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Informació municipal

Plens municipals i breus municipals

Ensenyament
L'escola i l'AMPA de les Alzines Balladores i l'Institut

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

Joventut

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

Sant Feliu és actiu

Serveis socials_Assistenta i educadora social
Horari: segon dilluns i quart dimarts de mes
prèvia citació a l'Ajuntament

Reactiva't: preparats per participar?
Festa d'Homenatge a la Vellesa (pàgina 22)

Entitats

ADF, Picasoques i Esbart Dansaire Montsoriu

El racó del mossèn

Primer centenari de les aparicions de la Verge de Fàtima

Els nostres records

Recuperació del Tirabou de Gaserans

Esports

CB Perxa d'Astor - Temporada 2016-17

D'excursió als...

7 Gorgs del Torrent de la Cabana

Medi ambient
Les empreses del poble
Peixos Co-Mar

Arròs caldós de salsafíns i gambes

Agenda

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
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

Les mines a Sant Feliu

Gastronomia

Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cada mes

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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Fotografies aèries de l'església de Grions
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municipi.-

Editorial.-

Els restaurants
Bar restaurant La Conna: 972 864 522
Restaurant Grions: 972 865 121
Restaurant El Rieral: 972 871 111
Restaurant Can Puig: 972 860 024
Restaurant Mas Gelat: 972 871 719
Restaurant Can Masferrer: 972 870 028
Restaurant Kilkenny: 678 209 936

En motiu de l’obsequi de la 44a Festa d’Homenatge
a la Vellesa -celebrada el passat 4 de juny-, es va
dur a terme un reportatge fotogràfic aeri de les
esglésies del nostre municipi. Aquest treball ens ha
permès retratar i admirar les esglésies de Grions,
Gaserans i Sant Feliu a vista d’ocell; una perspectiva que habitualment ignorem.

"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:
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Farmàcia Carme Tusell Massachs
Major, 59, HOSTALRIC. Tel. 972 864 155
Farmàcia Maria Victòria Sánchez
Crta. de Grions s/n (La Conna),
SANT FELIU DE BUIXALLEU. Tel. 972 865 323

Horaris de les misses
Grions

Diumenges a les 10 del matí

Gaserans

Per tal de donar visibilitat i compartir amb tots vosaltres el reportatge, farem ressò de les fotografies
de les esglésies a les portades dels propers tres números. En aquest cas, tal com heu pogut comprovar a la portada, l’església escollida per començar
aquest cicle de fotografies ha estat l’església de
Grions. Les instantànies de les esglésies de Gaserans i Sant Feliu encapçalaran els propers dos números de la publicació.
A part d’això, en aquest 37è número de la revista Sant Feliu Diu, hi podreu llegir un article per
conèixer de més a prop en Bonaventura Armengol i l’Angelina Viñets - padrins de la 44a Festa
d’Homenatge a la Vellesa-. També hi trobareu un
resum de les activitats i esdeveniments realitzats
durant aquests mesos; un reportatge sobre la recuperació del Ball de Tirabou o un altre reportatge
sobre les mines minerals que podem trobar al terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu.
Esperem que gaudiu moltíssim llegint i fullejant
aquest nou número de la revista!

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

1) Posar-se en contacte amb l'Ajuntament
i demanar per la Dolors Vilà, l'Esther
Gubert o en Sixte Morera.
2) Enviar un correu electrònic a:
santfeliudiu@gmail.com

Consell de redacció

Sessió ordinària de 22 de desembre de 2016

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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Assistents: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas Olea,
Sandra Nualart González i Xavier Valls Vall·llosera.
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA: Francesc Pintu Pagès.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
S'aproven per unanimitat els següents punts:
1- Aprovació de l’acta anterior de la sessió extraordinària núm. 5 de data 29.09.2016.
2- Estudi i ratificació del Decret núm. 513, de
15.11.2016.
Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona la retirada del text refós del “Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals de Sant
Feliu de Buixalleu”, a l’objecte d’estudiar i valorar les
incidències que s’han posat de manifest en la reunió
celebrada el dia 15.11.2016.
3- Aprovació del text refós del “Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals del
municipi de Sant Feliu de Buixalleu”.
4- Resolució sobre “Pla especial del desplaçament de línia aèria doble circuit 132 kv SE Buixalleu-SE Salt i SE Llinars-SE Salt, entre suports t186
i t187”.
Denegar aquest Pla perquè vulnera l’article 28.2 del
Text refós de les NNSS, i l’article 67.3 del DL 1/2010,
segons els quals es requereix de la prèvia modificació
del Text refós de les NNSS i també vulnera l’article
97 del DL 1/2010, ja que no acredita la concurrència
d’interessos públics i privats que el facin necessari.
5- Estudi i ratificació del recurs potestatiu de reposició i simultani requeriment previ de nul·litat,
interposat per l’Ajuntament de Sant Feliu de
Buixalleu el dia 28.9.2016, contra l’acord de la
CTU de Girona de data 22.7.2016 i requeriment
de la seva resolució sobre el “Pla especial urbanístic per a l’ampliació de l’activitat esportiva i
de càmping”.
6- Adjudicació del contracte de manteniment preventiu de les estacions depuradores
instal·lades en el nucli de Sant Feliu i Can Noguera a l’empresa Aquatreat XXI, SL pel període 1
de gener al 31 de desembre de 2017 pel preu de
2.149,26 € (IVA inclòs).
7- Estudi i aprovació del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament per
al manteniment i la millora de la xarxa viària del
Parc Natural del Montseny.
8- Estudi i ratificació del Decret núm. 508, de
14.11.2016.
Amb motiu de la demanda formulada per l’Associació
de Propietaris de Rio Park del Montseny contra la diligència d’embargament de béns immobles i compte
corrent, interposar recurs contenciós administratiu
contra els actes administratius següents:
- Acord de denegació de notificació o expedició
de còpia en tant que interessat en la reclamació
administrativa.

- Resolució del TEARC de la reclamació econòmica
administrativa.
9- Estudi i ratificació del Decret núm. 489, de
4.11.2016.
Interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en contra del Decret 1/2016 de 5.5.2016, en virtut del qual
va resoldre aprovar el conveni transaccional amb
l’empresa ISS Soluciones de Limpieza Direct SA, en
el qual va reduir la quantitat exigida com a rescabalament de 99.456,11 € a 27.036,15 €, subscrivint
saldo i liquidació per tots els drets i obligacions que
poguessin correspondre a la Mancomunitat Verge
dels Socors, per qualsevol concepte relacionat amb
l’incendi del gimnàs de la Mancomunitat, obligantse a no reclamar res més per cap altre concepte que
portés causa de la reparació del gimnàs.
10- Estudi i ratificació del Decret núm. 490, de
4.11.2016.
Interposar i ampliar el recurs contenciós administratiu núm. 387/2014 en contra el Decret 34/2015 de
30.11.2015, en què va resoldre:
- Iniciar l’expedient per a la contractació del servei
consistent en la neteja del CEIP Mare de Déu dels
Socors i de la llar d’infants.
- Que informi el plec de clàusules administratives
particulars el secretari interventor de la Mancomunitat, en virtut d’allò exposat en el Reial decret
legislatiu 3/2011.
- Prorrogar el contracte vigent amb ISS Soluciones de Limpieza Direct SA, mentre no s’adjudiqui
el nou procediment licitatori, perquè en realitat constitueix una ampliació i prolongació de
l’adjudicació del servei de neteja, que ja és objecte
del recurs 387/2014.
11- Estudi i ratificació del Decret núm. 491, de
4.11.2016.
Interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, contra el Decret 30/2015 de
6.11.2015, en què es va resoldre:
- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits
1/2015.
- Exposar al públic els precedents acords durant
vint dies hàbils, als efectes de reclamacions mitjançant la inserció del corresponent anunci al
Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
de la corporació, transcorreguts els quals sense haver-se’n produït, quedaran definitivament
aprovats.
- Trametre una còpia de les modificacions pressu-

14- Estudi i ratificació del Decret núm. 418, de
6.12.2016.
De conformitat amb la proposta de l’òrgan seleccionador de data 5 de setembre de 2016, nomenar conserge del CEIP Alzines Balladores en règim
d’interinatge en el període de baixa per maternitat
fins a la reincorporació de la plaça de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Buixalleu a Claudia Marcela Ramírez
Valencia.
15- Estudi i ratificació del Decret núm. 421, de
data 7.09.2016, aprovatori del Pla Local de Joventut 2016/2019.
16- Estudi i ratificació del Decret núm. 450, de
data 28.09.2016.
Contractar Berta Bancells Muñoz per cobrir la plaça
d’auxiliar administrativa, que està de baixa per ILT des
del dia 27 de setembre de 2016, ja que és una necessitat urgent i inajornable d’uns serveis públics essencials, que com a mínim han de ser coberts del dia 1
d’octubre de 2016 i mentre duri la situació de baixa
per ILT fins a la seva reincorporació per alta mèdica.
17- Estudi i ratificació del Decret núm. 521, de
data 18.11.2016.
Adherir l’Ajuntament al servei FUE Local del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya, a través de la
Plataforma EACAT.
S’absenta de la sala l’alcalde, Sr .Josep Roquet Avellaneda, i presideix la sessió el tinent d’alcalde, Albert
Fugarolas Bagot.
18- Estudi i ratificació del Decret núm. 507, de
14.11.2016.
PRIMER. D’acord amb el que disposa l’article 202
del DL 1/2010, en relació amb l’article 49 de la
Llei 30/1992, es declara caducat l’expedient núm.
3/2016, de restauració de la realitat física alterada
per incompliment de les condicions 1.3.1 i 1.3.3 de

La regidora Marta Sanitjas Olea abandona la sessió
al·legant motius laborals.
19- Estudi i ratificació del Decret núm. 536, de
29.11.2016.
Desestimar el recurs de reposició interposat per Jordi
Ferrer Martí el dia 4.11.2016 contra el Decret núm.
477, de 19.10.2016, sobre el “Projecte de neteja i sanejament de l’entorn del desguàs d’aigües residuals
de la urbanització Buixalleu”.
20- Estudi i ratificació del Decret núm. 537, de
29.11.2016.
D’acord amb el que disposa l’article 205 del TRLUC,
i els articles 111 i concordants del RPLUC, incoar
expedient de protecció de la legalitat urbanística a
la Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector
Buixalleu, als promotors de la urbanització, a la Junta
de Compensació del Pla Parcial del Sector Buixalleu,
a l’autor del projecte i al director de les obres, per
l’incompliment de la condició de l’apartat 1.3.1 del
Decret núm. 46 de data 8.2.2016, de concessió de
llicència d’obres per l’execució del “Projecte de neteja
i sanejament de l’entorn del desguàs d’aigües residuals de la urbanització Buixalleu”.
L’incompliment de la condició 1.3.1 del Decret núm.
46 comporta que el certificat final del tècnic director
no compleixi els requisits establerts a l’article 75 del
Decret 64/2014, que determina que el certificat final
d’obres ha d’acreditar que les obres han estat executades d’acord amb el projecte i les condicions de la
llicència urbanística atorgada.
21- Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 332/2016, interposat per la junta
de compensació del Pla Parcial del Sector Buixalleu contra l’acord del ple de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu de 20.7.2016, que ratifica
l’acord de la Junta de Govern de data 24.5.2016,
de desestimació parcial del recurs de reposició
interposat per la Junta de Compensació i altres
contra l’acord de Junta de Govern de 8.3.2016,
pel qual s’efectuaven determinats requeriments
amb relació a un abocament d’aigües residuals a
la urbanització Buixalleu.
22- Donar compte de la sentència núm. 755/2016,
de 2.11.2016, dictada per la secció 3a de la Sala
Contenciosa Administrativa del TSJC en el recurs
d’apel·lació núm. 442/2015, que confirma la legalitat del Decret 313, de 2.8.2013, rectificat pel
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13- Estudi i ratificació del Decret núm. 493, de
4.11.2016.
Interposar recurs contenciós administratiu contra els
actes administratius referents a la Mancomunitat següents: decret 20/2015 de 2.3.2015, decret 26/2015
de 4.9.2015, decret 29/2015 de 6.11.2015 i decret
33/2015 de 30.11.2015, en que es va resoldre: Primer, aprovar la relació anterior de factures i ordenar
el seu pagament, i segon, aplicar-les a les partides
pressupostàries corresponents.

SEGON. Incoar un nou expedient de restauració de la
realitat física alterada, núm. 3/2016, per l’abocament
puntual d’aigües residuals al medi a les immediacions
del punt on es troba ubicada la cisterna soterrada
a la urbanització Buixalleu, per incompliment de les
condicions de l’apartat dispositiu primer del Decret
d’Alcaldia núm. 108, de data 16.4.2014, de concessió del permís d’obres per l’execució del “Projecte
constructiu d’una cisterna soterrada al sector Buixalleu”, de les quals la infracció de la condició recollida a l’apartat 1.3.1 és manifestament il·legalitzable,
mentre que la vulneració de la condició imposada a
l’apartat 1.3.2 és esmenable.

Informació municipal

12- Estudi i ratificació del Decret núm. 492, de
4.11.2016.
Interposar recurs contenciós administratiu en contra
el Decret 32/2015 de 30.11.2015, en què es va resoldre aprovar el Pressupost prorrogat de la Mancomunitat per a l’any 2016, amb el contingut assenyalat
en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

la llicència d’obres atorgada per Decret núm. 108 de
data 16.4.2014, per la construcció d’una cisterna soterrada a la urbanització Buixalleu.

Breus municipals.

postàries a l’Il·lm. Sr. Delegat d’Hisenda d’aquesta
província, a la Delegació Territorial del Govern
de la Generalitat de Catalunya i al Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat, de conformitat amb allò que disposa l’art. 150 de la Llei
39/1998 de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals.

Resum dels plens municipals.

