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D
es del passat 19 d’octubre Can Dansa, al carrer Major, llueix una
placa commemorativa de Joan Pinsach, alcalde de Santa Pau entre
l’abril de 1937 i el gener de 1939 i afusellat pel franquisme a l’octu-
bre d’aquest segon any. Es culmina així una tasca de recuperació
de la memòria iniciada l’any 2009 amb la biografia que en publicà

Albert Planas Serra. Gràcies al suport de la Direcció General de Memòria Histò-
rica de la Generalitat de Catalunya, el nostre poble ret així homenatge a una
generació en bona part perduda com a conseqüència de la Guerra Civil i, el que
és més greu, silenciada o oblidada durant més de mig segle pels seus successors.
Algú, segur que considera innecessari que ara es torni enrere i pot intentar recór-
rer a un bon reguitzell de metàfores per argumentar-ho: que si l’aigua passada
no mou molins, que no cal gratar en velles ferides, etc. Però aquestes excuses ja
no haurien de convèncer a ningú ara mateix. Gairebé, cada setmana hi ha notícies
que ens demostren la importància de gestionar amb cura i mantenir contínua-
ment en exercici la memòria acumulada com a societat. 
D’aquí, doncs, que la placa que recorda el nostre alcalde assassinat pel

franquisme permeti, sobretot, un pont entre generacions de santapauencs. I és
coincidència, però set dies després de l’acte dedicat a Pinsach, es va inaugurar
un reformat local de joves a l’antiga capella de Sant Roc. L’antic hospital on, a
banda d’haver-hi hagut el centre d’atenció primària durant dècades i ser etern
local provisional d’entitats, és just el lloc on nenes del poble havien anat a “estudi”
i on es va habilitar un gimnàs, tal com algú encara deu recordar en veure les
anelles per a exercicis diversos que es conserven en un balcó per la banda de
Cal Carreter. 
I Sant Roc també és, on fins a mitjans anys 90, els coloms i els insectes de

l’abandó precisament van estar a punt d’eliminar qualsevol traça escrita de l’obra
de govern dels intensos anys de Pinsach i els seus companys, així com de tota
la resta de veïns que algun cop han representat i gestionat el poble des d’inicis
del segle XIX fins als nostres dies. L’arxiu del municipi va gaudir d’una segona
oportunitat en ser traslladat a l’actual Ajuntament. I a vegades, una tercera no
arriba mai, de manera que podem celebrar-nos que bona part del fons hagi acabat
passant sota la custòdia professional de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa a les
magnífiques instal·lacions de l’antic Torín d’Olot. 
En qualsevol cas, mentre es teixeixen llaços entre generacions i es manté viu

el caliu dels records compartits com a poble, la tardor desplega el seu cobrellit
de luxe des de les cingleres de Finestres fins al Corb. Això ens indica, a més,
que es van enllestint les darreres col·laboracions per a un nou número de la
revista Croscat. Des del consell de redacció volem desitjar-vos un bon 2020!

CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA CROSCAT

Joves i memòria  
a Santa Pau
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FESOL  D ’OR
TURA SOLER I PAGÈS

En Francesc Domènech, més conegut com en Xicu
Cargol, l’home que ostenta el Fesol d’Or 2019, presi-
dent de la Colla de Santa Pau, va néixer un dia del 1952
a la casa del Cargol (s’entén així el seu sobrenom), al
veïnat dels Arcs de Santa Pau. Només hi va estar fins
que va fer 5 anys, quan la seva família va anar a viure
a Bonavista, també als Arcs. Aquí hi va estar fins als 13
anys quan van tornar a emigrar un xic més avall, a Can
Gasparic. En aquesta casa, de camí cap el Salt de Can
Batlle, s’hi va estar fins als 21 anys, quan se’n va anar
a la mili i es va casar amb la Juanita, una noia arribada
de Pila (Sevilla) que va conèixer a la mítica sala de ball
Indústria. El jove Cargol ja casat va viure una tempo-
rada, petita, a Olot.

– Per què vas tornar a Santa Pau sí ja t’havies establert
a Olot?
La ciutat no era pas per a mi. Jo em passava el dia

voltant per Montolivet i les muntanyes del costat

d’Olot. Jo m’hi moria d’avorriment allà i només
pensava a tornar a Santa Pau. Jo sóc d’ambient de poble
i casa meva és Santa Pau. De manera que ens vam
establir aquí i ja fa 48 anys que hi sóc.

– I quines aficions tens?
La meva primera gran afició és organitzar coses amb

la Colla de Santa Pau. Anar a Finestres, a Sant Julià...
També anar a caçar. I caçar bolets. I pescar també, abans
anava molt a pescar bagres al riu, però ara això ja no
és possible. També m’agrada molt jugar a cartes. La
Botifarra, el Rascayú, el Canari. Sóc un gran jugador.
Menys de Pòquer, que no hi he entès mai res. Me’n
van voler ensenyar però no en vaig aprendre. No sabia
mai quan tenia bo.

– Com enamorat de Santa Pau que ja es veu que ets,
què diries que és el millor del poble?
Crec que tot en conjunt. Però m’agrada molt que

FESOL  D ’OR  2 019

“A mi el que m’agrada
és organitzar coses”
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tinguem els globus. Jo hi he viatjat dos cops i m’encanta,
és una meravella contemplar el món des d’allà dalt.
Amb aquella pau. El darrer cop va ser un regal que em
va fer la meva filla Alícia. Quan em va operar em va
prometre que si tot anava bé iríem amb globus. Però
allò bo que també té el poble són les seves entitats.
És important la iniciativa de voler fer coses. Jo, mentre
pugui, faré coses pel poble. Jo a partir dels 30 anys ja
vaig començar a participar en actes i iniciatives de les
entitats. He estat 18 anys a la comissió de festes, 23
anys al pessebre vivent fent de figura a l’escena de la
matança i tres a la junta; 8 anys a la junta de la socie-
tat de caçadors i a la Colla, que ara presideixo, hi he
estat 35 anys, des dels començaments.

– I què creus que hi faltaria al poble?
Dons, estaria bé recuperar les fonts, que es neteges-

sin els rius que ara estan molt bruts. Alguna cosa per
activitats per al jovent i també per a la gent gran. I
també millorar l’escola que ara hi ha una part que són
barracons.

– Com va néixer la colla de Santa Pau?
Tot va començar amb un grup petit de companys...

que per Nadal anàvem a esmorzar a Finestres. Després
també anàvem a esmorzar a Sant Aniol de Finestres i
tornàvem a peu...I després la Colla es va fer gran...  

– Molts dels actes que organitza la Colla giren a
l’entorn d’un bon àpat..Quins són els plats preferits
del president?
El que m’agrada més és el marisc i els cargols a la

llauna

– Ets un bon cuiner?
Ben gota. No sé cuinar res. Sóc un zero a l’esquerra

a casa. Com a molt, em puc fer una amanida. A mi no
em feu cuinar res. Si visqués sol no sé com ho faria.
Em tocaria aprendre per força. Tampoc sé com s’engega
una màquina de rentar. Això és perquè no he tingut
mai necessitat de fer-ho. Rentar quatre plats sí que ho
arribo a fer, però si me’n puc estalviar...

