrit amb gran il·lusió.

És una bona tarda per trobar veïns i coneguts, 
i fer-la petar una estona mentre els més petits 
gaudeixen del moment.

A les 6 de la tarda arriba el seguici des de 
l’Orient. L’entrada a la Sala és sempre un or-
gue de gats: els més petits, nerviosos; els pa-
res, intentant que la cua que es forma després 
d’escoltar el discurs del patge sigui el més ame-
na possible.

Arriba el moment de 
pujar a portar la car-
ta al patge. És un mo-
ment de nervis, ja que 
cal fer una petita con-
fessió al patge.

“Senyor patge, aquest 
any m’he portat bé”, 
una de les petites 
mentides piadoses que 
diuen els més petits i 
no tan petits.

Aquests dies sempre 
hi ha alguna cosa que 

surt a la llum: “Sí, aquell dia que la meva ger-
mana em va fer enfadar molt i el pare em va 
castigar, perquè jo no vaig fer les coses ben fe-
tes...”.

Tots baixen contents amb les mans plenes de ca-
ramels, alguns inclús amb algun tros de carbó, 
ja sigui per a ells o per als pares!

Després de pujar a entregar la carta al patge, 
l’Ajuntament ens ofereix coca per berenar. 

Cal dir, també, que aquest acte en principi és 
pensat per la gent de Sant Feliu, però sempre hi 
ha gent dels pobles veïns!

MOLTES GRàCIES per deixar-nos gaudir 
d’aquests moments.

Ah, per cert, al cap d’uns dies, entrem a casa i, nerviosos, mirem 
la bústia per trobar la carta que els reis ens fan arribar.

Aquesta és una de les coses més memorables i entranyables, que 
marca la diferència i el saber fer d’una gran organització.

MOLTES GRàCIES altre cop!
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ConCuRS DE PESSEBRES_ 26 i 31 de desembre
Anna Gubert de Els Miratges

Comença el desembre, a casa ja parlem de com 
farem el pessebre.

Aprofitant que el cap de setmana venen els nets 
anem preparant la taula on muntarem el pesse-
bre, anem passejant pel bosc amb cistells i  reco-
llim tot el que ens sembla que ens pot anar bé: 
pedres amb molsa, troncs secs, alguna soca de 
bruc, plantes com galzerans, farigola, una mica 
de molsa, de verda i de blanca...

A casa, tot parlant, anem dissenyant on volem la 
cova del naixement, el desert per als reis, el riu i la 
font, les masies i els horts, el recers dels pastors, el 
pont, el molí i les llums de colors.

L’amagatall del caganer canvia de lloc a mesura 
que es van posant pedres i suros.

Ara ens toca anar a buscar sorra, al costat de la 
carretera n’hem vista de fina. 

De mica en mica el nostre pessebre va agafant 
forma.

Quan ja quasi està, la canalla no pot esperar, vol 
posar les figures: els pastors, els àngels, els reis, els 
animals... Guarden el nen Jesús, perquè no neix 
fins a la nit de Nadal.

Posem el marro del cafè al costat de la casa de pa-
gès, simularà un hort. Ara agafem unes boletes de 
galzeran i dels gratagus, que seran els tomàquets 
i les carbasses del nostre hortet.

Ens falta palla, l’anem a buscar i la posem dins la 
cova del naixement amb el bou i la mula, Sant Jo-
sep i la Mare de Déu.  El nostre pessebre ja està 
muntat.

Els propers dies fem alguns retocs, posem més 
herbes, canviem alguna figura, adrecem els ar-
brets de farigola.

El dia 24 de desembre, tot fent cagar el tió, can-
tem alguna nadala, diem algun poema, posem el 
nen Jesús en el seu bressolet i fem els últims re-
tocs.

Tot està a punt, el dia de Sant Esteve passa el jurat 
del Concurs de Pessebres, per Grions i Gaserans.

quines fotos vols posar-hi? 
ampliem una pàgina amb fotos?

Cal Ferrer de la Serra

Jurat del concurs del dia 26 de desembre al matí

Cal Fogué

Can Roquet

Can Perxistor
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El dia 8 de gener es fa una petita festa a l’església de 
Grions per donar els premis.

Realment costa decidir quin és el millor. Per això es fan 
categories: els especials (molt grans), els normals, els nai-
xements, els infantils...

Tots tenen un petit obsequi i per descomptat una nova 
figura per al pessebre del proper any.

El Duet Amalgama ens amenitza la missa, fan un petit 
concert mentre es va realitzant l’entrega de premis. Tam-
bé a la pantalla es van passant les fotos i vídeos del pes-
sebres que es van visitar.

Finalment, a fora a la plaça, sota un solet agradable, ens 
espera un pica-pica per a tothom.

Penseu que aquest any ha sigut la 49a vegada que s’ha 
fet el concurs de pessebres, primer només a Grions, des-
prés a les tres parròquies.

Us animem a participar aquest proper Nadal per fer una 
bona festa de 50 anys del CONCURS DE PESSEBRES.

Un jurat que fa bo de veure, són un piló de veïns, 
des de la més petita que encara no té 3 anys, a 
tot de canalla engrescada, passant per joves i fins 
a arribar als avis, que, amb la seva experiència i 
serenor, gaudeixen de la diada.

Van passant per totes les cases que s’han apun-
tat, mirant tots els detalls, fent fotos, els nens 
buscant on està amagat el caganer.

En algunes cases ja ens tenen preparada una safa-
ta amb caramels, bombons, galetes o torrons.

Després de mirar bé el pessebre o el naixement 
una petita deliberació per posar la nota.

El dia 31 de desembre el jurat passa per les cases 
de Gaserans i Sant Feliu que quedaven i es repe-
teix la història, buscar el caganer, fer fotos, admi-
rar els nous detalls, i valorar la feina dels grans 
pessebres que es fan en algunes llars.

Cada casa s’esforça a fer-ho bé, posen més molsa, 
o un infern amb foc de debò, o uns llums, o aigua 
corrent.

Les persones que hem fet de jurat estem satisfe-
tes i contentes de passar per les cases i admirar les 
petites obres d’art.

Ca l'Agut

Jurat del concurs del dia 31 de desembre al matí
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2a quInA ERòtICA. ÈxIt ABSoLut!
30 de desembre
Esther Guilana 

L’any passat es va celebrar la 1a edició de la qui-
na eròtica, i va agradar molt, però aquest any 
podem dir que la 2a edició ha triumfat i ha su-
perat la primera!

El passat 30 de desembre de 2016, l’Associació 
Tractomotor Clàssic de Sant Feliu de Buixalleu va 
organitzar la 2a edició. A mesura que s’acostava 
l’hora, la Sala Polivalent s’anava omplint de per-
sones majors d’edats, fins al punt que les taules 
i cadires estaven ocupades i es començaven a 
omplir les grades fins a quedar plenes de gom a 
gom. Va quedar la Sala envoltada de cotxes per 
tot arreu. Santfeliuencs i veïns dels pobles del 
voltant, tothom venia amb ganes de riure i pas-
sar-s’ho bé. A més, ens esperava una nit plena 
de suspens, per si tenies sort i cantaves la línia 
o la quina, i també una nit exitosa amb els xous 
dels strippers. En definitiva, començava una nit 
molt entretinguda.

La Sala Polivalent estava plena a vessar i tots 
érem als nostres llocs amb els llapis afilats per 
escoltar el cant de les set quines. El presentador 
era espectacular, duia tanta marxa que no se 
l’acabava, sempre tenia un comentari a punt fos 
del tema que fos. Durant tota la nit no va callar 
mai, sempre en tenia una per dir, podríem dir 
que era l’ànima de la Sala, qui aportava gresca i 
ganes de riure sempre amb un to picant, a part 
del públic, que també s’afegia a la festa.  

Aquesta nit els tractoristes van deixar els trac-
tors aparcats i, guarnits amb els barrets de co-

lors vistosos, que no passaven desaparcebuts, 
van pujar a l’escenari per llençar-nos fuets i pro-
ductes eròtics… tots esperàvem el llançament, 
si no ja no seria una quina eròtica! 

A més, ells tenien una altra funció aquí, eren els 
“hostessos de Sala”, i s’encarregaven d’entregar 
el lot de la línia o quina al corresponent guan-
yador. Feien el seu goig. 

Les hores anaven passant i la nit prometia, els 
xous al mig de les quines acaparaven l’atenció 
del públic masculí i femení. A més, el presenta-
dor va demanar la participació del públic, i van 
sortir voluntaris per tot arreu sense insistència, 
amb ganes d’incorporar-se a l’espectacle, jugar 
una estona amb moviments sensuals i obeir les 
indicacions rebudes. El públic estava entusias-

mat amb tot 
plegat, no va 
parar de riure 
i aplaudir, per-
què s’ha de ser 
valent per pu-
jar a l’escenari. 

Podríem dir 
que no és la 
típica quina de 
Nadal i us re-
comano que, 
si en teniu oca-
sió, hi assistiu!

Jurat del concurs del dia 31 de desembre al matí
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quInA DEL CB PERxA D'AStoR_1 de gener
Xavier Sitjà de Els Miratges

Il·lusió, boles, números, uis, ais, que quasi és el 
meu número, grans quines de regal, tot això, i 
més, és el que vam tenir el passat 1 de gener a 
la quina que vam organitzar, per tercer any, el 
Club de Bitlles Perxa d’Astor.

Unes 500 persones van passar la tarda vigilant 
que no s’escapés cap dels números que anàvem 
cantant (el “marrano”, la nena bonica, l’avi, el 
licor...), i que tampoc s’escapés cap dels fuets 
que anaven plovent del cel.

Així, vam anar repartint 
les diferents quines (la 
calçotada, l’arrossada, 
la del cap de setmana, la de Sant Feliu...), pas-
sant també per la quina especial (amb televisió 
inclosa).

Va ser una tarda en què tothom va sortir con-
tent (bé, alguns més que altres, si la sort els havia 
acompanyat) i en què vam passar-ho molt bé.

Enguany, el CB Perxa d'Astor, ha de-
cidit fer un donatiu a l'ADF Guilleries-
Montseny per tal d'ajudar en la gran 

tasca que fa.

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

El CB Perxa d’Astor va anar de calçotada, però no només ells 
en van menjar. La Molsa se’n va llepar els bigotis.
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ELS REIS VEnEn A CASA_5 de gener
               Emma Codina del carrer Montseny

– No, Bruna, no, Muguet, ens sap greu, però 
avui no podrem anar a veure els Reis, ja els 
hem vist passar dalt de la carrossa. Aquest 
any van més tard i venen els avis a sopar a 
casa i se’ns faria molt tard!