Informació municipal
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Decret 67, de 17.3.2014, dictats a l’expedient
d’obres 54/2012.
23- Execució subsidiària dels decrets 330, 474,
478 i 495, de dates 29.7.2016, 13.10.2016,
19.10.2016 i 11.11.2016, dictats a l’expedient
d’obres 26/2016.
Remetre tot l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, sol·licitant autorització judicial d’entrada a la finca de la urbanització
Buixalleu on s’ubica la cisterna soterrada que recull
les aigües residuals provinents de la referida urbanització, a fi de procedir a l’execució subsidiària del
precinte de la cisterna, d’acord amb el resolt pels decrets núm. 330, 474, 478 i 495, de dates 29.7.2016,
13.10.2016, 19.10.2016 i 8.11.2016.
24- Assemblea general extraordinària de la Junta
de Compensació del Pla Parcial del Sector Buixalleu celebrada el dia 15.10.2016.
D’acord amb el que disposen els articles 6, 14, 16.d),
28, 29, 30 i 38 del Estatuts de la Junta de Compensació, i els articles 188.1 del RLU i 59 de la Llei 30/1992,
per segona vegada, s’acorda requerir a la Junta de
Compensació del Pla Parcial del Sector Buixalleu a

fi que en un termini de 10 dies, a comptar des de
l’endemà de la notificació d’aquest acord, remeti a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu la documentació requerida.
25- Expedient d'obres 19/2016.
PRIMER. La documentació presentada en data
7.11.2016 no compleix el requeriment realitzat pel
Decret núm. 480.
SEGON. D’acord amb el que disposa l’article 205 del
TRLUC, i els articles 111 i concordants del RPLUC,
s’acorda incoar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística per haver instal·lat una fossa filtre
per a la depuració d’aigües residuals assimilables a
domèstiques sense disposar de la preceptiva llicència d’obres, atorgant-li tràmit d’audiència pel termini
de 15 dies, a comptar des del dia següent de la notificació d’aquest acord, per tal que pugui formular
al·legacions i presentar els documents i justificacions
que estimi pertinents.
Es reincorpora a la sala el Sr. alcalde, Josep Roquet,
que torna a presidir la sessió plenària.
26- Precs i preguntes.

Sessió EXTRAordinària de 27 de desembre de 2016
Assistents: Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas Olea, Sandra Nualart González i
Xavier Valls Vall·llosera.
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA: Josep Roquet Avellaneda i Albert Fugarolas Bagot.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
S'aprovA per unanimitat el següent punt:
1- Aprovació definitiva dels comptes generals de
l’exercici 2015.
Aprovar el Compte General del Pressupost Únic de
la Corporació de l'any 2015 i la documentació que
el composa.

Sessió ordinària de 30 de març de 2017
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.
El Sr. Alcalde, prèviament a l’inici de la sessió, i vist
que avui, dia 30.3.2017, amb registre d’entrada
núm. 1854, l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona ha tramès a l’Ajuntament de Sant
Feliu de Buixalleu el “Protocol d’adhesió a la Xarxa local SITMUN-GIRONA-Sistema d’Informació Territorial
Municipal”, proposa introduir pel tràmit d’urgència
previst a l’article 103.3. del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i del règim local a Catalunya, el següent
punt de l’ordre del dia:
19- Estudi i aprovació de l’adhesió de
l’Ajuntament al “Protocol d’adhesió a la Xarxa
Local Sitmun-Girona-Sistema d’Informació Territorial Municipal”.

Per unanimitat, es decideix introduir la moció
ressenyada en l’ordre del dia del Ple de data
30.3.2017.
S'aproven per unanimitat els següents
punts:
1- Aprovació de les actes anteriors de la sessió ordinària núm. 6, de data 22.12.2016, i de la sessió
extraordinària núm. 7, de data 27.12.2016.
2- Modificació dels apartats 13, 14.3, 14.4 i 14.5
del Pla de Gestió de Servei Integral de Recollida
de Residus del municipi que regeix la delegació
de competències de l’Ajuntament a favor del
Consell Comarcal de la Selva.

7- Donar compte de l’informe de la secretària
interventora del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa
i estabilitat financera corresponent al 4t trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2016
(acumulat fins al 31.12.2016).
8- Donar compte dels informes de la secretària
interventora del període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP) i de la morositat del 4t trimestre de 2016.
El PMP és de 13,16 dies i la morositat és de 46,30
dies.
9- Estudi i ratificació del Decret núm. 58, de
2.03.2017.
Aprovar el marc pressupostari a mitjà termini, de tres
exercicis (2018-2020) a partir del pressupost en vigor
i la previsió dels drets reconeguts i obligacions reconegudes de l’exercici actual, per aplicació de l’art. 29
de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
10- Moció per sol·licitar a les administracions supramunicipals el suport necessari i compromís
econòmic per prosseguir el procés de regularització d’urbanitzacions del municipi en dèficits
urbanístics.
11- Estudi i aprovació de la proposta d’adhesió al
contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat
pel consorci català per al desenvolupament local
a l’empresa Endesa Energia SAU (exp. 2015.05),
i del formulari de contractació d’oferta ACMEndesa Energia.

13- Execució subsidiària dels decrets núm. 220 i
156 de 28.05.2015 i 21.304.2016, respectivament,
dictats a l’expedient d’obres 103/2015 de la urbanització Rio Park del Montseny, segons autorització judicial atorgada per la interlocutòria
45/2017 de 21.03.2017 per realitzar la neteja de
les parcel·les brutes.
14- Moció de rebuig a l’atemptat terrorista succeït a la ciutat de Londres el dia 22.3.2017 al Parlament de Westminster.
15- Estudi i aprovació de la cessió gratuïta del
nínxol 25 sèrie A del cementiri de Gaserans.
16- Estudi i ratificació del Decret núm. 7, de
12.01.2017.
Contractar Sílvia Pla Mercader com a monitora de
l’Esbart Dansaire Montsoriu i Colla del Tirabou del 13
de gener al 2 de juny de 2017.
17- Estudi i ratificació del Decret núm. 26, de
30.01.2017.
Aprovar la “Memòria valorada d’actuacions en matèria de gestió forestal per a l’execució d’infraestructures
necessàries en la prevenció d’incendis al municipi de
Sant Feliu de Buixalleu (any 2016)”, amb un pressupost total de 36.117,04 € (IVA inclòs).
18- Estudi i ratificació del Decret núm. 31, de
2.02.2017.
Sol·licitar a l’Ajuntament de Massanes que, en execució de l’acord adoptat per aquest consistori en
data 30.7.2015, i dels acords adoptats pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu en dates
5.8.2005 i 28.7.2015, procedeixi a rectificar l’error
material detectat en l’acord núm. 5 del Ple Municipal, de data 1.12.2016, deixant constància que
l’Ajuntament de Massanes, en virtut de la delegació
realitzada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, té assignada la competència per elaborar i gestionar, fins a l’execució subsidiària, l’establert en el
“Pla d’actuacions de manteniment forestal en les
franges de seguretat i els plànols de delimitació de
les urbanitzacions Riuclar i Sant Roc de Massanes”,
i les seves actualitzacions, en la part de la franja de
protecció de la urbanització Riuclar inclosa en el terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu.
19- Estudi i aprovació de l’adhesió de
l’Ajuntament al “Protocol d’adhesió a la Xarxa
Local Sitmun-Girona-Sistema d’Informació Territorial Municipal”.
20- Precs i preguntes.
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5- Declaració de desistiment de les al·legacions
presentades per la junta de compensació del Pla
Parcial del Sector de Buixalleu al plànol de delimitació de Sant Feliu aprovat inicialment per
acord plenari de 22.12.2015.
6- Aprovació definitiva del plànol de delimitació
9/10 “Mapa de detall, franja de delimitació del
nucli de Sant Feliu de Buixalleu i urbanització de
Buixalleu”.
Es reincorpora a la sala el Sr. Alcalde, Josep Roquet.

12- Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 36/2017, que es tramita en el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona contra el Decret núm. 536, de 29.11.2016, i
indirectament contra l’ordenança fiscal núm. 5
reguladora de la taxa per la prestació de serveis
administratius.
Es reincorpora a la sala el Sr. Alcalde, Josep Roquet.

Informació municipal

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

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

Breus municipals.

3- Rectificació d’error material a l’apartat 14.9
del Pla de Gestió de Servei Integral de Recollida de Residus del municipi, aprovat per acord de
ple de data 10.06.2016, de delegació de competències dels serveis de deixalleria al Consell Comarcal de la Selva, i inici del servei de deixalleria
a l’exercici 2017.
4- Estudi i aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament
al pla extraordinari d’assistència financera local
2017.
D'acord amb el que es preveu en l'esmentat
Conveni, sol·licita a la Diputació de Girona un
pagament per import total de 72.465,78 €, per
compte dels crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya.

Sessió EXTRAordinària de 4 de maig de 2017
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:

Resum
plens
municipals.
Informació
municipal
Resum
delsdels
plens
municipals.
Informació
municipal
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1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm.
1 de data 30.03.2017.

2- Estudi i ratificació del Decret d’Alcaldia núm.
57, de data 28.02.2017, relatiu a la liquidació del
pressupost 2016.

ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS

IMPORT ANY (€)

IMPORT ANY ANTERIOR (€)

1. (+) Fons líquids

1.455.943,29

2. (+) Drets pendents de cobrament

1.607.384,91

(+) del pressupost corrent
(+) de pressupost tancat
(+) d’operacions no pressupostàries

1.117.710,08
1.745.404,83

256.298,55

449.260,21

1.323.343,82

1.276.852,66

27.742,54

19.291,96

3. (-) Obligacions pendents de pagament

321.293,30

(+) del Pressupost corrent

318.073,81

119.242,35

101.282,93

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

202.050,95

4. (+) Partides pendents d'aplicació

216.790,88
-1.540,74

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-5.389,67

1.540,74

5.389,67

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)

2.740.494,16

2.539.651,43

II. Saldos de dubtós cobrament

945.748,68

836.518,67

III. Excés de finançament afectat

271.281,23

358.170,44

1.523.464,25

1.344.962,32

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS RECONEGUTS NETS
(€)

COMPONENTS
a. Operacions corrents

AJUSTAMENTS
(€)

RESULTAT PRESSUPOSTARI (€)

1.605.118,35

1.213.211,25

391.907,10

89.464,12

222.473,95

-133.009,83

1.694.582,47

1.435.685,20

258.897,27

b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)

OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES (€)

c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total d’operacions financeres (c+d)
I. Resultat pressupostari de l'exercici (I=1+2)

1.694.582,47

22.092,64

-22.092,64

22.092,64

-22.092,64

1.457.777,84

236.804,63

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

127.644,13

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

42.258,42

85.385,71

II. Total d'ajustaments (II=3+4-5)
Resultat pressupostari ajustat

322.190,34

3- Aprovació inicial del pressupost municipal de
2017.

4- Aprovació dels comptes de recaptació de
l’exercici de 2015, tramesos pel Servei de Gestió
Tributària del Consell Comarcal de la Selva.

INGRESSOS (Resum per capítols)

DESPESES (Resum per capítols)
IMPORT (€)

IMPORT (€)

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

A. Operacions corrents
853.575
60.000

Capítol II - Compra de béns corrents i serveis

Capítol III - Taxes i altres ingressos

227.161,75

Capítol III - Interessos

Capítol IV - Transferències corrents

293.597,11

Capítol IV - Transferències corrents

Capítol V - Ingressos patrimonials

Capítol VI - Alineació d'inversions reals
Capítol VII - Transferències de capital
Capítol VIII - Variació d'actius financers
Capítol IX - Variació de passius financers

542.644,84
753.638
1.400
99.728,93

800
B. Operacions de capital

B. Operacions de capital

Total

Capítol I - Remuneracions del personal

Capítol VI - Inversions reals

0
777,55
0

Capítol VII - Transferències de capital

0,00

Capítol VIII - Variació d'actius financers

0,00

Capítol IX - Variació de passius financers

22.000
1.457.911,41

Total

38.407

22.092,64
1.457.911,41

contractacions i substitucions del Personal
durant l’estiu

Finalment, per donar suport en tasques administratives a l'Ajuntament amb motiu de les
vacances del personal, s'ha contractat la Berta
Bancells, de Blanes.

habilitació d'una zona de Pàrquing a Grions
Al pont que dona accés a Grions (La Conna),
malgrat les senyalitzacions verticals i que per
normativa de la DGT ja està prohibit aparcarhi, s’hi seguien deixant vehicles estacionats, i
es causava un problema greu per a les sortides
d’emergència del Parc de Bombers de Sant Feliu. Per donar solució a aquest problema s’ha
habilitat un espai de pàrquing just passat el
pont, a uns 60 m. A més, aquest espai havia estat utilitzat com a abocador incontrolat.

Taules industrials
El passat 22 de juny es va constituir la primera
taula industrial de Sant Feliu, a la qual varen
assistir l’alcalde, el regidor d’Hisenda, el regidor d’Urbanisme, el tècnic del Consell Comarcal
de la Selva i representants d'11 empreses.

sell Comarcal, va exposar una diagnosi sobre la
situació de la indústria al municipi, i va posar
de manifest que cal més inversió en innovació
i més accions d’eficiència energètica per tal de
millorar la competitivitat de les empreses.

En aquesta jornada, l’alcalde va explicar que
des de l’Ajuntament s’està apostant fortament
per les empreses i que per això s’estan duent a
terme accions que permetin atreure més empreses per tal d’omplir el sòl industrial buit que
hi ha al polígon.

Un cop exposades les conclusions, es va passar a
tractar la problemàtica de la connexió a Internet que totes les empreses, tant del municipi
com de la resta de la comarca, pateixen i implica que redueixin la seva competitivitat.

A continuació, el tècnic del Consell Comarcal va
presentar el Servei d’Atenció a l’Empresa que
han creat conjuntament l’Ajuntament i el Con-

Arran d'aquesta petició es va demanar una
reunió urgent amb alguna empresa de telecomunicacions que pugui donar solució a aquest
problema. Es va convocar una nova reunió per
al dia 3 de juliol amb 16 empreses. El tècnic del
Consell Comarcal es va posar en contacte amb
diferents companyies que donen servei de fibra
òptica. Només va respondre l’empresa ADAMO. Així, a la reunió, ADAMO va explicar que
a finals de 2017 podrien ja estar donant servei
(en funció de com avancin els treballs d’estesa
de la fibra òptica), cosa que va ser molt ben
rebuda per tots els assistents. Al final de la reunió, tota aquella empresa que va voler ja va poder demanar cita amb l’empresa per lligar una
reunió per tal d’analitzar amb més profunditat
el seu cas.
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Per cobrir les vacances d'estiu dels agutzils municipals de dia i de nit s'ha contractat en Pere
Torné, de Gaserans.

Informació municipal

Per realitzar l'activitat de Casal d'Estiu, s'ha
contractat com a directora l'Anna Márquez, de
Riells i Viabrea, i com a monitors l’Anna Iglesias
i en Jorge Cobas, de Riells i Viabrea, i la Paula
Pla, de Gaserans.

Breus municipals.

En els períodes d'estiu, i com a guaites forestals per a la prevenció d'incendis al castell de
Montsoriu, s'ha contractat en Joaquim Iglesias
Puigdevall i en Joaquim Iglesias González, de
Sant Feliu.