– Si poguessis escollir un personatge famós per anar a
sopar, qui triaries?
Em faria il·lusió sopar amb en Carles Puigdemont.

No el conec de res, però és un personatge que em cau
molt simpàtic i m’agradaria compartir la taula i la
conversa amb ell. Encara que ja sé que per ara això
serà difícil.

– I al revés? Amb qui no t’asseuries a la taula encara
que et convidessin?
Doncs ni amb l’Arrimadas, ni en Rivera ni en

Casado. Encara que em paguessin diners. Amb ells no
m’hi trobaria bé.

– Si triessis tu a qui guardonar amb el Fesol d’Or, a
qui li entregaries?
Ho tinc clar. A en Girolaites (és refereix a en Joan

Pararols) pel magnífic pessebre artesanal que va fer i
va donar a l’església i que suposa una gran font d’ingres-
sos per a la parròquia. Crec que mai li han agraït prou
el gran acte de generositat que va fer.

FESOL  D ’OR

Des del mes de febrer es va incorporar al servei de correus del poble la Maria del Mar Suñer
i Vila, veïna de Can Blanc.

La Maria del Mar exercia la seva tasca a l’oficina d’Olot, però amb la baixa per jubilació de
la Montse Vila, va demanar el seu trasllat a Santa Pau.
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Adrià Guix i Suñer

HEREU  DE  SANTA  PAU  2 019

– Com veus la figura de l’Hereu i la
Pubilla. Penses que encaixen en els temps
actuals?

• Actualment, sembla que parlar de les
figures d’Hereu i Pubilla sigui un anacro-
nisme evident, però, personalment, no
ho considero així. No crec que es tracti
que encaixin o no, sinó de contemplar-
ho des d’un altre punt de vista. Si bé fa
un temps, es tractava d’un costum jurídic,
avui dia ha quedat relegat a un costum
festiu amb la finalitat de conservar la
cultura i tradició catalanes. I aquí, crec
que hi pot jugar un paper important

perquè d’alguna manera intenta apropar
als joves a implicar-se amb la societat i
arrelar-se a la tradició del poble català.

– Com definiries el concepte cultura?

• El terme cultura és un concepte que
encara no m’havia plantejat mai descriu-
re’l. Segur que ho podem capir des de
diferents perspectives però de moment
ho entenc com la transmissió de conei-
xement a través de les generacions d’una
societat per a mantenir el seu llegat social
i històric a partir de la qual s’ha anat
forjant. D’alguna manera, es pot referir

ADRIÀ GUIX I SUÑER

Va néixer el 24 d’agost de
l’any 2000 

ESTUDIS: Enginyeria de
Disseny Industrial i
Desenvolupament del
Producte, a l’ESEIAAT
(UPC), Terrassa.

AFICIONS: els esports, la
tecnologia i la natura.

– Com veus la figura de l’Hereu i la
Pubilla. Penses que encaixen en els temps
actuals?

• Penso que actualment no encaixa la
figura de l’Hereu i la Pubilla tal com es
veien abans, ja que trobo que era un
costum injust i transmetia uns valors que
en la societat actual penso que s’han
d’evitar. Ara bé, si entenem aquesta
figura com a dos representants dels
diferents pobles d’arreu de Catalunya,
sí. Trobo que és una tradició molt maca
que et dóna l’oportunitat de conèixer el
territori, les seves festes, tradicions i la
seva gent, així com també les del propi
poble.

– Com definiries el concepte cultura?

• Crec que és un concepte molt difícil
de definir, però per mi és la història d’un
territori, el conjunt de tradicions, valors,
coneixements i creences que construei-
xen la identitat d’un poble.

– Des de la teva perspectiva de jove, que
li demanes a la societat actual? 

• Li demano que ens escolti més que
tenim moltes coses a dir, que respecti els
nostres valors i les nostres maneres de
fer tot i haver canviat, que busqui la
igualtat, que lluiti pel seu futur i per la
llibertat i que defensi tot allò en el que
creu. 

– Hi ha algun personatge pel que sentis
admiració? Per què?

• No sento admiració per cap personatge
en concret, sinó per totes aquelles perso-
nes que lluiten per aconseguir allò que
volen, que gaudeixen de tot el que fan
i que no es rendeixen mai. 

– Com t’agradaria veure’t d’aquí uns
quants anys?

• La veritat és que no m’he plantejat que
faré d’aquí uns quants anys, ja que mai
saps el que t’espera ni com poden canviar
les coses. El que sí sé és que m’agradaria
poder gaudir del que faci dia a dia i estar
envoltada dels que m’estimo.

ANNA COROMINA I
BUCH

Va néixer el 14 de juny
de l’any 1999

ESTUDIS: Doble titulació
d’Educació Infantil i
Primària.

AFICIONS: Tennis, llegir,
fotografia.

Anna Coromina i Buch

PUB I L L A  DE  SANTA  PAU  2 019

TURA SOLER I PAGÈS
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al conjunt de valors, hàbits, tradicions, festes, insti-
tucions o arts que regeixen dins d’una estructura social.
Espero no anar mal encaminat.

– Des de la teva perspectiva de jove, què li demanes a
la societat actual

• Amb prou feines podem parar-nos a guaitar el què
ens envolta perquè tot transita massa ràpid. La socie-
tat actual viu constantment en una acceleració. Des
del meu punt de vista, no podem abstenir-nos al marge
i aïllar-nos del ritme de la societat, sinó saber-hi
conviure i adaptar-nos-hi. Això sí, no cal accelerar
més del compte. Entenc que la meva resposta pugui
semblar precipitada o no agradi a tothom, però no hi
ha tren que passi dos cops. 

Soc d’aquelles persones que sempre aconsella fer el
que dic i no el que faig. I ara diré una cosa. Amb més
o menys experiència per la meva poca edat, hauríem
d’estimar més als qui ens envolten, a tots aquells éssers
amb qui convivim dia a dia; això és el que demanaria
a la societat actual.

– Hi ha algun personatge pel que sentis admiració?
Per què?

• He tingut èpoques on he sentit admiració per algunes
persones però ara podria dir que no. Cal remarcar, en
tot cas, que sento atracció per la gent amb capacitat
de lideratge i empenta per fer les coses, les que no
tenen por a començar. També sento fascinació per
l’aptitud que mostren certes persones al reaccionar
positivament davant les dificultats. Però, per sobre de
tot, sempre em guio pel comportament que té algú per
fer qualsevol tasca o actuació, és a dir, l’actitud que hi
posa.

– Com t’agradaria veure’t d’aquí uns quants anys?

