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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

Entrevista

Recollida a domicili de trastos vells
Primer dimarts de cada mes,
prèvia trucada a NORA al telèfon 872 012 018

Entitats

Jutjat de pau_Sr. Josep Sanitjas Arcarons
Horari: els dimarts de 5 a 7 de la tarda
prèvia citació a l'Ajuntament

Les claus que expliquen per què l'oci també és educatu
Quina per La Marató (pàgina 18)
José María Mena Álvarez
ADF, Colla Sanglanera, Picasoques i Esbart Dansaire Montsoriu

Relat curt
Horitzons

Reportatge

50 anys de Concurs de Pessebres

Els nostres records

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

Les nostres escoles. Part I

Esports

Parc de Bombers: 972 864 420 / 972 874 085

Patinatge artísitic

ADF Guilleries-Montseny: Central: 972 860 989
Can Puig: 972 860 024

D'excursió a...

Emergències: 112

Roses i túnel de vent

Medi ambient

Fonts del Montseny, resum meteorològic i la vespa asiàtica

Les empreses del poble
Radiadores Cerezo

Gastronomia

Albergínies farcides amb gambes i pernil

Agenda

Edita: Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Fotos Portada i Contraportada:
Fotografies aèries de l'església de Sant Feliu

Coordinació: Consell de redacció de Sant
Feliu Diu

Impressió: AG Cantalozella
Dipòsit legal: GI-401-2004

amb la col·laboració de:

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
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

Consell de redacció i col·laboradors:
Joan Catafal, Radiadores Cerezo, Meritxell Codina, Adrià Corella, Restaurant
El Rieral, Oscar Farrerons, Carla Fugarolas, Jaume Fugarolas, Marta Gadea,
David Gamarra, Esther Gubert, Esther Guilana, Maria Masferrer, Sixte
Morera, Sara Negre, Josep Pla, Rita Ramon, Josep Riera, Pitu Roig, Clara
Romaguera, Mònika Romaní, Josep Roquet, Núria Rosell, Estel·la Ruíz,
Josep Sanitjas, Xavier Sitjà, Dolors Vilà, Íria i Oriol Xamaní, Escola Alzines
Balladores, AMPA Alzines Balladores, Institut Vescomtat de Cabrera, Colla
bastonera Els Picasoques, Colla sanglanera de Sant Feliu de Buixalleu i
Grions, parelles dels casaments del 2017, pares i mares dels nens i nenes
nascuts el 2017 i Departament de Territori i Sostenibillitat de la Generalitat.

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
"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:
abril
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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 10.15 h del matí cada quinze dies

Gaserans

Diumenges a les 10.15 h del matí cada quinze dies
Rector de Gaserans i Grions_Mn. Rossend Roca Massachs
Telèfon mòbil: 666 292 056

Sant Feliu de Buixalleu

Dissabtes a les 6 de la tarda cada quinze dies
Rector de Sant Feliu de Buixalleu_Mn. Eduard de Ribot Martínez
Telèfon de la Rectoria (Arbúcies): 972 860 080

A tots ens agrada que una idea nostra, un projecte, una activitat perduri en els anys i sigui sinònim
d’èxit. Enguany, el 2018, és un any en què dues activitats celebren anys, nascudes un dia, en un moment concret, en què un veí de Sant Feliu va dir la
màgica frase: “I si féssim...?” Aquesta és la llavor
que fa que moltes activitats, festes, projectes, idees
hagin perdurat en els anys, sempre acompanyades
del suport, l’ànim i l’ajuda dels amics, famílies i
veïns del municipi. Un clar exemple n’és el Concurs
de Pessebres, que aquest any celebra 50 anys, però
també tenim la Colla Bastonera Els Pica-soques, que
en celebra 10. I moltes altres activitats que duen
molts anys celebrant-se, com la Festa d’Homenatge
a la Vellesa (45a edició), la ballada del Tirabou (18a
edició), la matança del porc de Gaserans (28a edició), entre d’altres. I també tenim aquelles que porten pocs anys de camí, però que esperem que, com
les que ja duen anys de recorregut, arribin a celebrar unes quantes dècades.
Així, a Sant Feliu, gràcies a la dedicació i tenacitat
de la gent, aconseguim que moltes de les idees que
sorgeixen del “I si féssim...” hagin estat sinònim
d’èxit. És per això que aquest editorial us el volem
dedicar a tots vosaltres, els que feu possible de forma desinteressada i voluntariosa l’èxit i la durabilitat de les idees.
Aquest número de la revista Sant Feliu Diu és el primer en què mossèn Rossend Roca no fa un escrit;
desitgem que millori i en propers números puguem
tornar a comptar amb la seva secció. Tot i així, hi
podreu llegir una entrevista a José María Mena, exfiscal en cap de la Fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. També hi trobareu un resum
de les activitats i esdeveniments realitzats durant
aquests mesos, interessants escrits de les entitats
del nostre municipi, etc.
Esperem que gaudiu moltíssim llegint i fullejant
aquest nou número de la revista!

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

El consell de redacció

Sessió EXTRAordinària de 23 de novembre de 2017
Assistents: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà,
Marta Sanitjas Olea i Sandra Nualart González.
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA: Xavier Valls Vall·llosera.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
S'aproven per unanimitat els següents punts:
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1- Aprovació de les actes de les sessions ordinària
núm. 6 i extraordinària i urgent núm. 7 de dates
17.10.2017 i 24.10.2017.
2- Sorteig dels membres de la mesa electoral per
a les eleccions al Parlament de Catalunya que se
celebraran el dia 21.12.2017.
Secció: única
Mesa: única
TITULARS::
President: Desiderio Tejero Bravo
1r vocal: Toni Cantero Gubert
2n vocal: Núria Ruiz Ruiz

Resum dels plens municipals.

Informació municipal

suplents:
1r de president: Òscar Gómez Pla
2n de president: Eva Montplet Negre
1r de 1r vocal: Xavier Mora Masó
2n de 1r vocal: Gemma Riera Armengol
1r de 2n vocal: Manel Berenguer Imbernon
2n de 2n vocal: Anna Pujol Morera
3- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 17/2017 (habilitació i suplement de
crèdit per inversió i habilitació de crèdit per a
altres despeses).			
Així s’habilita un crèdit de 97.114,47 € per a la compra de la finca registral 116 (zona de Cal Sec, per
destinar-la a àrea d’aparcament), per a les obres
d’adequació de la Sala Polivalent i per al contador per
al subministrament elèctric a la depuradora del nucli
de Sant Feliu. També s’habilitarà crèdit per a la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local (AODL). El finançament d’aquesta modificació
serà per una subvenció de la Diputació de Girona de
30.000 €, una subvenció del Servei Públic d’Ocupació
de 27.045,55 € i per aportacions dels ajuntaments de
Sant Hilari, Massanes i Arbúcies de 2.500 € cadascun;
la resta serà finançat per fons propis.
4- Modificació de la plantilla de personal per
crear un lloc nou de treball. Es crea una plaça en
règim laboral de contracte temporal d’un AODL
per a la dinamització dels polígons d’activitat
econòmica nord-oest de la comarca de la Selva.

5- Aprovació de les bases per a la convocatòria
del procés selectiu per a la contractació laboral
temporal d’un AODL i creació d’una borsa de
treball.
6- Estudi i ratificació del decret núm. 366, de
30.10.2017.
A fi de donar compliment al requeriment del cap del
Servei de Desenvolupament Econòmic Local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, que requereix que en el termini de 10 dies
hàbils se li remeti el currículum i còpia de la titulació
universitària de l’AODL que es proposa contractar i
un certificat en relació amb el procés de selecció de la
persona candidata.
7- Estudi i ratificació del decret núm. 383, de
13.11.2017.
Complementació del requeriment efectuat per la
resolució del subdirector general d’arquitectura i
edificació dictada en l’expedient sobre “Sol·licitud
d’ajudes al programa 1,5 % cultural” en base a la
sol·licitud de subvenció per a l’adequació del Gorg
d’en Perxistor.
8- Estudi i ratificació del decret núm. 387, de
14.11.2017.
Aprovar inicialment la modificació del projecte
d’urbanització de l’EDAR del Sector IV Industrial,
condicionant la vigència, eficàcia i validesa d’aquesta
aprovació.
9- Repercussió de les despeses de manteniment
i conservació del CEIP Alzines Balladores del curs
2015/2016.
Les despeses, en funció dels nens matriculats de
cada municipi, queden repartides de la següent
manera: Ajuntament de Massanes, 47.062,25 €,
amb el 50,59 % de l’alumnat; Ajuntament de Sant
Feliu, 35.564,14 €, amb el 38,23 %, i Ajuntament
d’Hostalric, 10.400,40 €, amb l’11,18 %.
10- Estudi i aprovació del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Sant Feliu per al desenvolupament del programa
pedagògic “El Montseny a l’escola”.

Sessió ordinària de 28 de desembre de 2017
Assistents: Albert Fugarolas Bagot, Francesc Pintu Pagès, Sixte Morera Vilà, Marta Sanitjas Olea i
Xavier Valls Vall·llosera.
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA: Josep Roquet Avellaneda i Sandra Nualart González.
Secretària interventora: Pilar Berney Pujol.
S'aproven per unanimitat els següents punts:

SEGON. Aprovar formalitzar escriptura pública de
compraventa del terreny pel preu de 24.456,47 €, de
la finca registral núm. 116 (zona de Cal Sec).

Sessió extraordinària de 30 de gener de 2018
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:
1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm.
9, de data 28.12.2017.
2- Aprovació definitiva del “Projecte de pavimentació del camí de 1r ordre núm. 16: Gaserans
– Pla d’en Tusell. Tram: Can Baldiri”.
3- Aprovació de la generació de crèdit núm.
3/2018.
Així, s’habilita un crèdit de 48.820,23 € per a la realització del “Projecte de pavimentació del camí de 1r
ordre núm. 16: Gaserans – Pla d’en Tusell. Tram: Can
Baldiri”, que serà finançat al 100 % pel Departament
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
4- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte
menor del “Projecte de pavimentació del camí
de 1r ordre núm. 16: Gaserans – Pla d’en Tusell.
Tram: Can Baldiri”.
5- Estudi i aprovació de les al·legacions per formular a la consulta sobre l’abast de l’estudi ambiental estratègic de la modificació PEIN Massís
del Montseny.
PRIMER. A l’empara del que estableix l’article 68 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, REQUERIR la Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que
en un termini de 10 dies remetin a l’Ajuntament de
Sant Feliu de Buixalleu el “Projecte de Decret sobre el
Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN
el Montseny i cingles de Bertí, Diputació de Barcelona i Diputació de Girona per encàrrec de la Direcció
General de Polítiques Ambientals del Departament
de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya,
abril de 2017”.
SEGON. Suspendre el tràmit fins que aquesta Ad-

ministració remeti a l’Ajuntament de Sant Feliu de
Buixalleu el projecte.
TERCER. Requerir la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que
modifiqui i/o rectifiqui del DIE de l’”Ampliació dels
límits del PEIN del Massís del Montseny previst en el
projecte de Decret sobre el Parc Natural del Montseny
i sobre els espais del PEIN el Montseny i cingles de
Bertí”.
6- Estudi i ratificació del decret núm. 477, de
29.12.2017.
Deixar sense efecte l’acord núm. 13 de Ple Municipal
de 30.03.2017, perquè no es va realitzar la neteja
total de la parcel·la D-22 de la urbanització Rio Park
del Montseny, segons consta acreditat en l’informe
d’inspecció d’11.07.2017.
7- Estudi i ratificació del decret núm. 10, de
10.01.2018.
Contractar Sílvia Pla Mercader com a monitora de
l’Esbart Dansaire Montsoriu i de la Colla del Tirabou
del 12 de gener al 8 de juny de 2018.
8- Estudi i ratificació del decret núm. 34, de
24.01.2018
Es dona d’alta l’Ajuntament en el servei e-NOTUM (És
un servei que permet realitzar notificacions d’actes
administratius (resolucions, decrets, notificacions per
a contractació, convocatòries d’òrgans col·legiats,
etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa
vigent.)
9- Estudi i ratificació del decret núm. 35, de
24.01.2018
Desistir del recurs contenciós administratiu 322/2017
interposat per aquest Ajuntament contra la Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de data
26.5.2017.
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6- Estudi i ratificació del decret núm. 442, de
21.12.2017.
PRIMER. Aprovar la “Memòria d’Alcaldia sobre la necessitat de comprar una finca adjacent al nucli urbà
de Gaserans, per destinar-la a aparcament de vehicles que es dirigeixen als equipaments del nucli urbà
de Gaserans, i per a altres usos” i la “Memòria sobre l’accessibilitat al nucli de Gaserans i l’adequació
d’una zona prevista per a aparcament i activitats
complementàries”.

Informació municipal

5- Estudi i ratificació dels decrets núm. 158, de
29.05.2017; núm. 290, de 07.08.2017, i núm. 425,
d’11.12.2017.
Aquests decrets fan referència a les recollides puntuals de voluminosos en les àrees de contenidors, on

es fan abocaments incontrolats. Així, aquest servei
està delegat al Consell Comarcal de la Selva i se li
encomana.

Breus municipals.

1- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària
núm. 8, de data 23.11.2017.
2- Aprovació definitiva dels comptes generals de
l’exercici 2016.
3- Donar compte de l’informe d’intervenció de
l’estat d’execució del pressupost en el tercer trimestre de 2017 tramès al Ministeri d’Hisenda.
4- Donar compte de l’informe de la secretària interventora del PMP del tercer trimestre de 2017.
Així, el període mitjà de pagament (PMP) del primer
trimestre és de -3,84 dies.