I, apoderades ja per la màgia de la nit, no es 
queixen, pugen al cotxe i anem cap a casa.

Estem sopant i sentim la botzina d’un cotxe.

– Potser és la iaiona, que arriba de Manlleu!

Corredisses per arribar primera a la porta. La 
Bruna ja l’obre, empal·lideix i la tanca.

– Què fas?

– Són el Reis –murmura.

La seva cara no té preu.

– I per què no els obres la porta?

– Muguet, Muguet! Els Reis!

A poc a poc obren la porta i treuen el cap. Gas-
par i el seu patge parlen amb elles, porten re-
gals. Els fem entrar a casa i, sense treure els ulls 
de Ses Majestats, les petites van obrint els seus 
paquets. Amb timidesa reciten el vers de Na-
dal per complaure’ls. Elles escolten els consells 
d’Ells i Ells les promeses de ser bones minyones. 
Elles s’emporten llaminadures, Ells un mos per 
al camí i molta aigua per als camells.

- No us deixeu el tió, porteu-lo a la munta-
nya de camí cap a Orient!

Uf, ja són fora, però el cor batega molt ràpid 
i les cames encara tremolen. Anem a dormir 
aviat per si encara han de tornar.

L’endemà comprovem, amb molta il·lusió, que 
els Reis s’havien deixat paquets per portar.

El cotxe està en silenci. Anem cap a casa dels 
avis a menjar la xocolata desfeta, com mana la 
tradició. Hi ha alguna personeta que encara hi 
dona voltes i no se n’està, de dir:

– L’any que ve no cal que anem a veure els 
Reis, els esperem a casa!

La Bruna i 
la Muguet 
del carrer 
Montseny

L'Adriana, la Berta i la Laia de Can XacóEn Marc de Cal TexidorLa Carla i la Júlia de Can Perxistor

En Santi i la 
Sara de Els 

Miratges 
i l'Ona 
de Can 

Castelló

En Nil, 
l'Abril, 

en Joan 
i l'Emma 

de Can 
Plademunt

La Núria, la 
Laia i l'Aina 

de Can 
Campeny
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L'Eric i la 
Laura de 

Cal Matxo 

L'Iria i 
l'Oriol de 
la urb. Can 
Noguera

L'Èlia, l'Elsa 
i l'Elna 
del carrer 
Montseny 

L'Isaac de 
Cal Matxo

L'Abril i 
l'Alan de 
la urb. 
Ducat del 
Montseny

La Janna i 
la Xantal 
de Can 
Masferrer
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Matrimonis amb més de 50 
anys de convivència
Dolors Vilà de Can Palet, Esther Gubert de les Casetes de Can Nualart 

i Sandra Nualart de Ca l'Agut

Joan Vilà i Maria Rosell. 65 anys
Casats el 23 de febrer de 1952

El marit va nèixer el 31 de desembre de 1927

La muller va nèixer el 5 d'abril de 1929

En JOAN va néixer a Gaserans, a can Merla, i 
la MARIA, a ca l’Ametller de Martorell. Es van 
conèixer al ball de Massanes un diumenge 
d’estiu, perquè recorden que anaven amb màni-
ga curta. En Joan hi anava amb dos o tres amics 
més. La Maria explica que en Joan era molt gua-
po i un dia la va treure a ballar. La Maria tenia 
16 anys. Varen festejar durant sis o set anys. La 
Maria ens explica que va ser ella qui li va fer el 

primer petó. Durant 
tot aquell temps de 
festeig anaven cada 
diumenge al ball a 
Massanes, i així es van 
anar coneixent. Varen 
parlar molt i en Joan 

va anar a demanar-li la mà a la família de la Ma-
ria. Però en Joan encara havia de fer la mili, que 
va fer a Melilla, on va coincidir amb en Pere de 
cal Rumbo. I casualment també es varen casar a 
la mateixa època. Ens expliquen que per anar a 
Melilla s’anava fins a Barcelona i després amb 
vaixell fins a allà.

Es varen casar el 23 de febrer de 1952 a Gase-
rans, amb mossèn 
Julià, i el menjar el 
varen fer a la Sala, 
al costat de can Mer-
la. La Maria explica 
que el dia del casa-
ment o els dies an-
teriors havia plogut 

En Joan 
Vilà quan 
anava a la 
mili

La Maria 
Rosell de 

jove

Som un poble petit, però hem pogut comprovar 
que en el nostre municipi tenim un grup molt 
gran de parelles que fa més de 50 anys que con-
viuen. Són 14 parelles que ja han celebrat o cele-
braran durant aquest any les seves noces d’or, i 
alguna d’elles ja fa 65 anys que estan juntes.

Nosaltres no hem volgut deixar passar 
l’oportunitat que tenim a la revista per dedicar-
los unes pàgines, primer per felicitar-los a tots 
ells, ja que no són molts els afortunats que ho 
poden celebrar, i després, per fer un recull de les 
seves vivències i experiències.

Com que l’espai de la revista per al reportatge és 
limitat, nosaltres en aquesta ocasió hem anat a 

veure i hem parlat amb 5 parelles de les que fa 
més anys que estan junts, perquè ens expliquessin 
com han estat aquests anys de vida conjunta. 

També volem aprofitar per comentar que si algu-
na de la resta de parelles vol explicar-nos la seva 
història, només s’ha de posar en contacte amb no-
saltres i els anirem a veure.

Volem agrair l’acollida i ajuda a tots els familiars 
que ens han rebut a cada casa d’aquestes parelles, 
perquè ens han ajudat a contrastar la informació 
i també amb el recull de fotografies. Per a no-
saltres han estat unes estones molt entranyables 
amb la vostra companyia  i escoltant-vos.

Moltes gràcies i felicitats a tots!
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i ella va arribar 
a l’església amb 
botes d’aigua 
per no embrutir-
se, i després per 
casar-se se les va 
canviar. Tots dos 
anaven molt mu-
dats, a conjunt, 
de blau marí, en 
Joan amb “tra-
je” i la Maria 
amb vestit. Al 
casament varen 
ser bastants; la 
Maria eren vuit 
germans i en 
Joan, tres.

Van anar de viat-
ge (passeig de 
nuvis) a València 
durant vuit dies. 
Primer varen anar a Barcelona, a casa d’uns tiets, 
i desprès en avió cap a València, i varen tornar 
en tren.

Varen anar a viure a can Merla, on encara hi ha-
via els pares d’en Joan i l’àvia. Els homes treba-
llaven al camp i les dones feien les feines de la 
casa i tenien cura de l’aviram.

La Maria recorda que en Joan marxava el dilluns 
a treballar cap a l’Empordà a esporgar arbres i 
no tornava fins divendres. Mentre ella es que-
dava a cuidar de les dues filles, també feia les 
feines de la casa, del camp i cuidava les vaques. 
Totes dues, la Dolors (18-1-1953) i la Neus (14-4-
1956), varen néixer a can Merla; assistia el part 
la llevadora de Breda.

En Joan anava cap a l’Empordà amb més jo-
ves del poble, tres de Gaserans i algun més de 
Grions. Mentrestant, la Maria recorda anar a 
rentar la roba a can Griva o fins i tot a la Tordera.

També expliquen 
que a can Merla 
hi havia hagut 
la botiga, on te-
nien una mica de 
tot; els veïns hi 
anaven a com-
prar. La varen 
tenir durant pocs 
anys.

També recorden 
les festes majors, 
en què feien 
menjars, dinars i 
sopars per a qui 
volgués. I es van 
fer famosos el 
rostit i els “colls 
i punys”, que 
són els menuts, 
potes, coll, pe-
drers... Expliquen 

que hi venia molta gent; ho feien a l’entrada i a 
fora, i els ajudava la Pepa de la Casanova.

En Joan va treballar durant alguns anys a la Ple-
men fins a jubilar-se.

I un cop jubilats, a viatjar!! Han viatjat per tot 
Europa: Suïssa, Alemanya, Itàlia, Brussel·les..., i 

per tot Espanya. Han aprofitat 
els viatges de l’Imserso. En te-
nen molts bons records.

I també durant molts anys 
feien l’excursió mensual que 
organitzava el casal de jubilats 
de Riells, del qual en Joan va 
ser tresorer.

En Joan i la Maria el que més 
recorden és el naixement de 
les filles, els viatges, i ara tam-
bé pensen en tota la gran 
família que tenen: a part de 
les dues filles, tenen cinc nets 
(una nena i quatre nens) i tres 
besnets (dues nenes i un nen).

En Joan i la Maria a l'actualitat, amb 89 i 87 
anys respectivament

La família Vilà Rosell en la celebració dels 61 anys de casats
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Lluís Prats i Maria Sauri. 60 anys
Casats el 24 de maig de 1956

El marit va nèixer el 14 de juny de 1930

La muller va nèixer el 10 de gener de 1932

En LLUíS va néixer a can Bruguera de Grions i la 
MARIA, a la Casanova de Grions. Per tant, eren 

veïns.

Al ser veïns ja es co-
neixien i anaven al 
ball a Hostalric. Va-
ren començar a fes-
tejar. Va ser un fes-
teig llarg, d’uns set 
anys, ja que en Lluís 
encara havia de fer 
la mili. Ens explica 
que en un permís 
que va tenir quasi se 
li escapa el tren que 
l’havia de portar de 
nou a la mili, perquè 

havien quedat amb la 
Maria i vinga xerrar i 

xerrar i explicar-se coses, fins que els van tocar les 
5 del matí, i ell havia d’agafar el tren a les 6 i enca-
ra s’havia de vestir de militar i anar cap a l’estació. 
Va haver de córrer molt. Estaven a gust junts.

Es van casar a Grions, amb mossèn Delfí, el dia 
24 de maig de 1956. Expliquen que en el convit 
que es va fer a la Casanova hi va haver unes vint-i-
quatre o vint-i-cinc persones, tots família. Anaven 
tots dos vestits foscos i la Maria portava un vel 
blanc i un ram de flors artificials. El vestit a la Ma-
ria l’hi va fer una modista d’Hostalric que es deia 
Cristina.

Varen anar a fer el viatge 
de nuvis a Barcelona, Va-
lència, Granollers i Mata-
ró, tot en tren. Va ser una 
setmana entre fer el viat-
ge i veure la família de les 
diferents poblacions a què 
varen anar.

Un cop casats varen anar 
a viure a la Casanova, on 
també hi havia encara els 
pares de la Maria i un ger-
mà.

Els pares treballaven el camp i el bestiar de casa i 
en Lluís treballava a bosc, a can Domènec, i més 
tard va anar a tre-
ballar a la Plemen, 
on s’hi va jubilar. 
Ens explica que 
primer hi anava en 
bici seguint la via 
del tren i més tard 
en moto. I cap a 
l’any 1965 es varen 
comprar un  Seat 
850.