• Em fa pensar amb la típica pregunta encarada als
nens petits: Què t’agradaria ser de gran? Segurament,
quan era més menut hagués estat ambiciós i hagués
respòs ser futbolista.
Tornant a la pregunta que toca; ara per ara no vull ser
cobejós ni crear expectatives de cap mena. El que sí
sé, és que m’agradaria veure’m igual de vinculat al
poble de Santa Pau així com ho faig ara essent hereu.
No s’ha perdre mai el saber d’on venim. 

HEREU  DE  SANTA  PAU  2 019

F INAL  D ’ E TAPA

Des de 1911, amb Daniel Fàbrega Campderrich,
quatre generacions han donat vida a Can Daniel.
L’última, els besnéts, ha pres la decisió de tancar.

Ha arribat l’hora de canviar el rumb, provar coses
noves o assolir nous reptes. El cas és que tot té un
principi i un final i que cadascú és qui ha de prendre
la decisió de començar i acabar en el moment que
cregui oportú.

Els canvis ajuden a avançar. Des d’aquí els hi desit-
gem el millor en tots els nous propòsits.

Botiga centenària
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Festa del Roser de Sant Miquel de La Cot
5 de maig 2019

El diumenge 5 de maig l’església de Sant
Miquel de La Cot va celebrar la tradicional festa
del Roser.

A les dotze del migdia, amb quasi un cente-
nar d’assistents, s’oficià una missa solemne
amb l’acompanyament de la Coral de Santa
Pau. En acabar la missa, la coral i tots els assis-
tents van cantar els antics goigs del Roser.

Com cada any a la sortida de l’església,
s’obsequià a tothom amb coca i moscatell, com
també s’entregà a cada persona una carta de
la baralla espanyola, la qual l’hi servia pel
sorteig de molts regals.

Aplec de Sant Abdon i Sant Senén
27 de juliol 2019

El xàfec que va caure el 27 de juliol no
va impedir la celebració d'un lluït aplec de
Sant Abdon i Senén. El temps va donar la
treva justa per poder fer els actes de la
tarda que van començar  amb  una missa
oficiada pel prior dels Carmelites d’Olot, el
pare Francesc Jordà, i el cant dels goigs.
Durant l'acte religiós, es  va fer un recorda-
tori de Esteve Sagués, el membre de la
Colla de Santa Pau que sempre
col·laborava en l'aplec. Després els assis-
tents van poder gaudir d’un àpat de
campanya amb bons embotits de la terra,
galetes de canyella, que es mengen des
de fa dècades per aquesta diada, tot regat
amb porrons de bon vi. La jornada va estar

VINT-I-SIS ANYS DE SAGALS I MOSSES DE
LA COT

El dia 11 de maig  els Sagals i Mosses de
La Cot van  celebrar, un altre any, una nova
trobada. Va ser la vint-i-sisena edició d’una festa
que reuneix els alumnes que van estar escola-
ritzats  al col·legi de La Cot.

Com ja és tradició, durant la festa es va
escollir “El Sagal” i “La Mossa” d’honor.
Enguany els afortunats van ser la Sra. Dolors
Cros i el Sr. Francisco Coll.

La festa va ser amenitzada amb música i
cançons d’en Jordi Massegur i la Katia.
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Aplec del Santuari de la Mare de Déu dels Arcs
31 d’agost – 1 de setembre 2019

amenitzada pel joc de la virolla, una ruleta típica
de la zona, que va repartir bons premis. I també
es va poder gaudir de la gran veu del cantant
espontani Antonio Claverías.  

L’ermita de Sant Abdon i Sénen, del Segle
XIV està erigida dalt del Puigsacreu, dedicada
en honor dels sants màrtirs, els germans perses
Abdon i Senén, també coneguts com Nin i Non.

Segons relata la història les seves despulles
van ser trasllades amb un cofre de pedra
guardat a l’abadia d’Arles de Tec, d’on, conten
brolla aigua de forma miraculosa. Una aigua
que a Arles cada any entreguen als fidels en
petites ampolles i que actualment també n’hi
ha una mostra a l’ermita de Sant Abdon i Senén.

Festa Major de Sant Miquel de La Cot
5 i 6 d’octubre 2019

Els dies 5 i 6  d’octubre es va celebrar la
festa major de Sant Miquel, organitzada per
l’Ajuntament de Santa Pau i la Comissió de
Festes de La Cot, la qual va coincidir amb la
26ª TROBADA DE NOUS I VELLS AMICS DEL
POBLE.

El dissabte dia 5 a les 6 de la tarda, la Coral
de la Gent Gran del Centre Cívic d’Olot ens
obsequià amb un concert de cançons populars
del seu repertori i al final per comiat, es va
cantar la sardana de Santa Pau amb la nova
lletra d’un  component d’aquesta Coral, el
santapauenc Gaspar Nogué.     

A la sortida del concert, varem gaudir de la
quinta  edició del divertit joc batejat com a
«CORRE CONILL DE SANT MIQUEL I LA
PASTANAGA» joc el qual es varen poder
guanyar interessants premis. Pels que no varen
poder participar d’aquest joc i pels que no
veren tenir sort, es va fer un altre sorteig amb
també molt interessants regals. 

Acabats els jocs, en Josep Colom del mas
Olivera, com cada any, ens va obsequià amb
uns excel·lents fesols nous i vi novell. Aquest
any a mes a mes i per primera vegada amb la
col·laboració dels especialistes amb brasa
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Festa del Roser del Sallent
13 d’octubre 2019

Un any més els veïns del Sallent varen
celebrar la Festa Major del veïnat.

L’acte va començar amb una Missa
Solemne, en honor a la Verge del Roser, en
la església de Sant Vicenç.  El cor parroquial
va cantar els Goigs.

A la sortida de missa es va repartir coca i vi
dolç als assistents. Tot seguit va haver-hi el
dinar de germanor organitzat per l’Associació
de Veïns de Sant Vicenç del Sallent.

Carles i Miquel Sagués de Santa Pau, van coure
unes botifarres de gentilesa del carnisser olotí
Joan Vila i uns conills de Francesc Ricart. 

El diumenge dia 6 a 2/4 d’11, es va fer una
audició de 4 sardanes a càrrec de l’orquestra
FOMENT DE LA SARDANA a les 12 del migdia
es celebrà una Missa Solemne amb l’acom-
panyament musical de l'esmentada orquestra.
Com ja es de costum, després de la missa, es
va oferir coca i moscatell per a tothom i segui-
dament es va dur a terme un fabulós sorteig
de nombrosos regals.

Acte seguit, al restaurant Can Xel, es va fer
el dinar de germanor amb la 26ª trobada de
VELLS I NOUS AMICS. També s’entregà a tots
els assistents un recull de noves “HISTÒRIES
DE LA COT” de Francesc Ricart.