Arranjaments a les carreteres municipals
Seguint amb la línia de mantenir les carreteres del municipi, aquest trimestre s’han fet els següents
arranjaments:

1.- Carretera de Gaserans en el tram de Can Baldiri – Can Costa

Breus municipals.

Informació municipal
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2.- Carretera de Sant Feliu en el tram de Can Pons a Can Pagès

3.- Carretera de Grions en el tram de Can Domènech

4.- Pujada a l’església de Grions

5.- Entrada a la urbanització de Can Noguera

Millores a les sales annexes de l’ajuntament
Per millorar la climatització de les sales annexes
de l’ajuntament s’ha instal·lat una doble porta
o cancell a la porta d’entrada, amb un cost de
2.999,59 €, subvencionat íntegrament per Dipsalut (Diputació de Girona).

Donada la necessitat que el poble pogués disposar d’un aparcament municipal per donar servei
al nucli de Gaserans, l'Ajuntament ha adquirit la
finca registral núm. 116, a la zona de Cal Sec, per
un import de 24.456,47 €.

resultats eleccions catalanes 2017
Els resultats de
les eleccions
catalanes del
passat 21 de
desembre de
2017 en el nostre
municipi
amb una participació
del
82,66 % van
ser:

27/09/2015

21/12/2017

Cens

627

646

Participació

505

534

Junts per Catalunya

-

264

Esquerra Republicana - Catalunya Sí

-

120

15

-

329

-

22

22

Unió Democràtica de Catalunya
Junts pel Sí
Partit dels Socialistes de Catalunya

2

0

Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

19

49

Partit Popular

24

12

Candidatura d'Unitat Popular

57

44

Catalunya En Comú - Podem

-

19

Catalunya Sí que es Pot

23

-

Recortes cero - Els verds

0

1

Per un Món Més Just

-

0

Pirates de Catalunya

0

-

Partit Animalista contra el Maltractament Animal

Guanyem Catalunya
Vots nuls
Vots blancs

0

-

14

2

0

1

Breus municipals.

compra del camp de
Cal Sec

Informació municipal
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Neteja de les parcel·les del polígon
En compliment de la llei 5/2003, de prevenció
d’incendis en nuclis, urbanitzacions, edificacions
aïllades i instal·lacions, i que obliga a tenir franges perimetrals de seguretat i parcel·les netes,

s’han netejat les dues parcel·les propietat de
l’Azzjuntament en el primer sector del polígon
industrial.

Sessió informativa sobre les franges perimetrals de
protecció
El passat 23 de febrer es va fer una sessió informativa a la Sala Polivalent amb una assistència
de més de 180 persones. Aquesta es troba dins el
programa d’assistència als ajuntaments per a la
prevenció d’incendis forestals en zones habitades
que porta a terme la Diputació de Girona juntament amb la Generalitat i amb la col·laboració
dels consells comarcals. En aquesta xerrada es
van explicar als veïns les obligacions que s’han
de complir en matèria de prevenció d’incendis

segons la Llei 5/2003 de prevenció d’incendis.
També es va exposar com actuen els bombers en
cas d’incendi forestal, es va contextualitzar el risc
real i es van donar consells d’autoprotecció.
Hi van assistir un representant del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, un del cos
d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya,
dos representants de la Diputació de Girona i un
representat del Consell Comarcal de la Selva.

Breus municipals.

Informació municipal
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Tal com es va dir a la reunió, si qualsevol veí té algun
dubte sobre si té correcta o no la franja, es pot adreçar
als Agents Rurals

Medi ambient

9

Els propietaris dels terrenys contigus afectats per
aquesta franja estan obligats a permetre’n l’execució.
Els propietaris de les parcel·les interiors de nuclis i
urbanitzacions han mantenir-les en les mateixes
condicions que la franja perimetral de protecció.

Franja exterior perimetral
i parcel·les interiors

Edificacions aïllades i instal·lacions

Condicions de la franja de protecció:
Evitar la continuïtat horitzontal i vertical del combustible
Mantenir els arbres espaiats entre si (6/8 m)
Mantenir els arbres podats fins a 1/3 de l’alçària
Mantenir el sotabosc desbrossat
Prioritzar la permanència d’espècies de poca
inflamabilitat

25 m
Sotabosc
desbrossat

6-8 m

I en cas d’incendi forestal, cal...
Trucar immediatament al telèfon d’emergències 112
Escoltar la ràdio per informar-te de la situació i de
què cal fer

Diputació de Girona / Oficina de Difusió

Seguir les indicacions donades per les autoritats

Instal·la’t l’aplicació gratuïta My112 per a telèfons
mòbils, que permet l’enviament automàtic de les
coordenades de localització per alertar d’una
emergència.

És la teva
responsabilitat

Informació municipal

Nuclis i urbanitzacions

Breus municipals.

Els propietaris dels nuclis, urbanitzacions,
instal·lacions i edificacions aïllades estan obligats
a assegurar una franja perimetral de protecció
d’almenys 25 metres.
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Què diu la llei?

TALLERS INTERNIVELLS 2017-18
10

- Van relacionats amb el tema del projecte
interdisciplinari de l’escola: “Un viatge pel
món”.
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Ja hem començat a fer els tallers internivells que
inclouen alumnat des de P3 fins a 6è de primària,
però els hem encetat amb dues novetats:

- Són les famílies (juntament amb els i les mestres del centre) les protagonistes organitzant i
dinamitzant les propostes.

L'escola Alzines Balladores.

Ensenyament

Ombres xineses (Xina)

origami
(japó i esquimals)

Els tallers es fan els divendres a la tarda i consten
de 5 sessions.
Després de reunir-nos amb les famílies que volien col·laborar en aquesta iniciativa van sorgir
els següents tallers:

pintura creativa (japó)

disfresses (egipte)

L’ESCOLA VOL AGRAIR LA COL·LABORACIÓ I LA INICIATIVA
DE LES FAMÍLIES QUE ENS HAN AJUDAT A FER POSSIBLE
AQUESTA PROPOSTA. MOLTES GRÀCIES!

Ensenyament
L'escola Alzines Balladores.

ball (hawai, nova york,
àfrica, brasil i mèxic)
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299,50 €

HA SIGUT UN ÈXIT !!!
Des de
l´OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU
us volem agrair la vostra col·laboració

El 15 de febrer va ser el DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER INFANTIL, des de
l´OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU van demanar col.laboració per impulsar
la XOCOLATADA SOLIDÀRIA.

L'AMPA de l'escola Alzines Balladores.

Ensenyament

difusió en mitjans i xarxes socials, etc.
L´AMPA va fer una crida a les famílies i el dilluns 26 de febrer va organitzar
la XOCOLATADA SOLIDÀRIA de les ALZINES BALLADORES a l´hora de l´esmorzar.
Amb les donacions de famílies, mestres i personal de l´Ajuntament, hem aconseguit
un total de 299,50 €.
L´AMPA va assumir les despeses de la xocolata, les galetes i els melindros i
FLECA TOSSA BLANES va col.laborar amb melindros deliciosos per a tothom.
I com sempre, la millor xocolatera del món, la Isabel, va fer els 20 llitres de xocolata
per llepar-se els dits.
Agrair també als membres de l´AMPA el temps i l´esforç dedicat.

MOLTÍSSIMES
GRÀCIES !!!!!!

Tota l´escola, amb donació o sense,
va gaudir d´un dolç esmorzar ple
d´amor i esperança.

L'institut Vescomtat de
Cabrera notícies breus...

Durant el mes de juny es realitzarà una segona reunió de coordinació amb l’objectiu de fer
un traspàs d’informació de l’alumnat de sisè que el curs vinent iniciarà els estudis a l’institut,
traspàs que ens serveix per donar una millor resposta a tot l’alumnat que inicia els estudis
de secundària al nostre centre.

Activitats de l’alumnat de l’Institut Vescomtat de Cabrera i del CEIP
Alzines Balladores
El passat 22 de desembre els alumnes de 4t d’ESO de l’institut van realitzar a la Sala Polivalent de Sant Feliu de Buixalleu una performance adreçada a l’alumnat de l’escola titulada
DansArt. DansArt és un espectacle que vol acostar el món de l’art del segle XXI als més petits
a través del ball, el dibuix i la música. Des del món urbà de Keith Urban, les il·lusions òptiques de Bridget Riley, el surrealisme de Joan Miró a la pintura d’acció de Jackson Pollock.
Enguany, i dins del programa
de diversificació curricular Ítaca,
l’alumne Francesc Xavier Hernández López (exalumne de l’escola)
realitza, durant tot el curs, les seves pràctiques a l’escola Alzines
Balladores. Dos dies a la setmana,
dijous i divendres, coneix el funcionament de l’escola i col·labora
en les tasques que se li assignen.
Agraïm a l’Ajuntament de Sant
Feliu de Buixalleu i a l’escola la
possibilitat de donar-li aquesta
oportunitat.
Durant el mes de març, el centre realitzarà una sèrie d’activitats per donar a conèixer el nostre centre. Entre d’altres, s’organitzarà una jornada esportiva de l’alumnat de primer d’ESO
amb l’alumnat de sisè de primària i una jornada de portes obertes oberta a tot el públic, en
què els assistents podran conèixer el nostre projecte educatiu de centre i també les nostres
instal·lacions. Tota la informació respecte a aquesta jornada estarà penjada a la pàgina web
http://agora.xtec.cat/insvescomtatdecabrera/. També alguns alumnes de Sant Feliu, que actualment cursen estudis a l’institut, visitaran l’escola i els alumnes de sisè perquè puguin
aclarir tots els dubtes i neguits que tinguin.
Si voleu conèixer el que fem a l’institut us animem a visitar-la. És una pàgina web molt activa i on expliquem el munt de projectes que es porten a terme al nostre centre.
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En aquesta reunió es va fer un seguiment dels resultats de la primera avaluació del nostre
alumnat de primer d’ESO provinents de l’escola. Informació que és interessant per a l’escola
per conèixer com ha estat l’adaptació dels alumnes en el pas de l’escola a l’institut.

Ensenyament

El passat dimarts 6 de febrer es va realitzar la primera de les reunions de coordinació del
nostre institut amb l’escola de primària Alzines Balladores.

13

Institut Vescomtat de Cabrera.

Reunions de coordinació entre l’Institut
Vescomtat de Cabrera i el CEIP Alzines Balladores

Les claus que expliquen per què
l’oci també és educatiu
Clara Romaguera, tècnica compartida de joventut

Joventut
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Quan es parla d’oci i joves, quina és la primera
imatge que ens ve al cap? Segurament ho associem a diversió, festa i nit. Però més enllà d’aquest
tipus d’oci, existeixen altres lleures, i cal posar-los
en valor pel seu potencial educatiu.

s’organitzen activitats generalment des del voluntariat i a la comunitat. El valor qualitatiu no és
l’èxit de l’activitat, sinó l’oportunitat que tenen
els joves d’aprendre a participar, és a dir, a prendre decisions i organitzar-se.

Just aquest mes de gener ha finalitzat el curs de
monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil
que s’ha organitzat des dels municipis de la Selva Sud, i on han participat joves de Sant Feliu
de Buixalleu. Els esplais, caus, casals d’estiu o els
campaments són exemples on els i les joves destinen el seu temps lliure en activitats que es basen
i promouen l’educació en valors com el treball en
equip, el respecte entre persones i amb l’entorn natural o la
cohesió de grup, entre d’altres.

Aquests tres exemples de lleure expliquen com
el temps d’oci també pot ser temps educatiu i
com aquest és un marc vivencial únic per posar
en pràctica habilitats personals i socials que seran
necessàries per afrontar amb més seguretat i fermesa diverses situacions a la vida.
I si a més tens alguna idea, dubte o suggeriment,
em pots escriure a cromaguera@selva.cat!

L’esport i l’art, com la música,
les arts plàstiques, el teatre o
la dansa, activen en les persones, en aquest cas el jovent,
la creativitat, la constància,
l’esforç i el compromís. Les aficions són doncs grans “escoles” d’aprenentatges múltiples
i l’Esbart Dansaire n’és un bon
exemple.
Les associacions juvenils, com
l’associació Joves de Sanfa,
esdevenen espais de trobada entre iguals, on a partir d’interessos compartits

Vols participar
a Sant Feliu
Diu?

Envia’ns ho a
santfeliudiu@gmail.com

Anima’t

Josep Sanitjas de Can Campeny
Des de fa onze anys la comissió de festes Amics
de Gaserans organitza un Campionat de Botifarra, joc de cartes molt popular en aquest
país per a quatre jugadors que van en parelles
i guanya la que arriba abans a un nombre de
punts, generalment 100, o fa més punts amb
un nombre de mans o dats.

Hi van participar una trentena de parelles i,
com a novetat, en lloc del sistema de classificació per eliminatòries, es va fer servir el sistema suís (que va agradar molt a la majoria de
parelles jugadores), on tothom juga el mateix
nombre de partides i al final se sap qui són els
guanyadors.

Durant uns anys es va fer el dissabte de Festa
Major, però aquest any es va fer el primer dissabte de novembre, per la Matança del Porc de
Gaserans.