EXECUció de les franges de protecció
Seguint el Programa de Franges aprovat per
l’Ajuntament, aquest any s’ha executat la neteja de les franges de protecció de les urbanitzacions del Ducat del Montseny, Buixalleu, Rio

Park i Can Cadell per un import d’adjudicació
de 17.610,95 €, dels quals hem obtingut una
subvenció del 60 % (10.566,17 €).
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Breus municipals.

Informació municipal

Neteja de parcel·les a les urbanitzacions
És d’obligat compliment que els propietaris
d’una parcel·la d’urbanització la mantinguin
neta. Quan aquest fet no es produeix, amb informe previ de l’agutzil, es requereix els propietaris perquè compleixin l’obligació, si no
l’Ajuntament es veu obligat a obrir expedient
per tal de fer la neteja, amb la sol·licitud prèvia

d’ordre judicial per accedir a la parcel·la, cosa
que comporta mesos de tramitació, a part del
risc d’incendi que comporta per a la resta de
veïns de la urbanització. S’han obert 114 expedients dels quals s'han sol·licitat autorització
judicial d'entrada per executar la neteja en 17.

obres de manteniment A LA SALA POLIVALENT
Seguint amb la voluntat de tenir els edificis públics en bon estat, enguany es realitzaran obres
de manteniment a la Sala Polivalent. Aquestes
consistiran en: 1) adequar l'accés a la Sala amb
una tanca que delimiti la zona esportiva i la separi de la zona d'aparcament, 2) construir una
nova canalització que resolgui el drenatge de
la zona esportiva exterior i de les aigües pluvials, i finalment 3) sanejar i reparar les zones
afectades per humitats i pintar tot l'edifici.
Aquestes obres han estat adjudicades per un
import de 42.875,14 € (IVA inclòs) a l'empresa
Agustí Obres i Muntatges SLU, i seran executades durant el mes de setembre.

Durant el mes de setembre a la
Sala Polivalent no si realitzaran
activitats per les obres de manteniment. L'atenció al públic seguirá oberta.

ampliació de la zona de parc infantil de la plaça de
									 l'ajuntament

Millores a la carretera de coll de n'Orri - Castell
de Montsoriu
Abans de final d'any es realitzaran treballs
d'arranjament i millora de la carretera que va
de coll de n'Orri a l'aparcament situat a coll de
Castellar. El ferm d'aquest tram està en mal estat, per la qual cosa es realitzaran reparacions
puntuals del paviment, a les zones més deteriorades; així com es senyalitzarà el tram per
regular-ne la velocitat màxima de circulació de
vehicles i advertir dels punts de perill.

Aquestes obres estan subvencionades dins el
marc d'un conveni signat amb la Diputació de
Girona. Els imports rebuts són 3.966,82 € per a
l'any 2016 i 4.038,94 € per a l'any 2017. El total
d'inversió és de 8.005,76 €.

Aquesta carretera és titularitat dels ajuntament
d'Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea i Sant Feliu.
S'està en converses amb la Diputació de Girona
per tal que formi part de la seva xarxa viària.
Mentre això no sigui un fet, hem de seguir fent
el manteniment de la carretera.

Construcció de casetes d'instal·lacions a les depuradores del municipi
Arran de la reunió
mantinguda amb
la responsable de
sanejament
de
l'Agència
Catalana de l'Aigua i
per tal de poder
fer-los la cessió
de les depuradores i el seu manteniment;
cosa
que comportarà
un estalvi impor-

tant en els pressupostos de l'Ajuntament, són
necessàries una sèrie d'actuacions en aquestes instal·lacions que consisteixen en: instal·lar
quatre casetes prefabricades de formigó armat
compacte, amb l'objectiu d'encabir tots els
quadres elèctrics, de manera ordenada i segura, i es construirà una tanca metàl·lica per delimitar el recinte de la depuradora.
Aquesta obra es va adjudicar per un import de
13.202,84 € a l'empresa Excavacions Rosell SL, i
s'iniciarà durant el mes d'agost.
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Informació municipal

Aquest projecte ha estat treballat conjuntament amb
representants dels pares de
l'escola Alzines Balladores.
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Breus municipals.

En els propers mesos es
farà l'adequació del parc
infantil situat a davant de
l'ajuntament.
Es
preveu
ampliar el seu àmbit i així
s’instal·laran nous jocs, es faran treballs de manteniment
i reparació dels existents i es
millorarà l'enjardinament de
l'entorn. Aquest projecte té
un import de 19.948,70 €.

PROJECTE “JO DE GRAN
VULL SER COM TU”

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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Els alumnes de 5è i 6è curs de l’escola Alzines
Balladores han participat en el projecte "Jo de
gran vull ser com tu" organitzat per la FOEG
(Patronal empresarial gironina), ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) i el suport de CaixaBank.
Aquest projecte pretén acostar el món empresarial a les escoles.
Aquest projecte, compta amb la participació del Departament d'Ensenyament i amb la
col·laboració de Teisa. La FOEG considera molt
important reivindicar la figura de l'empresari i
el seu paper clau en la creació de llocs de treball, creixement econòmic i benestar dels territoris. "Jo de gran vull ser com tu", té l'objectiu
d'apropar la figura de l'empresari i els seus valors a l'escola.
El curs passat la nostra escola ja hi va participar
amb els alumnes de 6è, però aquest curs el pro-

jecte s’ha ampliat amb una altra fase on també
s’hi han inclòs els alumnes de cinquè.
Vam començar amb dues sessions que ens van
venir a fer a l’escola per part d’uns assessors de
la FOEG.
El passat 18 de maig va venir la Laura Liarte,
gerent de l’empresa HONNER que ens va explicar com gestionava la seva empresa.
L’endemà, 19 de maig vam anar a visitar
l’empresa TANÉ HERMÈTICS, a la Vall de Bianya on els seus propietaris ens van mostrar les
instal·lacions.
Realment ha estat un projecte molt enriquidor
on els i les alumnes han pogut observar com és
el món empresarial.

Concurs de creació d'endevinalles
agost 2017_Sant Feliu Diu 37

Ensenyament

Aquestes són les endevinalles guanyadores!
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L'escola Alzines Balladores.

La classe d’EI5 hem participat en un concurs de creació d’endevinalles a
nivell de Catalunya.
Vam decidir inventar-nos endevinalles, entre tots i totes, i enviar-les, i
han resultat premiades. Fantàstic!
Seran publicades en un calendari molt bonic.

II Marxa Popular: Les Alzines
Alby Márquez

L'AMPA de l'escola Alzines Balladores.

Ensenyament
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Al final del segon trimestre del curs escolar
2016-17, concretament el 26 de març, l'AMPA
de l'escola Alzines Balladores va organitzar una
Marxa popular per l'entorn de la població de
Sant Feliu amb dos recorreguts a escollir, un de
8 quilòmetres i un altre de 18.
Aquesta caminada ens va fer gaudir dels millors paisatges del nostre entorn fent així que
nens, nenes, pares, mares, mestres,... entre
d'altres participants, que van voler col·laborar,
s'ho passessin d'allò més bé.
Els participants van tenir l’opció d’utilitzar el
servei de guarda-roba, varen rebre un obsequi i
van trobar diferents avituallaments al llarg del
recorregut de la cursa. Als menors de sis anys
els vam convidar a esmorzar un tall de coca. Els
majors de 6 anys i adults a l'arribada van recuperar forces amb una botifarrada.
Tots els beneficis obtinguts per aquesta marxa
es destinaran a la millora de l'equipament informàtic de l'escola Alzines Balladores.
Així doncs, tothom va gaudir: alumnes, professors i famílies d'un bon matí de ruta per la natura.

Subvenció Consell Comarcal 2016/2017
Montserrat Pedro
El Consell Comarcal de la Selva va decidir atorgar una subvenció de 4.000€ durant tres anys a
les AMPES que pertanyien a centres on el menjador escolar estigués gestionat pel Consell Comarcal de la Selva. El projecte educatiu s'havia
de portar a terme dins l'horari del menjador
escolar.
Nosaltres, juntament amb l'equip directiu de
l'escola, vam apostar per un projecte per tal
d’afavorir l'aprenentatge de la llengua anglesa
mitjançant el joc i les activitats de lleure.
Els dilluns i dimecres ha vingut una professora
nativa d’anglès que a través del joc cooperatiu, llibres, pel·lícules,... ha fet que els nostres
nens/es agafessin l'hàbit de parlar i escoltar
la llengua anglesa d'una forma ben natural.
L'assistència a aquesta activitat ha estat totalment voluntària i durant tot el curs hi ha hagut
una afluència d'entre 10 i 15 nens/es aproximadament.

Una part de la subvenció es va destinar a monitoratge i una altra a la compra de material
(un ordinador, un projector, jocs cooperatius i
llibres en anglès).
La valoració que fem de l'activitat és totalment
positiva i satisfactòria.
De cares al curs vinent hem programat ampliar el servei un dia més. S'ha proposat que es
faci l'activitat els dilluns, dimecres i divendres.
Abans d'acabar el curs escolar es va fer una assemblea amb els participants i se'ls va demanar quin tipus d'activitats els hi agradaria fer
en anglès el curs vinent. Les propostes que van
sortir són ben originals: esports, karaoke, manualitats, contacontes, cuina i algun videojoc.
Per tant, l’any que ve, intentarem donar resposta a les propostes i encarar les activitats a
les seves demandes.
Desitgem que el curs vinent sigui tant profitós
com aquest.

L'institut Vescomtat de
Cabrera ens explica...

- L’alumnat de 4t d’ESO va participar en el Concurs VídeoMAT amb dos vídeos titulats: A
quina alçada vola l’estel i Com construir una rampa per a monopatins. El VídeoMAT és un
projecte en el qual els alumnes creen vídeos on es responen preguntes que posen de manifest aplicacions de les matemàtiques o la seva presència en l’entorn.
- L’Anna Arroyo, alumna de 2n del CFGM d’elaboració de productes alimentaris, ha obtingut
una meritòria 3a plaça en la 14a edició del concurs de Barista de Cafès Cornellà.
- Participació de l’alumnat del CFGM en les Fires ExpoJove de Girona, la Fira Guiat de Granollers i la Jornada d’FP de Blanes.
- Alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat de francès han realitzat les proves DELF per a
l’obtenció del nivell B1 i A2.
- L’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat de ciències han fet de divulgadors científics a la
Fira de Ciència de Girona.
- L’alumnat de 4t d’ESO de la matèria de tecnologia ha participat en una nova edició del
concurs Tecnorepte: en l’edició d’aquest any el repte consistia a dissenyar i construir una
màquina d’efectes encadenats amb l’objectiu de promocionar un lloc d’interès turístic.
- Alumnat de 1r d’ESO i 1r de batxillerat han participat en el concurs Robotseny. El projecte
es duu a terme gràcies a les subvencions realitzades pels ajuntaments d’Hostalric, Breda,
Fogars, Massanes i Sant Feliu de Buixalleu i la donació feta al nostre institut de l’empresa
CRODA. Volem agrair a tots ells el seu compromís i implicació a engegar aquest projecte tan
interessant i que promou la creativitat i emprenedoria de l’alumnat.

- Un total de 23 alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO s’han presentat a les proves de certificat KET i PET.
- Els alumnes de 1r de batxillerat participen en la Mostra de Teatre de Blanes amb l’obra:
“Veus sota les pedres”.
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- Alumnat de 2n de batxillerat ha participat en la IV Mostra de Treballs de Recerca de Santa
Coloma.

Ensenyament

- El dissabte 25 de març l'alumnat de 2n d’ESO va participar en el Concurs de redacció de la
Coca-Cola celebrat a la Universitat Politècnica de Girona.
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Institut Vescomtat de Cabrera.

Us volem donar a conèixer una petita mostra de les activitats i concursos que s’han dut a terme
durant el tercer trimestre:

I a l’estiu no parem...
Enguany els dies 11 i 12 de juliol el nostre centre, en el marc de les Jornades Equipat de bones pràctiques de secundària organitzades per la UdG, han presentat 3 projectes d’innovació educativa. Es
tracta de tres experiències educatives dutes a terme amb l’alumnat del nostre centre durant aquest
curs i que han estat seleccionades per la UdG com a models de bones pràctiques.

Institut Vescomtat de Cabrera.

Ensenyament
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Us fem una petita ressenya d’aquestes tres experiències:
- Matemàtiques a la fortalesa d’Hostalric, Meritxell Gispert. Proposta duta a terme amb l’alumnat
de 3r d’ESO que treballa el conjunt arquitectònic de la fortalesa d’Hostalric des de l’àrea de matemàtiques. L’objectiu és afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques a partir d’una
mirada matemàtica envers el patrimoni.
- Poesia i acció....! Anna Oller. Proposta que consisteix en la gravació de diversos poemes en grups
d’entre 2 i 7 alumnes. El treball es realitza des de les matèries de Llengua catalana i literatura i
Visual i plàstica de 3r d’ESO. Es realitza, d’una banda, el seguiment i la preparació de la part oral;
i, de l’altra, la comprensió del text, que facilitarà la realització posterior del vídeo. En la segona, es
duu a terme el seguiment i la preparació de la part més tècnica: guions tècnic i literari, storyboard,
edició del material de gravació...
Podeu veure el resultat accedint a la nostra pàgina web o mitjançant l’aplicació Qr.

http://agora.xtec.cat/insvescomtatdecabrera/projecte-educatiu/sant-jordi/poesia-i-accio
- El diari personal com un enriquiment ambiental pel treball competencial de l’expressió escrita,
Xavier Lluna. Proposta duta a terme amb l’alumnat de primer d’ESO i que consisteix a millorar
les competències comunicatives relatives a l’expressió escrita, mitjançant l’elaboració d’un diari
personal.

Torneig Robotseny
Núria Sabadell de Can Jan
L’institut Vescomtat de Cabrera, amb les seves dues
seus, la de Breda i Hostalric, van participar al concurs Robotseny on hi participen escoles i instituts
del baix Montseny.
Segons l’edat dels participants, les proves es divideixen en Robotseny Kids: categoria educació primària
i categoria educació secundària, i el Robotseny
High, per més grans. Hi ha diferents modalitats on

transporten els productes fabricats perquè no es
facin malbé i siguin distribuïts als clients arreu del
món.

participar, el Rubikseny, la fira científica, i la compe-

En el nostre Institut, Vescomtat de Cabrera, junta-

tició de robots.

ment amb la seu de Breda vam guanyar tres premis:

El torneig de robots tracta en una competició de ro-

• Hostalric: Fira científica: premi al millor màrque-

bots on els alumnes han de programar-los perquè

ting, categoria secundaria.

facin diferents probes. El robot que faci més probes

• Breda: Fira científica: premi a la millor idea

bé en un temps predeterminat, tindrà una quantitat de punts, que servirà per escollir els premis.
La fira científica tracta de diferents empreses que
diuen algun aspecte a millorar del seu producte. El
grup en el que jo participava feia un projecte per
la empresa Givaudan. Teníem com a objectiu a millorar el packaging, el lloc on es emmagatzemen i

d’empresa, categoria secundaria.
• Hostalric: 1r premi Sumo comercial: cracker, Robotseny High.
Aquest any s’ha dut a terme per primera vegada el
Rubikseny, on els participants havien de fer el cub
de rubik amb el menor temps possible (1 minut).