Duran el dinar es fa fer un reconeixement a
dos personatges que han mantingut viva
aquesta festa que un dia fa 26 anys diverses
persones de La Cot varen iniciar, aquests
homenatjats són en: Francesc Ricart i en
Francesc Pagès, els Xicus. Se'ls va fer entrega
d’uns regals i amb la col·laboració dels músics
Manelic de Pera amb la guitarra i d’en Genís
(net d’en Francesc Ricart) amb Ukelele i els

cantants Rosa Fluvià i Joan Brosa, van inter-
pretar una corranda dedicada a ells dos. 

Com cada any es va escollir la ROSER i en
MIQUEL de la festa, aquest any per unanimi-
tat de la comissió es va decidir no sortejar-ho
i que el MIQUEL fos el reconegut Francesc
Ricart i la ROSER fos la seva muller Caterina
Delgà.

Finalment, per acabar d’arrodonir la jornada,
tinguérem un gran ball amenitzat per en
Manelic de Pera.

Aplec de Sant Martí
17 de novembre 2019

La diada del Sant es va celebrar el dilluns dia
11 de novembre, amb una Missa Solemne a la
llaor del patró del veïnat, seguida del dinar de
Germanor al restaurant Can Xel.

Diumenge, dia 17 de novembre, es va
celebrar l’aplec. 

Per començar, al matí va tenir lloc la IX Marxa
Popular per muntanya. Acabat l’acte esportiu
es va oferir un bon esmorzar per compensar
l’esforç.

A les 12 del mig dia es va celebrar la Missa
Solemne.

10
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Aplec de Santa Llúcia de Trenteres
13 - 15 de desembre 2019

Els passats dies 13 i 15 de desembre es van
celebrar els actes de l’Aplec de Santa Llúcia
de Trenteres. El bon temps va acompanyar les
dues diades, en les quals els devots de la santa
patrona de la vista van fer les tradicionals
ofrenes de llantions.

El dia de la santa, el divendres dia 13, es va
celebrar una missa amb acompanyament de
la Coral del casal de la gent gran d’Olot. La
celebració es va fer dins l’ermita amb molta
assistència de públic.

El diumenge dia 15 es va celebrar la torna-
boda amb ballada de sardanes i missa al
planell de davant l’ermita. La Cobla Principal
de Banyoles va tocar les sardanes i acompan-
yar la missa, amb el cant dels goigs al final a
càrrec del Cor parroquial de Santa Pau.

Diverses paradetes de productes tradicio-
nals van situar-se en els paratges del costat
de l’ermita: s’hi podien comprar els tradicio-
nals torrons d’Amer, farinetes de fajol, oli de
l’Empordà i farro entre altres.

La tarda del diumenge va començar amb una
audició de sardanes a càrrec de la cobla Cervia-
nenca. Castanyes, sorteigs i el joc de la virolla
varen acabar d’omplir una nova celebració de
l’aplec que organitzen els Pabordes de Sant
Martí.



Cada primer dia d’any, tot el poble es concentra en
la plaça del costat de can Pauet esperant el resultat de
la prova de la ceba. Com que l’establiment s’escalfa
amb estufa elèctrica, no és possible anunciar els resul-
tats amb “fumata blanca”, per tant és en Pauet qui
en acabar el procés surt a la porta cridant: Habemus
Calenda Tempus!

Conèixer el temps que farà els propers 365 dies és
l’aspiració de tots el veïns. I si el fet de saber quin temps
tindrem crea tanta expectació, imaginem-nos si fos
possible programar-lo. Resulta que aquesta possibili-
tat que forma part del somni daurat de tot pagès ja va
ser possible al nostre poble en un passat molt llunyà.
L’home que tenia tal do es deia Miquel Grabolosa i
tenia el poder de fer ploure quan convenia. La gent
l’anomenava El Núvol (si era avantpassat d’en Pauet
encara no he pogut esbrinar-ho). Assabentats els seus
veïns pagesos dels seus meravellosos poders, van decidir
nomenar-lo soci d’honor de la seva cooperativa. Ell
humilment s’excusava al·legant que no entenia res
de les feines de pagès. No obstant, els pagesos van dir-
li que no es preocupés, que ells cada final de mes li
farien arribar les peticions pels propers trenta dies. En
Núvol va acceptar el càrrec amb la condició que el
programa fos acceptat per la majoria. Tot i que a
vegades fos difícil posar-se d’acord, els nostres avant-

passats eren totalment demò-
crates i finalment sempre es
concloïa amb acord.

Així el programa d’aquell
primer any fou una nevada de
dos pams al mes de gener, que
en fondre’s feu revenir totes les
fonts i va deixar els sembrats
que feien goig. Al mes de març
van venir unes pluges genero-
ses, seguides de tres setmanes
de bon temps que permeteren
llaurar el camp per sembrar el
blat de moro. Un parell de
plogudes per l’abril fou la
petició d’aquells privilegiats
pagesos, totes seguides de bon
temps, ja que en els camps hi

havia molta feina. Durant aquell any, el nostre home
va rebre tres vegades una petició de bon temps
aprovada per unanimitat, les quals foren per segar, per
batre el gra i pels dies de la festa major. Com que
sempre feia el temps adient, les feines del camp avança-
ven a bon ritme, fet que els permetia anar a fer la
partida encara que no plogués.

Però en aquesta vida la felicitat no existeix i en
fer balanç d’aquell any meteorològicament parlant
perfecte, es van trobar que l’anyada havia estat la pitjor
del segle. Què havia passat? La resposta a aquesta
pregunta no era capaç ni de resoldre-la el propi Núvol
ni cap dels seus companys de fatigues. Així que van
decidir consultar un enginyer agrònom. Aquest, després
d’examinar detingudament tot el procés va trobar la
resposta: resulta que els pagesos havien demanat la
pluja, el sol, la fred i la calor tot en el moment més
apropiat, però s’havien oblidat de demanar el vent.
D’aquesta manera, sense aquest element que moltes
vegades considerem molest, la pol·linització de les flors
va ser un fracàs. A conseqüència d’això, de les espigues
de blat només sortiren boll i les panotxes de blat de
moro semblaren una vella desdentegada.