La comissió va muntar una gran carpa a la
plaça, on després del campionat es va poder sopar i degut a la pluja vam acabar ballant dins el
local amb el duo Balla-balla fins a la matinada.

matança del porc a gaserans
5 de novembre

Maria Masferrer de Can Masferrer
El passat dia 5 de novembre, com cada any, es
va celebrar la festa de la matança del porc a Gaserans (aquest any era la 27a edició), una festa,
com tots ja sabem, molt arrelada pel temps i
per la voluntat entusiasta dels membres de la
comissió de festes, els veïns, col·laboradors i
ajuntament, que fan possible la diada. Aquest
any el porc va fer un pes d'uns 97 kg. Després
d'haver-lo desfet, es van fer els típics tastets de
botifarra i es va repartir vi bo i coca. Al migdia

va anar passant la gent a buscar el dinar. S'ha de
tenir en compte que els veïns que col·laboren
econòmicament per la festa major tenen tiquets per recollir el dinar. Qui ho va voler, també va poder comprar tiquets a part i reunir-se
a la plaça per fer el dinar de la matança tots
plegats. Les persones a les quals no els va anar
bé quedar-se a dinar per algun motiu es van
poder emportar el dinar a casa. Felicitats a tots.

Sant Feliu és actiu

XIè CAMPIONAT DE BOTIFARRA_4 de novembre
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Un pessebre de mil colors_6 de desembre
Marta Gadea de Can Xacó
Un any més, a Sant Feliu hem muntat un pessebre
d’allò més original. Aquest any vàrem pensar que
estaria bé fer-lo en versió reduïda i amb petites
figuretes de plastilina.
He de dir que ens va sorprendre la quantitat de
persones que varen venir, i la tranquil·litat amb
què es va desenvolupar el taller. Tothom estava
força concentrat en realitzar la seva figura. I al
final en van sortir prop de les 200 (comptant els
xais, porcs i gallines, és clar!). Els fusters-pintors
van dissenyar un quadre per envoltar l’espai del
pessebre que va quedar molt “xulo”. I per compensar l’esforç, un berenar força saludable ens estava esperant.

El resultat ha estat un pessebre de mil colors i mil
detalls. Calia que li dediquessis uns minutets per
poder gaudir de totes les figures… si t’hi fixaves,
podies trobar un hort amb cols i pastanagues, un
pou, un caganer i una caganera, diversos angelets,
floretes, arbres guarnits, un grupet fent cagar un
tió de nadal, ninots de neu, i per suposat el naixement i els reis mags.
Vull donar les gràcies molt sincerament a totes
les persones que venen a compartir una tarda i a
col·laborar en un projecte comú com és el de fer
el pessebre de Sant Feliu de Buixalleu. Cada any
és millor.
Fins a la propera!

"Tothom estava força concentrat en realitzar la seva
figura. I al final en van sortir
prop de les 200 (comptant
els xais, porcs i gallines, és
clar!). Els fusters-pintors
van dissenyar un quadre per
envoltar l’espai del pessebre
que va quedar molt xulo."

Estel·la Ruiz de la urbanització Ducat del Montseny
Tant sabut com és que després de la tardor ve
l’hivern, a Sant Feliu és ben sabut que amb
aquesta estació de l’any arriba un bon esdeveniment: la festa d’hivern. Amb els concursos de fotografia, Musical.ly i dibuix quedaven
poques excuses per a no participar: hi havia
possibilitats per a totes les edats!

Amb aquestes referències... a la propera
m’apunto de participant!
Per a la festa de 2018 us volem animar a participar-hi, i: no us penseu que a canvi de res.
No! A canvi d’una bona tarda animada que
acabarà sucada amb xocolata desfeta i un bon
tall de coca.

Aquesta vegada amb la novetat del concurs de
Musical.ly, on es presentaven vídeos musicals
en play-back, van quedar paleses les ganes per
animar-nos de l’Ajuntament i les ganes de festa de tots els assistents.
La festa ja va iniciar-se a les 16.30 hores amb la
sala plena d’inflables per als nens.
El poliesportiu es presentava ple de famílies i
coneguts, grans i menuts.
Just en entrar hi estaven disponibles els vídeos
musicals dels participants al concurs, es podien
visualitzar tots els vídeos i actuacions. Increïble, el talent! Potser entre ells hi havia algun
artista futur sobre el qual podrem comentar
els seus inicis. També en entrar es podia gaudir del pessebre fet amb plastilina en el taller
organitzat el dia 6 de desembre.
Entre nervis, rialles, carreres infantils i converses va començar l’entrega de premis, on tot
participant va sortir guanyant! Perquè si no
vas quedar entre els tres primers unes xocolates van ser un dolç premi a l’esforç i la participació.
Dels meus dos petits participants us puc dir
que van passar-s’ho d’allò més bé:
- “És un bon moment per divertir-nos i passar-nos-ho bé. Estàs amb la família... i sempre hi ha premi!”
- “Em va agradar molt i m’ho vaig passar
molt bé gravant el Musical.ly amb la mama.
No vaig guanyar el premi gran, però la xocolata estava boníssima!”

"La participació en el concurs de dibuix va ser de 84 nens i nenes fins als
16 anys i de 15 adults. També hi va
haver 23 participants en el concurs de
fotografia i 18 en el de Musical.ly."

Sant Feliu és actiu

FESTA D'HIVERN_10 de desembre
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Quina per la marató_ 17 de desembre
Mònika Romaní de Can Matauet
El passat 17 de desembre ens vàrem tornar a
reunir a la Sala Polivalent del nostre poble, per
posar el nostre petit gra de sorra solidari per a
La Marató de TV3 d’aquest any, dedicada a les
malalties infeccioses.
Per mi aquest any va ser especial per dos motius:
perquè el meu home, en Vicenç de Can Matauet,
tornava a cantar els números de la Quina i perquè va ser el primer any, i de molts que vindran,
que compartirem amb la nostre nineta, la Isona.
Va ser una tarda per compartir amb família,
amb amics, amb la gent del poble… i alhora
vam col·laborar amb una causa que, per desgràcia de moltes famílies, han de viure.
Des de feia dies que l’organització, tot de voluntaris, anaven preparant-ho tot. El dia abans, els
llums de la Sala Polivalent estaven preparats per
acabar els últims preparatius: muntar les quines
(amb la col·laboració de moltes entitats, empreses i particulars), preparar les taules (adornades
amb les manualitats realitzades per l’Esbart
Dansaire Montsoriu), les proves de so, la barra
dels Joves de Sanfa (que també donaven la seva
recaptació d’entrepans i begudes)... i sobretot
amb l’esperança de recaptar la major quantitat
de diners possible per a aquesta Marató.
A quarts de cinc ja començaven a entrar els primers assistents a la Sala. L’ambient es començava a pintar de solidaris colors.
Tot era a punt. En Vicenç i l’Edu eren dalt de
l’escenari. Les taules eren plenes. Els cartrons,

repartits. I els premis a punt de marxar a casa
dels afortunats.
En Vicenç va començar amb una explicació de
cap a on i qui anava destinada la recaptació
d’aquest any. I tot seguit va cantar els números
de la primera quina del vespre.
Jo vaig agafar un cartró. No amb l’esperança
que em toqués alguna cosa (doncs com bé diuen
“afortunada en l’amor, desafortunada en el
joc”)... sinó per guardar-lo a la caixa de records
de la Isona; amb totes les coses que compartim
amb ella.
Les hores van passar amb alegries per als que
havien tingut sort i amb l’esperança dels qui no
els havia encara tocat. Ja gairebé a les acaballes; els Joves que portaven el servei de bar oferien els seus últims entrepans i begudes a 1 €.
Acompanyats dels fuets que repartien en Vicenç
i l’Edu... i que els assistents tallaven per fer el
pica-pica abans de sopar.
Una tarda-vespre diferent. Esperant l’any vinent.

"I entre tots vam recollir 5.951,10 €"

Núria Rosell de Can Campeny
El dia de Nadal a Gaserans, just abans de la missa, uns quants nens i nenes de Sant Feliu fem
una petita representació d’Els pastorets.
Representem la història del naixement de Jesús
i la dels pastors que el volen anar a adorar. És
divertit perquè sempre apareixen els dimonis,
que fan trampes i diuen mentides per impedirho, i també hi ha els àngels, que acaben salvant
la situació.
Tot i que any rere any fem Els pastorets a Gaserans, el que diem i expliquem sempre canvia
una mica, cada any és una nova aventura. El que
no canvia mai és que quan surten els àngels els
dimonis cauen a terra vençuts i acaben marxant
arrossegant-se i sempre acabem l’obra quan els
pastors van a adorar el Nen Jesús a l’establia.
Després cantem una cançó divertida per celebrar-ho!
Per preparar la representació assagem 3 o 4
setmanes abans, els diumenges al matí. És una

manera de divertir-nos, d’aprendre, d’estar amb
amics del poble.
Som una bona colla fent Els pastorets! I aquest
any hem tingut una Nena Jesús de veritat: la Isona Bosch, que té pocs mesos i no ha plorat en
tota la representació.
També hem tingut música en directe: la Núria
Sabadell ha tocat el piano, la Mireia Gómez la
flauta i jo una cançó amb la guitarra.
L’anècdota d’aquest any és que per fer veure
que els pastors sopàvem, la Júlia Fugarolas ha
portat una llonganissa per menjar de debò,
però a l’hora de la representació no teníem ganivet i ens l’hem mig menjat a mossegades, ha
sigut molt divertit i gairebé se’ns escapa el riure
davant de tothom.
L’Anna Masferrer i l’Anna Sanitjas preparen el
que hem de dir, la roba, la música i als assajos
tenen molta paciència perquè a vegades no els
hi fem gaire cas...
Aquest any en
Virgili Fernández
s’ha fet càrrec de
l’equip de so i
l’Ajuntament de
Sant Feliu ens ha
pagat capes noves per als dimonis i unes ales supergrans per als
àngels.
Esperem
que
l’any que ve puguem seguir fent
Els pastorets, amb
companyia dels
amics i familiars,
i que si tornem a
menjar llonganissa algú es recordi
de portar el ganivet...

Sant Feliu és actiu

pastorets de gaserans_ 25 de desembre
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CARTA PER ALS REIS D'ORIENT_ 26 de desembre
Íria i Oriol Xamaní de la urbanització Can Noguera
Són les deu de la nit i uns nervis a la boca de
l'estómac no ens deixen dormir, estem nerviosos,
ansiosos, amb moltes ganes de tornar a veure el
patge reial, i tots aquests sentiments junts fan
que no hi hagi manera de dormir. A veure si
arriba la son i descansem bé. Ho necessitem, per
poder demà estar ben desperts i viure al màxim
el gran moment que viurem. Expremerem cada
minut d'ell per així poder guardar-lo a l'apartat
dels bons records de quan érem petits.

Després d'un bon esmorzar, anem a casa els avis.
Ells viuen a Gaserans, un poble molt bonic amb
molt bona gent. Intentem anar a totes les activitats que organitzen, i avui la nostra carta serà
entregada en aquest petit però gran poble.
Són les nou del vespre, ja som a casa i us volem
explicar com ha anat.

Obrim un moment els ulls per mirar que la carta
amb totes les coses que volem que ens portin segueix a sobre la tauleta de nit. Aquest any hem
intentat ser bons nens, hem fet alguna trapelleria, però en conjunt ens hem portat força bé.
No demanem gaire coses: ja som una mica més
grans i entenem que hi ha molts nens al món,
i alguns d'ells ho necessiten més que nosaltres,
així que, amb poques coses estarem contents.
Són les vuit del matí, obrim els ulls, avui és el
gran dia! Després de gairebé un any tornarem
a entregar la carta, quines ganes! Encara falten
unes hores, però com que tenim moltes coses a
fer passaran ràpid.

La Sala Polivalent estava molt ben decorada,
no faltava detall. Els nervis a l'estómac anaven
en augment, i després d'esperar una estona, ha
arribat el gran moment, el rei ha arribat acompanyat de dos patges. Hem esperat el nostre
torn, i quan ens ha tocat, hem pujat a l'escenari
i els hem entregat la carta. Ens han fet alguna
pregunta i nosaltres les hem contestat totes. Estàvem una mica nerviosos, però han sigut tan
simpàtics que els nervis al final ja no els teníem.
De regal ens han donat unes llaminadures que
ara ens menjarem després de sopar. Estem molt
contents i esperem que ens portin el que hem
demanat.
Hem de dir que uns dies més tard, vam rebre una
carta de Ses Majestats els Reis. Va ser tota una
sorpresa, mai ens havia passat, la guardarem
sempre. Ara ja han passat dies de tot això, però
tornem a tenir ganes de tornar-los a veure.