Reactiva’t: preparats per participar?
Clara Ribatallada, tècnica compartida de joventut

Entenem que la participació és un procés
d’aprenentatge on adquirir habilitats i eines socials claus per al desenvolupament del projecte
de vida d’aquests joves i que també serveix com

Algunes de les activitats previstes organitzades per la joventut de Sant Feliu són el concert
d'El Sobrino del Diablo, una gimcana jove en el
marc de la Festa Major de Gaserans, una caminada popular i el bar de la quina solidària, que
és la col·laboració anual que es fa amb La Marató de TV3. Esperem, doncs, que tots gaudiu de
l’activitat que el jovent dinamitzarà, que sense
dubte és un enriquiment per al conjunt del poble.

xerrada entre dones_9 de març
Consell de redacció
El dia Internacional de la Dona o Dia de la Dona
Treballadora va ser el 8 març, aprofitant aquest
dia la Gemma Formiga, fisioterapeuta especialitzada en uroginecologia i obstetrícia i veïna
del poble, va voler organitzar la Xerrada entre
dones el dijous 9 de març a la sala de plens de
l'ajuntament.
L'objectiu d'aquesta convocatòria va ser parlar de temes tan interessants com: parlem clar
del sòl pelvià, falsos mites, bon hàbits per tenir
cura del sòl pelvià, coses que ningú ens explica,
i la panxa què?, embaràs, prepart, pospart, menopausa, i la sexualitat?
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Enguany, per tal de donar seguiment a les activitats que es van organitzar el 2016, s’ha reprès
el projecte Reactiva’t, que inclou la planificació
de diverses iniciatives destinades als joves, especialment donant suport a les propostes de
l’Associació Joves de Sanfa, entitat juvenil que
aplega una desena de joves del municipi que tenen ganes d’implicar-se en la vida social i cultural
del poble.

a espai on trobar-se i fer pinya! A més, aquest
any s’ha fet una aposta per coordinar accions de
formació en l’àmbit mancomunat i a través de
l’institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric. Sumant forces amb els municipis veïns i l’Oficina
Jove de la Selva, durant el curs 2017-18 s’iniciarà
un projecte que inclou un punt d’informació i dinamització juvenil periòdic al centre d’educació
secundària, de manera que acostem als joves una
persona tècnica de referència.

Joventut

La participació i la cohesió juvenil són els dos reptes que s’ha marcat l’àrea de Joventut de Sant
Feliu de Buixalleu per a treballar-hi amb especial
èmfasi fins al 2019, any en què es farà balanç del
Pla Local de Joventut 2016-2019, avaluant les accions dutes a terme aquests 4 anys i redefinint
nous objectius, posant sempre al centre els joves
del poble.

Sant Feliu és actiu
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curs de balls d'envelat_març i abril
Francesca Cabra de Can Masferrer
Els dies 11, 18 i 25 de març i 8 d’abril es va fer
un curset de ball a la Sala Polivalent, amb la
Núria Cuadrada.
Quan la Maria ens va portar la informació, ja
vaig dir: “Aquí hem d’anar-hi.” I així vàrem ferho. Es van practicar diversos balls com el fox,
pasdoble, vals i tango. Per cert, que molt bé. La
Núria ens tenia a tots controlats i corregia totes
les parelles que cap anava al mateix ritme. Però
la seva paciència va ser gran amb nosaltres.
Aquest curset va ser molt interessant i se’n va
treure molt profit. Hi havia parelles que en sabien bastant, d’altres no tant i d’altres menys.

Bé... també vam riure quan la Núria deia: “Heu
d’acostar-vos més”. Potser sí que llavors agafàvem el compàs de la música més units. En
resum, molt bé i esperant que surti un altre
curs per acabar d’afinar tots aquests balladors.
L’últim dia va ser complet del tot. Després del
ball, pica-pica. Hi havia de tot i més. Tothom
va col·laborar amb la seva aportació: truites de
diverses classes, croquetes, calamars, embotits,
cargols, pastissos... Allà va acabar la nostra festa i el curset. Molt bé.

"Un total de 13 parelles
van gaudir i aprendre
balls d'envelat"

Oriol Catafal de Can Bres
Ja des de petit havia fet la marxa amb els meus
pares i amb l’avi, que, per cert, va ser el participant
més gran en arribar en l’edició en què va participar.
D’un temps
ençà,
s’ha
popularitzat molt el
córrer,
el
que abans
se’n
deia
“fúting”
i
ara se’n diu
“running”.
Jo, com tants d’altres, m’he afegit a aquest corrent, o, més ben dit, hi he continuat, perquè, de
fet, malgrat la meva inconstància, he tingut èpoques des de ja fa molts anys que he practicat el
“running” (el que sí que he continuat fent tota la
vida són caminades, més o menys populars i una
mica de muntanya).
Precisament aquest any, la meva parella i jo estàvem en una d’aquestes èpoques i alternàvem els
entrenaments amb les curses, tant per ciutat com
per muntanya, i teníem la intenció de fer la marxa
corrent, a diferència d’edicions anteriors.
El dia de la marxa, ens vam llevar que plovisquejava i vam canviar d'idea a última hora: aquest any
la faríem caminant com sempre. I vaig sortir de
casa amb botes i texans.
Un cop arribats als antics col·legis de Gaserans,
veiem que no hi ha massa gent i que alguns participants comencen a passar amb la intenció de fer
el recorregut caminant.
Nosaltres sortim amb el tret de sortida a les vuit
en punt i el nombre de participants no ha augmentat gaire durant l'estona d'espera, també provocat pel fet que la inscripció es fa el mateix dia
(a diferència d'altres curses que cal inscriure's amb
antelació) i el temps plujós no ha convidat gaire a
participar-hi.

amb molta aglomeració de gent i amb moltes dificultats per poder córrer sobretot a les sortides i
als corriols.
Al cap de poc d'haver començat, a la baixada tan
pronunciada de Can Pells, ens vam animar i les cames ens van demanar córrer una mica. I, ja a dins
el bosc, vam córrer a trossos.
Era molt agradable no trobar gent en moltes parts
de l'itinerari, molt ben senyalitzat, per cert. Això
ho feia inèdit per a nosaltres i molt atractiu. Sabies
que estaves participant en un projecte col·lectiu,
però sentint el plaer de passejar i córrer sol pel
bosc i de tant en tant anar avançant els que havien sortit abans.
En definitiva, un recorregut molt maco per indrets
coneguts de Gaserans, però per camins desconeguts. Vèiem el paisatge del poble i les cases des
de perspectives que no ens eren familiars.
A més a més, cal donar molt de valor a aquest tipus de curses, perquè en tenen molt, i molts. Molt
valor de fer tot el treball que comporta una organització exemplar i feta per voluntaris. Cal reconèixer tota la feinada de recollir patrocinadors,
fer la publicitat, pensar el recorregut, estassar-lo
i marcar-lo, pensar en els premis i obsequis, fer i
servir els esmorzars, avituallaments (molts més
que en qualsevol altra cursa "estàndard"!), ferne fotos i penjar-les a la xarxa... i molts valors per
fer una tasca de poble, per al poble i amb la gent
del poble (i per a aquells que s'hi vulguin afegir),
que serveix per conservar o recuperar camins i per
mantenir lligams entre els veïns que fan una activitat solidària amb col·lectivitat, com a la Festa
Major ens té acostumats la gent d'aquest poble,
per a què tothom qui vulgui en pugui gaudir.

Aquest fet, va fer d'aquesta marxa una cursa diferent, especial, única. Estem acostumats a fer curses

"I, com cada any, a l'acabar la marxa, missa solemne i aperitiu per a tots els assistents"

Sant Feliu és actiu

El roser de gaserans_30 d'abril
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trobada de santa bàrbara_1 de maig
Cobla L'Arbucienca
Com ja ve sent habitual, un any més la Cobla
L’Arbucienca ha participat a l’Aplec de Santa
Bàrbara, oferint una ballada de sardanes al
peu de l’ermita. La ballada va tenir lloc el dia 1
de maig a les 4 h de la tarda, després del dinar
popular, i s’hi va poder escoltar un repertori
de sardanes divers, que incloïa sardanes clàssiques com “Les noies de la costa”, de Josep
Vicens Xaxu, i “Érem 7”, de Francesc Mas i Ros,
i d’altres de contemporànies, com “Capital del
cava”, de Joan Làzaro i Costa, “Ciutats amigues”, de Carles Rovira i Reixach, i “125 anys
a Torroella”, de Jordi Molina i Membrives. Va
completar la tria de sardanes la composició del
director de la Cobla L’Arbucienca, Isaac Tresens i Quilez, que porta per títol “4 dècades
de passions”.
Aquest ha estat el tercer any consecutiu que la
Cobla L’Arbucienca és present a aquesta trobada a l’ermita de Santa Bàrbara i, des de la cobla, volem aprofitar aquestes línies per agrair
a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu la
seva confiança en la nostra cobla i el fet que,
des de la creació de la Cobla L’Arbucienca,
ens triïn any rere any per acompanyar-vos
en aquest aplec. Esperem poder continuar

acompanyant-vos molts anys més, ja que per a
nosaltres és un plaer participar d’aquesta trobada, en aquest entorn fantàstic que és Santa
Bàrbara!

"I durant el matí vam poder gaudir
de les actuacions de l'Esbart Dansaire
Montsoriu i de la Colla bastonera Els
Picasoques; així com d'un bon dinar
en companyia d'amics, veïns i familiars. I per acabar la festa, sardanes i
la ja tradicional i esperada estirada de
corda"

diada de sant isidre: tirabou_ 21 de maig
Josep Sanitjas de Can Campeny
Bé, ja ha passat Sant Isidre i, com ja fa uns quants
anys, es va fer la ballada del Tirabou. Aquest
any ja n’ha fet disset i, per segona vegada, es
feia coincidir amb la trobada de danses vives i
balls de plaça, i la primera de colles bastoneres.

Colla del
Tirabou

Sant Feliu és actiu

El dia 21 de maig, la festa va començar a Gaserans amb una missa en honor de sant Isidre
i seguidament, amb un bon sol, una ballada a
la plaça. Els Balladors de Prats de Lluçanès van
ballar el ball de Romeus, el grup de dansaries
Iluro de Mataró van ballar el ball de Pescadors,
l’obreria de Santa Cristina de Lloret de Mar va
ballar el ball de Morratxes i la colla del Tirabou
vam ballar el Tirabou de Gaserans.
A la mateixa plaça vam fer un dinar de germanor, a base d’una amanida molt fresca i bona,
un gran i bo plat d’arròs i gelat.
Seguidament es van fer els balls de bastons de
les colles Bastoners de les Guilleries de Sant Hilari Sacalm, Ball de Bastons de Castellar del Vallès i els Pica-soques de Sant Feliu de Buixalleu.

L’obreria de Santa Cristina

Tothom, balladors, acompanyants i espectadors, van quedar molt contents de la festa i vam
quedar de retrobar-nos l’any vinent per, si pot
ser, fer-ho encara millor.

"Un total de més de 125 balladors i
270 comensals van gaudir d'aquesta
trobada de balls tradicionals i de
bastons"

Colla bastonera de les Guilleries i Picasoques
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Grup de dansaries Iluro

Balladors de Prats de Lluçanès

Ball de Bastons de Castellar del Vallès

Sant Feliu és actiu
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Festa d'homenatge a la vellesa_4 de juny
Isidre Oliver de Can Rata; Fotografies de Jordi Aparicio
Recordo amb nostàlgia aquells anys que els
meus fills eren petits i acompanyaven la meva
mare a la diada de la gent gran. Anàvem a missa
a Sant Feliu i a dinar al restaurant de Can Rocà,
i més tard a altres restaurants.
Han passat molts anys i aquesta festa ha anat
evolucionant cap a una diada amb més actes
que omplen tota la jornada.
És una diada entranyable de la qual podem gaudir tota la família, però també és un dia de germanor de tot un poble.
Ara que en sóc partícip, desitjo poder assistir
molt de temps a la Festa dels Avis de Sant Feliu.

Actuació de la Nova Trinca

associació de gent gran de Sant Feliu
Com alguns ja deveu saber, estem creant el nou Casal
d’Avis del poble. La majoria de municipis tenen un casal
per a la gent gran i creiem que Sant Feliu de Buixalleu
també n’ha de tenir. Però per tal de tirar-lo endavant,
necessitem la vostra col·laboració.
Per aquest motiu, ens agradaria que si esteu interessats
en formar-ne part, ens ho diguéssiu. Properament passarem una butlleta d'inscripció i ens agradaria que ens
retornéssiu la part final d’aquest full amb les vostres
dades personals degudament complimentades. Des de
l’associació, us volem encoratjar a formar-ne part ja que
serà molt divertit i totes les activitats seran gratuïtes.

Padrí
Padrina
2017
Padrí i
Padrina 2017

Un any més ha arribat la Festa dels Avis. Com
ja és de costum, el primer diumenge del mes
de juny se celebra la Festa d’Homenatge a la
Vellesa.

El passat 4 de juny, mentre estàvem atònits
perquè a l'àvia Agustina li havia tocat el premi
d'un viatge, vam tenir la grata sorpresa de presenciar com feien padrí de Sant Feliu de Buixalleu el nostre avi, en Bonaventura Armengol
Masó, de Can Vilella, que aquest any ha complert els 85 anys.

Els avis de Can Costa, en Lluís i l’Angelina, han
gaudit d’aquesta festa des de sempre amb molta il·lusió. Recordo haver celebrat aquesta diada des de molt i molt petita. L’avi Lluís ja fa 11
anys que ens ha deixat i d’aleshores ençà la iaia
l’ha seguit gaudint al nostre costat....