Dolgut per aquest sonat fracàs, en Núvol va renun-
ciar als seus poders sobrenaturals per sempre més.
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El programador del temps



BIEL PLANAS SUNYER
22/07/2019

JANA BERGA GALI

07/12/2019
ANIOL I BLAI REIXACH BECERRA

14/11/2019

ARNAU GUTIÉRREZ BOIX
24/06/2019

ALBA PRAT MARTÍN

22/02/2019

ARLET I ANIOL RULL CANAL

26/11/2019

HAITAM ARBOLEDA HALBOUBCH

18/06/2019

DAINA SANJUÁN CUÉLLAR

06/02/2019

E N  E L  R E C O R D
PRAT REIXACH MARIA

10/01/2019

ANGLADA ANGLADAMARIA

23/01/2019

ROURARIUSMARIA

27/01/2019

BERLANGA LAGUNA ISIDORO
01/02/2019

MARTÍ SALGUEIRO LLUÍS
01/02/2019

ALCALDE GURT GABRIEL

25/04/2019

PLANELLA SERRA JOAN
02/05/2019

FÀBREGA ROVIRA JOAN
22/06/2019

JORDÀ SERRAT ISIDRE
08/07/2019

SURROCA SERAROLS MARIA

13/07/2019

GÜELL MASÓ RAMONA

28/08/2019

COLOMER MASDEU LLUÍS
21/10/2019

COLOMER SERRA JORDI
22/10/2019

PERACAULA NOGUER ENRIQUETA
22/10/2019

AYATS COLL JOAN
22/10/2019

ROLDÁN MARÍN FERNANDO
03/12/2019

ANGLADA CANALIAS MIQUEL

16/12/2019

CARRILLO IBÁÑEZ ANTONIO
23/12/2019
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LIAMAS RULL
26/02/2019

MARIA PLA TARRÉS
14/09/2019

MARTINA GONZÁLEZ PINEDA
11/01/2019

MATY DIONEMBENGUE

04/05/2019

PAU ARJONA CLEMENTE

05/08/2019

NAWEL VERDAGUER RODRÍGUEZ
20/05/2019

NIMA SAFONT-TRIA JURADO
11/11/2019
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DE  TOT  UNA  M ICA

Volta Ciclista
a Catalunya

La Flama del Canigó

DONAC IÓ  DE  SANG

Durant l’any 2019 es varen fer dues recollides de sang
a Santa Pau, la primera va ser el 26 de març i la segona
el dia 5 de setembre.
L’horari de donació és per la tarda,
de 18.00 a 21.00 h

El dia 27 de març, la Volta Ciclista
de Catalunya, en la seva 99 edició,
va passar per Santa Pau. 

Etapa número 3 de la Volta, 179 Km,
Sant Feliu de Guíxols – Vall Ter
2000/Setcases (Vall de Camprodon).
El vencedor d’aquesta etapa va ser el
britànic Adam Yates.

Dissabte dia 12 de juny
es va encendre la foguera al
cim del Canigó que donaria
fruit a les flames  que
després s’estendrien pel
territori català
L’entrada a la comarca

de la Garrotxa es va fer per
la Vall de Bianya, on la
flama va arribar a les cinc
de la tarda.
En aquest punt la

comitiva es va dividir en
dues rutes: una que va anar fins a Besalú per Sant Joan les Fonts i l’altre
que es va dirigir a Olot ,des d’on es va repartir la flama als diferents emissa-
ris dels pobles que havien vingut a buscar-la.

El mes de setembre es va celebrar una nova edició
de la marxa cicloturista en homenatge al corredor Xavier
Tondo.
En aquesta edició, la número vuit, el recorregut curt

de 68 quilòmetres, amb sortida i arribada a San Joan
les Fonts, va passar per Santa Pau.
El recorregut llarg era de 126 quilòmetres, també

amb sortida i arribada a Sant Joan les Fonts.

Marxa Ciclista 100x100 Tondo



A la nostra escola, apostem de forma clara i ferma per
la cura i respecte del medi ambient, així com del nostre
planeta. Per això, duem a terme diferents actuacions
amb un clar component pedagògic i que comparteixen
un denominador comú: parlar de la necessitat d’aju-
dar, entre tots, a preservar els grans tresors naturals que
tenim al nostre planeta i que actualment, alguns d’ells,
estan en perill. Així doncs, l’equip docent procura
adaptar a cada nivell educatiu alguns dels temes més
rellevants, amb l’objectiu que el propi alumnat expli-
qui com veu la problemàtica actual i quines són les seves
possibles propostes per ajudar a revertir la situació.

En aquest sentit, el professorat de la nostra escola està
convençut que l’educació ambiental i el respecte pel
medi ambient es comença a tractar des de ben petits.
A més, cal tenir en compte que sempre s’ha de predi-
car amb l’exemple (modelatge dels mestres) en el nostre
dia a dia, tant a qualsevol espai de l’escola com durant
les sortides, activitats o tallers que formen part de la
seva educació. Dit això, a l’escola es comença a treba-
llar el respecte pel medi ambient des de P3 a través,

per exemple, de les sortides d’entorn. En aquest cas es
tracta, simplement, de sortir a respirar aire pur amb
els alumnes i observar l’entorn natural. Sabeu tot el
que es pot aprendre amb la simple observació d’un
formiguer, per exemple? Doncs, la manera d’organit-
zar-se que tenen les formigues, com construeixen els
formiguers, com col·laboren per recollir menjar, etc.
Així, any rere any es comprova com, a mesura que
l’alumnat va descobrint coses sobre tot el relacionat
amb el medi ambient, va aprenent a estimar-lo i respec-
tar-lo.

A l’escola, també s’incideix en l’educació ambiental a
partir de la gestió dels residus: reparant, reutilitzant,
reduint i, quan s’hagin generat deixalles, separant-les
i llençant-les al cubell que toqui,  per poder reciclar-
les. A més, com que a l’escola disposem de composta-
dor, l’alumnat acostuma a abocar-hi la brossa orgànica.
Des d’aquí, aprofitem per animar-vos a reciclar i no
només separant les deixalles que genereu, sinó també
aprenent a reutilitzar tot allò que és susceptible de tenir
una segona vida. De fet, es parteix de la base que, tan

EQUIP DOCENT DE L’ESCOLA JOAN MARAGALL

ESCOL A  JOAN  MARAGALL

Projecte mediambiental
de l’Escola Joan Maragall

El compromís de l’escola amb el medi ambient
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ESCOL A  JOAN  MARAGALL

important o més que reciclar, ho és el fet de generar
el mínim de residus possibles. Per a dur-ho a terme, es
pot fer servir la inacabable imaginació dels infants, ja
que aquests estaran encantats d’ajudar-vos en aquesta
missió social per cuidar el medi ambient.

A continuació, us fem un petit recull de les principals
accions que la nostra escola ha impulsat per tal d’inci-
dir amb el compromís de l’escola pel medi ambient.
Cal remarcar que les accions apareixen dividides en
dos grups: les que es realitzen de forma transversal
implicant tota l’escola i les que els protagonistes són,
principalment, un grup d’alumnes. De cadascun dels
grups, desenvolupem alguna proposta; així podeu veure
en què consisteixen de forma més detallada. 

1.- A nivell de tota l’escola 

Àmbit: menjador escolar. Objectiu: reducció del
consum de plàstic

Descripció. Eliminar el consum de plàstic del pícnic
de l’escola  que consta d’una bossa de plàstic, una
ampolla d’aigua, dos entrepans i una peça de fruita.
Per tant, proposem substituir l’ampolla d’aigua per
cantimplores d’alumini o plàstic reutilitzables. La bossa
on es guarda el menjar també passarà a ser de material
compostable.

Àmbit: menjador escolar. Objectiu: reducció del
consum de plàstic, reduir el malbaratament alimentari
i fomentar una alimentació saludable.