Esther Guilana
Aquest any sí que podem dir que la quina eròtica organitzada per l’Associació Tractomotor
Clàssics de Sant Feliu de Buixalleu, el dissabte 30
de desembre de 2017, ha batut rècord absolut
d’assistència! Increïble, però cert, a les 22.45 h ja
no quedaven entrades per la 3a Quina Eròtica.
Encara hi havia cua fora la Sala esperant el
torn de comprar els cartrons i accedir-hi. Quan
l’organització va dir que ja no hi havia entrades,
la gent no s’ho podia creure, s’havien exhaurit
els cartrons! Alguns van decidir marxar resignats, ja que es van quedar a la porta, mentre
d’altres van decidir quedar-se una estona, fent
el toc, observant l’inici de la nit i intentant trobar algun espai lliure per asseure’s, cosa impossible!
Veure per creure, fins i tot l’organització estava
sorpresa de l’allau de persones que havien assistit a la quina. Totes les cadires i taules de la Sala
Polivalent estaven ocupades, les grades i escales
atapeïdes, a la Sala no hi cabia ni una agulla.
Tothom estava entusiasmat i amb ganes de passar una gran vetllada.
La nit va començar amb puntualitat, tots al seu
lloc amb el corresponent lot individual de la quina... asseguts i preparats, la nit seria llarga. A
més, aquest any dins el lot hi havia una bossa
amb tres llaminadures de color vermell passió i
amb forma de maduixa. Que, per cert, eren boníssimes.
Com cada any, entre quina i quina
hi havia algun entreteniment: a vegades sortien els
gogós tractoristes
de Sant Feliu, que
ens llençaven fuets
o gometes; vam tenir tres espectacles
per veure cuixa, és
a dir, primer una
noia sola, després

un noi sol i per acabar un striptease mixte. Tots
tres van estar molt bé i, com sempre, van haverhi voluntaris del públic que van interactuar als
xous.
Com que el locutor no calla mai, feia jocs amb
la participació del públic ocasionant petites rivalitats entres els sectors (costat dret, costat
esquerre, grada dreta, grada esquerra, al mig),
fins al punt que va haver-hi un empat entre dos
sectors i per desempatar va demanar quin seria
capaç de recollir més roba interior en quinze minuts! L’havien de portar sobre l’escenari per fer
el recompte. Al principi semblava que a la gent
li costaria, però la situació es va anar animant i
els dos grups van aconseguir un munt de roba
interior. Les noies es treien els sostenidors, els
nois mitjons i calçotets. En definitiva, tot un espectacle. La resta del públic ens vam fer un bon
fart de riure i al final va guanyar un sector per
una diferència 2 o 3 peces. El que va ser complicat era tornar a cada persona la peça de roba
interior corresponent, després de la barreja que
hi havia hehehe.
En definitiva, la quina va finalitzar gairebé a les
4 h de la matinada, va complir les expectatives
esperades per tothom, com cada any. I veient
l’èxit obtingut, segur que l’any vinent hauran
d’incrementar l’aforament. L’organització, immillorable.

Sant Feliu és actiu

3a QUINA ÈROTICA A SANT FELIU… MARCA
LA DIFERÈNCIA_ 30 de desembre
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Quina de cap d'any_ 1 de gener
Meritxell Codina del carrer Ignasi Sagnier
Uiii, la quina de Perxa d´Astor! La il·lusió de
tothom! Això és el que va passar el dia 1 de gener a la quina que vam organitzar tots el jugadors del Club de Bitlles catalanes Perxa d’Astor,
per quart any. Unes 600 persones van passar la
tarda mirant a veure si els tocaria alguna quina,
i entre una quina i l’altra tothom s’aixecava perquè els tiràvem fuets. Vam començar a repartir
les superquines (Gourmet, l’arrossada, la calçotada…) i la quina més volguda per tots: la quina
especial (que incloïa un televisor). Vam passar
una tarda magnifica entre tots. Alguns es van
emportar alguna cosa, i altres, no!

"Unes 600 persones van passar la
tarda mirant a veure si els tocaria
alguna quina."

Melcior, Sa Majestat el Rei Blanc
Un any més, els reis mags estem molt contents
d'haver vingut al vostre poble, Sant Feliu de
Buixalleu, i haver trobat uns nens i nenes tan
macos i simpàtics.
Recordeu que heu de fer bondat, creure els pares, germans i avis, i estudiar molt. Així l'any que
ve ens tornarem a veure.

Espero que hagueu gaudit molt dels vostres regals.
Fins aviat!

Sant Feliu és actiu

reis a casa_ 5 de gener
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José María
Mena
Álvarez

Entrevista
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Exfiscal en cap de la Fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i veí de Sant Feliu
Esther Gubert de les Casetes de Can Nualart i Dolors Vilà de Can Palet

Va néixer el dia 1 de desembre de 1936 a Villarcayo, província de Burgos. Fill, net i besnet de
juristes.
Casat amb Júlia Maiques Azcarraga l’abril de
1964, amb qui té 2 filles i 4 nets.
Ja de ben petit sabia que seria advocat, influenciat per una família jurista. Va estudiar dret i
posteriorment va fer oposicions per fiscal. Va tenir molt clar que volia lluitar contra la dictadura
i si podia des de dins.
Sempre ha estat una persona lluitadora per les
causes justes, incansable en el seu treball i com
diu ell mateix: “He sigut molest per a molta
gent.” D’aquí que la primera destinació fos a
Santa Cruz de Tenerife, on va estar-hi del 1964
al 1967. Ens explica que en aquells temps tot
estava per fer i allà encara més. Hi havia molta
diferència entre rics i pobres. Es treballava en
condicions poc segures, sobretot a les obres...
i és allà on, com a conseqüència d’un accident
laboral en què varen morir 14 treballadors, va
aconseguir que els empresaris anessin a la presó. Però hi havia molta corrupció immobiliària,
molts interessos, molt amiguisme i retorn de fa-

vors... a causa d’aquest cas, el varen traslladar
forçosament, com a càstig, a Barcelona. Catalunya era un zona on poca gent volia venir: molta feina, més nivell de vida, canvi d’idioma... Ell,
però, ho va acceptar, havia estudiat a València i
entenia perfectament l’idioma.
Ens comenta que a Barcelona, als anys 70, mentre estava de fiscal: “La repressió penal i política
eren molt grans. Hi ha havia moltes manifestacions, vagues... i tot era il·legal i es detenia molta gent, que eren torturats. Els fiscals obríem
causes per les tortures, que s’arxivaven ràpidament. Els jutges en aquella època eren poc democràtics.”
Posteriorment el van enviar, altre cop com a càstig, a Lleida. No es conformava amb la situació
actual i junt amb altres juristes i lluitadors com
ell, en agrupacions clandestines en aquell moment, intentaven millorar el país i fer caure el
règim.
Més tard, l’any 1975, el varen destinar a Barcelona. Allà va ser on va portar més casos, fins i tot
de famosos, però quan li preguntem per si vol
destacar algun cas, ens diu: “Sempre recordo el

Junt amb Carlos Jiménez Villarejo, van aconseguir canviar l’esquema de la fiscalia i fer-la
més moderna i àgil. Varen descentralitzar els
jutjats, fent sortir els fiscals dels jutjats de les
capitals i així aconseguir una aproximació al ciutadà de les poblacions més petites; també que
s’especialitzessin per obtenir una altra manera
de treballar.
Es va jubilar als 70 anys, i va ser llavors quan li
varen oferir una altra feina del que se sent molt
orgullós i molt útil. Forma part del Comitè de
Prevenció de la Tortura i Maltractaments, que
depèn del síndic i està vinculat a les Nacions Unides. Una vegada a la setmana visiten presons,
centres de menors, residències d’avis... per fer
informes de males praxis en els centres. El que
li agrada més és veure com en aquests centres
sempre hi ha persones amables, justes, lluitadores... que fan que el centre funcioni el millor
possible.
Fa 29 anys que viu a Sant Feliu i li preguntem
com va venir a viure-hi. Ens explica que va ser
quasi per casualitat i que amb la família varen
estar molts anys en una casa de Montnegre, fins
que per diferents motius es varen plantejar canviar, però buscant un entorn semblant. Així que
un dia la seva dona va comprar el diari i va llegir
un anunci d’una casa que es venia en un petit
poble: Sant Feliu. Ell sempre ha estat amant de
la tranquil·litat i amb ganes de caminar per la
muntanya. Sant Feliu era un bon lloc per desconnectar.
És membre de l’Associació Catalana de Juristes
Demòcrates, de la qual va ser el president durant 4 anys. És una associació en què fan debats
i posen en comú temes jurídics.
També volem esmentar que el 2010 va rebre la
Creu de Sant Jordi, atorgada per la Generalitat
de Catalunya i que el mateix any va pubilcar el
llibre De oficio, fiscal.
Per últim, li preguntem per com veu la situació actual a Catalunya. És molt directe. Ens diu:
“Tenim presos polítics.” Ens comenta: “Tècnicament, en aquest cas, no existeix el delicte de
rebel·lió; el de desobediència, sí.” I hi afegeix:
“Llegiu l’article 155 de la Constitució i veureu
que és un article sense desenvolupar, i per tant,
no s’havia d’aplicar com s’ha fet.”

Què és un fiscal? És la persona encarregada de
defensar l’interès social amb imparcialitat. En la
base penal es dedica a acusar, però en algun cas
també pot defensar. (Ex: en el cas d’en Garzón la
fiscalia el defensava.)
L’estructura de la fiscalia és jeràrquica.
Àmbits que hi ha a la justícia: penal, civil,
contenciós administratiu i social.
L’estructura esquemàtica és:
Per sobre de tot hi ha el CONSELL GENERAL DEL
PODER JUDICIAL, que és l’òrgan de govern del
poder judicial d’Espanya.
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L’any 1996 fou nomenat cap de la fiscalia del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
substitució de Carlos Jiménez Villarejo. Va estar
en aquest càrrec fins que es va jubilar, el 2006.
Seguint amb els seus principis, en aquest càrrec
també va tenir diferències amb els seus superiors per defensar causes justes.

Resumint, hem estat amb un home sensat, just,
amb molta experiència... En aquesta entrevista el
temps se’ns va aturar a la primera paraula seva.
Molt clar en les seves explicacions. D’aquelles
persones que no et cansaries d’escoltar.

TRIBUNAL SUPREM DE
JUSTÍCIA ÀMBIT ESTATAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA PER COMUNITATS

AUDIÈNCIES PROVINCIALS
(Girona)

PARTITS JUDICIALS
(Santa Coloma)

JUTJATS UNIPERSONALS
En els jutjats unipersonals i en els partits judicials és on s’instrueixen els casos i es resolen a les
audiències provincials.
A part queden el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL i
el de COMPTES.

Li volem agrair la xerrada tan interessant
que vàrem tenir i volem desitjar-li que el
canvi que farà a partir d’ara li permeti gaudir molt de les passejades per la platja.

Entrevista

casos de les persones més humils, que no tenen
els periodistes al darrere. Per ells, la justícia és
més complicada.” Ens comenta que ell ha tractat tots els casos imparcialment i sense tenir en
compte qui eren, intentant ser el més just possible. A Barcelona va fundar la Unió Progressista
de Fiscals.

ADF
Guilleries-Montseny
Josep Riera de Can Puig

Les nostres entitats
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Vaig estar molt content amb la gran participació de gent a la reunió que va convocar
l’Ajuntament pel tema de les franges de protecció.
Prevenció:
Imagineu-vos per un moment:
- Les franges de les cases, granges, urbanitzacions, zones industrials...
- Els camps treballats després de segar.
- Carreteres municipals arreglades i vores segades, però també les de cada casa nostra i
les que tenim marcades com a estratègiques
i altres.
- Punts d’aigua plens.
- Hidrants senyalitzats i en bon funcionament.
- Franja de Sant Feliu a Grions.
- Franja de Casaramones a Massanes.
- Franja de Gaserans al castell de Montsoriu.

- I, perquè no, algun antic camp que ara és
bosc, conreat.
- Posats a demanar, que plogui cada quinze
dies.
Per l’estiu:
- Central de coordinació al Parc de Bombers.
- Càmeres al castell de Montsoriu.
- Voluntaris per ajudar als bombers.
- Cubes per donar aigua als bombers.
- Tots nosaltres atents a qualsevol fum i trucant al 112 i altres canals del poble.
- ADF de tota la comarca i comarques veïnes
que poden ajudar.
- Molta precaució amb els petards, burilles,
tallant aquell ferro amb la radial i qualsevol
altra cosa que pugui causar un incendi.
Ja fa molts anys que s’hi està treballant i entre
tots ho anem aconseguint.
No dubtis en posar el teu gra de sorra.

Josep Riera de Can Puig

Poc després, quan es va acabar la cacera:
- Ostres, Marcel, jo l’he sentit i em pensava
que et sortiria.
- Jo també, però al final només he vist les
mates que es movien, i això que ha passat
molt a prop!
- Havia de ser molt gros perquè feia molta
fressa.

- I tant, i no anaven gaire lluny!
- No, no...
- Marcel, què farà demà el Barça?
- Sí, què vols, guanyar, són molt bons i aquest
entrenador els sap motivar o no ho sé, però
hi van molt. I en Messi, “Ole tu”.
- I la política, què?
- Ja pots comptar...
- Va, deixem-nos d'històries i anem per feina.
Ens faràs arròs avui?
- Si vols sí, però no el comparis amb les teves
paelles...
Converses habituals entre companys.

- Si, i tant, guaita aquells brucs que remouen
tot, un metre més a prop i ja l’hagués vist.

Home polivalent i generós, sabia escoltar i dir
les coses quan tocava, molt apreciat per tota la
colla.

- Ostres, llàstima! Jo pensava que em sortiria
a la meva parada.

Han sigut molts anys, moltes històries de la cacera, esmorzant, escorxant, a la junta...

- Sí, jo també, però quan he sentit que tu no
tiraves, he pensat, ara sí que és meu.

Una gran persona.

- I els gossos? Sí que hi anaven fort, quin empait!

Et trobarem molt a faltar.

Les nostres entitats

Ahir vaig anar a fer una volta i vaig passar per
on vam estar caçant l’últim dia. Recordo aquella
emoció: “Alerta, Josep! Puja un senglar gros, ja
sento els gossos!” De cop em surt una llebre, i
sento el senglar que passa per sota. La següent
parada era la d’en Marcel, però ell només va
veure les mates que es movien. Prudent com el
gran caçador que era, va decidir no disparar.