Aquest any ha estat una sorpresa per a la iaia
Angelina que amb 85 anys ha estat escollida PADRINA d’aquesta fantàstica festa. Quan
l’alcalde, el Sr. Josep Roquet, va dir el seu nom,
ella no va entendre ben bé el motiu, i fins que
ell mateix no l’hi va explicar, no va reaccionar.
Per a tota la família va ésser un orgull que la
nostra iaiona fos l’amfitriona de la festa juntament amb l’avi de Can Vilella, en Bonaventura
Armengol.

L’Angelina de Can Costa, la nostra iaia i mare,
es mereix això i molt més. Ha estat una iaia
exemplar en tots els aspectes, ens ha estimat,
ens ha cuidat i ens ha donat un gran exemple
de tota una vida.
Els anys passen molt ràpid, tots ens fem grans
i una mica tossuts, però la nostra iaia segueix
fent-se estimar, i nosaltres ara ens toca cuidarla tal com ens cuidava ella quan érem petits.
Moltes felicitats, iaia! Tens una família que
t’estima molt!
Rosa M Molas i Sònia Pararol

Com que estàvem pendents de l'àvia i el seu
premi, no ens vam adonar que cridaven l'avi. I
és que després de vint anys que fa que els avis
assisteixen a la festa no ens esperàvem la suma
d'un premi i un nomenament a la mateixa edició.
Quan ens vam adonar que l'estaven cridant, la
meva mare, que estava mig desconcertada, el
va acompanyar i li va col·locar bé l'americana
perquè sortís elegant i afavorit a les fotografies.
Els membres de l'Ajuntament el van coronar
amb una barretina i li van fer entrega d'una
ampolla de cava.
Família Armengol López
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Angelina Viñets
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III tractomotor clàssic_10 i 11 de juny
Pau Sala
Vaig arribar a la Sala Polivalent de Sant Feliu
de Buixalleu el dissabte 10 de juny. Allà, els
amics del Tractomotor Clàssic en tenien una de
ben muntada: un bon grapat de tractors antics aparcats davant la Sala presidien l'entrada;
acompanyats també de motors estàtics en excepcionals condicions de conservació, un curiós
aparell francès de
serrar i esbardellar
llenya i una restaurada màquina de
batre Batlle 110 ho
acabava d'arrodonir.
Era un dia calorós i un refrigeri a
l’improvisat bar se'm
va posar de primera.
A mitja tarda, alguns
tractoristes
vam mostrar interès
per conèixer la zona
i... dit i fet! ja érem
damunt els tractors carretera enlaire cap a Santa Bàrbara. Per
als que venim de la plana o els que venien de
l'interior, aquelles vistes del mar tan proper des
de dalt la muntanya ens van encantar. Quatre
fotos mentre ens assenyalaven els pobles de la
comarca i de retorn cap a baix per acabar el dia.
Encara em ve al cap recordar què devien pensar
en veure aquelles andròmines passar, els cotxes
que ens vam creuar, els pobres conductors que
ens venien darrere o el grup de jovent que passava l'estona davant l'església de Grions.
L'endemà, diumenge, el dia va començar de
bon matí, mentre anaven arribant més tractors,
altres fèiem petar la xerrada comparant els tres
tractors MB-Trak, parlant de si a aquella casa hi
havia hagut un Ebro i un Barreiros, però que als
de més avall els agradava més el Lanz.... Diuen
que un bon esmorzar fa de bon esperar, la veritat l'espera va ésser molt curta: carn a la brasa,
pa amb tomata per acompanyar, el vi també hi
era present i el cafè per no perdre la costum!

Amb tot això que ja sentim com es prepara per
engegar el motor Crossley, amb el seu gran volant d'inèrcia, mentre el Vellino ja fa girar la
bomba i treu aigua i el Garland gira sense descans.
A l'hora prevista, toc de clàxon, els tractors es
comencen a engegar i anar-se arrenglerant. El
grup de més de 60
tractors es posa en
marxa a fer una
volta pel municipi
passant per camins
i carreteres, urbanitzacions i masos;
tot un goig veure
tants tractors antics passejant. Uns
ho fan per afició,
altres pel record
del que va esser el
primer tractor que
hi va haver a casa...
i ben avinguts tots
s'arriba a la Sala de nou. La calor no afluixa,
però les converses són interessants... -Jo allà he
pujat amb segona... -Sí? jo amb tercera i també he arribat bé a dalt... Abans de dinar també
em quedo una estona mirant l'ariet com funciona, un element capaç de fer pujar a una bona
alçada un petit cabal d'aigua utilitzant només
l'energia que li dona un gran cabal que baixa
per un petit pendent.
Hora de dinar! Tothom a taula i les xerrades no
afluixen: tractors, màquines, records de joven-

tut, experiències i fins i tot algun pagès que ja
valora si els sembrats rajaran o no. Ens serviren
un bon primer i la vedella de segon per lleparse'n els dits... així com les postres, que vaig tenir
sort i vaig poder repetir.

Per acabar aquesta senzilla crònica
voldria felicitar els organitzadors,
valorar els col·laboradors i agrair als
tractoristes i visitants el granet de
sorra aportat per fer la festa possible!

Sant Feliu és actiu

Salutacions d'un tractorista.
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Després d'una bona sobretaula ens anem acomiadant, uns marxen cap al Bages, d'altres a
l'Empordà. Un cap a la Bretanya i altres cap a
Massanes i tots els pobles del voltant. Als Amics
del Tractomotor Clàssic Sant Feliu de Buixalleu
encara els queda la feina de recollir.

Revetlla de sant joan_ 23 de juny
Un any més vam poder gaudir d'una magnifica revetlla de Sant Joan, enguany marcada
per la calor. Més de 250 persones van sopar i
ballar amb el grup Què Tal. Així com també
van fer el ressupó amb un bon tall de coca i
una copa de cava.

ADF
Guilleries-Montseny

Les nostres entitats
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Pol Güell, operador de la Central Guilleries
L’ADF, una nova campanya d’estiu
La Central Guilleries - Montseny ha iniciat el 15
de juny una nova temporada de prevenció i extinció d’incendis forestals. Enguany la campanya ha començat quinze dies abans del que estava previst per la calor i les altes temperatures.
Com cada any, la Central Guilleries - Montseny
funciona durant els mesos d’estiu gràcies a la
subvenció atorgada per la Diputació de Girona.
La seu és al parc de Bombers de Sant Feliu de
Buixalleu - Hostalric i l’horari de treball és cada
dia de les 11 del matí a les 7 de la tarda.
Entre les funcions de la Central, hi ha la coordinació de totes les ADF de la comarca a l’hora
d’actuar davant qualsevol foc i del treball del
guaita del castell de Montsoriu. A més, l’ADF

Gràcies als donatius fets pel Club de bitlles Perxa d'Astor i l'Associació Tractomotor Clàssic hem pogut posar a punt el
dipòsit de 800 L que tenim a l'ADF.

també col·labora amb els Bombers, les ADF veïnes i Agents Rurals per millorar l’eficàcia en la
prevenció d’incendis.
Com a novetat, des de l’any passat, l’ADF compta amb l’ús de freqüències de ràdio digitals.
Això ha permès millorar de manera notable
l’eficàcia en les comunicacions entre la Central
i els voluntaris d’arreu de la comarca, cosa que
es tradueix en una major eficiència a l’hora
d’actuar davant qualsevol emergència.
La Federació d’ADF de la Selva està integrada
per les ADF locals de Guilleries - Montseny, Cadiretes - Montbarbat, la Selva - Massanes, Farners - Argimon, Fogars, Hostalric i Riells. Entre
tots els voluntaris aconseguim any rere any
protegir els nostres boscos i el medi natural.

Nou grup a Sant Feliu
L'ADF Guilleries-Montseny té diferents
grups d'intervenció en els seus municipis, i el passat 22 de juny es va fer
una reunió, amb membres actuals però
també amb noves incorporacions, amb
el propòsit de reorganitzar i ampliar el
grup de Sant Feliu. En aquests moments
hi ha uns 40 membres.

Colla bastonera
Els Picasoques
Enguany hem celebrat la I Trobada Bastonera
de Sant Feliu de Buixalleu, dins la trobada que
organitza l’ajuntament de Sant Feliu i el Tirabou a Gaserans. Els Picasoques vam convidar
les colles de Castellar del Vallès, una gran colla
veterana i familiar, i la colla de Sant Hilari, una
colla jove d’amics i mestres. La trobada va començar just després de l’arrossada del dinar, i
va transcórrer divertida i dinàmica, intercalant
balls de cada colla, cada una amb el seu estil i
tarannà, i música variada.

Aprofitem la difusió de 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 acompanyar en els nostres
assajos i actuacions estarem encantats! Recordeu, els assajos són divendres de 21 a 22.30 h a
la Sala Polivalent.

Una temporada més hem estat presents a
l’aplec de Santa Bàrbara i la Festa d’Homenatge
a la Vellesa, sempre contents de participar i poder picar.

elspicasoques@gmail.com

Podeu contactar amb nosaltres a través
del correu electrònic:
o pel Facebook:
https://www.facebook.com/collabastonera.elspicasoques
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I volem agrair a les bastoneres més joves de la
colla: Carla, Júlia, Ona i Xènia, que aquest any
ens han acompanyat en assajos i actuacions,
perquè així hem pogut repassar i oferir més varietat de balls.

Les nostres entitats

Els Picasoques seguim picant! I dir-ho ens omple d’alegria perquè ha estat un any de mínims:
bastoners justets i grallers esbufegant, i, tot i
així, hem continuat assajant plens d’entusiasme
i ganes de fer feina.

Esbart dansaire
Montsoriu
Sílvia Pla de Villa Massaguer

Resum de la temporada
Aquesta temporada el nostre esbart ha
participat dins de la 1a Mostra d’Escoles de
Dansa Tradicional de les Comarques Gironines
i ha fet actuacions a casa nostra i algunes als
pobles del costat.

Ha estat una temporada plena d’assajos,
actuacions, rialles, vivències, experiències i
aprenentatges!
Aquí us deixem un recull de la nostra temporada.

Sant Feliu de Buixalleu - 11 de març

Les nostres entitats
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Esbart Dansaire
Montsoriu

Cassà de la Selva - 26 de març

Massanes - 23 d'abril

Trobada a Santa Bàrbara - 1 de maig

Figueres - 27 de maig

Festa d'Homenatge a la Vellesa - 4 de juny

Cloenda de temporada - 16 de juny

Les nostres entitats

agost 2017_Sant Feliu Diu 37

29

Primer centenari de les aparicions de la Verge
de Fàtima
Mossèn Rossend Roca

El racó del mossèn
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El dissabte dia 13 de maig d’aquest any en què
ens trobem s’han complert els 100 anys de les
aparicions de la Mare de Déu de Fàtima.
Fàtima és un poblet de Portugal, de la diòcesi de
Leia i del municipi de Vila Nova d’Ourem. S’ha fet
cèlebre gràcies a les aparicions de la Mare de Déu
a tres pastorets. Eren la Lúcia, de cognom dos
Santos, que tenia 10 anys. I els seus cosins Francisco Marto, de 9 anys, i Jacinta Marto, de 7 anys.
La primera aparició tingué lloc cap al migdia del
dia 13 de maig de l’any 1917. Els tres cosinets estaven pasturant els ramats dels seus pares en el
paratge anomenat Cova da Iria. De cop, varen
quedar com enlluernats per una gran resplendor. Ells creieren que era un llampec. Es giraren i
veieren sobre una alzina una bellíssima senyora,
embolcallada d’una aurèola de llum. I els assegurà que no els faria cap mal. La Lúcia, com a més
gran, li preguntà qui era i d’on venia.
La verge li respongué que venia del cel. I la Lúcia li preguntà: “Hi aniré, jo, al cel?”. La Verge
li respongué afirmativament. I la Lúcia continuà
preguntant-li: “I la Jacinta, anirà al cel?” La Verge continuà dient que sí. I finalment la Lúcia preguntà: “I en Francesc, pujarà també al cel?” I la
Verge, mirant-se’l, respongué: “Sí, però ha de resar més el Sant Rosari.”
A tots tres els recomanà el res freqüent del Sant
Rosari. I que després del Glòria de cada misteri, hi afegissin: “Oh, Jesús, perdoneu les nostres
culpes. Preserveu-nos del foc de l’infern. Porteu
al cel totes les ànimes. Socorreu especialment
les més necessitades de la vostra misericòrdia.”
I que resessin també pregant per la pau del món.
Aleshores, hi havia la gran guerra europea que
havia començat l’any 1914 i que acabà el 1918.
Les aportacions anaren succeint-se el 13 de cada
mes, fins a la sisena, que tingué lloc el 13 del mes
d’octubre. Davant de 60.000 persones que s’hi
havien congregat. El matí començà amb pluja.
Tot d’una sortí el sol, que començà a donar voltes
sobre si mateix. La gent s’espantà, però es restablí la normalitat. La Verge demanà que s’establís
la devoció al seu Cor Immaculat. I que allí s’hi alcés un santuari. I que s’exhortés els fidels a no
ofendre el seu Fill Diví, demanant perdó i a fer
penitència.
L’APROVACIÓ ECLESIÀSTICA
Després d’un detingut examen, l’arquebisbe de
Lisboa aprovà l’autenticitat d’aquestes aparicions, dient que demostraven que la Verge té un
cor de Mare, que vol la salvació de tots els seus
fills.
El papa Pius XII, fent-se ressò de la petició de la

Verge a tots els nuvis que en el seu viatge de recent casats, visitaven el Vaticà, els regalava uns
rosaris tot dient-los: “Família que resa unida, viu
unida.”
El papa Pau VI visità Fàtima el 13 de maig de 1967,
en complir-se els 50 anys de les seves aparicions.
El papa Joan Pau II visità el santuari de Fàmita per
agrair-li haver-li conservat la vida en l’atemptat
que sofrí a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el 13
de maig de 1981. Una de les bales que els metges
li extragueren del cos, la diposità als peus de la
Verge.
El papa Benet XVI també visità Fàtima durant el
seu pontificat, l’any 2010.
I l’actual pontífex, el papa Francesc, ha peregrinat a Fàtima els dies 12 i 13 de maig d’enguany.
En l’ofici celebrat el dissabte dia 13 de maig, canonitzà i declarà sants els dos vidents, els dos
germants Francisco i Jacinta, cosins de la videnta
Lúcia.
Invoquem-los demanant que ens ajudin a viure
el missatge de la nostra bona Mare Celestial. I
cantem-li sovint a la Verge algunes estrofes de
l’himne: l’Ave de Fàtima. Per exemple, la primera, que diu:
El tretze de maig la Verge Maria
baixà des del cel a la cova da Iria
Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria

Recuperació del Tirabou de Gaserans
Jaume Fugarolas i Masó antic estadant de Can Lleganya

Havent dinat, la gent de cada serra, petits i
grans, anava esdevenint en colles pels corriols
que portaven a la plaça de l’Escola, l’escenari
de sempre fins on arribava la memòria,
animats i engrescats per ballar el Tirabou. Es
posaven a fer-la petar pel voltant de la plaça,
la qual el dia abans havia sigut escatada i

Ball del Tirabou. Aparellaments a la plaça de Gaserans. 15 de maig de 1956, últim any. Foto
Rosa Fugarolas
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L’endemà, diada de Sant Isidre, seria un dia
molt intens. En llevar-se a primera hora,
a cada casa arreglaven el bestiar de les
quadres. Les dones s’ocupaven d’obrir el
galliner i escampar el gra de blat de moro
a l’aviram, de donar menjar als conills i als
porcs i de rentar les corts. Els homes donaven
el verd i el sec a les vaques, feien mamar
els xurmers o munyien i portaven els pots
a la parada, finalment treien els fems de la
cort amb el carretó cap al femer. En acabat
d’esmorzar, començava el dia de festa: es
rentaven a la pica amb aigua del pou o a la
bassa, s’afaitaven amb la navalla o anaven a
Cal Sec, homes i dones es mudaven amb les
millors robes per assistir a missa a l’església
i demanar bones anyades a Sant Isidre, el
qual era venerat en un altar propi. Feien la
processó amb el sant portat en tabernacle
pels confrares, els quals l’havien adornat
amb un ram d’espigues de blat de les més
escollides, així, retornats al temple, els
feligresos cantaven tots plegats de peu dret
els goigs en alabança. Acabat l’aplec de
retrobament de sortint de missa a la plaça,
plena de feligresia enraonant asseguda al
pedrís, sota la figuera o davant la vistosa
escala rodona de rajols, tothom cap a casa a
fer el dinar de festa grossa que alguna dona
de cada família s’havia quedat a guisar.