Descripció. Eliminar els envasos de plàstic dels iogurts

del menjador escolar. Després d’haver contactat amb
la Fundació La Fageda, ens proposa ser escola pilot per
tal de subministrar els iogurts dels alumnes utilitzant
una galleda dispensadora per servir el iogurt (5 kg).
Així, passarem de servir els iogurts en format indivi-
dual de plàstic a fer-ho a granel a partir d’un dispen-
sador. Aquest proporciona la quantitat adequada de
iogurt en el mateix got on els alumnes han begut l’aigua
al llarg del dinar. Paral·lelament, també evitem augmen-
tar el nombre d’atuells per rentar, amb el conseqüent
estalvi d’aigua. Seguint aquesta proposta, estalviarem
uns 5.640 envasos de iogurt a l’any.

Altres accions dutes a terme: 

1. La utilització de la carmanyola o d’altres embol-
calls (de més d’un sol ús) per portar l’entrepà en
comptes de paper d’alumini. 

2. La utilització del compostador on s’hi destinen
els residus orgànics que es generen. 

3. El reciclatge està integrat en la dinàmica quoti-
diana de l’escola. 

4. L’enviament per correu electrònic de totes les
comunicacions de l’escola per a les famílies, aconse-
guint així estalviar paper.

5. El dia de Sant Jordi s’ha optat per recollir llibres
usats per vendre a la parada de l’escola, en comptes
de comprar-ne de nous. D’aquesta manera, es reuti-
litzen els llibres usats que encara estan en bon estat.
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2.- A nivell d’alumnes

Àmbit: treball per projectes a cicle superior. Objectiu:
conscienciar els alumnes de la importància de la utilit-
zació de les energies renovables i de l’estalvi energètic.

Durant el curs 2015-16, els nens i nenes de cicle
superior, aprofitant que l’Ajuntament de Santa Pau feia
una aposta per implementar les energies renovables (es
va instal·lar la caldera de biomassa per escalfar tant
l’escola, com la llar d’infants i el CAP), van elaborar
unes maquetes de l’escola intentant tenir en compte
quines energies renovables s’hi podrien instal·lar.
Després d’una anàlisi exhaustiva, es va concloure que
les plaques fotovoltaiques serien una bona opció, tenint
en compte els criteris de cost i benefici. L’alumnat va
fer una presentació del projecte elaborat (davant de
diferents responsables de l’Ajuntament i de l’empresa
Wattia d’Olot). Quatre anys després, l’escola ja disposa
de plaques fotovoltaiques; tot això gràcies a la compli-

citat i, evidentment, l’ajuda de l’Ajuntament que ha fet
una aposta clara i ferma per a l’ús de les energies
renovables a la nostra escola. 

Altres accions: 

1. Tallers en conveni amb l’Ajuntament (assessorats
per l’Anna Crous), des de P3 fins a 6è:

a. Jornada d’intercanvi de joguines (3r, 4t, 5è i
6è).
b. Taller de malbaratament alimentari (CS).
c. Taller sobre l’aigua i el seu consum respon-
sable (CM).
d. Taller sobre el reciclatge tant a casa com a
l’escola (EI i CI).

2. Tallers amb l’Agrupació Naturalista i Ecologista
de la Garrotxa (ANEGx) a l’entorn proper (de P3
fins a 6è).

3. Taller d’hort (de P5 fins a 6è). A part d’aprendre
el cultiu de temporada ajustat a cada trimestre i
d’aprofundir en el coneixement de les plantes i
animals de l’hort, també es dona molta importàn-
cia al compostatge i a la classificació correcta dels
residus. 

4. Cura d’animals de granja, concretament, de conills
i gallines (P4 i 1r). A partir del projecte de l’aula
s’aprofita per estudiar, conèixer i aprendre sobre
aquests animals en concret, tot desenvolupant la
responsabilitat per tenir-ne cura. 



LL AR  D ’ I N FANTS
DOLORS BATLLE I SARGATAL

Un espai de qualitat, on l’infant troba una riquesa a la manera de ser i de fer. Un espai de vida on el seu dia a
dia li permet aprendre a comunicar-se, observar, descobrir, explorar, inventar, escoltar… i tot això ho aprèn jugant
en un ambient que li dona seguretat, amb respecte i estimació.

L’escola busca tots els mitjans per tal que els infants creixin i siguin feliços.

L’Essencial és que l’infant descobreixi per si mateix el
màxim de coses possibles. Si l’ajudem a solucionar
totes les seves tasques, el privem justament d’allò que
és el més important per el seu desenvolupament mental.
L’infant que aconsegueix alguna cosa per mitjà de la
seva experiència autònoma adquireix coneixements
completament diferents als d’un infant a qui se li ofereix
prèviament la solució.

EMMI PIKLER (1902-1984)
Pediatra nascuda a Viena

En aquest curs 2019-2020 va tenir lloc, al Centre Cívic,
una xerrada dedicada als pares i als educadors, sobre
l’aprenentatge en l’educació infantil.

Organitzada per la Llar d’Infants va anar a càrrec del
senyor Albert Bayot, professor associat del departa-
ment de pedagogia de la Universitat de Girona. Exdirec-
tor dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona.

L’Escola Bressol, un espai
on créixer tots junts
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A  SANTA  PAU  S ’ HA  F ET

Racó de les dites

Qui oli remena els dits s’unta
La facilitat que hi ha en caure en la cobdícia
quan es remena diners aliens.

Esperat assegut, que dret et cansaràs
És com dir que cadascú s’ha de valdre per si
mateix.

Qui estima res no escatima
L’amor no té límits. L’amor és desinteressat.

Ocell matiner el bon cuc troba primer
Aixercar-se d’hora fa que el temps s’aprofiti
més.

Quan fou mort el combregaren
Es diu dels auxilis o remeis que arriben tard.

Per la cara que té, mala peça al teler
Trobar-se en una situació difícil.

Sempre plou sobre mullat
Després d’haver rebut encara està previst rebre
més.

MARGARIDA COLLEDECARRERA I FEIXES
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Al santuari de Santa Maria dels Arcs, dissabte
dia 5 d’octubre, es van celebrar els XIX PREMIS
SALVADOR REIXACH per a treballs de Recerca
de Batxillerat i Projectes Finals de Cicles Forma-
tius. 
Es van presentar un total de 34 treballs per optar

als premis, 28 de recerca de batxillerat i 6 de cicles
formatius, de diversos centres educatius de la
comarca i centres d’altres comarques.
Alumnes de l’escola Municipal de Música d’Olot,

Xavier Montsalvatge, varen col·laborar amb la inter-
pretació de diverses peces musicals.
Al final de l’acte es va servir una refrigeri prepa-

rat pel col·lectiu Santa Pau Activa.
Per a més informació sobre els treballs presen-

tats i els premiats, podeu consultar la web del
PEHOC, Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i
Comarca: www.pehoc.cat.