27
març 2018_Sant Feliu Diu 39

Colla senglanera
Sant Feliu de Buixalleu i
Grions

Esbart dansaire
Montsoriu

Carla Fugarolas de Can Perxistor i Rita Ramon de Can Verneda

Les nostres entitats
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Comencem nova temporada carregats d’energia
per les actuacions que ens venen. Aquest any
som en total 22 balladors, amb una incorporació
nova, que és l’Arlet de Cal Ferrer de la Serra.
Des de l’esbart ens agradaria molt que hi
haguessin noves incorporacions, així que si teniu
de 3 a 17 anys esteu benvinguts a provar-ho. Us
esperem els divendres a les següents hores (aquí
us deixem els nous horaris): Juvenils (de 12 a 17
anys) de les 16.15 a les 17.45 h; mitjans (de 8 a 11
anys) de les 18.00 a les 19.30 h, i les més petites
(de 3 a 7 anys) de 18.00 a les 19.00 h. El local
segueix sent el mateix: Cal Mestre a Sant Feliu
de Buixalleu.
Les monitores segueixen sent la Berta, que porta
el grup juvenil i mitjà, i la Sílvia, que ara està
amb les més petites de la colla.
Hem pensat que us podria interessar saber com

Esbart Dansaire
Montsoriu

funcionen els nostres assajos, així us feu una
idea de com treballem:
Primer de tot comencem estirant cada setmana
amb diferents estiraments, i així ens comencem
a activar. Tot seguit, comencem a assajar i
aprendre els balls que uns dies després ballarem
davant d’un públic a diferents poblacions durant
aquesta temporada i per acabar ho finalitzem
fent una petita relaxació per relaxar el nostre
cos.
No volem oblidar-nos de mencionar aquesta
amistat que es va formant amb els companys,
que al llarg del temps es van fent com una petita
família.
Esperem que tinguem una molt bona temporada
i que les coses ens vagin igual o millor que
la temporada passada, que vam acabar la
temporada amb unes petites colònies.

20 1 7

naixements

Total naixements: 8

orbe
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Carlota Mauro Montplet
Can Marc

, i els meus pares es van
Hola, Sóc la Carlota. Vaig néixer el dia 23 de maig
enamorar de mi.
tiets i la reina dels
Sóc el trastu de la meva àvia, la primera dels meus
meus papes.
Sóc ½ argentina i ½ catalana.
Tinc una rialla que enamora a tothom.
gatet i el meu gosset.
Visc a Can Marc, a Grions i torno boigs el meu

Vinyet Soms Pla
Villa Massaguer

Sóc la Vinyet, vaig néixer l’11 de Juny, i no cal dir que sóc un
bitxo, prou que es veu a la foto. Això sí!, els àvis, la tieta i els
pares tot i que van de bòlit estan encantats!!

Isona Bosch Romaní

Enzo Santos Freixas

Can Matauet

Can Freixas

Girona.
Hola! Sóc l'Enzo. Vaig néixer el dia 20 d'agost a
diuen
s
pape
Els
.
Sara
la
i
Toni
Els meus pares són en
arpass
i
riure
molt
que sóc bon minyó! M'agrada
m'ho bé!

Gerald Pla Mazur
Carrer Montseny

el
Aquí tenemos al Gerald, el rey de la casa! Nació
7 de septiembre.
Para nuestro hijo :-)
Tú eres la razón por la cual nos hicimos más
fuertes...
Pero sigues siendo nuestra debilidad!
TE AMAMOS, mamá y papá.

a nineta, la
L’alegria de la casa. El 18 d’agost va néixer la nostr
nostres
les
que
dia
ix
mate
Isona. Va arribar com un angelet el
millor
e
nostr
el
És
re.
vides es varen unir, fa cinc anys enre
ara ja
que
i
lia;
famí
regal fet realitat… l’inici de la nostra petita
està completa.
llàgrimes als ulls només de pensar
les
n
caue
Encara ens
la seva
l’alegria que ens va fer quan vàrem poder veure
dia, i ella ens
carona aquell vespre. Havíem lluitat per aquest
sempre li
va triar perquè fóssim els seus pares, cosa que
agrairem.
sobretot
La cuidarem, l’ensenyarem, la mimarem… però
.
arem
l’estim
re us regalarà
I aquí la teniu… perquè quan la veieu ella semp
un somriure.

Defuncions 2017:
6 dones i 5 homes

Horitzons
David Gamarra de les Casetes de Can Nualart

Relat curt

març 2018_Sant Feliu Diu 39

30

Les estacions passaven i, a mesura que els boscos
es tornaven més rics i bells, nosaltres ens tornàvem
més savis. Després del meu despertar vaig aconseguir també el seu i els dos vàrem fer créixer els
nostres esperits.
Descobrírem formes de canviar el nostre entorn
i quan el sol marxava la nit s’il·luminava amb la
llum dels nostres experiments. Amb el temps
podíem utilitzar els elements de la terra per fer
llànties on capturàvem la llum, i les nostres cases
sempre eren plenes d’un lleuger resplendor. A mi
m’agradava el sol i així omplia amb la seva llum
les meves llànties, mentre que les estrelles i la lluna eren les preferides del meu company; quan ens
trobàvem, cadascú amb la seva llanterna, les llums
es trobaven i creaven una nova claror que fonia
les ombres en lloc d’apartar-les i que transmetia
encara més vida a les plantes que la trobaven.
Cada cop que creàvem quelcom nou ens separàvem del nostre element, però això només feia
que viatgéssim més per redescobrir què havíem
perdut.
Els nostres viatges es multiplicaven, car ara no
anàvem mai sols i eren rars els moments que ens
separàvem tot i les nostres diferències.
Al cap d’un temps vàrem descobrir un lloc completament nou. No l’havíem sentit ni vist mai. Començava amb un gran bosc d’arbres foscos que
s’extenia cobrint tota una vall amagada. Ens hi
vam endinsar i realment semblava que la foscor

sortís dels arbres, com si s’emportessin part de la
llum que queia. Això no era natural, almenys no
del tot.
Avançàvem cap a les entranyes d’aquell estrany
lloc, a cada passa que donàvem sentíem les plantes vigilant-nos, i no va tardar gaire a fer-se fosc,
una foscor espessa i quasi sòlida ens envoltava.
Aquella nit no hi va haver descans, les estrelles no
es veien i al nostre voltant el silenci ens feia sentir
intranquils. Vam crear llums que l’únic que van fer
va ser donar formes a les ombres. Es sentien sorolls
estranys, com si una tempesta hagués esclatat en
veu baixa, ens amenaçava. Finalment va arribar el
matí.
Aleshores vam seguir, avançant cap al cor del bosc.
Quan el sol ja baixava del cel els arbres es varen
obrir i davant nostre va aparèixer un llac d’aigües
clares amb una illa al centre. Aquell no era un llac
normal: les seves aigües reflectien la llum dels estels que començaven a aparèixer al cel d’una manera especial. No sé com explicar la sensació, però
era com si el poder que vam trobar al bosc sortís
d’allà.
La segona nit va caure amb nosaltres a la costa
d’aquella aigua màgica i, enmig d’aquella quietud
vam sentir un nou so: unes veus que cantaven. En
l’illa del llac vivien altres éssers com nosaltres.

CONTINUARÀ...

casaments 2017
se n’han celebrat 5

Beatriz Rivera i Rosa María Burgos
d’Hostalric

El passat 18 d’agost va arribar el gran dia per a nosaltres i vam poder complir un
somni, ens vam casar! Va ser un dia molt especial, ja que vam estar envoltades de
familiars i amics. Gràcies per voler formar part d’aquell dia i fer-lo tan emotiu.
Gràcies a tots pels quilòmetres recorreguts i els que ens queden per recórrer junts.

a
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i
Felic
tots!

50 anys de Concurs
de Pessebres

50
anys!

Esther Gubert de les Casetes de Can Nualart

Com va començar? Doncs com comencen totes
les coses: un grup de persones amb ganes de
moure el poble i voler conservar les tradicions
que unes a les altres s’animen i tiren endavant
un projecte, sense saber moltes vegades si pot
arribar gaire lluny la idea.

Inicialment era un concurs de les tres parròquies
i la festa es feia a Sant Feliu. Després, durant
molts anys, només es va mantenir a la parròquia
de Grions. A partir del Nadal de l’any 2000 es va
tornar a obrir a les tres parròquies del municipi
amb ajuda econòmica de l’Ajuntament.
Gràcies als que varen començar el concurs,
gràcies als que seguim movent-lo, i gràcies
als que seguireu aquest petit projecte que
s’ha fet gran.

Reportatge

Petits records...

Pessebre de Cal Minyó, any 1981
Pessebre de Can Iglesies, any 1980

Pessebre de Can Cerdanya, any 1986
Pessebre de Mas Sant Segimon, any 1981

Pessebre de Cal Trempat, any 2006
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S

ón molts anys, si ho mirem amb la mirada
d’un nadó, i són pocs anys, amb la mirada
d’un vell savi.
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Pessebre de Cal Fogué, any 2009

A

quest any reunim un grup de gent per
organitzar el concurs, fem 50 anys!
Alguna cosa especial hem de fer: primeres
reunions i cares noves amb ganes i idees
diferents. Que bé!
Molts records, moltes historietes...
aventures molt llunyanes!

Reportatge
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moltes

- Te’n recordes amb el tractor, quin fred!
En Joan de Can Nualart ens portava a
tots de casa en casa, asseguts a les bales
de palla. Quins temps! Ara no es podria
fer! Massa responsabilitats.
- I mossèn Joan, a dalt a l’església de Sant
Feliu, quan pujaves a recollir el premi ja
te’l tenia a punt i et deia: “Agafa aquest
llibre, que és molt interessant.” I no
tenies més remei que escollir el que et
deia. Quants records!
- Buuuffff! Sabies quan entraves en
una casa, però no l’hora de marxar,
que si seieu, que mengeu alguna cosa,
escalfeu-vos...
- I amb el 4L de Can Nualart també rèiem
molt!
Després de tots els records hem de començar a
treballar i pensar què fem d’especial, el temps
se’ns tirarà a sobre...
- I aquell dia que mossèn Rossendo ens
acompanyava i vinga xerrar i xerrar a
cada casa que paràvem... No sé pas a
quina hora vàrem anar a dinar! Mare
meva!
- I quan anàvem carretejant adolescents
als cotxes cantaven i feien trapelleries a
les cases...
- I l’any en què feia molt i molt fred i
de jurat només anàvem dos? Quines
peripècies!
Vinga, a veure si ens surt alguna cosa de profit!
Fem pluja d’idees:

A mesura que s’acostava el desembre anem
acotant les idees i els actes que volem fer, tot i
que ens seguim perdent en els records:
- Hem vist molts tipus de pessebres
durant aquests anys. Hem vist pessebres
molt bonics, dins de piscines, nevats,
dins de forns, casetes de nines, botes,
paraigües... Hi ha gent que s’ho passa
molt bé fent el pessebre sol o amb la
família...
- I els que els fan de materials diferents
i sobre els arbres? Quina imaginació que
té la gent!
- De fet, cada any tenim sorpreses molt
agradables.
- Va, seguim amb la reunió, que no
acabarem mai!
Sempre hi ha alguna persona que ens fa retornar
a la realitat. En una de les primeres reunions va
sorgir la idea de fer una gimcana.
- Al fer 50 anys s’ha de fer alguna cosa
nova.
- I si fem una gimcana?
- Uf, que complicat! Com ho podem fer?
Anar parlant, parlant i al final ens surt fer un
concurs paral·lel en què hi pugui participar tota
la família. Farem unes endevinalles i després
s’amagaran tres objectes pel municipi i s’hauran
de trobar.
- Molt bé! Això rutlla. Quina idea més
bona. A veure si la gent s’hi enganxa.
Els dies per anar a veure els pessebres pel
municipi aviat queden clars. El dia de Sant
Esteve, com fa 50 anys, anirem a Grions, els
veïns ja estan acostumats a la nostra visita. I el
dissabte següent anirem a Gaserans i Sant Feliu.
Intentarem començar aviat per poder acabar al
matí.

- A l’hora del vermut, no sé si entrarà bé.

Decidim canviar una mica els escenaris de la
festa. Farem la missa i donarem els regals a
l’església i després farem anar a tothom al local
dels joves i allà passarem el vídeo de tots els
pessebres. Aquest any farem gravació de tots
els pessebres. I així aconseguirem copsar millor
cada detall.

Primeres reunions i moltes idees, molts records i
poca feina feta. De fet, queden molts mesos per
al desembre.

- Sí, sí. I quan tinguem tota la gent a dins
traurem un 50 fet de xocolata i bufarem
espelmes! Fem 50 anys!

- El regal com ha de ser? Busquem alguna
cosa gravada, o alguna de ceràmica, o
potser millor alguna cosa útil.
- Aquest any s’hauria de fer un pastís!
Fem 50 anys!

Les idees van donant el seu fruit.
I a acompanyar-nos amb música, els
preguntem al duet Amalgama?
Sí, ja fa uns anys que ens acompanyen
i ho fan molt i molt bé.
Mira que havien vingut grupets, que
si els de Sant Hilari, Vidreres, inclús els de
Massanes...
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Ja quasi ho tenim tot enllestit. Només ens
quedarà una última reunió per embolicar els
regals i parlar dels últims detalls. Al final ho
hem aconseguit! S’ha fet una bona feina amb
les reunions prèvies.
Arriba Sant Esteve i a les 10 tots els que volen
fer jurat ja hi són! Els donem una graella amb
els concursants i quatre instruccions. Això també
ha estat nou d’aquest any, i ha anat molt bé,
perquè els membres del jurat utilitzéssim el
mateix criteri. Fem goig: anem uns quants
cotxes plens que voltem el poble. I així mateix
el dissabte següent cap a Sant Feliu i Gaserans.