I la Maria com totes 
les dones feia la fei-
na de la casa, tenia 
cura del bestiar i 
cuidava els fills.

Tenen dos fills, tots dos nascuts a la Casanova: en 
Jordi (22-5-1957) i la Montse (16-07-1958).

Més tard varen construir-se una nova casa davant 
de l’altra a l’altre costat de la carretera. Hi varen 
anar a viure l’any 1981. Ens expliquen que va ser 
la Maria la que va insistir a fer una nova casa. Però 
un cop acabada l’àvia no hi volia anar a viure. Per 
tant, varen tardar uns dos anys fins que la varen 
convèncer. També hi va anar a viure la mare d’en 
Lluís.

Una vegada jubilats recorden els viatges que va-
ren fer. Recorden especialment el viatge als Alps 
suïssos. Varen anar a un restaurant que dona vol-
tes sobre si mateix situat a dalt d’una muntanya, 
per poder gaudir de les grans vistes dels Alps. Re-
corden que era pel 20 d’agost i que els va nevar.

En Lluís ens explica que sempre li ha agradat molt 
la cacera, la caça de ploma; havia caçat molt tu-
dons, merles...

Però com totes les persones el que recorden més 
és la família, i els brillen els ulls quan en parlen. 
Tenen dos fills i dues netes.

En Lluís i la Maria el dia del seu casament

En Lluís Prats quan anava 
a la mili

La Maria Sauri de jove

Fotografia de família en la celebració de les Noces d'Or
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Bonaventura Armengol i Agustina Recasens. 59 anys

Casats el 14 de setembre de 1957

El marit va nèixer el 19 de maig de 1932

La muller va nèixer el 30 de gener de 1935

En BONAVENTURA va néixer a Arbúcies, a Can 
Dorca. Els seus pares varen ser masovers de dife-
rents cases, i quan es varen conèixer amb l’Agustina, 

vivia a Sant Miquel de 
Cladells, a la Font de 
la Glòria.

L’AGUSTINA va néi-
xer i ha viscut sempre 
a Can Vilella.

Ens expliquen que, de 
jovenets, uns 15 anys, 
tots dos anaven a tre-
ballar a cases veïnes 
fent diferents feines: 
cuidar bestiar, cavar 
l’hort, fer feixines.

Es varen conèixer a 
la Mola Xica, on tots 
dos treballaven a 

temporades. S’anaven veient a diferents cases i 
coneixent-se. I no va ser fins que en Bonventura 
va tornar de la mili que varen començar a festejar 
seriosament. Va fer la mili a Tetuan, a aviació.

Al tornar ja de la mili es trobaven cada diumenge 
a la tarda al ball que es feia a Can Puig. Aquest 
ball es feia amb un “manubrio” i per la festa ma-
jor o festa important venia a tocar en directe al-
gun grupet.

Varen festejar uns 2 anys i ja es van casar, i varen 
anar a viure a Can Vilella, on en aquells moments 
no hi residia cap home, tot eren dones.

En Bonaventura i la seva germana es varen casar 
el mateix dia a Sant Segimon. Eren 84 persones, 
al convit. El varen fer a Can Puig. L’anècdota és 
que cada família que venia al casament portava 
pollastres o embotit i entre tots es va fer el menjar.

En Bonaventu-
ra anava amb 
vestit negre 
i l’Agustina 
també i, a més 
duia, un ram de 
flors naturals 
blanques.

De viatge de 
nuvis varen 
anar a Barce-
lona, Montse-
rrat, Terrassa 
i a Mataró a 
veure uns fami-
liars. Varen es-
tar fora 8 dies. 
També varen 
fer el viatge 

amb la germana d’en Bonaventura i el seu home.

En Bonaventura ens diu que sempre ha treballat 
a bosc: pelant 
suro, fent per-
xes, netejant 
boscos... fins 
que es va jubi-
lar.

L’Agustina s’ha 
dedicat a les 
feines de la 
casa, als fills, al 
bestiar i també 
anava a ajudar 
a la cuina a Can Rocà.

Han tingut 4 fills: la Maria (4-9-1958), en Josep 
(14-6-1960), la Josefina (12-1-1963) i en Jordi (28-
9-1970). Tots ells varen néixer a Can Vilella, fins i 
tot algun sense llevadora, ja que havia nevat i no 
va poder pujar fins passats uns dies.

En Bonaventura ens explica que es va treure el 
carnet de moto el 26-7-1968 i que la seva primera 
moto va ser una Ossa amb el dipòsit vermell i des-
prés va tenir una Yamaha de 250 cc. Actualment té 
un cotxe sense carnet.

Arrel del viatge a Mallorca que els hi va tocar en 
un sorteig a Sant Hilari, es van aficionar a viatjar. 
Han anat per tot Espanya: Santander, Galícia, Bil-
bao, Cuenca, Andalusia, Múrcia, Madrid, i també 
han anat a Portugal i a Lourdes. En els 50 anys de 
casats varen tornar a Montserrat i durant molts 
anys pel seu aniversari de casament anaven a Nú-
ria.

Ens expliquen que varen vendre una calaixera i el 
comprador al cap d’uns dies els va avisar que en 
aquestes calaixeres antigues hi ha calaixos secrets 
i en un d’ells hi havien aparegut tot de fotos de 
família. Els hi va fer molta il·lusió trobar-les.

En aquests moments l’afició d’en Bonaventura és 
cuidar l’hort i les dues gallinetes que encara tenen 
i l’Agustina es distreu molt fent mitja i encara lle-
geix una miqueta.

Tenen 6 netes i 1 net. I també 2 besnets. 

En Bonaventura quan 
anava a la mili

L'Agustina de nena

Fotografia del dia del casament
Fotografia de família en la celebració de les Noces d'Or
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Marcelino Oller i Pilar Soler. 58 anys
Casats el 24 de gener de 1959

El marit va nèixer el 12 d'abril de 1932

La muller va nèixer el 18 de juny de 1935

En MARCELINO i la PILAR, com molts altres joves 
de la contrada de l’època, anaven a ballar cada 
festiu a Hostalric, on hi tocava el Manco. En Marce-
lino, però, no en tenia prou i quan acabava aquest 
ball junt amb altres joves 
anaven en bicicleta fins a 
Arbúcies a un altre ball. 

En aquella època en Mar-
celino anava a batre a 
diferents llocs. Tenia una 
xicota d'Arbúcies, però 
no li acabava de convèn-
cer i es van deixar. Tor-
nant al ball d’Hostalric 
va treure a ballar la Pilar. 
Durant una bona colla 
de caps de setmana la 
treia a ballar, fins que 
van començar a feste-
jar. A poc a poc es van anar coneixent. La Pilar 
era de Massanes; en Marcelino a l’acabar el ball 
l’acompanyava a casa seva i després ell anava cap 
a Tordera, que era on vivia.

Varen festejar durant tres anys i el 24 de gener de 
1959 es varen casar a Tordera. Després del casa-
ment varen fer el viatge de nuvis, que va consistir 
a anar a Barcelona en tren (encara de vapor), on 
varen dormir, i un altre dia a Montserrat, on varen 
pujar amb la cistella.

Primer varen anar a viure a cal Ferrer de Sant Ponç 
com a masovers, durant més o menys sis anys. Allà 
van néixer dos dels seus tres fills, en Francesc (20-6-
1960) i en Carles (22-1-1963). Els nois anaven a es-
cola a Fogars de la Selva. Va ser a cal Ferrer que la 
Pilar va tenir una mala experiència que va resultar 
bona. Va caure en un pou, però increïblement en 
Marcelino la va treure sense cap os trencat ajudat 
per un veí; això va ser un 24 de desembre.

Va ser també per aquella època que es varen com-
prar un cotxe, un Renault 4L; va ser un dels pri-
mers cotxes de la zona. Eren, com ens expliquen, 
molt estalvia-
dors i tiraven 
endavant amb 
tot. 

En Marcelino 
és un home 
valent i sense 
por i la Pilar, 
decidida iº 
sempre dispo-
sada a donar 
suport al seu 
marit.

Una mica més tard els varen oferir anar a can 
Munné de Grions, a treballar a les pomeres (en-
sulfatar, collir, treballar la terra). I a les tardes i ves-
pres en Marcelino anava a carregar socs, primer a 

mà i més tard amb grua. 
La Pilar feia les feines 
de la casa, tenia cura de 
l’aviram i de l’hort, i tam-
bé a vegades la llogaven 
per anar a plantar pins. 
Van ser-hi durant nou o 
deu anys.

Durant aquell temps va-
ren comprar un terreny a 
l’actual carrer Montseny 
de Grions, on a poc a poc 
varen fer-se la casa on 
viuen ara. Hi van anar a 
viure l’any 1975, tal com 

ho tenen gravat en una pedra que hi ha al jardí.

Va ser aquí on va néixer el seu tercer fill, en Pere 
(28-07-1976).

Llavors en Marcelino va estar treballant amb els 
de Cal Rumbo, portant màquines, durant nou o 
deu anys. I quan va tenir una cinquantena d’anys 
va anar a treballar a Arbúcies, a Can Casals (can 
Tuta), també amb màquines pesades. I aquí va ser 
on es va jubilar.

I la Pilar, com la majoria de dones de l’època, tota la 
vida dedicada a la família, la casa, l’hort, l’aviram, i 
a petites feines esporàdiques que li sortien.

Una vegada jubilats també han aprofitat per fer 
sortidetes per conèixer el territori, i en Marcelino 
li feia molta il·lusió anar amb avió, però a la Pilar 
li feia por. Tot i així ell va aprofitar un viatge per 
anar a Tenerife, que li va agradar molt.

Actualment, i després de tants anys de casats, se’ls 
veu orgullosos de la seva vida. En Marcelino enca-
ra comenta que n’han passat de bones i dolentes, 
que han tingut discussions com totes les parelles, 

però que les 
han superat 
i que sempre 
han intentat 
sumar esfor-
ços. Estan con-
tents, tenen 
molta família: 
tres fills i cinc 
nets (tres nens 
i dues nenes). 

En Marcelino i la Pilar el dia del seu casament

Fotografia de família en la celebració de les Noces d'OrFotografia de família en la celebració de les Noces d'Or
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En Marcel i la Carme el dia del 
seu casament

En Marcel i la Carme el dia del seu casament, amb tots els convidats

Marcel Bonjoch i Carme Vilà. 57 anys
Casats el 24 d'octubre de 1959

El marit va nèixer el 19 de març de 1937

La muller va nèixer el 9 de setembre de 1938

En MARCEL va néixer a Hostalric a can Nogués. 
El seu padrí va dir que s’havia de dir o Marcel o 
Víctor.