Els nostres records

Un 15 de maig dels primers anys 40 del
s. XX, poc després d’acabada la Guerra Civil,
els antics dansaires van restablir el Tirabou
a la plaça de Gaserans, el ball de costum
de la diada de Sant Isidre, el qual havia
quedat en suspens durant tot el període de
revolució. Ho van fer dirigits pels pabordes
i confrares més cantaires i balladors de la
confraria de Sant Isidre: en Josep Massó, de
Can Marçal; en Joan Estaper, de Can Pells, i
en Salvador Vinyets, de Can Nolasco. També
hi participaren altres confrares com en Ciset
Rossell, de Can Nan; en Josep Vilà, de Can
Merla, i l’Antoni Argemí, de Can Montalt. La
confraria era religiosa, però estava integrada
per pagesos laics. Ballaven al so i al ritme
dels flabiols i els bombos d’Els Pops, els
últims intèrprets de fins aleshores. Tinc entès
que els primers anys -jo tot just començava
a caminar- hi van haver grans ballades del
Tirabou amb tota la gent del poble: els veïns
més grans d’abans de la guerra fins als més
joves. El poble estava deprimit pels efectes
deixats per la mateixa guerra, a penes hi
havia distracció, tots prenien part en aquest
ball i tothom el trobava propi i proper, lluït
i divertit alhora. La dansa tradicional de
Gaserans. En honor al seu patró, el vespre
abans els pagesos encenien una foguera
en una pila de bardisses tallades, a prop
de la casa. En deien el foc de Sant Isidre i
procuraven fer-lo ben gros i en lloc vistent.
Ja de fosca nit els focs que descobrien els
punts de cada mas i cada veïnat, fins i tot de
masos en boscos de pobles molt allunyats,
eren un espectacle observat per tothom.
Les cases només tenien llum d’espelma i de
carbur i quedaven engolides per la foscor.

formarien. Aparellaven alts amb baixes i
altes amb baixos, vells amb joves, casats amb
solteres i casades amb solters, alguns de cases
poc amigues, buscant conjunts discordants.
Feien olorar el ram a cada u i a partir d’aquell
moment no es podien negar a entrar al
ball, passant a allargar el reng de parelles
que donava voltes i feia esses per la plaça,
acompanyada pels sons dels flabiolaires i
dirigida per les menadores. Eren moments
de diversió, de viva alegria col·lectiva. Quan
s’acabaven els aparellaments començava la
ballada del Tirabou, aleshores s’unien els
dos pabordes amb les dues menadores per
fer de capdansers i guiar els dos grups amb
què es migpartia la rastellera de balladors,
mentre s’anava repetint l’airosa tonada del
Tirabou. Però a partir d’aquí no m’ha quedat

Els nostres records
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aplanada, si podien asseguts o si no drets,
sota els plàtans, en un replà herbat i plantat
d’oms situat per damunt del talús de la plaça,
sota una morera a l’entrada de l’eixida i en
el pedrís de l’Escola. Anaven mudats amb el
vestit nou i amb els cabells ben pentinats i
perfumats per ser elegants a la plaça i per
distingir-se en el ball. Pels camins enfangats
de la primavera procuraven no embrutarse de fang ni arrugar-se la roba. Sobretot
les dones es posaven un calçat vell i se’l
canviaven a prop d’arribar per les sabates
noves, deixant-lo al peu d’una bardissa o
entre l’herba. L’Escola es troba cap al centre
del poble i eren molts els que havien de
caminar una mitja hora. Per arribar a la plaça
els veïns de les Brugueres passaven tots pel
corriol rost i estret de la penya de n’Alomar.

Ball del Tirabou. Aparellaments a la placa de Gaserans. La columna de parelles avança
amb punt senzill fent giragonses. 15 de maig de 1956, últim any. Foto Antònia Clapés

Els de la serra de Can Mateu anaven a trobar
les dreceres del sot de n’Abert o la Palanca
de l’Esmolet. Els de Bosc d’Amunt, segons
el veral, caminaven per les carreteres mig
perdudes del sot de la Bòria, de Can Lledó
o per la sendera de l’Alzina de les Absoltes.
Els de Regadiu s’acostaven per les carreteres
Fonda i del Molí, que donaven a l’era de Cal
Capità, o fent drecera pel sot de la Llobrega
i per la vereda de Can Noguera. La gent del
Camí Ral, amb els de la serra de Cal Ferrer, pel
pont d’en Rata i pels camins de les Taiades i
l’aulet de n’Abert.
Per començar el ball els pabordes portaven
un ram de flors a la mà, algunes de pudents.
Primer de tot buscaven les seves pròpies
balladores, les pabordesses predestinades
a menar la fila de parelles que ells aniran
escollint. Observaven tots els indrets i
quedaven entesos amb la parella que

a la memòria la continuació dels moviments
executats pels balladors. La gent aprenia
a ballar la dansa amb l’experiència d’un
any per l’altre. El ball s’acabava quan els
pabordes ho creien oportú, en realitat quan
començava la vesprada, doncs tothom sabia
que a casa seva el bestiar tenia la menjadora
buida i a entrada de fosc començava a mirar
si arribava l’amo, determinat a fer un concert
de bramuls sense concessions al Tirabou.
Aleshores disposaven que es toqués un vals
i es donava per acabat. Segons deien, abans
de la guerra el Tirabou era interpretat per
una cobla de flabiolaires, entre dos i quatre,
i en lloc d’un vals interpretaven una sardana
que també era puntejada per tota la ballada.
A partir de 1950 els germans Jaume i Pere
Plademunt de Cal Pop, Els Pops, ja no van
poder interpretar més el Tirabou per l’edat,
es deia que el tocaven amb molta força i
sentiment, així es va fer càrrec de tocar-lo en

El Tirabou es va deixar de ballar passats uns
dotze o tretze anys de la reintroducció. Vull
explicar, fins allà on sé, com en Joan Vilà i
Xamaní va recuperar la dansa del Tirabou
de Gaserans, quan ja semblava perduda.
L’última vegada que s’havia ballat fou el
15 de maig de 1956 a la plaça de Gaserans,
quan ja feia un parell d’anys que l’assistència
de gent es notava que anava minvant.
Es mantenia el jovent i la canalla, però
mancava la compareixença dels majors,
de la generació dels nostres avis, uns per
malalties, altres perquè faltaven, la ballada
perdia consistència i animació. Les parelles
ja es formaven de manera concordant,
sense buscar la provocació. L’últim any els
pabordes que van escollir les parelles van ser
en Josep Fugarolas, de Perxistor, i en Jaume
Fugarolas, de Can Mateu. Les dones elegides
pels pabordes per menar la fila que s’anava
formant amb l’entrada de noves parelles,
seguint el seu criteri, foren la Consol Pla,
de Can Miquel, i l’Antònia Clapés, de Can
Draper, que coneixien bé la dansa. L’any
anterior els pabordes foren en Joan Clapés,
de Can Draper, i en Florenci Pla, de Can
Miquel, amb les mateixes conductores de
la filera de parelles. Altres pabordes d’anys
anteriors que puc recordar i esmentar són
en Joaquim Rossell, de Can Nan; en Martí
Estaper, de Can Pells; en Joaquim Tornés, de
Can Xacó i en Joan Tornés, de Can Lledó.
Aquell any 1956, feia cinc setmanes que havia
complert 15 anys. Tinc present que a les tres
es va resar el rosari a l’església, amb poca

Un cop tota la gent de la plaça va quedar
aparellada, es va ballar la dansa del Tirabou,
la qual fou interpretada per en Joan Clapés
tot sol, doncs en Josep encara no l’havia après
a tocar. En Martí Estol, que fins aleshores
n’era el més experimentat, va estar pendent
fins a última hora d’assistir-hi, però no va
poder tocar pel seu delicat estat de salut.
Quan finalitzava la funció d’aquella tarda es
posava fi a una dansa popular de Gaserans,
de tothom, que es ballava des de temps
immemorial. Els cantaires de la confraria van
continuar cantant els goigs per les cases el
diumenge abans de Sant Isidre fins a l’any
1960, però ja no van tornar a convocar més
el ball del Tirabou per por d’una minsa
assistència. Aleshores les primeres motos
ja començaven a escampar el jovent. Fou
el 1961 quan es van reunir diversos factors
adversos: poc entusiasme dels confrares i nul
interès de la parròquia (acabava d’arribar
un nou rector, que la va ajudar a dissoldre,
tot sembla indicar que per sempre). L’última
confraria la composaven en Josep Casellas,
de Can Molins; en Josep Masmiquel, de
Can Rossell, n’Isidre Oliver, de Can Rata; en
Jaume Fugarolas, de Can Mateu; en Joan
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Els instructors d’abans de la guerra aviat van
passar la confraternitat als nous pabordes
de la jove confraria que havia restablert
mossèn Julià a la parròquia, confraria que el
diumenge abans de Sant Isidre van continuar
passant casa per casa demanant almoina per
a l’església amb el cant dels goigs del sant,
alhora que s’encarregava de l’organització
de la festa del Tirabou. Cantarem o no
cantarem? Havent cantat, segons la hisenda
de cada mas, anaven omplint els cistells amb
una dotzena d’ous, mitja o la meitat de
mitja. Els vells confrares, que es coneixien el
Tirabou de memòria, van continuar ballant
a la plaça com els altres, ja grans encara
donava gust de veure com ballaven el vals
amb la parella que els havia tocat, amb aire
galant i accentuant el compàs. Els anys 1954
i 1955, els primers dels que tinc record, els
cantaires que passaven a cantar els goigs de
Sant Isidre eren els següents: Joan Tornés,
de Can Lledó; Joaquim Rossell, de Can Nan;
Joan Clapés, de Can Draper; Josep Fugarolas,
de Perxistor; Martí Estaper, de Can Pells;
Florenci Pla, de Can Miquel; Joaquim Tornés,
de Can Xacó, i Miquel Viader, de Can Vilà,
amb els flabiolaires Martí Estol i Joan Clapés.

assistència per l’horari. Sortint van començar
els actes de la plaça. Mossèn Delfí i la senyora
Úrsula tenien preparades tasses de xocolata
desfeta amb xurros, en petites taules sota el
plàtan gros. Així, dos parells de nois asseguts
de front van començar a donar-se a la boca,
l’un a l’altre, el xurro banyat de xocolata,
amb els ulls embenats, davant les rialles de
la gent que veia com l’un badava la boca
buscant el xurro mentre aquest la majoria
de les vegades es perdia en l’aire o anava
a empastifar els cabells, la bena dels ulls, la
cara, el nas o fins i tot la roba. Finalment entre
tota la mainada es van acabar la xocolatada.
A continuació van fer petar l’olla amb els
ulls embenats, la qual anava mitja d’aigua
amb unes quantes monedes, fins que algú
la va petar i es va endur la remullada, les
monedes i la riallada dels companys i pares.
Tot seguit també la mainada va fer curses de
sacs. En acabat, amb l’expectació de tota la
plaça, començà a sonar la rítmica música de
bombo i flabiol dels germans Joan i Josep
Clapés, els quals aniran tocant conjuntament
els compassos simples amb els que avançarà
la filera de parelles, entretant els pabordes
van començar a formar els aparellaments
per anar completant l’esmentat seguiment.
Els flabiolaires tocaven drets a la vora de la
plaça, al final de la tanca de xiprers, sense
cap altaveu possible. Sovint tocava un
mentre l’altre descansava. A mitja tarda va
arribar en Xicu de Cal Ferrer amb el carro,
carregat amb dues semals d’aigua, una amb
gel i l’altre amb l’aixeta per a rentar els
gots, més unes quantes caixes de beures de
refresc, s’aposentà sota l’ombra del plàtan
gros i per aquí, tard o d’hora, més o menys
vegades, hi anirà passant quasi tothom.

Els nostres records

Martí Estol, de Massanes, el qual l’ensenyà a
en Joan Clapés, de Riells del Montseny, i els
últims anys el tocaren conjuntament.