Acte de lliurament dels XIX
Premis Salvador Reixach
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Dissabte dia 19 d’octubre va tenir lloc al municipi
de Santa Pau una jornada de recuperació de la
memòria històrica coincidint amb el vuitantè aniver-
sari de l’afusellament de l’alcalde Joan Pinsach per
part de la dictadura franquista. L’acte, organitzat per
l’Ajuntament de Santa Pau i el Patronat d’Estudis
Històrics d’Olot i Comarca, es va iniciar a les 12 del
matí amb la inauguració d’una placa commemora-
tiva a Can Dansa, casa on va viure en Joan Pinsach
(1898-1939), a escassos metres de l’actual Ajunta-
ment. La placa va ser descoberta per la neboda
política de Pinsach, Rosita Hospital Capdevila, així
com per la Directora General de Memòria Democrà-
tica de la Generalitat Gemma Domènech. En acabat
el Cor Tutti Quanti cantà el poema d’Apel·les Mestres
No passareu, Txoria Txori de Mikel Laboa i l’Himne
Guerriller.
A continuació, l’alcalde Pep Companys i la

regidora Cristina Capó van entregar l’anul·lació del

judici sumaríssim que condemnà a mort Pinsach, així
com a altres familiars veïns de Santa Pau que també
van ser condemnats pel franquisme 

A la tarda, al Centre Cívic, va haver-hi una xerrada
a diferents veus. Cristina Capó va obrir l’acte recor-
dant el deure de l’administració d’impulsar políti-
ques públiques de memòria. Albert Batlle (PEHOC)
va parlar sobre la naturalesa de la repressió franquista.
Per la seva banda, l’historiador i biògraf de Pinsach
Albert Planas va explicar la figura de Joan Pinsach
com a alcalde de la CNT de Santa Pau durant la
Guerra Civil i comentà el judici que el condemnà a
mort. Ita Asperó i Judit Viñas van narrar el record
com a familiars de Pinsach. El sindicalista i membre
de la CNT Olot Marcel Surinyach parlà sobre la
transcendència històrica de la sindicalització a la
comarca, i finalment el periodista i exdiputat de la
CUP David Fernández va traçar un retrat crític de la
memòria històrica dels darrers quaranta anys.

Santa Pau homenatge
l’alcalde Joan Pinsach

RECUPERAC IÓ  DE  L A  MEMÒR IA  H I STÒR ICA
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Molt bona nit!
Bé. És un privilegi per a nosaltres de poder encetar la
nostra Festa Major.
El Pregó que els “Amics del Pessebre Vivent de Santa
Pau” hem preparat, vol ser diferent. Basat en els perso-
natges bíblics, llegendaris, populars i tradicionals, que
cada anys veiem en el Pessebre. Hi hem afegit unes
pinzellades d’actualitat, en moments puntuals, aquests
personatges, parlaran o actuaran com ho fem nosaltres
avui. Això no vol pas dir, de cap manera, perdre el
respecte a les nostres costums. No. Precisament nosal-
tres som fervents amants de les tradicions, que és el
motiu pel que fem el nostre Pessebre any rere any.
Bé. Dit això, crec que tot ja està apunt. Molt bona Festa
Major!

PASTORS
Pastor 1 –Què fa aquest? Sembla que dorm.
Pastor 2 –I tant. No crec que sàpiga fer res més!
P. 1 –Sí, també sap menjar.
P. 2 –Oi tant! Va, despertem-lo.
P. 1 i P. 2 –Anem tots a Santa Pau… Anem a la Festa
Major. Vols venir tu Rabadà.
Rabadà –És exageradament panxut. Vull esmorzar!
P. 1 i P. 2 –Canten. A Can Pauet “mu-urzarem” o potser
a Can Menció i amb la Teia un cafetó.
R. –Cafetó? Ai no!
P. 1 i P. 2 –Canten. Ara allà fan el pregó. Son del Pesse-
bre Vivent. Tota la Comissió.
R. –La Comissió? Quina por!
P. 1 i P. 2 –Canten. Nosaltres anem passant, que no
volem pas fer tard i perdre’ns el primer plat.
R. –Jo en vull del primer plat!
P. 1 i P. 2 –Canten tot sortint. Veurem cava amb porró.

Menjarem fesols d’aquí, perquè és la Festa Major.
R. –Espereu-me! No tenen compassió! Se’n va corrents
molt “grapaió” o a quatre grapes.

JOSEP, MARIA, JESÚS I NOIA
Surten Josep, Maria i Jesús. Aquest, es queda a una banda
mirant el mòbil. Josep agafa la mà de Maria i canta
un troçet de “Maria, de West Side Story”. En acabar
mira a Jesús i diu:
Josep –Ai Maria, miro el nostre fill i no m’ho puc creure.
Maria –Sí, Josep, sí. Ja fa 18 anys que nasqué allà l’esta-
blia, al mig del bou i la mula. Sembla ahir!
J. –Recordes Maria? Nevava! 
M. –Sí estimat Pep, sí, i aquí a Santa Pau aquesta
xafogor!
J. –Això del canvi climàtic és un desastre.
M. –Saps que penso, fuster meu? Que en lloc de fer
taules i cadires hauries de fer aparells d’aire condicio-
nat. Segur que arribaríem millor a fi de mes i podríem
comprar una “play” per en Jesús. 
J. –Saps que et dic Marieta? Demà mateix aniré a la
gestoria que m’informin.
M. –Fill meu! A Jesús. Vols que t’acompanyi fins a Santa
Pau?
Jesús –Fa que no amb el cap sense deixar de mirar el
mòbil.
M. –Tingues molt de compte! Per les festes majors hi
ha molts perills! Anem a casa Pepito. Vull veure la
novel·la que avui segur que hi haurà molt de marro!
J. –Això sí que és una creu! Jo volia veure el Barça…
M. –Adéu noi! A Jesús. I pren bones companyies. Surten.
En aquest moment passa una joveneta de molt bon
veure. Es miren i Jesús diu:
Jesús –Ho faré mare! Ho faré! Surt amb la joveneta.