La CARME és filla de la Torre de Grions. Va 
néixer a la Torre mateix. Ens explica que, quan 
era hora de néixer, la seva mare havia d’anar a 
Barcelona amb uns parents, però en aquells mo-
ments estaven bombardejant la ciutat, estàvem 
en plena Guerra Civil, i per això va néixer a la 
Torre, en la part més vella, on s’estava més pro-
tegit.

Varen començar a festejar quan en Marcel tenia 
15 anys i la Carme, 14. La Carme anava a cosir a 
Can Colls en bicicleta i es van conèixer per Hos-
talric. També es trobaven al ball del diumenge 
a la tarda, que es feia a l’hivern en una zona de 
l’Ajuntament i a l’estiu a l’antiga Pista. Hi tocava 
“El Manco”.

Ens expliquen que el primer petó se’l varen fer 
després d’un dels balls a Hostalric, quan en Mar-
cel acompanyava la Carme a casa d’uns parents 
on es quedava a dormir i va aprofitar la foscor 
del carrer i de l’entrada de la casa per robar-

li un petó. Era en el carreró d’anar a l’església 
d’Hostalric.

Varen feste-
jar 6 o 7 anys. 
Quan en Mar-
cel va tornar 
de la mili (la 
va fer a Sara-
gossa durant 
22 mesos i no-
més va venir 
una vegada 
de permís) es 
varen casar. En 
Marcel vivia 
amb l’avi i ell 
li va dir: “Noi, 
o et cases tu o 
busco jo una 
dona.” I tal 
dit, tal fet! Es 
varen casar el 
24 d’octubre 
de 1959. En 
Marcel acabat 
de llicenciar, 
feia un mes.

Es varen casar 
a Grions amb mossèn Lluís Vendrell i varen anar 
a viure a Hostalric. Eren uns 30 convidats. Varen 
fer el convit a fora de la Torre. Els va ajudar a 
cuinar la Maria de Can Joan Gros i una altra noia 
de Massanes. Ell anava amb vestit negre i ella 
amb vestit blanc i flors naturals.

El viatge de nuvis el varen fer a Mallorca durant 
una setmana, passant primer per Montserrat.

Ens expliquen que, acabats de casar, en Marcel 
treballava de mecànic a la casa Derbi, en un ta-
ller al Ravalet, on feien els pinyons del canvi de 

marxes de les motos i la Carme 
feia les feines de la casa, aviram i 
anava a cosir. Més tard en Marcel 
va treballar a la Plemen, després 
a la Forrería (actual Unitex) i fins 
a jubilar-se a la Mevisa. Moltes 
vegades combinava dues feines. 
I la Carme cosia per al Corte In-
glés. La feina l’anava a buscar a 
Granollers i més tard també va 
anar a treballar a la Mevisa, fins 
a jubilar-se.

Pels volts de la jubilació, en Mar-
cel va tenir un greu accident de 
moto, i per fer la recuperació 

La Carme de jove
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En Marcel i la Carme en el viatge de nuvis

se’n va anar a la Torre de Grions i encara hi són, 
des de llavors. En Marcel tenia 57 anys.

El primer cotxe que va tenir va ser un Biscúter, 
era cap a l’any 1955, amb carrosseria de poliès-
ter i fusta. Era un cotxe que pesava molt. Ens 
explica que es va treure el carnet a Santa Colo-
ma de Farners, i que una de les preguntes que 
li varen fer va ser: “Si tu vas per la carretera i 
trobes un ramat de xais i hi ha un prohibit tocar 
el clàxon, què faries?” Diu que es va quedar ben 
parat, però que va respondre la resposta correc-
ta, que és “fer senyals de llum”.

A en Marcel li encantava ballar, i ara també. 
Sempre que poden van a balls. En Marcel balla 
i balla, i la Carme l’acompanya i xerra amb les 
amistats que han anat fent.

També han viatjat molt amb l’Imserso i amb viat-
ges d’agències. Han anat a Suïssa, i els va agra-
dar molt, a Mònaco i per tot Espanya. 

Han tingut 3 fills: en Marcel (17-6-1961), en 
Ferran (14-9-1963) i l’Esther (3-10-1964) i en 
aquests moments tenen 6 nets (5 netes i 1 net).

A Sant Feliu tenim 14 parelles que durant el 2017 celebren o celebraran els següents  anys de 
casament:

65 anys: 1 parella 

61 anys: 1 parella

60 anys: 1 parella

59 anys: 1 parella

58 anys: 2 parelles

56 anys: 1 parella 

55 anys: 1 parella

53 anys: 2 parelles

52 anys: 2 parelles

51 anys: 1 parella

50 anys: 1 parella

Curiositats...

Noces de paper (1 any), noces de cotó (2), noces de cuir (3), noces de lli (4), noces de fusta (5), 
noces de ferro (6), noces de llana (7), noces de bronze (8), noces d’argila (9), noces d'alumini 
(10), noces d'acer (11), noces de seda (12), noces de punta (13), noces d'ivori (14), noces de vidre 
(15), noces d'heura (16), noces de violer  (17), noces de quars (18), noces de lligabosc (19), noces 
de porcellana (20), noces de roure (21), noces de coure (22), noces d'aigua (23), noces de granit 
(24), noces de plata (25), noces de roses (26), noces d’atzabeja (27), noces d'ambre (28), noces 
de granat (29), noces de perla (30), noces de banús (31), noces de coure (32), noces d’estany 
(33), noces de rosella (34), noces de coral (35), noces de sílex (36), noces de pedra (37), noces de 
jade (38), noces d’àgata (39), noces de rubí (40), noces de topazi (41), noces de jaspi (42), noces 
d’òpal (43), noces de turquesa (44), noces de safir (45), noces de nacre (46), noces d’ametista 
(47), noces de feldespat (48), noces de zircó (49), noces d'or (50), noces de maragda (55), noces 
de diamant (60), noces de platí (65), noces de titani (70), noces de brillants (75), noces de roure 
(80), noces de marbre (85), noces de granit (90), noces d’ònix (95) i noces d'os (100).

Heu sentit a parlar de les noces d’or, de rubi...? Sabeu d'on ve?

Curiositats...

L’origen el trobem en un costum de l’edat mitjana a alemanya on les dones que arribaven als

25 anys de casades, se’ls posava una corona d’argent, i als 50 anys una corona d’or. Després es 
va anar  ampliant, i a partir dels anys 30, els joiers americans i anglesos van fer la llista per fer 
regals a les parelles... Primer l’any 1, el 5, el 10, i al final ja es van inventar tots els anys. 

Voleu saber en quines noces es troba el vostre matrimoni? 



casaments 2016
 se n’han celebrat 6

Francesc Avellaneda i 
Kelly Muñoz
de Cal Ferrer

8 d’octubre

Jordi Pla i Hanna Valeriyevna
del carrer Montseny

17 de juny

EL DIA DE NUESTRA UNIÓN

Cuando nos vimos por primera vez, nuestra apariencia 
nos encontró, aunque fue nuestra forma de ser y 

nuestro gran corazón lo que nos enamoro.

Gracias a todos por haber hecho ese día tan 
maravilloso una realidad.

Defuncions 2016: 2 dones i 4 homes

naixements
20 1 6

Total naixements: 3

Elna Amargan Pararol
Carrer Montseny, Grions

Hola! Em dic Elna i soc la més riallera de casa. Vaig néixer el 25 de juny. Tinc una germaneta gran que es diu Èlia i que sap fer-me molt feliç sempre. Els meus papes estan encantats amb nosaltres dues, diuen que no es poden avorrir mai.  Un petó per a tots els lectors!

Alba Celma Planas
Urbanització Buixalleu, Sant 

Feliu de Buixalleu

Hola soc l'Alba, vaig néixer a la 

Clínica Girona el 24 de 
novembre, sòc la filla de la 

Marta i en Pau, estic molt 

contenta d'haver nascut aquí i 

de viure a Sant Feliu de 

Buixalleu, espero veure-us aviat. 
Petons!

Carlota Romà Estapé 
Can Palet, Gaserans

Vaig néixer el 14 de juny. Em 

porto molt bé i sempre estic 

contenta. La meva germaneta 

Ariadna em cuida molt i 
m’està ensenyant moltes 

coses noves!
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Ja tenim el dipòsit de l'aigua de Sant Romà 
arreglat i ple. Ara el que hem de fer és omplir-
los tots i veure què podem fer amb el de torre 
la Mora. 

Us volia explicar més coses que fem, però 
aquests dies, mentre estava preparant l'escrit, 
ha passat un desgraciat accident amb el tractor 
que ha fet que en Miquel Massaguer, de Cal 
Teixidor, ens deixés.

Ell havia estat voluntari i membre de la junta 
d'aquesta ADF, i havia actuat en molts petits 
focs al llarg dels anys i molt activament durant 
el gran incendi del 94. 

Una de les decisions que vàrem prendre junts 

llavors, després d'anar a la zona de Santa Bàr-
bara i veure com havia canviat la direcció del 
foc, va ser decidir no encendre el contrafoc que 
s'havia preparat a la zona de Sant Segimon, a 
la Pedrera i Can Pagès. 

En Miquel era una persona que estimava el seu 
poble. Encara el recordo fent excursions i en-
senyant a diversos grups de persones les aïlla-
des masies, els diversos paisatges i altres racons 
dels quals s'enorgullia. 

Veïns i amics des de sempre, a vegades discu-
tíem per temes que no vèiem igual, però com 
a amics. 

Et trobarem a faltar. 

ADF
Guilleries-Montseny 
Josep Riera de Can Puig

Dipòsit de Sant Romà

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

elspicasoques@gmail.com

o pel Facebook:

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

Colla bastonera 

els Picasoques
El mes d'octubre passat, vam començar nova 
temporada, aquest any per falta de nens 
s'ha dissolt el grup infantil, els nens més grans 
que volien seguir se'ls ha donat l'opció de po-
der venir a assajar amb el grup dels grans per-
què d'aquesta manera no perdin la il·lusió que 
tenen per picar els bastons. Els grans, com cada 

any, ens hem 
proposat apren-
dre un ball nou 
aquesta tempo-
rada, un ball ple 
d'energia, amb 
el qual esperem 
poder sorpren-
dre-us!

Volem aprofi-
tar l'oportunitat 
que ens dóna 

la revista per fer una crida a tothom que ho 
vulgui, que s'animi a venir a provar el ball de 
bastons, de la mateixa manera que si toqueu la 
gralla, el flabiol o el tambor i ens voleu acom-
panyar en els nostres assajos i actuacions esta-
rem encantats!