Estats a Can Sau

El Jurat del Concurs de Pessebres
d'enguany.
Fem goig: anem
uns quants cotxes
plens que voltem
el poble.

Aquest any també com a novetat i per celebrar
els 50 anys en tots els pessebres hi havia d’haver
alguna cosa que representés aquests 50 anys
de concurs. I, sorpresa novament! N’hi havia de
tots tipus. Hi havia molts números 50, de paper,
fet amb sorra, amb glans, 50 il·luminats, un on
hi havia les tres ermites i un tractor i remolc on
hi havia el jurat, un poema, programes antics,
exposició de fotos antigues... I inclús ens fan
un pessebre vivent! Increïble! Com sempre,
l’originalitat dels concursants supera totes les
expectatives.

Pablo Blázquez

Ja hem vist tots els pessebres. Per tant, ja fem
l'última reunió per preparar ben bé la festa.
Emboliquem regals i ho preparem tot, per no
tenir cap sorpresa. Estem contents, al concurs
de pessebres més o menys els mateixos inscrits
i al nou concurs familiar 10 participants que
han aconseguit trobar tots els objectes. Moltes
gràcies a tots.
La Caseta del Garduix

Reportatge
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Cal Trempat

Pessebre vivent de Can Verneda

Reportatge
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I la festa de cloenda...
La festa que aquest any s’ha fet el 21 de
gener transcorre segons el guió. Només
ens ha faltat el nostre mossèn Rossendo,
que està malalt. Molts ànims, mossèn.
L’església plena, es fa la missa, el duet
Amalgama va tocant les seves cançons i
a l’acabar es donen els records (tasses i
un clauer per a tothom), després del petit
concert cap al local dels joves i allà es
passa el vídeo... L'hem encertat!, queda
molt maco gravat en vídeo. I tot seguit
dos jovenets del jurat treuen un 50 fet de
xocolata i bufem les espelmes...

PER MOLTS ANYS!
I per acabar, l’aperitiu, que aquest any té
postres i cava.
Ha estat una festa emotiva on els records
han estat molt presents.
En el local també hi havia 3 diorames de
Rupit molt bonics.
Gràcies a tots!

Colla bastonera
Els Picasoques
Aquest any fem 10 ANYS!!
Ho celebrarem el dia 1 de
Maig a la Trobada de Santa
Bàrbara amb altres colles
bastoneres.
Us hi esperem!!

Envia’ns la
teva foto

Participa en aquesta secció amb
fotografies curioses, divertides o
anecdòtiques. Només cal que enviïs
la teva fotografia, juntament amb
el nom de l’autor i una breu explicació, a la següent adreça de
correu electrònic:
santfeliudiu@gmail.com

Els cirerers que anunciaven la primavera!
Anant per la "carretera nova" de la Batllòria cap a
Gaserans, a la dreta i repartits pel camp de davant de la
masia de la Verneda, uns cirerers avisaven de l'arribada de
la primavera.
No eren uns cirerers qualssevol, les seves dimensions,
l'àmplia i ben estructurada capçada, el gruix dels troncs
feien evident una edat important.
Un d'ells, amb unes mides molt més grans, n'era l'estrella.
Cada any el blanc de la seva espectacular floració feia
inevitable desviar la vista de la carretera per observar
l'espectacle que any rere any s'anava repetint.
Últimament es feia evident la seva decadència. Branques
seques avisaven que la seva fi s'acostava.
El dissabte 12 d'agost de 2017, l'home, amb l'ajuda de la
màquina, els va acabar arrencant. Deixats a terra, esperant
ser tallats i estellats per anar a parar a la llar de foc.
Un foc alimentat per una llenya molt especial que havia
sigut l'estendard de la primavera, per després donar
generosament una fruita dolça per al gaudi de persones i
d'ocells.
Joan Catafal de Can Bres

ANYS

Les Nostres Escoles. Part 1
Jaume Fugarolas antic estadant de Can Lleganya
Josep Pla de Villa Massaguer

Els nostres records
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Temps ha, les famílies dels masos dels pobles
rurals feien de pagès i vivien de les feines
del camp i del bosc. Totes les cases de camp
exercien l’ofici de pagès, conreaven els
cultius de subsistència, per poder aconseguir
just el necessari per al seu sosteniment. No
hi havia terres de regadiu amb bombes de
motor i, per tant, tampoc collites d’estiu. El
manteniment familiar depenia de treballar i
estalviar molt. Per tenir coneixement de les
societats antigues de Sant Feliu de Buixalleu
és necessari recordar els costums i les formes
de vida ancestrals dels pagesos, uns temps
pretèrits que es mantingueren invariables
fins a abastar la primera meitat del s. XX,
arribant a ben poques generacions enrere.
Les famílies vivien aïllades en les seves cases
i conreus, de propietat o de masoveria, amb
pocs contactes socials. Individualment, des
de petits, tan sols podien adquirir formació
instruint-se a casa seva amb els seus pares
i avis, únicament per si mateixos, amb les
seves pròpies experiències, creixent i vivint
sense poder afegir a la seva cultura rústica
cap coneixement de formació pedagògica.
Ja des de molt petits gaudien de poques
oportunitats de divertiment, ja que a casa,
per les necessitats que tenien de treballar
tots per poder viure, els instruïen a fer, sense
excepció, les feines per a les quals estaven
capacitats. Només disposaven dels joguets
creats pels seus pares a partir dels humils
jocs casolans fets per ells mateixos amb
andròmines de casa, o ideats per la pròpia
canalla seguint el seu instint. Els dies festius
s’ajuntaven per jugar els nois i les noies de
les cases veïnes, en colles separades, sabent
que els pares no els deixaven allunyar-se.
Per entendre l’aïllament cultural de les
societats antigues hem de tenir present,

Escola de Grions. Foto: Llibre de Grions

com a base històrica, la falta d’escoles
d’ensenyament per donar instrucció a la
canalla de pagès. Només hi havia petites
escoles per a minories elitistes, que depenien
de l’església o organitzades pels burgesos,
en les viles veïnes. La tradició parla de mitjan
s. XIX, quan els pares i avis de les famílies
pageses van començar a veure mestres
ambulants donant classes particulars a
petits aplegaments d’alumnes en algunes
de les principals cases, en principi pagats
amb espècies. Aleshores van començar a
valorar molt l’aprenentatge de les beceroles
dels seus fills i nets, perquè ells mateixos
entenien la falta que els feia poder comptar
i saber escriure i llegir una carta, amb
especial incidència en els llargs mesos de
servei militar dels nois joves, lluny de casa,
comunicacions que depenien sempre de la
voluntat d’alguna de les poques persones
que hi havia ensenyades. Però l’extrema
pobresa de la gran majoria de famílies els
impedia portar la canalla a les classes d’un
mestre de primeres lletres, privació que
els produïa un sentiment de discriminació.
A Gaserans només hem sabut conservar
dels vells, molt vagament, el record de les
primeres ensenyances de mitjan s. XIX,
així en Florencio de Can Roca deia que de
petit anava a la sala de Ca n’Esglésies, com
també s’havia parlat de l’entrada de Can
Pladevall, en unes èpoques en les quals és
clar que l’analfabetisme era general i només
aprenien els que podien pagar-s’ho.
A Sant Feliu de Buixalleu en Jaume Call
explicava que quan el seu pare era petit,
això succeïa a finals del s. XIX, passava un
mestre per una casa del veïnat, anomenat en
Bassils, a donar classes a la mainada que s’hi
aplegava, gràcies al qual alguns pogueren

Avançada la segona meitat del segle XIX, la
instrucció escolar dels nois es va generalitzar
lentament, i van arribar a anar a estudi màxim
dels 6 als 11 anys a les recentment establertes
escoles públiques de Sant Feliu de Buixalleu i

Les noies tenien encara menys temps
d’escola, anaven de minyones a cases grans
per ajudar a fer la feina de la casa, a vegades
eren tan petites que s’havien d’enfilar en
una cadira per arribar a rentar els plats als

Antiga escola de Sant Feliu de Buixalleu. Foto: Josep Roquet
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de Gaserans. Escoles només de nois, just per
aprendre de conducta i les normes bàsiques
fins a saber comptar, llegir, escriure una carta
i alguna descripció de geografia i d’història,
en deien aprendre les beceroles, ja que el
saber del mestre tampoc anava gaire més
enllà. La major dificultat del moment era
que l’Ajuntament pagava el més bàsic, però
els mestres cobraven poc i amb molt retard.
Els pares tenien assignades als mestres unes
mensualitats que els més pobres no podien
pagar. Aleshores les cartes s’ensenyaven a
escriure sempre amb la mateixa salutació
i amb el mateix acomiadament. Entremig
s’hi feia l’exposició de les informacions que
es volien trametre. Els infants que anaven a
escola no podien deixar d’ajudar en el treball
del mas tot el que podien, tant els dies que
feien falta a casa i no els deixaven anar a
classe, com els dies i les estones lliures de
col·legi. Molts d’ells, a 12 o 13 anys d’edat, ja
estaven llogats a masos grans a fer de pastors
o pastores de ramats de porcs i de vaques, o
de sagals per fer totes les feines a què podien
arribar. Pels mateixos temps a la rectoria de
Grions existia una escola només per a nenes,
uns temps en què les nenes eren ensenyades
per religioses. Tot i les precarietats, l’escola
iniciava un esdevenidor de gran culturització
tant individual com col·lectiva.

Els nostres records

aprendre «les beceroles i de comptar». Ja
establerta l’escola pública al nucli, sabem
que en els veïnats més allunyats, de difícil
desplaçament per als més xics, hi hagué
petites escoles particulars d’ensenyament
elemental. Així, a Can Pagès hi consta el
mestre Salvador Ginesta, escola que fou
obligada a tancar per l’Ajuntament l’any
1919. Acabada la guerra s’instaurà una escola
a Can Puig per donar classes de pàrvuls a uns
vint alumnes del veïnat de Sant Segimon,
regentada per un mestre que es deia Antoni
Valls i Puzo, el qual era apotecari i es dedicava
a vendre herbes medicinals a Llinars. L’estudi
tancà l’any 1946, quan ja eren prou grandets
per salvar la distància fins a l’Escola de Sant
Feliu de Buixalleu. Alguna mainada de
masos aïllats fins que tenien set o vuit anys
eren instruïts pels germans o els cosins més
grans. Als anys 1951-52, uns deu alumnes de
sis i set anys rebien l’ensenyament de Julita
Valls i Roca a la sala de Sant Segimon. Encara
a principis dels anys seixanta es muntà una
escola a la Matavella de Dalt amb uns deu
infants, en la qual feu de mestre en Ferran
Sureda i Rovira, de Can Sureda de Sant Pere
Cercada. Tingué una durada d’uns tres anys,
fins que es feren més grans per poder anar i
venir diàriament de l’Escola de Sant Feliu de
Buixalleu.
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gibrells del fregador de l’aigüera. Ja hem
vist que l’escola de nenes era a la rectoria
de Grions, però no hi anaven degut a la
poca disponibilitat dels pares i a la distància
que havien de superar, essent així que
les noies van tardar més temps a entrar a
l’escola que els nois. Fou l’any 1909 quan
s’obrí la nova escola de Grions, al principi
també només per a nenes. De les famílies
més pobres, únicament els que tenien sort
i els era permès pels amos d’anar mig dia a
classe o a classes nocturnes, als 13 o 14 anys,
podien sortir de l’analfabetisme total. És
entrant els anys 20 del s. XX quan nois i noies
comencen a anar junts a les mateixes escoles,
l’anomenada escola mixta i unitària, en una
aula única i un mestre únic, en principi amb
molta controvèrsia perquè les parròquies
s’hi oposaven, però cada vegada més, pares
i mestres hi estaven d’acord. A les escoles
totes les activitats docents es portaven a
terme en grups separats de nois i noies i per
edats. Segons el mestre, amb el fi de motivarlos, l’aplicació d’uns i altres era premiada
de manera decreixent seguint les notes
d’una classificació que anava del número u
als últims de la colla. El mes de desembre
el mestre feia una valoració de l’any de
cada alumne i donava premis a tothom, els
quals anaven des d’un llibre a una postal
de Nadal per felicitar els pares, segons el
grau aconseguit, pagats per l’Ajuntament.
Entrant a l’aula hi havia els pupitres dels
nois i al fons els de les noies. La plaça era per
jugar els nens i el pati per jugar les nenes.