Els nostres records
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Dellà, de Cal Vidre; en Joaquim Rossell, de
Can Nan; en Joan Tornés, de Can Lledó, però
resident a Can Vinyó, i en Miquel Viader de
Can Vilà. Els flabiolaires, molt bons, eren els
germans Joan i Josep Clapés, en Fortuny i en
Txec respectivament, nascuts tots dos a Cal
Rumbu. La colla de cantaires era present a
missa primera, sortint cantava davant la
Rectoria i tot seguit es migpartia en dues,
cada una acompanyada d’un flabiolaire. En
Txec anava amb la que seguia totes les cases
de Bosc d’Amunt, mentre l’altre, amb en
Fortuny, feia les de les Brugueres, arribant
pels camins i corriols del Sal Pas. Coincidien
a retrobar-se a Can Crous, i a partir d’aquí
anaven a dinar tots plegats a Cal Ferrer
de n’Esglésies, i havent dinat cantaven
conjuntament per les cases de la mateixa
serra de Cal Ferrer i les de Regadiu. Passada
la mitja tarda arribaven a l’Església de fer el
recorregut per les cases, migpartien de nou
la colla com abans, inclosos els flabiolaires
i mossèn Lluís, tots prou joves, per fer un
partit de futbol a la plaça de l’Escola fins a
sol colgant, abans de tornar cap a casa.
En Joan de Can Palet m’havia explicat el
trajecte seguit fins a retrobar-se plenament
amb el Tirabou original, aquí n’exposaré
el que recordo. Entrant a la dècada dels 90
del s. XX havien passat més de trenta anys
i ja no es parlava del Tirabou, únicament es
podia escoltar el seu nom en converses entre
gaseranencs nostàlgics de la joventut. Ell
recordava quan, de molt jove, l’havia ballat,
però sense evidenciar ningú cap necessitat

Imatges del llibre La Dansa Popular a les
Comarques Gironines de l'any 1980, que
recull el Ball del Tirabou.

de contrastar si havia desaparegut o si es
podia recuperar. Entusiasta del folklore
català, amant d’escoltar enregistraments
de música de cobla, en Joan Vilà i Xamaní
es va voler assabentar de la situació real que
tenia en aquell moment la conservació del
ball. Així, es va entrevistar amb la gent gran
que quedava de l’època de quan es ballava,
especialment amb els antics components
de les últimes confraries de Gaserans, a fi
de comprovar fins a quin punt subsistia la
memòria del ball, de l’execució de passos,
ritmes i actituds, de la possibilitat de
trobar la música gravada a l’arxiu d’alguna
institució cultural. Conversà successivament
amb els més majors de cada casa acabant la
recerca sense èxit, segurament amb molta
decepció, ningú el recordava amb claredat.
Tots els que havien restablert el Tirabou els
anys quaranta ja estaven desapareguts i no
el podien tornar a desxifrar.
A partir d’ara el preocuparà l’oblit i la
pèrdua del Tirabou com a dansa pròpia de
Gaserans, així com també la seva desaparició
del patrimoni folklòric universal. Es proposà
fer tot el que estigués a l’abast per intentar
qualsevol possibilitat de restitució, conscient,
a més, que com més temps passés més difícil
seria. Va resseguir els aplecs de danses i
els balls d’acordió que es celebren en el
Pirineu i en el Prepirineu, amb l’esperança
de trobar alguna música similar a la melodia
del Tirabou, o fins i tot l’existència d’un ball
semblant al de Gaserans ballat en un altre
poble, de fet no coneixem el seu origen.

Els que van concórrer amb l’experiència
d’haver-lo organitzat i d’haver-lo ballat,
tots amb la memòria una mica nebulosa pel
temps transcorregut, eren els següents: en
Josep Fugarolas, de Perxistor; en Joaquim
Clapés i en Melcior Clapés, de Can Draper;
en Francesc Alsina i en Josep Alsina, de Can
Palomer; en Martí Estaper, de Can Pells;
en Jaume Fugarolas, de Can Mateu; en
Joan Vilà, de Can Palet; en Josep Casellas i
l’Emili Casellas, de Can Molins; en Joaquim
Rossell i l’Esteve Rossell, de Can Nan, i l’Enric
Oliver, de Can Rata. Hi va haver molt debat
i tothom hi deia la seva: es van explicar
les característiques que es recordaven
del ball i moltes anècdotes. L’ambient i
l’organització els va recordar tothom, va
resultar una trobada molt emotiva, però la
memòria expressada tant individual com
col·lectivament no fou precisa amb la dansa
i la música i no va permetre lligar prou caps
que portessin a la restauració del ball. No
obstant això, aquesta trobada aparentment
fracassada, tingué un afegit inesperat que
resultà el desllorigador per a la reposició
definitiva del ball del Tirabou: en Menció de
Can Draper, en un apart, va dir a en Joan de
Can Palet que a casa seva posseïa un llibre,
en el qual ell mateix havia col·laborat, que
podia contenir la solució que buscaven.
El llibre es titulava La Dansa Popular a les
Comarques Gironines, editat l’any 1980 i
patrocinat per la Delegació Provincial del
Ministeri de Cultura a Girona i recollia les
danses populars que el seu autor, Josep
Maria Figueras i Anadon, va poder trobar
encara presents als pobles de la província de
Girona, explicades pels mateixos intèrprets

En Joan provà sort desplaçant-se a l’editorial
de Girona que l’havia publicat, aquí en
quedaven tres exemplars, però en deixà
fer fotocòpies a qui va voler per no haver
d’anar a Girona. El mateix Melcior informà
que l’intèrpret del Tirabou els últims anys a
la plaça de Gaserans, en Joan Clapés i Gras,
en Fortuny, encara vivia i residia a Sant
Celoni, així en Joan de Can Palet i els seus
col·laboradors es van desplaçar a casa seva
a entrevistar-lo. En Fortuny sabia que l’havia
enregistrat en una casset, però no recordava
si el tenia entre els molts que conservava, van
anar comprovant cassets fins que va sonar el
títol: Tirabou de Gaserans i a continuació la
interpretació amb bombo i flabiol, en mig
de l’eufòria de tots. Van trobar una gravació
interpretada individualment per en Fortuny,
molt reeixida, així con una altra tocada a
duo amb un jove i apassionat principiant de
flabiolaire, la qual comprenia moments amb
notes de desacord.
Aquest treball de la dansa i de les notes
musicals es manté al llibre La dansa a les
Comarques Gironines i també es troba
reproduït en el primer llibre de Gaserans.
Amb la diligència d’en Joan i el patrocini de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, el
ball fou recuperat l’any 1999 per una cobla
de Blanes amb la gravació d’una acurada
interpretació orquestral, previ arranjament
i adaptació de la melodia musical a càrrec
de Josep Maria Guinart, músic i compositor,
el qual és descendent de l’antic mestre
de Gaserans senyor Esteve Guinart i
Piferrer. Amb la coreografia i posada en
escena de Joan Cruells, el mateix any fou
ballat per l’Esbart Dansaire Montsoriu.
L’any següent un grup d’entusiastes del
municipi formà la Colla del Tirabou, que
el continua ballant i exhibint arreu. Un
projecte de recerca i inventari dedicat a la
salvaguarda del patrimoni cultural de la
zona d’influència del Montseny, finalitzat
l’any 2014, desenvolupat pel Centre UNESCO
de Catalunya amb la col·laboració del Parc
Natural del Montseny, el Museu Etnològic
La Gabella i el Departament de Cultura
de la Generalitat, ha permès al Tirabou
merèixer l’honor universal de formar part
del Patrimoni Cultural i Immaterial de la
UNESCO. Avui, a plena era global, encara
podria tornar a ser ballat, després d’una
divulgació de les característiques tradicionals
del ball, per tots els assistents a la plaça de
Gaserans.
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i balladors. Aquí es feia ressò de l’antiga
existència a Gaserans del ball del Tirabou,
amb el títol La Dansa del Tirabou, un treball
basat en els records de l’únic restaurador del
Tirabou en els anys 40 que en aquell moment
encara vivia, en Salvador Vinyets, ballador i
cantaire prou qualificat, amb l’ajut de la seva
filla Quimeta i del mateix Melcior Clapés i
Galobardes. L’entrevista fou feta l’any 1978,
dos anys abans de morir el Salvador.

Els nostres records

Va transcórrer temps de recerca tossuda,
de constància en l’esforç de trobar el fil
que descabdellés la troca fins a arribar
al final ansiejat, una recerca de viatges i
contactes fins ara infructuosos. Mai es va
desesperançar, confiant que se’n sortiria
amb èxit. L’any 1995, amb la col·laboració
de l’Ajuntament representat per en Josep
Avellaneda de Cal Ferrer de n’Esglésies, així
com liderant una colla de nostàlgics del
Tirabou, en Joan va convocar una reunió
col·loqui amb la màxima assistència possible
de la gent que podia recordar haver ballat
aquest ball, tant la que romania en el poble
com la dels que havien emigrat, alguns també
expabordes, amb la pretensió d’aconseguir
un acarament entre tots ells que reproduís
prou records precisos per poder reconstruir
el Tirabou. També hi va assistir convocat el
cap d’un esbart de dansaires de Blanes, un
expert amb capacitat per interpretar tot el
de positiu que pogués donar la reunió i, en
cas de ser possible, l’encarregat de tornarlo a posar en dansa. La majoria de la gent
citada va acceptar el repte amb il·lusió, fins i
tot n’hi van comparèixer de pobles veïns que
no havien ballat mai el Tirabou, però que el
volien conèixer de primera mà.

Club de Bitlles Perxa d'Astor
Temporada 2016-17
Enriqueta Vilà de Can Palet

Esports
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Les bitlles catalanes, Déu n’hi do quin món!
Com més jugues més enganxa i més reptes vols
assolir.
Així és que aquesta temporada, a uns quants
membres del Club, se’ns va quedar curt només
jugar a la lliga territorial. Vam decidir anar a la
lliga Catalana i també a la Copa Generalitat. El
resultat no ha estat tan bo com volíem, però
l’experiència val la pena: conèixer nova gent,
llocs nous, maneres de fer de cada club... I saber formar equip, un bon equip, és una de les
bases principals perquè les tirades vagin sortint
rodones.
Entremig hem aprofitat per anar a diversos torneigs: d’estiu, d’hivern, a fires, tot arreu on podíem: allà estàvem disposats a jugar i en alguna ocasió hem tornat cap a casa amb un premi
sota el braç.
Per acabar voldria parlar del circuit individual
de Catalunya: aquí jugues tu sol contra tots.
Copa Generalitat contra el CB Tàrrega

Van ser 15 jornades i de mica en mica vam anar
fent bones tirades i guanyant posicions per
passar a la final. Tres de nosaltres ho vam aconseguir: molt contents i orgullosos, l’Albert, la
Marcela i jo vam quedar classificats. El dia 4 de
juny es va celebrar la final a Palamós. I nosaltres cap allà... quins nervis! I res, no ens va anar
gaire bé, ens vam quedar a la semifinal. Bona
experiència i l’any que ve més i millor.
Endavant les bitlles catalanes, visca el Club de
Bitlles Perxa d’Astor, negres i taronges!
Els tres jugadors classificats del circuit individual durant el Campionat
de Catalunya individual a Palamós.

Resultats de la temporada:
Lliga territorial de la Selva – Alt Maresme: equip taronja 6è amb 24 punts i equip negre 7è amb 18 punts
Copa Catalana: 7è del grup 6 amb 10 punts
Circuit individual: es van classificar 3 jugadors per al Campionat de Catalunya individual
Copa Generalitat: fins a setzens de final
Jornada de la Lliga territorial Selva-Alt Maresme

d'excursió als... 7 Gorgs
Carla Fugarolas de Can Perxistor

Distància: 10 km aprox
Circular
Temps aprox: 4 h
Dificultat: baixa

D'excursió a...

Els dies 16 i 17 d'abril vam anar a Ribes de Freser.
El dia 16 vam anar a Campdevànol a fer una ruta
anomenada els 7 Gorgs del Torrent de la Cabana. És una ruta circular d'uns deu quilòmetres
fàcil de fer. Aquesta ruta és molt maca pels seus
gorgs i pel paisatge. El primer gorg que et trobes
és el gorg de la Cabana, el segon es diu el gorg
de la Tosca, el tercer el gorg de l’Olla, el quart el
gorg Bauma, el cinquè el gorg del Forat, el sisè el
gorg Petit del Colomer i l’últim el gorg Gran del
Colomer. Per mi el gorg més maco de veure va ser
l’últim, el gorg Gran del Colomer. Si hi aneu veureu per què us he parlat tan bé d’aquesta ruta.
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Les mines a Sant Feliu
Eugeni Bareche

Medi Ambient
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Sant Feliu de Buixalleu ha estat considerat un
lloc agrícola i forestal, però té un passat miner
força actiu a finals del segle XIX i principis del
XX, per la demanda de ferro (1a guerra mundialinici de la industrialització) i potser també per la
proximitat amb les mines de ferro de Malgrat,
sobretot en els voltants de Can Serrat, Can Massaguer i Can Llopart.
El primer document que trobem correspon al
10 de juny de 1896, en què en Rafael Rodríguez
Méndez, de Barcelona, demana la mina DOÑA
GRACIA, en terrenys d’Antoni Massaguer, a la
vora de Can Serrat. De fet, és la continuació o
ampliació d’una altra mina dita INDEPENDÈNCIA,
molt més antiga. Hi ha constància d’una mina
dita DOÑA TRINIDAD al 1894, que parteix de Can
Serrat cap al SE ,en el quilòmetre 9 de la carretera de Sant Hilari a Hostalric. Van explotar-se unes
mineralitzacions de pirita de ferro, de l’estrat
cristal·lí, segons documents de l’època. Avui tan
sols queden, coberts de molta vegetació, els pilars d’entrada a la mina, que està completament
ensorrada, igual que un pou adjacent molt proper.
A l’altra banda de la carretera, a la Mena hi ha un
pou més modern, al costat de la riera on hi ha antigues restes de l’explotació. Aquest pou va ser
construït cap al 1910. Per la proximitat a la riera

d’Arbúcies, està parcialment inundat. Cal suposar
que podia comunicar-se amb l’explotació de Can
Serrat.
L’aflorament de la Mena és un skarn produït pel
contacte d’unes granodiorites amb nivells calcaris del paleozoic, forma una gran massa de pirrotina i magnetita que era el mineral motiu de
l’explotació amb associació d’altres minerals de
ferro i coure.
Les escombreres d’aquestes mines pràcticament no existeixen. A causa de l’ampliació de
l’encreuament de les carreteres de Breda amb
Arbúcies, així com una part, que estava molt a la
vora de la riera i que l’aigua ha fet la seva feina,
podem trobar minerals o restes riera avall.
La mina SALMERON, al costat W de la doña Trinidad, possiblement va agafant part de la Independència o Doña Gracia. No hi ha documentació d’aquestes mines, però sí una relació amb
el mateix punt quilomètric. Es demarca al 1909
en terrenys de Joan Folgueras, Joaquim Pons i
J. Saurí. Hi ha una galeria força llarga en bon estat així com diferents sondatges. Era propietat de
la Sociedad Especial La Andaluza, i cal que la considerem, per la seva extensió (1.400.000 metres
quadrats), i pels treballs fets, com la més important, així com la situada a la Mena.