Recordeu, els assajos són cada divendres de 21 
a 22:30 h. a la Sala Polivalent.
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Associació de 
Joves de sanfa
David Gamarra de les Casetes de Can Nualart i Josep Avellaneda de Cal Ferrer

Els joves amb La Marató 
Aquest any que acabem de passar, La Mara-
tó es va mobilitzar per l’ictus i les malalties 
medul·lars i cerebrals traumàtiques. Al nostre 
poble un grup de valents i valentes es prepara 
per pencar de valent.

Un cop més els joves hem tingut el privilegi de 
poder col·laborar-hi, i durant la quina solidària 
vam fer funcionar el bar. 

El primer que vam fer va ser una llista, però clar, 
d’un any a un altre els números canvien i més 
quan vols posar productes nous (aquells paninis 
tan bons). Després de fer un repàs comencem 
amb la feina de veritat.

Després de comprar-ho tot ja ens veus el dia 
abans posant les begudes en fresc i posant el 
material a punt. Déu n’hi do amb el forn de 
butà que vam haver de portar! 

I per fi va arribar el gran dia. Quan va ser l’hora 
tots ens vam trobar a la Sala i vam començar a 

preparar les coses: uns tallaven el pa, els altres 
el sucaven amb tomàquet i alguns preparaven 
el cartell i la caixa. En fi, que tots estàvem tre-
ballant perquè pogués sortir bé. Llavors només 
quedava que arribés la gent i esperar que no-
saltres estiguéssim a punt.

De fet la gent anava venint i alguns ens van 
poder veure preparar les coses, però el gruix 
de jugadors de la quina va arribar quan esta-
va tot a punt. I així vam començar a vendre: 
begudes, entrepans, crispetes i patates, s’havia 
d’omplenar la panxa i tot anava bé per fer-ho.

A partir del primer descans vam començar a 
vendre els paninis al crit de: “Me’ls prenen dels 
dits!”, vam aconseguir que la gent arrasés el 
bar i al final de tot vam fer una bona caixa.

Finalment només ens quedava recollir, que no 
va ser molta estona perquè vam anar per feina. 

Així va ser el dia de la quina per als joves.

si voleu formar part de l’associació de Joves de sanfa, 
no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Tothom hi és benvingut!

jovesdesanfa@gmail.com
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Esbart dansaire 
Montsoriu
Berta Bancells Esbart Dansaire 

Montsoriu

Després de celebrar el 30è aniversari el setem-
bre passat, l’Esbart Dansaire Montsoriu engega 
motors i encara la nova temporada. Enguany, 
els infants i joves de l’entitat participaran a la 
Mostra d’Escoles de Dansa Tradicional de les Co-
marques Gironines i, possiblement, el grup juve-
nil farà un intercanvi amb un grup homòleg de 
Mallorca o València. 

Un cop superada la ressaca de la festa de cele-
bració dels 30 anys, a mitjan octubre l’Esbart va 
arrencar els assajos de la temporada al Centre 
Cívic de Cal Mestre. Enguany, hi ha 22 infants 
i joves repartits en tres grups seguint crite-
ris d’edat. Igual que l’any passat i en relació 
amb el monitoratge, l’Esbart compta amb la 
col·laboració de l’Esbart Joaquim Ruyra de Bla-
nes; de manera que, enguany, les monitores són 
la Sílvia Pla i la Berta Bancells. 

Pel que fa a les actuacions i projectes, d’una ban-
da, s’ha impulsat un cicle de ballades d’esbarts 
infantils i juvenils arreu de les comarques giro-
nines, que es durà a terme de febrer a maig. 
Aquesta iniciativa es titula Mostra d’Escoles de 
Dansa Tradicional de les Comarques Gironines i 
compta amb la participació de l’Esbart de Cassà 
de la Selva, el grup Montgrí Dansa, el grup Me-
diterrània Dansa de Figueres, l’Esbart de Caste-
lló d’Empúries, l’Esbart Joaquim Ruyra i l’Esbart 
Dansaire Montsoriu. L’objectiu de l’activitat és 
potenciar i facilitar les ballades de grups infan-
tils i juvenils fora del propi municipi i fomentar 
el vincle entre infants que són partícips de la 
dansa catalana. Així doncs, els infants i joves de 
l’Esbart de Sant Feliu de Buixalleu, de moment, 
participaran en la ballada prevista al nostre mu-
nicipi l’11 de març, i el 26 de març a Cassà de la 
Selva. La cloenda de la Mostra d’Escoles de Dan-
sa de les Comarques Gironines es farà a Figueres 
el 27 de maig.  

D’altra banda, un altre projecte que possible-
ment tiri endavant és un intercanvi del grup 
juvenil amb un grup de dansa tradicional de 
Mallorca o València. La proposta és fruit de la 
voluntat d’oferir nous coneixements i noves ex-
periències al grup més veterà de l’Esbart. Viat-
jar i estar en contacte amb joves que també són 
partícips de la dansa tradicional arreu dels Paï-
sos Catalans pot ser una experiència molt grati-
ficant per a ells. 

A més d’aquestes dues activitats, com ja és tra-
dició, s’actuarà a l’Aplec de Santa Bàrbara i a la 
Festa d’Homenatge a la Vellesa. 

Ballades arreu de les comarques gironines i un intercanvi: les 
novetats d’aquesta temporada
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Evocació de dues fotografies del llibre. La 
màquina de batre de Gaserans: El seu temps.
Mossèn Rossend Roca

Em refereixo a la foto de la pàgina 43, i a la de la 
pàgina 223. La primera és del mestre d’escola, Sr. 
Josep Soler, amb els seus alumnes, l’any 1940. La 
segona és de mossèn Julià Pascual amb els nens 
i nenes de la primera comunió i amb el grupet 
d’adolescents de la comunió solemne, l’any 1949.

El Sr. Josep Soler fou un senyor mestre amb mol-
tes qualitats pedagògiques. Ho explica llarga-
ment el bon amic Jaume Fugaroles en la pàgina 
159 del seu primer llibre, Gaserans, anys 50: tal 
com érem. Ens diu que queden com a record de 
la seva època, concretament de l’any 1934, els 
quatre plàtans que encara adornen el pati de les 
antigues escoles de Gaserans. 

En la foto presidida per Mn. Julià hi apareixen 
cinc nens i cinc nenes de primera comunió, i set 
nois i cinc noies de la comunió solemne.

A tots i a totes Mn. Julià devia haver-los format 
i instruït seguint el Catecisme de la doctrina cris-
tiana, que era un compendi i resum del Cate-
cisme de l’Església catòlica, publicat després del 
Concili de Trento, en temps del papa sant Pius V. 
En el tractat sobre el sagrament de l’eucaristia 
començava el capítol citant el començament del 
capítol 13 de l’Evangeli segons sant Joan, que diu: 
“Sabent Jesús que havia arribat la seva hora de 
passar d’aquest món al Pare, ell que havia estimat 
els seus, els estimà fins a l’extrem, fins a la fi.” 

I el Catecisme explicava que estimà fins a la fi tant 
en un sentit cronològic, fins a la fi de la seva vida, 
com en un sentit intensiu, fins al màxim assoli-
ble. I ho realitzà instituint el sagrament i sacrifici 
eucarístic, cosa que el catecisme explicava citant 
els passatges de sant Mateu 26, 26-28; sant Marc 
14, 22-25; Lluc, 22, 19-20, i 1 Corintis 11, 23-26. 
En aquests textos s’hi contenen les veritats fona-
mentals entorn al sublim misteri de l’eucaristia, o 
sigui: 1) Institució d’aquest sagrament i presència 

real de Jesucrist, 2) Institució del sacerdoci cristià, 
3) L’eucaristia, sacrifici de la nova aliança, del Nou 
Testament, o sigui la santa missa.

Fixem-nos ara en el número 3. El Catecisme que 
explicava Mn. Julià deia: “En l’última cena Crist 
va avançar de manera incruent la seva pròxima 
passió i mort. Cada missa que se celebra des 
d’aleshores renova el sacrifici del Salvador a la 
creu.”

noTa d’aCTUaliTaT
El nou text del Catecisme de l’Església catòlica, re-
dactat després del concili Vaticà segon, i publicat 
el 1992, inclou la mateixa doctrina que ja expli-
cava Mn. Julià i hi afegeix diverses citacions de la 
constitució, la sagrada litúrgia. Així del número 5 
diu: “Déu vol que tots els homes es salvin i arribin 
al coneixement de la veritat.” Aquesta obra de 
salvació humana Crist la va acomplir mitjançant 
el seu misteri pasqual, realitzat per la seva passió, 
resurrecció i ascensió.

I en el número 47 llegim: “El nostre Salvador en 
el darrer sopar instituí el sacrifici eucarístic del 
seu os i de la seva sang per a perpetuar el sacrifici 
de la creu al llarg dels segles.”

I en el número 106 afegeix. “L’Església celebra el 
misteri pasqual (això és la missa) en virtut d’una 
tradició apostòlica cada setè dia de la setmana 
que s’anomena el diumenge o el dia del Senyor.”

Aquest dia els fidels s’han de reunir per tal de 
commemorar la passió, resurrecció i glorificació 
del Senyor, tot escoltant la paraula de Déu i par-
ticipant de l’eucaristia i per tal de donar gràcies 
a Déu, que ens ha regenerat en la viva espe-
rança per la resurrecció de Jesucrist, penyora de 
la nostra. 

Julià Pascual amb els nens i nenes de 
la primera comunió i amb el grupet 
d’adolescents de la comunió solemne, 
l’any 1949.

Sr. Josep Soler, amb els seus alumnes, l’any 1940.



39

m
ar

ç 
20

17
_S

an
t 

Fe
liu

 D
iu

 3
6

M
ed

i A
m

bi
en

t

Josep M. Tusell i Roser Mundet enginyers de forest

Gestió integral de les suredes per 
a l’adaptació al canvi climàtic

1. introducció

Sant Feliu de Buixalleu és un municipi on l’alzina 
surera té un protagonisme especial, ja que de les 
5.130 hectàrees forestals que té el municipi, més 
de la meitat són de sureda. A Catalunya la super-
fície de sureda se situa al voltant de les 60.000 ha, 
de les quals unes 30.000 ha són pures. D’aquestes, 
però, s’estima que, actualment, només un màxim 
del 50% estan en producció, sent la producció 
mitjana anual dels darrers anys al voltant de les 
3.000 – 4.000 tones.