Per anar a l’escola s’unia la canalla de cada
veïnat: els més grans es feien càrrec dels més
xics, amb tirades de fins a tres quarts d’hora a
peu per corriols solitaris, pendents i boscosos,
saltant xaragalls i basses d’aigua, sempre
sense la companyia dels pares, les noies amb
vestits nets de diari i els nois amb calces
curtes aguantades amb elàstics, tots calçats
amb espardenyes. A l’hivern amb un jersei i
una bufanda abrigada al coll i la cara, en el
cas dels nois amb un passamuntanyes, fets de
llana a casa mateix, tots plegats amb esclops.
Els nois penjada a l’esquena i les noies a la
mà, portaven una maleta de cartró, ells en
deien la cartera, amb el més imprescindible
que demanava el mestre i que els seus pares
podien comprar: uns petits llibres d’història
d’Espanya, d’història Sagrada, de geografia,
una aritmètica, una gramàtica; llibretes
d’aprendre a fer cartes, de fer cal·ligrafia,
una per treballar en brut i una en net i una
petita caixa, el plumier, amb un llapis i una
ploma, una goma d’esborrar, una capsa amb
6 llapis de colors. Discretament hi portaven
de casa una fulla d’afaitar gastada per fer
punxa al llapis. Tot junt amb l’entrepà de
truita, d’embotit o pernil mentre n’hi havia,
que amb gran sentiment els posava la mare
ben embolicat amb paper de diari. Abans de
marxar els havia pentinat i els havia rentat
la cara i els braços amb una tovallola molla
d’aigua.

La segona part en el proper
número de la revista.

n és aquest

Racó?

Obrim una nova secció a la revista municipal amb l'objectiu de donar a conèixer indrets,
racons, topònims, peces arquitectòniques, arqueològiques, etc., ubicades en el nostre municipi.
Així, a cada número publicarem una fotografia d'un indret, per tal que els veïns i veïnes
pugueu descobrir on i/o què és.
Ens podeu enviar les solucions a l'adreça santfeliudiu@gmail.com. En el número següent
resoldrem l'enigma i en proposarem un de nou.

Patinatge artístic

Sara Negre de la urbanització Can Noguera

Primer de tot us parlaré una mica sobre l'esport
que practico, que és el patinatge artístic, i per últim parlaré sobre la meva experiència com a patinadora, les diferents proves que he anat passant i
els diversos trofeus i campionats tant d'individual
com l'any de xou que vaig fer.
En primer lloc, definiria el patinatge artístic com
un esport reconegut mundialment, no en l'àmbit
olímpic sinó pel que fa a competicions.
Les especialitats del patinatge artístic són les acrobàcies, passos, salts i piruetes.
És tant una forma d'entreteniment, com un esport
amb diverses modalitats, que són les següents: Figures obligatòries (escola), individual, parelles
d'artístic, dansa i grups xous.
Quan un/a patinador/a s’inicia en el món del patinatge, ha de passar una sèrie de proves fins a
obtenir l'últim nivell, que és el certificat d'aptitud,
i incrementant en dificultat fins que arriben a
assolir certificat. Hi ha diferents nivells: Iniciació
D, Iniciació C, Iniciació B, iniciació A i certificat
d'aptitud, i quan s'obté el certificat d’aptitud es
presenta al Campionat de Debutants, que, com el
seu nom indica, es tracta d’un campionat on el/la
patinador/a es presenta per primera vegada com a
tal dins la categoria que li correspon. Un cop fas el
campionat de debutants passes a fer competicions
i es fan grups segons l'edat del/de la patinador/a.
Els grups són els següents: Benjamí (menys de 9
anys), Aleví (9-10 anys), Infantil (11-12 anys), Cadet (13-14 anys), Juvenil (15-16 anys), Júnior (17-18
anys) i Sènior (19 o més anys).
Aquest esport es du a terme en superfícies en general de terratzo o parquet.

La meva experiència en el món del patinatge artístic va començar quan jo tot just acabava de fer 7
anys, quan unes amigues que practicaven patinatge em van dir que les anés a veure en un festival.
Em va agradar tant aquell esport que de seguida
vaig demanar als meus pares que volia començar a
entrenar, i m'hi van apuntar. El primer dia que vaig
anar a entrenar, em van posar en un grup amb
nens i nenes que, com jo, acabaven de començar,
i ens feien donar voltes a la pista. Totes les nenes
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El xou és més aviat un espectacle. El més destacat
del xou és que hi participen un grup de patinadors/es que realitzen un espectacle el qual es crea
al voltant d'una idea i un títol, el vestuari i la música tenen relació amb el tema escollit. Hi ha diferents grups: quartets, grups petits, grups juvenils i
grups grans. A Girona hi ha el Club Patí Olot, que
ha quedat en primera posició durant 11 anys seguits al campionat del món. Al club patí Hostalric
hi ha dos grups de xou, el grup juvenil i el quartet.

Esports

Hola, em dic
Sara Negre i
actualment
tinc
quinze
anys, i visc a la
urbanització
Can Noguera
de Gaserans.
Practico patinatge al Club
Patí Hostalric,
i us explicaré
què és el patinatge artísic,
els diferents
nivells i campionats que hi
ha, etc., i també us parlaré
de la meva experiència com
a patinadora.

Esports
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anaven agafades de la barana per no caure, menys
jo i un altre nen, que al cap de fer dues voltes ja
ens aguantàvem drets i ja sabíem rodar sobre els
patins, i al proper entrenament ja em van posar
en un grup amb més nivell. Al cap d'uns mesos
d'entrenar, em van apuntar a
unes proves a Cassà de la Selva,
i em van aprovar, ja tenia el títol de preliminar superat. Després de superar les proves de
preliminar, tocava entrenar per
assolir el següent objectiu: les
proves d'iniciació B a Figueres.
El dia que m'havia de presentar a les proves no em trobava gaire bé, tenia 40 graus de
febre i vòmits. La meva entrenadora, la Marta, em va preguntar si de veritat em veia en
condicions de presentar-me a
les proves, i jo li vaig dir que sí.
Com ja era d'esperar, no vaig poder donar-ho tot
a la pista, ja que vaig sortir desanimada i aixafada,
i vaig suspendre les proves. Al cap de 4 mesos vaig
tenir una altra oportunitat per superar les proves,
aquest cop a Cassà de la Selva. Aquell dia sí que
estava animada i sabia que aniria bé. Vaig aprovar
amb una puntuació molt alta. La següent fase era
iniciació A: era una de les més complicades i no
les tenia totes, ja que pensava que no aprovaria.
Les proves es van celebrar a la Jonquera. Vaig sortir a la pista molt nerviosa, però, gràcies als ànims
de les meves companyes i de l'entrenadora, vaig
aprovar. Un cop superades totes les categories
d'iniciació, tocava fer el salt a la següent categoria: certificat. Vaig entrenar molt de temps per a
aquestes proves, però tot
i les ganes i
l’esforç
que
posava en els
entrenaments,
hi havia una
pirueta
que
no em sortia,
la baixa. El dia
de la prova
s’acostava i jo
sabia que no
podria superarla, per culpa
d’aquella pirueta. I així va ser,
vaig suspendre
la prova que
es va celebrar
a Arbúcies. La
següent oportunitat per superar la prova
era al cap de 3
mesos a Breda,
on també vaig
suspendre, i finalment, al cap
d’uns
mesos,
vaig tenir una
altra
oportu-

nitat, aquest cop a Caldes de Malavella. Estava
tan nerviosa que abans de sortir vaig plorar durant molta estona, però quan vaig sortir a pista,
ho vaig fer tot a la perfecció, i em van aprovar.
Entremig de les proves d’Arbúcies i Breda, vaig fer
un campionat a Santa Coloma
de Farners, on vaig quedar segona, i entre la prova de Breda
i Caldes de Malavella, vaig fer
un altre campionat a Anglès,
on vaig aconseguir una primera posició. Després de superar
les proves de certificat, vaig
passar a categories, que és la
fase on estic actualment. El
primer campionat que vaig fer,
el campionat de debutants, no
em va anar gaire bé, ja que
era el meu primer campionat
i estava molt nerviosa. El març
del 2017 vaig fer la primera
competició en la categoria cadet de segon any i
la veritat, va ser un desastre, vaig plorar moltissim dels nervis i no m’ho vaig passar gens bé. El
mes de juliol vaig fer el segon campionat a Girona,
vaig estar plorant durant els entrenaments, però,
a l’hora de la competició, em va sortir tot prou bé.
Aquest any competiré en la categoria juvenil de
primer any, i tinc la primera competició el mes de
març. Estic força nerviosa, ja que les rivals d’aquest
any tenen un nivell molt alt, però penso que jo
també puc estar al seu nivell.
Finalment, també vull explicar que quan tenia 12
anys vaig fer un any de xou, en la categoria juvenil
B. Vaig fer només un any, ja que moltes competicions coincidien amb l’Esbart Dansaire. Com que
jo també formo part del
grup
juvenil
de dansaires
de
l'esbart,
per això vaig
deixar de ferho. Dins el
grup hi havia
nenes de la
meva edat, i
vam aconseguir una segona posició al
campionat de
les comarques
gironines, una
tercera posició
al campionat
provincial,
i
una
quarta
posició al campionat català.
Us animo a
practicar
algun
esport,
ja que a més
d'anar bé per
a la salut, també fas bones
amistats.

Un dia, aprofitant que a en Santi li havien regalat
una anada al túnel de vent a Empuriabrava, vam
anar a visitar Roses. Roses, com la majoria ja deveu
saber, és al sud del cap de Creus, a la costa del golf
que porta el seu nom. Era Setmana Santa de l’any
passat i va coincidir que feia un dia prou bonic de
sol al matí.
Vam arribar i vam aparcar al costat de la Ciutadella.
Anàvem en Santi, la Sara i jo. La Sara estava una mica
malaltona, però, per sort, tal com he comentat, feia
bon dia i no bufava tramuntana.
Vam fer la volta per la Ciutadella. És força impressionant, encara es veu el fossat i la muralla, tot i que en
algun lloc hi ha algun forat. Es pot fer la volta per
la part superior, i admirar així les ruïnes de la part
interior.
Nosaltres, per això, vam preferir anar cap a la platja
i jugar una mica amb la sorra. La platja de Roses és
de sorra fina, fina, d’aquesta que no te l’acabes de
treure mai de sobre. Tot i això en vam gaudir molt.
També vam poder admirar un castell de sorra preciós
fet per un senyor que era per allà per recollir diners.
Tenia tot de detalls, tal com es pot veure a la foto.
Vam aprofitar per dinar per allà a prop de la platja i
després va venir el més divertit de tot, sobretot per a
en Santi: vam anar cap a Empuriabrava.
Allà en Santi, amb un grup de 10 nens més, va entrar
al túnel de vent. Primer feien una entrada d’un minut de prova per veure si els agradava, i a la segona
entrada, els feien pujar fins a dalt de tot i baixaven a
tota castanya donant voltes (amb un monitor que ho
controlava tot). Hi havia un marcador amb la velocitat que representava que anaven i en Santi va arribar
a una sensació de velocitat de 250 km.
Va ser un gran dia, diferent i de gran emoció per a
en Santi.
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Xavier Sitjà d'Els Miratges

D'excursió a...

d'excursió a...

Roses i
túnel de
vent

Sostenibilitat i ressenya històrica del
Montseny selvatà a través de les seves fonts
Oscar Farrerons estudiós del Montseny i Adrià Corella fotògraf

Medi Ambient
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Els que fa temps que caminem pel Montseny i per
les seves fonts ens adonem com, a poc a poc, els
dolls d’aigua es van aprimant i les construccions
que les ennoblien es van degradant. Si ho comparem amb les antigues postals on la font era un element central de la vida, on es feien les fontades, on
es dipositava el llegat cultural i natural de l’aigua,
on els poetes cantaven els seus millors versos... comprenem que cal preservar aquests racons com a referència de coneixement. Per això portem a terme
el nostre estudi, però no sols com un treball teòric,
sinó que volem redescobrir i animar a tothom a caminar i passejar per les fonts per apreciar aquest bé
històric tan valuós.
El projecte consisteix en recuperar la memòria de les
fonts del Montseny. Adrià Corella contribueix amb
originals fotogràfics i Òscar Farrerons amb texts explicatius inèdits de cada font. És un treball de recerca en què els autors aportem els continguts artístics
i intel·lectuals desinteressadament. Tot això ho podeu consultar a les xarxes socials (Instagram, Twitter
i Facebook: @fontsdelmontseny), al plànol googlemaps on trobareu les fonts per coordenades GPS,
i a l’exposició del Museu Etnològic del Montseny
d’Arbúcies, que rondarà de manera itinerant pels
municipis montsenyencs.
Tots sabem que les fonts del Montseny són molt
nombroses, però sabem quantes n’hi ha? En quines
condicions? Les coordenades d’on estan ubicades?
El seu estat de manteniment? El tipus d’aigua que
brolla del seu manantial? Aquestes i moltes més preguntes són les que volem resoldre.
Hi ha pocs treballs exhaustius sobre el nombre de
fonts al Montseny, però de moment en tenim referenciades poc més de set-centes. De totes maneres,
el criteri per a la seva quantificació pot variar en
funció que es comptabilitzin les fonts perdudes, els
biots, les urbanes o sols les naturals, les que estan
ubicades al terme municipal o sols les que es troben
dins del Parc Natural del Montseny, etc.
El nostre projecte inclou visitar les fonts, comprendre el lloc, escriure una fitxa de cada brollador amb
la situació, l’estat, la forma d’arribar-hi, les llegendes
i històries de la font o del lloc, i fer un conjunt de fotografies artístiques de cada una d’elles, de manera

que es pugui captar la bellesa del paratge.
El veritable encant de les fonts del Montseny és
la varietat que representen. El Montseny llevantí,
agrupat a la comarca de la Selva, disposa de brolladors d’altitud com les fonts arbucienques de la Beguda, de Sant Joan o del Conill. Hi ha fonts urbanes
de gran bellesa com la del Novè Centenari (Breda)
i d’enginyoses com la del Bon Humor (Arbúcies).
D’agradoses com la font de la Mare de Déu de la
Salut (Arbúcies) i la Nova (Breda). Existeixen les fonts
humitoses com la de l’Avi (Sant Feliu de Buixalleu)
i la Menjahòsties (Riells). Altres són generoses com
la Maria Negre (Arbúcies) i la de l’Erola (Breda). Les
romàntiques com la font de les Pipes (Arbúcies) i la
de Mas Gelat (a Sant Feliu, tot i que ara no raja). Les

mig amagades com la de la Pepa (Riells) i les fonts
santfeliuenques perdudes del Garduix i del Castanyer. Les antiquíssimes com la del Ferro (Arbúcies) i
les que estan a llocs plens d’història com la font de
Sant Gabriel de Grions. Algunes es troben a peu de
pista com la font del Ginebró (Arbúcies) i d’altres al
costat de les escoles, com la font de Gaserans. Juganeres com la d’en Xarel (Arbúcies) o misterioses
com la font de la Ratica (Breda) i la de Can Ganyes
(Riells).
Al voltant de les fonts trobarem falsia, heura, molsa,
crisospleni, aiguarola, creixen, miosotis…. i l’ombra
de pollancres, verns, alzines, suredes, roures, castanyers, til·lers o a vegades una sequoia, un avet i
inclús bedolls. Podem gaudir de la companyia de
salamandres i als bassals dels capgrossos de gripau
o de granota.
Fomentem el coneixement de les fonts perquè són
una riquesa natural, formen part del patrimoni historicocultural, i per això cal afavorir-ne la conservació en bon estat. Que tornin els poetes a les fonts!
Que hi tornin els enamorats! Una font salvada és
una il·lusió recuperada. Evitem el declivi de les nostres fonts fent front a la societat de les presses i de
l’aigua embotellada que ens ha tocat viure.