El 1918 Joan P. de Garriga i Anglada, veí de Malgrat, sol·licita 20 pertinències mineres, al voltant
de la Coma Fosca amb el nom de CONCEPCIÓN.
Aquestes mines més al W de Can Serrat volien
aprofitar les mineralitzacions de ferro, de tipus
estratiforme associada a uns nivells de marbres.
El 10 de desembre de 1928 Dionisio Ortega Ferrer, de Madrid, registra la mina LILY-MARGARITA,
que gairebé coincideix amb l’IRINEO i la Vulcano.
Al gener de 1954, Antonio Pascual i Olm, veí
d’Arbúcies, registra la mina PIEDAD, que és la
Vulcano una mica més gran. Es cancel·la per no
pagar el dipòsit.
Finalment el 1958, la MONTSOLIU, de 34 pertinences mineres, volia explotar un filó de mineral
de ferro que aflora en les proximitats dels camins
de Fogueres i Can Serrat, amb una potència d’1
metre entre els granits.
Els minerals presents en aquestes mines són:

ACTINOLITA
Es presenta formant estries o fibres allargades

ATZURITA i MALAQUITA
Formen petites taques de color blau i verd,
molt disseminades en tot el jaciment, sovint
associades a calcopirita.
CALCOPIRITA
Els minerals de coure són minoritaris, comparats amb el ferro, tot i això, la calcopirita és
el majoritari en els de coure. Formen filonets
entremig de la calcita.
CALCANTITA i MELANTERITA
Aquests sulfats es presenten com a productes
d’alteració dels minerals de coure i ferro. La
calcantita forma eflorescències de color blau
fort d’aspecte vidriós i la melanterita, de color
verd groguenc amb aparença més terrosa que
la calcantita.
PIRITA i GALENA
Es troben en poca quantitat en forma massiva.
GOETHITA-OLIGIST-MAGHEMITA i LIMONITA
Aquests òxids de ferro són minerals secundaris, producte d’alteració del filó. Es troben associats a l’actinolita o la calcària. La goethita
forma petites crostes de color negre lluent.
L’oligist i la maghemita són com taques superficials de color vermell-negre. La limonita
es presenta sota la forma d’ocre groc típic i
característic.
CALCITA i QUARS
Són dos minerals accessoris que no presenten
cap particularitat, però que també estan presents a les mines.
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El 5 de juny de 1916 la Sociedad Comercial Comptar de París denuncia la mina IRINEO (part de la
Doña Trinidad i la Salmeron), en terrenys de
Can Serrat, Esteban Massaguer i casa Llopart.
Caduca el permís d’explotació d’aquesta mina i
Aureli Ras i Fernàndez, comerciant de Barcelona l’adquireix el 1919, i li dona el nom a la part
més oriental i més petita d’ASUNCIÓN. Al mateix
temps registra la mina VULCANO, amb terrenys
semblants a la Salmeron, amb el punt de partida
al NW de can Massaguer.

de color verd fosc recobertes parcialment de
limonita. És abundant al pou de la riera, i és
molt difícil de localitzar actualment la procedent de la mina, perquè és molt més espàtica
i d’un color més fosc.

Medi Ambient

Uns anys abans, el 1903, Ricardo Ferrer registra
la mina de ferro LA MANERA, en el sot de la casa
nova d’en Bosch, a uns 600 metres al N de casa
Tusell, en terrenys de Joaquim Iglesias i Valentín
Pol. Va caducar un any després sense pràcticament fer-s’hi treballs.

També hi ha mines de ferro en altres llocs del
municipi, així:

Medi Ambient
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El 1906 es demana una mina de ferro al molí d’en
Pons per part de Josep Mournet Vales i Carmen
Ruis, viuda de Pons, amb el nom de PERICLES, segurament amb altres objectius, ja que el terreny
és un clap volcànic i no hi ha minerals de ferro en
les corrents basàltiques, malgrat la presència de
magnetita per les muntanyes dels voltants. Llorens Tomàs dixit: “Potser hi ha un petit skarn a
la vora.”
Els mineral trobats són: olivina, hornblenda i picotita.
Juan P. de Garriga i Anglada, veí de Malgrat, demana el 1918, 20 pertinences mineres al voltant
de la casa de Coma Fosca, amb el nom de CONCEPCIÓN.
El 1914 es demana la mina LA CONCEDIDA, situada al vessant del torrent de l’Aulet. Hi ha una
galeria de 10 metres i una trinxera de 6 metres.
Tenia 20 pertinences mineres.
Hi ha un expedient de reclamació de fites de la
mina IRIS 2a en terrenys de Teresa Espona, on es
van fer uns sondatges. No tenim la data ni el lloc.
Sí que es parla d’un filó de mineral de ferro, en
direcció N-NE.
MINES de COURE
En Gabriel Lluch i Anfrun, veí de Barcelona, al
març del 1903 demana 20 pertinences mineres
en terres de Ramon Pujató i Josep Iglesies, amb el
nom de COBREÑA, al costat de l’ermita de Sant
Segimon. No consta que s’hi fes cap treball.

BIBLIOGRAFIA-COL·LECCIONISME
Es podria resumir una època de treballs miners
fins al 1920 i una segona etapa de treballs administratius, de mines o expedients nous, però no
pas d'extracció. Això podria portar a una certa
confusió quant al nom de les mines.
Llorens Tomàs cita a Els minerals de Catalunya,
Can Serrat, Sant Feliu de Buixalleu i el molí d’en
Pons, al referir-se als minerals trobats. Eugeni
Bareche continua fent les mateixes referències a
Els minerals de Catalunya-segle XX, ja que és una
continuació del llibre anterior. Josep M. MataPerelló també a Els minerals de Catalunya, cita
Can Serrat, la Mena, Can Horta, i el viver de Can
Massaguer.
Caldria etiquetar els minerals amb la procedència minera més exacta possible, així els minerals
trobats al pou de la riera i als voltants (SE de Can
Serrat) corresponen a la mina Doña Trinidad
(pilar d’entrada enfonsat). Mina Independència seria l’skarn de la Mena a l’altra banda de la
riera. Mina Salmeron, a la galeria situada al NW
de Can Serrat. Mina Vulcano sondatges al W de
Can Massaguer (el Viver-coll de n’Orri).
Els altres llocs són específics i no hi ha possible
confusió amb el nom de la mina. S’agafa el criteri del nom més antic/conegut /darrer, quan s’hi
estava treballant, no pas el darrer, que és més
que resnominal, com és el cas de la zona de Can
Serrat i Can Massaguer, on els darrers 90 anys,
s’han fet més expedients que mines, potser per
un objectiu especulatiu o veritablement hi ha un
potencial miner, però econòmicament inviable.

Una altra mina de coure es va registrar a l’agost
de 1916 per Damian de Garriga i Rabassa, veí de
Malgrat amb el nom de PAU SALA, a la vora de
Can Serrat, aprofitant una antiga bocamina amb
una galeria de 13 metres de longitud.

Les mines a Sant Feliu

MINES de BARITINA

1894

DOÑA TRINIDAD (50)

1896 DOÑA GRACIA (40)

1903

LA MANERA (50)c

1909 SALMERON (135)

1919

ASUNCIÓN (60)

Al mateix temps, es van registrar dos projectes
per explotar la baritina, LA GLORIA, per sota de
Can Pei i Can Feliu i la MARIA ISABEL, fins a Can
Folgueroles. Es tracta d’aprofitar els petits filonets de baritina a peu de terra, afloraments a la
vora del km 2 de la carretera de Sant Feliu, 150
metres endins. Els resultats van ser molt pobres i
gairebé no es va fer res més.

MINES DE FERRO
Can Serrat-Can Massaguer
¿? INDEPENDÈNCIA

1916 IRINEO (140)c

1928 LILY-MARGARITA (115)
1954 PIEDAD (112)
1957 MONTSORIU (40)
Altres llocs

MINES de CARBÓ

1906 PERICLES (20)

Es va registrar el 1920 amb el nom de SAN JUAN
en un pou a la vora la riera de Breda, al costat del
mas Sant Jaume.

1914 LA CONCEDIDA (20)
1918 CONCEPCIÓN

Cal destacar la pedrera dita de les Gavarres, situada a la carretera d’Hostalric a Arbúcies, just abans
d'arribar a dita població, al costat del Pol, d’on
van sortir, al Salt de la Dona, excel·lents quarsos.

(20)

MINES de COURE

MINES DE QUARS (àrids)
1954 CONCHITA,1958 VIRGEN DEL CARMEN,1965
LUCÍA,1980 PLADEMUNT, 1980 EL PLA, 1980 CAN
NEGRE.

VULCANO (72)

1903 COBREÑA (20)
1917 PAU SALA (5)
MINES de BARITA
1957

LA GLÒRIA (85)

M. ISABEL (85)

MINES de CARBÓ
1929 SAN JUAN (4)
MINES de QUARS
1954 CONCHITA - 1958 VIRGEN DEL CARMEN 1965 LUCÍA (28) - 1980 PLADEMUNT - EL PLA - CAN NEGRE

Què fem ______________________________________
Diàriament som a les llotges catalanes, com Arenys
de Mar, Blanes, Palamós, Sant Feliu de Guíxols,
l'Escala i Roses.

Per què a Sant Feliu de Buixalleu?_______________

Nom de l'empresa: Peixos Co-Mar, SL
Ubicació: Carrer Onyar, s/n
Sector Industrial I
Polígon industrial de Gaserans
Any d'instal·lació: 2005
Activitat: compra i venda. Comercialització de
productes frescos procedents de les llotges de la
costa catalana.
Equip: uns 20 treballadors
20 anys________________________________________
PEIXOS CO-MAR, va
néixer fa 20 anys com
una empresa amb una
extensa experiència en
el sector del peix fresc.
Cal remarcar que és peix
fresc perquè no comercialitzem cap producte
que no sigui fresc. No
toquem productes congelats, refrigerats, ni
amb cap altra presentació que no sigui aquesta.

En el seu moment, vam escollir Sant Feliu perquè,
donada la seva situació, és molt important ser a 4
minuts de l'entrada de l'autopista AP-7.
La rapidesa en el transport és bàsica en el nostre
camp ja que, en tractar amb peix fresc al 100%,
aquest ha d'arribar diàriament a la venda als diferents destins on es comercialitza.
Equip humà___________________________________
Som un equip de professionals amb una extensa
experiència en les diferents àrees com són la compra de peix, el transport diari, la preparació del
peix, l'àrea administrativa i comercial, etc.
Disposem de diverses màquines per a la fabricació
de gel, bàsic per a la nostra feina i perquè el peix
arribi als nostres clients en condicions òptimes.
La nostra constant adaptació a les normatives sanitàries, de transport, de traçabilitat, d'etiquetatge,
ha sigut i és el nostre repte constant per la nostra
presència dins del sector, com altres.
Mantindre’ns és la conseqüència dins d'aquesta
aportació i actualització en les diferents àrees.
El nostre objectiu és continuar apostant pel peix
fresc de les nostres costes, ja que diàriament entren milers de tones des de fora, i la dura competència ens fa aportar el nostre granet de sorra perquè tothom l'apreciï.
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Els nostres clients són de tot Espanya, França, Itàlia
i Portugal, on els nostres productes són força apreciats i on constantment intentem, amb la nostra
professionalitat i serietat, que es mantingui aquest
nivell, mitjançant la qualitat del producte, el transport, la presentació, etc.

Les empreses del poble

Som a la venda del peix del matí: sardina, seitó,
verat, sorell, peix espasa, tonyina, etc. Com a venda del peix de la tarda: lluç, molls, maire, bròtoles,
gamba, pop, etc.

Gastronomia
Restaurant Grions

Gastronomia
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Arròs caldós de salsafíns i gambes
Ingredients

(per a 4 persones)

320 g d’arròs, 280 g de gamba fresca mitjana (pelada), 300 g de salsafí net, sal, polsim de pebre negre,
julivert i 1 litre de brou de peix de roca (fumet). Sofregit: 1 pebrot verd, ½ pebrot vermell, 4 tomàquets mitjans,
1 ceba grossa i 3 grans d’all. Oli i un polsim de pebre negre.
Recomanem que predomini el pebrot verd sobre el vermell i el tomàquet sobre la ceba, per treure dolçor al plat.

Com es prepara?
Per començar prepararem el fumet de peix.
Tot seguit, pelarem els salsafins i els escaldarem i,
els reservem.
A continuació, en una paella fregirem els alls, la
ceba, els pebrots i per últim els tomàquets amb una
mica de julivert. Després afegirem les gambes, ja
pelades, i les fregirem amb una mica de sal i pebre.
Retirem les gambes i les reservem, hi posem l’arròs
seguit del fumet, deixem coure uns 12 minuts i hi
afegim els salsafins tallats i les gambes. Rectificar de
sal si cal, esperar 4 minuts i llestos!
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Vols participar
a Sant Feliu
Diu?

Envia’ns ho a
santfeliudiu@gmail.com
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JULIOL
DURANT TOT EL MES - Casal d'Estiu
		
Sala Polivalent

divendres 28 - 23 h Astorrock - Espai de música en viu
Sala Polivalent

Dissabte 8 - 18,30 h I Torneig d'estiu Els Perxes

cap de setmana 29 i 30 - Festa Major de Grions

Organitza: C.B. Perxa d'Astor

		

Roures de Can Peric

Exteriors de la Sala Polivalent

AGOST
de l'1 al 3 - Colònies de l'Esbart Dansaire Montsoriu cap de setmana 5 i 6 - Festa Major de Sant Feliu
Els Hostalets de Balenyà

		

Exteriors de Cal Mestre

del 10 al 13 - Festa Major de Gaserans
Escoles de Gaserans

SETEMBRE
cap de setmana 2 i 3 - Aplec de Sant Segimon
diLLUNS 11 - Diada Nacional de Catalunya
Gorg d'en Perxistor

OCTUBRE
diumenge 8 - Trobada amb Sant Feliu d'Amunt 		
França
DIssabte 28 - de 9 a 13,30 h Deixalleria Mòbil
Davant de la Sala Polivalent

A més a més, totes les activitats que es fan
anualment:
gimnàstica dolça, gimnàstica hipopresiva, escola
d'esquena, vòlei, country, etc
Per a més informació programa a part o trucant a la Sala polivalent al
telèfon 972 865 116 de dilluns a divendres al vespre

Església de Santa
Anna i Sant
Gabriel de Grions