El fet que el suro català es produeixi en boscos 
amb major densitat d’arbrat i també en boscos 
amb més pendent que els d’altres regions, fa que 
el seu creixement sigui més lent i, en conseqüèn-
cia, sigui un suro de major densitat, característica 
que el fa molt apreciat per tapar els grans vins 
de criança. Per altra banda, però, es tracta d’un 
suro menys homogeni que la resta i amb un ma-
jor percentatge de merma (degut sobretot a la 
presència del corc del suro), la qual cosa fa que 
el percentatge de suro de qualitat apte per a 
l’elaboració de taps naturals sigui baix. 

2. la sureda davant el canvi climàtic

En els darrers anys s’ha detectat una menor vita-
litat i productivitat de les suredes, i un augment 
de plagues, que s’atribueix a les condicions me-
teorològiques més càlides i àrides i el major es-
très hídric que pateixen les plantes degut al canvi 
climàtic. Així doncs, el canvi climàtic constitueix 
una seriosa amenaça per a la conservació de la 
sureda, la producció sostenible de suro i la cade-
na de valor lligada a aquest producte. D’entre les 
plagues que han augmentat la seva incidència 
en l’últim decenni, en destaca especialment el 
corc del suro (Coraebus undatus), que, tal com 
s’explicava a l’anterior revista, es veu molt afa-

vorit per les condicions de debilitat de l’arbrat. 
Aquest coleòpter provoca una marcada disminu-
ció de la qualitat del suro, redueix marcadament 
la seva rendibilitat, provoca l'abandonament de 
la gestió sostenible del bosc, i agreuja així el pe-
rill d’incendis forestals.

El projecte LIFE+Suber, que té com a objectiu 
principal millorar la resistència i resiliència de 
les suredes als principals impactes del canvi cli-
màtic, implementa el control bioracional del corc 
del suro (basat en el trampeig massiu mitjançant 
atraient visual i un formulat de compostos vo-
làtils), combinant-lo amb diferents tractaments 
silvícoles per aconseguir una major vitalitat de 
l’arbrat i una major producció de suro, una millo-
ra de la resiliència a incendis forestals, i en sure-
des degradades, la recuperació del seu potencial 
productiu.

Les accions plantejades en aquest projecte se 
centren en l’establiment de 40 rodals demostra-
tius en les zones sureres de Catalunya que servei-
xin d’exemple real de l’aplicació de noves tècni-
ques de gestió forestal, a més de la transferència 
de coneixement i tecnologia i la promoció de la 
sensibilització ambiental sobre la conservació 
d’aquest tipus de bosc.

3. implementació de quatre rodals demos-
tratius a sant Feliu de buixalleu

Al municipi de Sant Feliu de Buixalleu s’han im-
plementat 4 d’aquests rodals, concretament a la 
finca de la Mola Grossa (1 rodal), a Can Iglesias (2 
rodals) i a Can Joandó (1 rodal). 

3.1. La Mola Grossa

La Mola Grossa és una finca situada a l’extrem 
nord del municipi de Sant Feliu de Buixalleu. La 
finca disposa de pla tècnic de gestió i millora 

Fotografies 1 i 2. Rodal demostratiu a la finca de la Mola Grossa
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forestal (PTGMF), de certificat de gestió fores-
tal sostenible (certificat PEFC) i està adscrita a la 
marca de garantia Catforest.

El rodal demostratiu on s’han implementat els 
tractaments silvícoles dins el marc del projecte 
Life+Suber té una superfície de 3 ha, recobertes 
principalment per alzina surera, amb arbres ma-
durs, i amb alguns arbres adults amb baixa ap-
titud productiva. No s’hi havia fet cap estassada 
des de l’última pela del suro (feia 14 anys).

Els treballs silvícoles que s’hi han realitzat amb 
l’objectiu de millorar la vitalitat i producció de la 
sureda són:

- Estassada total, deixant una cobertura del 
matoll per sota del 10%, respectant principal-
ment peus d’arboç dels quals s’ha deixat un 
peu per soca (el més ben traçat i vertical) en 
aquelles soques localitzades en punts on la co-
berta de suro era oberta.

- Tallada de selecció per reduir la densitat de 
l’arbrat i sanejar la massa. S’han eliminat els 
peus de pi que hi havia i les alzines sureres 
mal conformades, amb ferides o dominades, 
mantenint una fracció de cabuda coberta del 
60-70%.

3.2. Can Iglesias

Can Iglesias, que també disposa de PTGMF, està 
situat just al costat del nucli de Sant Feliu de 
Buixalleu.

Els 2 rodals implementats en aquesta finca (un de 
5 ha i un de 3 ha) van ser afectats per l’incendi de 
l’any 1994. Els tractaments que s’hi han fet són:

a) En el rodal de 5 ha s’hi ha realitzat una es-
tassada de sotabosc i una tallada de selecció 
fins a deixar una massa oberta amb els millors 
arbres, creant una estructura adevesada amb 
l’objectiu de generar una forta discontinuïtat 
de combustible i millorar així la resiliència a 
incendis forestals. Es preveu que en aquest ro-
dal hi pugui entrar bestiar per facilitar-ne el 
manteniment.

b) En el rodal de 3 ha i de qualitat d’estació 
alta, s’hi han fet diverses actuacions amb 

l’objectiu de posar en producció aquesta su-
reda cremada. S’ha millorat l’estructura i la 
composició del bosc amb estassades i tallades 
selectives per eliminar els arbres que no es po-
den recuperar, seleccions de tanys per poten-
ciar les millors sureres i s’han sembrat aglans 
en un petit clap per accelerar-ne la regenera-
ció i densificar la massa. Aquestes actuacions 
s’han combinat amb el trampeig massiu de 
Coraebus undatus.

Per a la sembra s’han utilitzat protectors innova-
dors específicament desenvolupats per evitar la 
predació, principal problema en la regeneració 
artificial de les suredes mitjançant llavor.

3.3. Can Joandó

La finca Can Joandó també va ser afectada per 
l’incendi del 1994 i disposa de PTGMF i certificat 
PEFC. Igualment com en el rodal de 5 ha de Can 
Iglesias, els treballs han consistit en una estassada 
i una aclarida per crear una estructura adevesada 
i així millorar la resiliència a incendis forestals. En 
aquest rodal, situat a la serra del terme Gros, es 
preveu combinar l’aprofitament forestal amb la 
pastura.

Amb l’objectiu d’avaluar els efectes de les actua-
cions silvícoles sobre la vitalitat de la coberta ve-
getal, a cada rodal s’hi ha instal·lat una parcel·la 
d’inventari permanent (de 17 metres de radi) 
en la qual periòdicament es prenen mesures de 
l’arbrat (espècie, diàmetre, calibre de suro, alça-
da de pela, etc) i del sotabosc (recobriment i alça-
da per espècies de matoll i recompte de plançons 
d’espècies arbòries).

El projecte Life+Suber, liderat i coordinat pel 
Consorci Forestal de Catalunya, compta amb la 
contribució financera de programa LIFE+ de la 
Comissió Europea. Els altres socis del projecte 
són: el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, 
Forestal Catalana SA, Amorim Florestal SA i el 
Centre de la Propietat Forestal de Catalunya. A 
més, compta amb el cofinançament de la Dipu-
tació de Barcelona, Amorim Florestal Mediterra-
neo, SL i l'Institut Català del Suro.
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Pitu Roig  de les Casetes de Can Nualart

Resum meteorològic any 2016
Estació meteorològica de Can Nualart de Grions

Seguim veient la importància del temps. Els espais 
del temps a la televisió són els més vistos. Fins i 
tot superen les telenovel·les i programes de dis-
cussions. Estem en un país on no ens cal treure els 
sants per demanar pluja!, tot i que algun polític 
del govern d’Espanya ha anunciat que la culpa de 
la pujada de la llum ha estat per la meteorologia, 
per la falta de dies de sol i de vent.

Realment, el nostre climograma ens mostra com 
es compleixen perfectament les estacions de l’any. 
Tenim dues estacions de pluges amb temperatures 
més suaus; primavera i tardor, una de molt àrida i 
altes temperatures a l’estiu i una altra de més freda 
a l’hivern. Per tant, el nostre climograma d’aquest 
any seria un bon exemple del clima mediterrani.

Tot i això, hem analitzat particularitats que hem 
anat recollint en la nostra estació meteorològica 
de Grions.

Justament el gener de 2016, hem superat amb 
molt d’escreix la mitjana de temperatures men-
sual més alta de tots els registres que tenim. Hem 
assolit una temperatura mitjana de 12,5ºC, quan 
les altres mitjanes màximes que havíem assolit 
passaven per poc els 10ºC. Diríem que hem tingut 
un hivern poc fred, ja que les mitjanes de gener i 
febrer han estat altes (per sobre dels 10ºC) i pocs 
dies de glaçades (14 dies entre els dos mesos), dels 
anys amb menys dies de glaçades, només 28 dies 
ha glaçat durant tot el 2016, menys d’un mes! Són 
valors molt aleatoris, però solen anar entre 50 i 
100 dies de glaçades anuals.

Pel que fa a les temperatures altes, hem tingut un 
estiu amb màximes altes (màxima anual de 39,4ºC 
a l’agost i 38,4ºC al ju-
liol), dies puntuals de 
molta calor, però no ha 
estat un estiu extrem. 
Només hem patit una 
situació anòmala, que 
va ser la primera quin-
zena de setembre, 
amb temperatures 
de ple estiu, fet que 
va causar la sensa-
ció d’allargament 
de l’estiu calorós. 
Aquests fets són 
d’extrema precaució, 
ja que solen provocar 
fenòmens de fortes 
tempestes i forts ai-
guats durant la tardor. 
Aquest cop, aquests 
forts aiguats van des-
carregar cap a la zona 
de l’Empordà i un cop 
més al Maresme.

Així doncs, sembla que hem acabat un cicle de se-
quera (pluviometria de gener a desembre és de 
586 mm) i més de 100 dies amb registres d’haver 
plogut. Recordem que l’hivern 2015-2016 ha es-
tat molt àrid, amb molt poques pluges. Especial-
ment hem tingut un any pluviomètric (setembre 
2015-agost 2016) dels més baixos de l’estació. 
Només 450 mm, realment molt sec. Hem arribat 
a l’inici de la primavera amb reserves d’aigua als 
embassaments molt minses. Un any més tornàvem 
a confiar amb la nostra primavera per salvar-nos 
de la falta d’aigua, la millora de les collites, les re-
serves dels embassaments. 

Com es veu en el climograma, les barres blaves de 
precipitació superen amb escreix les línies verme-
lles de temperatures, això mostra clar que un cop 
més la primavera, la nostra estació de pluges, ha 
fet recuperar els valors. Potser no amb el volum 
que ens feia falta per tenir una bona collita de ce-
reals, ja que aquest any les espigues eren una mica 
petites, però hem pogut fer collita. Les pluges de 
la tardor sí que ja van provocar una bona recupe-
ració de les reserves d’aigua. 