Resum meteorològic any 2017
Estació meteorològica de Can Nualart de Grions
Pitu Roig de les Casetes de Can Nualart

Aquest any 2017 ha estat molt marcat per una
baixa quantitat d’aigua recollida, sobretot poca
aigua els molts dies que ha plogut. Pluges molt
minses. Amb un total de 459,20 mm en 102 dies.
També hem visualitzat que les temperatures s’han
comportat seguint un patró de llibre del clima mediterrani:
S’han marcat molt bé les 4 estacions, un estiu molt
calorós, amb valors de caire tropical (per sobre de
35ºC) però sense ser extrem (cap dia per sobre de
40ºC), primavera i tardor amb temperatures agradables, aquelles que obliguen a portar tot tipus de
roba i carregar-te a sobre amb tot l’armari (calor
de dia i fresqueta a la nit) i un hivern suau, on només sol haver-hi una setmana o dues de fred intens, on els ossos polars del zoològic se senten com
a casa.
A casa nostra, acomplim amb els patrons, segons
els vistos durant aquest 2017: que no ens vulguin
posar al mateix sac que tothom amb les temperatures, no ens saltem la llei, no ens poden imputar
el canvi climàtic de desordre de temperatures.
Hem aconseguit la llibertat.
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Tot això ho registrem en unes anotacions i, tot
plegat, al final d’un període, normalment a final
d’any, ho visualitzem i fem valoracions i sobretot
mirem les diferències i similituds amb altres anys
o períodes: COMPAREM. Busquem repeticions
del que va passar l’any passat o del dia que ens
interessa. Volem que el dia que ens cal gaudir de
l’exterior faci un temps adequat i volem que un dia
nevi per tenir excusa per quedar-nos a casa, això sí,
que sigui un dia laborable. Això sí, sempre hi ha la
setmana que vols marxar i tens dues solucions: trobar el familiar o bon amic que et segueixi recollint
les dades o comprar una estació meteorològica
informatitzada que ho faci tot automàticament.

Encara podem seguir donant gràcies als familiars
per seguir recollint de manera continuada les dades des del 1948.

Medi Ambient

Ja som independents! Ja fa dies que ho som. Que
no us ho creieu? Ni 155 ni altres patranyes. El dia
1 d’octubre també s’hi ha d’anar, a mirar el temps
i recollir temperatures, i el 3 d’octubre i el dia de
Nadal i quan hi ha el nen o nena fent esport, o
quan es casa el millor amic i no serveix d’excusa
anar a mirar les temperatures aquell dia, que has
d’anar al casament del familiar que explica acudits
dolents. Això és com tenir animals: cada dia has
d’estar pendent d’ells. I és que tots n’estem pendents, cada dia, del temps que fa. Jo, simplement,
faig el mateix que tothom, només amb la diferència que prenc nota del que succeeix.

La vespa asiàtica s’estén a
cinc comarques de Catalunya
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

Medi Ambient
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La vespa asiàtica (Vespa velutina) s’ha estès durant
l’últim any per diverses àrees de Catalunya, segons
les últimes dades recollides pel Servei de Fauna i
Flora de la Generalitat. En concret, l’insecte s’ha
establert a cinc noves comarques el 2017: la Cerdanya, el Berguedà, el Bages, el Vallès Oriental i
el Maresme.

Encara que la seva presència no es pot eliminar,
la Generalitat ha elaborat un protocol d’actuació
per a la vigilància i el control de les poblacions,
en col·laboració amb els apicultors. Consisteix
principalment en l’eliminació de nius i en la captura d’abelles reines quan surten de la hibernació, generalment a partir de finals de febrer, amb

En aquest sentit, durant el
2017 s’ha registrat un creixement exponencial del nombre de nius, i s’ha arribat als
370 detectats, enfront dels
116 localitzats el 2016, la
qual cosa suposa un creixement de més del 68%. Tanmateix, s’estima que només
es detecten un 10% dels nius
existents.
D’aquesta manera, els tècnics confirmen que aquesta
espècie invasora està ja plenament instal·lada a Catalunya. Les comarques que
pateixen més afectacions
en el sector de l’apicultura
són l’Alt Empordà, la Garrotxa, la Selva, el Pla de
l’Estany i el Gironès, mentre que al Ripollès i el
Baix Empordà l’espècie genera més molèsties en
construccions i habitatges. L’expansió de la vespa
s’ha frenat a les comarques meridionals de Catalunya i és inexistent a Tarragona, a conseqüència
del clima mediterrani.

l’augment de temperatures, i mitjançant paranys.
En cas de perill per a les persones, els Agents Rurals són els encarregats de la destrucció dels nius.
També es treballa conjuntament amb el sector
apícola i ajuntaments, diputacions i consells comarcals en una estratègia en comú en la lluita
contra aquest insecte.

Una espècie invasora que afecta l’apicultura
La vespa asiàtica és una espècie invasora originària de la Xina, el nord de l’Índia i Indonèsia.
Va introduir-se a finals del 2004 a França, i posteriorment s’ha anat estenent a una velocitat estimada de 100 km/any.
La vespa velutina instal·la els seus nius, preferentment, a les branques altes dels arbres, tant a les
zones urbanes com agrícoles o boscoses. Aprofita les valls fluvials i evita les poblacions pures de
coníferes. Els adults s’alimenten de líquids dolços

(nèctar i mel) i també de fruita madura, mentre
que les larves s’alimenten d’abelles i d’altres tipus
d’insectes que són capturats pels adults i transportats als nius. Per això, la seva presència influeix en el sector de l’apicultura, encara que no
sigui una espècie especialment agressiva contra
les persones (sempre hi quan no se les molesti,
ja que després es poden tornar molt agresives).
Però, a part de la influència en l'apicultura per la
mel, també es veurà afectat el sector de la fruita
i horticultura per la polinització.

passar a fabricar màquines d’aire condicionat a
partir de març de 2018. L’esmentat pla de viabilitat va ser possible gràcies a la feina conjunta d’una
enginyeria exterior, una consultora financera, una
consultora de màrqueting i l’equip directiu de Radiadores Cerezo.

Amb beneficis sostinguts des de l’exercici de 2015,
Radiadores Cerezo s’ha concentrat progressivament en projectes de gran envergadura. El fabricant de bateries líder del seu segment al sud
d’Europa ha participat en la construcció de centrals
termoelèctriques a Iran, en la renovació progressiva de les centrals nuclears franceses (una acció
que no finalitzarà fins al 2023) i en l’ampliació de
l’aeroport d’Alger, entre molts altres projectes.
El maig de 2017, l’empresa va presentar la seva
nova web, la qual cosa va constituir un reposicionament de la seva imatge dins el sector. Es tracta
d’una web funcional, alineada amb les darreres
tendències del màrqueting digital i, el més important de tot, amb la possibilitat per part de
l’usuari de descarregar el programari de càlcul
de bateries i preus que utilitza l’empresa. Així
mateix, el client pot instal·lar l’esmentat programari al seu programa de càlcul de climatitzadors
(DLL).

És així com neix RC Clima (marca comercial de
Radiadores Cerezo), la qual començarà fabricant
màquines compactes horitzontals, màquines compactes verticals, axials i “rooftops”.
La previsió és que l’any 2020, el grup, entre bateries i màquines d’aire condicionat, facturi 5,6 m€.
Amb la vista posada en la celebració del vuitantè aniversari de l’empresa, els pròxims anys Radiadores Cerezo es planteja el desafiament que
suposa el llançament i consolidació de RC Clima,
així com la reorganització de les àrees comercials i
d’operacions, per tal d’augmentar vendes i reduir
encara més els terminis de lliurament.

No obstant això, la novetat més important de
Radiadores Cerezo SA constitueix el Projecte
Equips: de manera posterior a l’elaboració d’un
pla de viabilitat durant el primer trimestre de
2017, l’empresa va prendre la determinació de

Entreteniments
s’hi juga:
* Com
Cal omplir les caselles buides amb els números de l’1 al 9 sense repetir-ne cap en la mateixa

f ila, columna o quadre interior.
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ció entre la tercera i la quarta generació. Marta Cerezo i Xavi Cerezo han assumit la direcció general
de l’empresa, i són els màxims responsables en les
àrees comercial i d’operacions, respectivament. Josep Cerezo i Enric Cerezo, ja jubilats tots dos, deixen un sòlid bagatge de serveis i qualitat.

Les línies mestres a seguir, derivades del pla, van
ser les següents: es va sol·licitar un finançament a
l’ICF (ja concedit), es va procedir a llogar una nau
de 3.500 m², a dos quilòmetres de l’actual (la fàbrica actual, de propietat, es manté com a centre de
producció de bateries), i es va establir una seqüència de fins a 26 incorporacions entre el 2017 i 2020.

Les empreses del poble

Radiadores Cerezo ha completat ja la transi-

Gastronomia
Restaurant El Rieral

Gastronomia

març 2018_Sant Feliu Diu 39

46

Albergínies farcides amb gambes i
pernil
Ingredients
4 albergínies
300 g de gambes pelades cuites
300 g de pernil dolç
150 g de pernil salat

Dues cullerades soperes de sofregit
Beixamel
Formatge ratllat
Oli de gira-sol

Com es prepara?
1) Partiu les albergínies per la meitat i
buideu-les una mica (reserveu el que heu
tret a l’albergínia).
2) Fregiu-les amb oli de gira-sol fins que
quedin una mica rosses i les deixem a
part perquè s’escorri una mica l’oli.
3) En una paella, poseu-hi una mica d’oli
i saltegeu el pernil salat, el dolç i el que
ens havia sobrat de l’albergínia tot tallat
a daus petits.

4) Una vegada cuit, afegiu-hi les gambes, dues cullerades de beixamel, el sofregit i coeu-ho durant uns cinc minuts.
5) Finalment farciu les albergínies amb
la bresca, cobriu-les amb la beixamel i
gratineu-les amb una miqueta de formatge ratllat.
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Abril
Dissabte 7 - 16 h Jornada 13 de la Lliga Selva - Alt

dijous 19 - 10 h Caminada per Sant Feliu

Maresme de Bitlles Catalanes

Organitza: Associació de Jubilats de Sant Feliu

Organitza: C.B. Perxa d'Astor

Castell de Montsoriu

Exteriors de la Sala Polivalent
diumenge 15 - Festa del Roser. Marxa popular		
Organitza: Amics de Gaserans

Escoles de Gaserans

dilluns 23 - Tarda: Celebrem Sant Jordi (jocs florals,

berenar, parades de llibres, etc.)
Organitza: AMPA Alzines Balladores

Escola Alzines Balladores

MAIG
dimarts 1 - Tot el dia: Trobada de Santa Bàrbara
Ermita de Santa Bàrbara
dissabte 5 - 18 h Festa Country
Sala Polivalent

DIumenge 20 - Festa de St. Isidre - Ballada del Tirabou:

	Trobada de danses vives i balls de plaça
Organitza: Colla del Tirabou

Escoles de Gaserans
DIvendres 25 - Tarda: Deixalleria Mòbil
Davant de la Sala Polivalent

JUNY
diumenge 3 - Festa d'Homenatge a la Vellesa
Sala Polivalent

dissabte 23 - Revetlla de Sant Joan
Sala Polivalent

dissabte 9 - 27a Trobada d'Esbarts infantils i juvenils dissabte 30 - Marxa Nocturna

de les comarques gironines

Organitza: Joves de Sanfa

Sala Polivalent

A més a més, totes les activitats que es fan anualment:
gimnàstica hipopresiva, escola d'esquena, volei,
country, esbart dansaire, etc
Per a més informació trucar a la Sala polivalent al
telèfon 972 865 116 de dilluns a divendres al vespre

Església de Sant Feliu
de Sant Feliu de Buixalleu