Aquest any hem tingut també la repetició de la 
pluja de fang, dies de molts llamps i trons espec-
taculars (a la distància són molt bonics), no hem 
registrat dies amb neu, ja se sap, qui vulgui neu 
al Montseny, però sí que hem patit calamarsades 
(grànuls de menys de 2 cm), dobles arcs de Sant 
Martí després de dies de pluja i algun dia de boi-
ra densa i pocs dies de grans ventades (per pocs 
metres ens lliurem de les boires matinals i del vent 
continuat del corredor del Vallès). 
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Joan Catafal de Can Bres
Fotografies de l'Alberto

De Suïssa a Gaserans!

El dia 1 de febrer d'enguany i a primera hora del 
matí, va aparèixer, a l'entrada de Can Bres, un 
ocell. Amb la porta encara tancada. L'única ober-
tura que hi havia amb l'exterior era la xemeneia.

Fins aquí no hi ha res d'extraordinari. No era el pri-
mer ocell que hi entrava, ni tampoc cal pensar que 
serà l'últim.

En un primer cop d'ull el vàrem identificar com 
un rapinyaire, un falcó. El que ja no era tan nor-
mal era observar la presència a la seva pota dreta 
d'una anella. 

Per això, abans d'alliberar-lo el vàrem agafar, per 
poder llegir l’anella.

A més d'un codi numèric i en majúscules hi havia la 
paraula: HELVETIA.

Després de fotografiar l'anella el vàrem deixar 
anar. Va sortir amb una volada precisa i preciosa 
en direcció a la riera.

Vam tenir dubtes a l'hora de pensar si havíem ac-
tuat bé. Per això ens vàrem apropar a l'Ajuntament 
i la Rosa ens va donar el telèfon dels Agents Rurals 
de Santa Coloma. 

Ens va atendre en Cèsar, primer interessant-se 
per la salut de l'ocell i després per dir-nos que el 
que havíem fet era el correcte: prendre nota de 
l'anella, procurar no estressar-lo i alliberar-lo com 
més aviat millor.

Ens va demanar la informació gràfica i que 
aquesta la féssim arribar a l'ICO (Institut Català 
d'Ornitologia).

Per una intuïció, sense cap mena de fonament, 
vàrem anar fins a la riera, des de Can Plademunt. 
A l'altre costat, al capdamunt d'un pal de formigó 
i tocant al camp de vol, hi havia un ocell. Gràcies 
al teleobjectiu de la càmera, apropant la imatge, 
ens n’adonarem amb sorpresa que era el "nostre" 
ocell. L'anella a la pota ho certificava.

Estava en ple tiberi cruspint-se amb tranquil·litat 
un ocell.

La resposta de l'ICO fou inmediata: es tractava 
d'un xoriguer (el falcó més petit) anellat a Suïssa. 
Amb la informació que molts xoriguers arriben de 
l’Europa central a passar l'hivern, coexistint amb 
d'altres que són sedentaris i els tenim tot l'any.

Resta pendent el compromís de facilitar-nos, quan 
ho aconsegueixin, les circumstàncies del seu ane-
llament i altres dades que puguin tenir de la seva 
vida.

A dins a casa

L'anella, amb 
l'inscripció 
HELVETIA.

Sobre el pal, al costat de la 
riera d'Arbúcies.

Cruspint-se un ocell. L'anella a la pota.
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aFronTeM la GriP
Odda Cardona de Can Castelló. Metgessa de família i comunitària

La grip és una malaltia infecciosa aguda de les 
vies respiratòries, causada per un virus. Es propa-
ga de persona a persona, a través de les microse-
crecions produïdes des de les vies respiratòries, 
sobretot emeses amb la tos, esternuts o fins i tot 
amb la parla.

Aquest hivern està tenint un gran ressò al nostre 
entorn. Segur que a més d’una llar hi ha deixat 
petjada i sobretot si l’hoste del qual s’ha apode-
rat presentava un alt índex de fragilitat i vulne-
rabilitat.

La grip s’expressa provocant una inflamació i con-
gestió del tracte respiratori sovint acompanyada 
de l’aparició de forma brusca de l’augment de la 
temperatura corporal, esgarrifances, molèsties al 
coll, pèrdua de gana, dolor muscular i tos seca, al 
llarg d’uns 3 a 5 dies.

Després, la febre i les miàlgies es van reduint, 
però es mantenen la congestió, falta d’energia 
i tos, que poden durar encara fins a 2 setmanes 
més. 

I tot plegat pot sortir barat si no es complica, ja 
que llavors pot provocar dificultat respiratòria, 
otitis mitjanes o molèsties abdominals en forma 
de nàusees, vòmits i/o diarrees, i fins i tot la mort. 

És una entitat clínica amb una alta càrrega sin-
dròmica. Per aquest motiu, hom pot estar temp-
tat de buscar qualsevol alternativa per millorar 
els símptomes d’una forma més efectiva i ràpida 
consultant el Dr. Google: expert en tot tipus de 
matèria laboral, amb resposta a qualsevol dubte, 
amb disponibilitat immediata i sense necessitat 
d’haver de demanar hora ni haver d’esperar-se 
per tal de poder ser atès… Una meravella de doc-
tor, vaja!

Però cal anar alerta amb les sentències categòri-
ques que ens pot aportar l’amic Google i així evi-
tar caure en prejudicis o falses creences. 

Podem trobar sentències en referència a com 
abordar el virus tal com: “Un all picat et cura la 
grip en una sola nit.” L’all és ric en ferro, i té al-
tes qualitats antisèptiques, però no hi ha evidèn-
cia científica per 
afirmar que actuï 
sobre la grip. O la 
frase: “No es po-
den prendre làctics 
perquè congestio-
nen les vies respira-
tòries.” En realitat 
els làctics no són 
els causants de la 
congestió de les 
vies respiratòries. 
No obstant això, 
afavoreixen la pro-
ducció de moc. Per 
tant, moderar el 
seu consum pot mi-

llorar aquest símptoma. 

O també: “Gingebre i pròpolis són antigripals na-
turals que funcionen.” Els antigripals naturals no 
existeixen. Per evitar la grip únicament funciona 
la vacuna antigripal. La resta la pot alleujar. 

Altres tipus de sentències que ens trobem po-
drien ser: “Abrigar-se al llit i suar per eliminar rà-
pidament la grip.” Si es té febre i encara ens abri-
guem provoquem que la temperatura corporal 
s’enfili encara més. És important no tapar-se mas-
sa i prendre antitèrmics per ajudar a disminuir la 
febre. També hi ha frases com: “Cal posar-se alco-
hol a certes parts del cos (front, colzes, genolls, i 
peus), per fer abaixar la febre.” Els canvis tèrmics 
bruscos al cos no són recomanables. Si la febre és 
molt alta és important fer-se una dutxeta d’aigua 
tèbia durant dos o tres minuts o refrescar-se el 
front, cara o coll..., per tal de reduir la tempera-
tura mentre s’espera l’efecte de l’antitèrmic. 

Afirmacions categòriques respecte al contagi o 
complicacions també les trobem a les pàgines 
de recerca de virus de la grip, que poden tenir 
els seus matisos tals com: “Un refredat mal curat 
acabarà convertint-se en una grip.” El refredat 
no es converteix en una grip, són malalties dife-
rents, ja que estan causades per agents patògens 
diferents. O la que a continuació s’exposarà com: 
“Cal tapar-se bé els peus si no es vol caure malalt. 
El fred entra pels peus.” Els peus són parts distals 
i, igual que les mans, es refreden abans que la 
resta del cos. A l’hivern és important portar totes 
les parts del cos amb la roba adequada per man-
tenir la temperatura corporal.

La informació sobre el virus de la grip en el món 
cibernètic pot ser infinita; els matisos, inacaba-
bles…

La realitat palpable del dia a dia, però, és que el 
virus de la grip és un patogen que provoca una 
alta morbimortalitat al nostre àmbit, motiu pel 
qual és suficient per abordar aquesta patologia 
amb el respecte i professionalitat que es mereix, 
tant des de l’àmbit sanitari, com des de qualsevol 
altre que cadascú de vosaltres es pugui trobar.   

Repòs, higiene cor-
recta, prendre anti-
pirètics, hidratar-se 
i menjar suau és el 
que es recomana 
en cas de patir la 
grip i seria conve-
nient quedar-se a 
casa els cinc primers 
dies per no conta-
giar i fins 24 hores 
després de no tenir 
febre.

Així doncs, ja ho 
saps, la solució és a 
les teves mans!
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El vòlei
Hola, sóc en Josep Bernabeu, en Pepo, i des de 
l’any 1980 que visc a Can Cadell. 

La meva vinculació amb el vòlei ve de fa molt, 
primer com a  jugador aficionat i després fede-
rat. També com a entrenador col·legiat -nivell 
avançat-, àrbitre i directiu 
de diversos clubs. A Sant 
Esteve de Palautordera, Ar-
búcies, Breda, Sant Celoni i 
Cardedeu.

Arran d’una malaltia greu 
ho havia deixat a mig gas, 
i ara que ja em trobo millor 
he tornat a reprendre amb 
força l’activitat esportiva.

Ha estat a partir de l’interès 
de veïns i amics de Can Ca-
dell, la Sara Boero, la Mireia Rodríguez, la Sandra 
Casimiro, en Roger Bernabeu i la Lourdes Codina, 
que hem iniciat  la pràctica d’aquest esport al ba-
rri, amb partidets improvisats aprofitant el bon 
temps de l’estiu. Vàrem comentar a la Sandra 
Nualart, regidora d’Esports, si era possible trobar 
un horari al pavelló i després de mirar de ser un 
mínim de gent i tenir el material mínim necessari 
ens hem llençat a l’aventura de muntar un grup 
esportiu. 

Primer hem estat practicant un dia a la setmana, 
els dilluns als matins de 9.30 h a 11.30 h i després 
hem ampliat a fer-ho també els dijous de 19.30 
h a 21.30 h.

La finalitat inicial ha estat la de practicar una ac-
tivitat esportiva adreçada a tothom, tenint com 
a objectiu primordial el manteniment i la mi-
llora física. Considerant que volem adreçar-nos 
al màxim possible de participants, he prioritzat 
el disseny de tècniques i exercicis per un nivell 
d’iniciació. 

Treballem, doncs, a partir de la descoberta de 
l’orientació a l’espai,  la flexibilitat, l’harmonia i 
fomentem l’increment de les facultats individuals 
en força, velocitat i resistència. 

El vòlei és un esport molt complet on totes aques-
tes qualitats són imprescindibles per practicar-lo. 
Però, a més, el fet d’incorporar sistemes tàctics 
d’equip i la necessitat d’assolir tècniques ade-
quades per les diferents situacions (servei, remat, 
defensa, col·locació, bloqueig, etc.) ens obren un 
reguitzell de tasques, a treballar individualment 
i en grup.

La prioritat és ara consolidar un grup d’amics a 
qui ens agrada fer esport i promocionar i desco-
brir el vòlei, que és un esport dissenyat específi-
cament per evitar les lesions evitant la confron-
tació física –a l’estar separats per una xarxa els 
dos contrincants- i fer prevaler el comportament 
personal i d’equip.

Aquest seguiment més individualitzat ens per-
met també utilitzar diferents recursos… de ioga, 
ba duan jin, gimnàs, correctiva, per tenir cura 
del cos i fer estiraments, abdominals, exercicis de 
control de respiració, concentració, teràpia neu-

roemocional, etc.

En definitiva, passar-nos-
ho bé, però amb un pro-
grama de desenvolupa-
ment exigent.

L’altra motivació que 
tinc al cap és que aquest 
grup d’amics sigui el nucli 
inicial per participar en 
aquest bell esport que és 
el vòlei i promocionar-lo. 
En aquests moments es-

tem en procés de fundació del Club i consolidació 
de l’equip.

La voluntat és obrir-nos més endavant  a poder  
comptar amb diversos equips a més del nostre i 
ja passar a dissenyar unes categories per edats  
-alevins, infantils, cadets, juvenils i sèniors- i par-
ticipar en les diverses competicions amistoses o 
de la Federació Catalana o del Consell Comarcal.

Sóc conscient que això és molta feina i hem de 
ser més gent, parlar amb més veïns, comptar amb 
l’escola, els pares, l’Ajuntament, l’institut, pobles 
propers, buscar patrocinadors, etc. 

Si el projecte arrela serà una tasca engrescadora.

Ens trobareu ELS DILLUNS al matí de 9.30 h a 
11.30 h al pavelló de Sant Feliu de Buixalleu i 
també ELS DIJOUS al vespre, de 19.30 h a 21.30 h.

Un programa de vòlei per a tots, on tothom hi 
té cabuda.

Amb un disseny específic d'exercicis adaptats i 
personalitzats per al manteniment físic i la ini-
ciació esportiva, amb pilotes reglamentàries 
d’iniciació. Orientació de l'espai, aprenentatge 
correcte de respiració i postural, gimnàstica tra-
dicional amb uns tocs orientals per enriquir les 
capacitats reflexives i de concentració, i és clar, 
aprenentatge de tècniques i tàctiques del volei-
bol per practicar aquest esport, tot consolidant 
un grup d'amics.

Amb la pretensió d'arribar a ser, si s'escau, 
l'embrió d'un futur Club Esportiu adreçat a la 
pràctica del vòlei al municipi i veïns.

Us esperem. No dubteu a contactar amb nosal-
tres!  Pepo  972 870 278 - 630 423 177.

Us convido que vingueu a qualsevol sessió a 
conèixer-nos i tastar aquesta activitat sense com-
promís. 

Porteu roba esportiva i calçat adequat. Sereu 
benvinguts!  
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Nom de l'empresa: Fusteria Gurdó, SL

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

Any d'instal·lació: 1994

Fabricació: qualsevol producte relacionat amb 
el món de la fusta, per a empreses o particulars

Equip: uns 40 treballadors

Una mica d’història_____________________________

FUSTERIA GURDó va néixer a Hostalric fa més de 
120 anys. Som una empresa amb una llarga trajec-
tòria i experiència en el sector de la fusta, i va ser 
l’any 1994 que ens vam traslladar al polígon de Ga-
serans de Sant Feliu de Buixalleu.

Hem fet una evolució constant en maquinària, 
grup humà... per satisfer les necessitats dels nos-
tres clients.

Degut a la nostra tasca al llarg de tots aquests anys, 
som molt coneguts dins del nostre sector.

Què fem ______________________________________

La nostra activitat com a fusteria industrial princi-
palment es divideix en: 

- Producció per a tercers.

- Fabricació per a la indústria: automoció, nàu-
tica, ferrocarril...

- Departament de fusteria interior and con-
tract, sota el nom d’INBUILTDESIGN en l’àmbit 
nacional i internacional.

Per què a Sant Feliu de Buixalleu?_______________

Ens hem mantingut sempre en la nostra zona 
d’origen, o molt propers. Sant Feliu té una situació 
geogràfica excepcional que ens permet, gràcies als 
accessos terrestres, ferroviari i aeri, estar molt ben 

comunicats. Així, podem donar als nostres clients 
una resposta eficaç, tant de fabricació, com de lo-
gística.

Les persones___________________________________

Som una quarantena d’empleats, entre personal 
de fabricació, instal·lació, equip de tècnics, vendes 
i administració. 

Un equip de professionals amb molta experiència, 
amb el suport de la nostra oficina tècnica, que res-
ponen a totes les demandes i dubtes dels nostres 
clients en relació amb els seus projectes.

La capacitat del nostre equip tècnic i la nostra ma-
quinària ens permeten oferir una fabricació i una 
instal·lació ràpida, per proporcionar un servei i 
qualitat òptims.

La nostra constant evolució, unida a les exigències 
del mercat i al nostre ampli coneixement dels pro-
cessos productius, ens han impulsat a anar enda-
vant.

Producció i logística____________________________

La nostra producció és molt flexible segons la ne-
cessitat de les operacions planificades.

Els projectes, tant nacionals com internacionals, 
demanen una gran capacitat de producció.

En aquest moment, disposem d’un parc de ma-
quinària compost entre altres de: 3 fresadores 
CNC ,1 màquina de 5 eixos amb un camp de treball 
de 4.000x2.000x1.200, 1 màquina d’encolar lineal 
PUR, una premsa sota buit per termoconformar 
material, com poden ser el compacte i el sòlid sur-
face, i també una línia de muntatge de mobles.

Un camí conjunt amb els santfeliuencs___________

GURDó va ser una de les primeres empreses en 
instal·lar-se dins del polígon industrial de Gaserans.

Ens enorgullim d’haver participat, i seguir l’evolució 
i els progressos de la població i del seu polígon. 

Esperem poder-ne formar part durant molts anys.

Zona de fabricació

5 eixos
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Mandonguilles amb sèpia

Gastronomia 
Montse González de Ca l'Agut 

1,5 kg de carn picada, 2 sèpies grosses, 4 ous, 3 formatgets, 2 llesques de pa (preferiblement del dia abans), 
1 tassa grossa de llet, aproximadament 150 grams de pa ratllat, 200 grams de tomàquet en conserva o 
natural, 2 cullerades soperes de farina, sal, pebre, oli, julivert, 4 alls, mig pebrot vermell, un got de vi negre, un 
grapat de pèsols,  4 ametlles i bastonets de pa (per a la picada) i un litre d’aigua. 

1. Posem el pa en remull dins d’un bol amb llet, durant 
cinc minuts. 
2. En un bol gros es baten els ous i s’hi barreja la carn 
picada, els formatgets, el pa remullat amb llet, la sal, 
el pebre i el julivert (la quantitat d’aquests tres últims 
dependrà del gust del consumidor). 
3. Es barreja molt bé i s’hi tira el pa ratllat i la farina i 
es torna a barrejar. 
4. Amb la barreja feta es prepara un altre bol amb 
farina. Es fan les pilotes amb la barreja (preferiblement 
petites) i s’enfarinen. Un cop enfarinades es fregeixen 
en una paella amb una mica d’oli. Un cop fregides, 
s’aparten. 
5. En una cassola es prepara el sofregit amb la sèpia. 
6. Primer s’hi tira la sèpia i, quan comenci a quedar 
rossa, s’hi afegeix el pebrot, la ceba i l’all. 
7. Un cop daurat s’hi tira el tomàquet en conserva i es 
deixa coure uns cinc minuts.
8. Després s’hi tira un got de vi negre, es deixa evapo-
rar dos o tres minuts i ja s’hi poden tirar les mandongui-
lles, l’aigua i un grapat de pèsols perquè faci xup-xup 
durant mitja hora o tres quarts. 
9. Finalment, s’hi tira la picada feta amb ametlles i 
bastonets de pa. Es rectifica de sal i llestos! 

Com es prepara?

Ingredients (per a 8 persones)

Bon prof it!



Bon prof it!

agendaabril-juny

Abril

DIuMEnGE 1 - tot el dia: trobada de Santa Bàrbara
            Ermita de Santa Bàrbara

DIuMEnGE 21 - tirabou 2017:
 - Matí: trobada de danses vives i balls de plaça
 - tarda: trobada de colles bastoneres
 Escoles de Gaserans   

DIuMEnGE 4 - Festa d'homenatge a la Vellesa
            Sala Polivalent

DIuMEnGE 11 - III tractomotor Clàssic
              Sala Polivalent

DISSABtE 17 - de 9 a 15 h Deixalleria Mòbil
            Davant de la Sala Polivalent

         - Festa final de curs 
                       organitza: AMPA Alzines Balladores

            Sala Polivalent

DIJouS 23 - Revetlla de Sant Joan
        Sala Polivalent    

MAIG

Juny

DISSABtE 8 - 16 h Jornades 11 de la Lliga Selva - Alt  
         Maresme de Bitlles Catalanes 
                    organitza: C.B. Perxa d'Astor

         Exteriors de la Sala Polivalent 

DIuMEnGE 3o - Festa del Roser. Marxa popular  
              organitza: Amics de Gaserans          

                           Escoles de Gaserans   

MaiG junyaBRil
dl dM dC dj dv ds dG

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

dl dM dC dj dv ds dG

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

dl dM dC dj dv ds dG

1 2 3 4 5 6 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

Solucions entreteniments SFDiu 35

2 8 5 3 6 9 7 4 1

4 1 9 2 7 8 6 5 3

3 7 6 1 5 4 9 8 2

5 2 7 6 1 3 8 9 4

1 9 4 5 8 2 3 6 7

8 5 3 9 4 7 2 1 5

9 3 1 8 2 5 4 7 6

7 5 8 4 3 6 1 2 9

6 4 2 7 9 1 5 3 8

7 2 1 8 5 4 3 9 6

4 8 9 3 6 1 5 2 7

3 5 6 7 9 2 1 8 4

9 6 3 1 4 7 8 5 2

8 7 2 9 3 5 6 4 1

5 1 4 6 2 8 7 3 9

2 4 7 5 1 3 9 6 8

1 9 5 2 8 6 4 7 3

6 3 8 4 7 9 2 1 5



V
is

it
a 

de
l P

at
ge

 R
ei

al
 a

 S
an

t F
eli

u 
de

 B
ui

xa
lle

u