AM ICS  DEL  PESSEBRE  V I V ENT  DE  SANTA  PAU

CAP  DE  TURC
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TRES REIS
Surt el centurió. Fa un toc de corneta (escardada) i diu:
Centurió –Ses Majestats els Tres Reis d’Orient! Els Reis
no surten. Es grata el cap arronsa les espatlles i torna a
tocar més fort. 
Rei –Ja soc aquí!
C. –Ei! Això ho va dor en Terradelles. Ara no toca.
R. –I tu que saps. Passerell!
C. –El Rei Ros i el Rei Negre. On són? 
R. –Primer t’explicaré que m’ha passat a mi. No veus
que arribo tard i cansat? Saps el passallis de Molí Nou?
Doncs allà el camell s’ha fotut de morros a l’aigua.
C. –Segur que tenia set!
R. –Però que dius passerell! Sembles una sardina enllau-
nada amb aquesta cuirassa. Ai! El camell de panxa
l’aigua! En poca estona no n’ha quedat res, res. Caput!
C. –No ho entenc.
R. –Què vols entendre tu, passerell! S’ha desfet tot a
trossets. Aigua avall. Ja deu ser a Serinyà. El Centurió
posa cara de no entendre res. Què mires? I tanca la boca
tros d’ase. No sabies que el meu camell era de catró?
C. –Fa que no amb el cap. I el Rei Ros i el Negre?
R. –El Ros, passava davant de Can Bastans, ha sentit
olor de carn a la brasa i s’ha quedat a sopar. Què hi vols
fer, sempre té gana! I el Negre… Ai el Negre! Reben-
tat, ben rebentat! Com que és tant negre i portava els
llums apagats, allà, al pla del Patxet, la Carme de l’Ajun-
tament, que deuria anar… no l’ha vist i amb el cotxe
l’ha atropellat. Rebentat, rebentat per partida doble.
C. –Quina desgràcia!
R. –Sí, ara en Pauet hi és. Diu que tot controlat! Reben-
tat, dues rodes del camell rebentades!
C. –Aaaaaaaaaah!
R. –Però no patiu. De fet, millor que només mani un
rei, i si soc jo molt millor! Ja se sap que els tripartits…
Malament! El que heu de fer a Santa Pau és votar-me
a mi. Sabeu que fa cent anys, o més, el Marquès de
Monistrol va portar l’aigua aquí, a Santa Pau, per què
l’havíeu votat? Doncs si em voteu a mi no us duré pas
només un rajolí d’aigua, no! Us portaré el mar! Amb
platja hi tot! Ah, a l’estiu l’aigua ben calenta i a l’hivern
ben freda. O potser és al revés?
C. –Això no ho podeu prometre. No pot ser!
R. –Passerell. Tu has vist mai que els que manen hagin
fet el que havien promès? Seràs passerell i mig… Bé
voteu-me i abans que s’acabi la Festa tindreu el mar a
Santa Pau. Paraula de Rei!

TRES REIS
Dimoni Satanàs –Però on vas tant mal sirgat!
Llàgrima Fluixa –Ai… He fet el que vas manar-me. He
ant a tots els “xiringuitos” de tots els partits polítics per
pactar a l’Ajuntament de Santa Pau i allò és una gàbia

de grills, tothom vol manar! Ah, i ja ho veus, n’he sortit
esgarrapat. Ai, ai…
D. S. –I?
Ll. F. –Res. Tots volen tenir la paella pel mànec. I només
hi ha un mànec! 
D. S. –Hauré d’anar-hi jo. Estàs més caducat que un
televisor en blanc i negre.
Ll. F. –Vigila. Ja ho veus, a mi m’han trencat la banya
i fins els cabells me fan mal (és calb). Ai, ai! No en faràs
pas res. Jo crec que haurem de tancar la barraca i posar
allò de: veu de Soraya “Liquidació per falta de parro-
quians”. Saps si cobrarem el Subsidi d’Atur?
D. S. –Cuc fastigós! Va, anem. Jo ho arreglo a cops de
forqueta!
Tots –Som-hi!
Veu de l’Àngel –Dimonis maleïts! Fora! El cel us casti-
garà. Fora! Surten.

ÀNGEL
Àngel –Pau a la terra i al homes de… Santa Pau! Bé, a
les dones també. No us enfadeu, home!. Vull dir, dones.
Bé. Segur que dieu: Un àngel negre? Us explico: Allà
dalt, al cel, hi tenim l’António Machín. No ho pilleu?
Si aquell que canta “Angelitos negros”. Un moment.
Antonio. Toni! Canta “Angelitos negros” sona la cançó,
un trocet que acaba amb “i pintes un àngel negre”!
Gràcies Toni! Tens una birra de Santa Pau pagada al bar
de Sant Pere! Doncs bé, des que el tenim allà a dalt,
cada dia en pinta un de negre i, ja ho veieu, avui m’ha
tocat a mi! Bé. dit això, anem per feina.
Veu d’anunciació –Aquesta nit ha nascut… Canvi de
veu –La Festa Major de Santa Pau! Heu de saber que
seria un greu pecat, que durant aquests dies de xerinola,
no us passéssiu un xic/força de rosca. El cel us perdo-
narà alguna petiiiiita relliscada. Al cap d’avall tots hem
sigut joves… Ai! Canta. I quin temps tan feliç, quan
érem tan amics… Sospira recordant… i segueix: Jóvenes.
Jóvenes. Jóvenes… Ai, perdoneu, això no era pas al
guió. I els no tan joves, si teniu una certa… empenta…
doncs… feu-hi el que pugueu! Ja m’enteneu…
Un advertiment molt seriós: Totalment prohibit, sota
pena de garjola a “Soto del Real”, a qui vagi a dormir
més aviat de les tantes. A qui sigui massa bon minyó o
minyona. A qui no es presenti a tots els actes progra-
mats i, a qui no faci bons àpats un xic… empitofat!
I amb veu de missa diu: –Aaaaaaameeeeen!
I ara… TOTS A SOPAR!
Un moment! Un moment! Silenci! N’hi ha un que no
calla Pausa. Amb veu trista i eclesiàstica, les mans en
pregadéu, mirant al cel i el cap tombat diu: Que al cel
ens trobem tots: Canvi total: Al cel de la Festa Major
de Santa Pau! 
Guauuuuuuuu!
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Associació de Veïns de Santa Pau
Conjunt Medieval

DIADA DE CORPUS

L’Associació de Veïns de Santa Pau
Conjunt Medieval amb la col·laboració
de diferents vilatans, va organitzar la
confecció de la gran catifa de flors per
a la celebració de la diada de Corpus.

A les dotze del migdia es va celebrar
la missa de Corpus cantada, tot seguit
es va sortir a la plaça per fer la Proces-
só de la Diada seguint l’estela de flors
que composaven la totalitat de la catifa.

La catifa es confecciona amb pètals
de flors, amb flors senceres i herbes
diverses. El motiu a representar és
lliure. A Santa Pau es representen
motius religiosos propis del Corpus.
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El Casal de la Gent Gran

12 de maig, primer diumenge del mes, Festa
Homenatge a la Vellesa.
Els actes començaren amb el passant fins a

l’església on es va celebrar la missa.
Després de l’ofici, es va degustar un vermut

ofert pel Càmping Lava. Tot seguit, al restaurant
de Can Xel, va tenir lloc el dinar per a tots es parti-
cipants.
Els homenatjats d’aquest any han estat la Núria

Juanola Rigart i el Josep Juanola Reixach.

SORTIDES FESTA DE LA VELLESA

ALTRES ACTIVITATS

Del 23 al 29 de setembre: Viatge pels llacs del nord
d’Itàlia i visita a la ciutat suïssa de Zermat

El 18 i 19 de maig: Visita a Saragossa.

El 9 de febrer: Ruta del Modernisme a Reus. Finalit-
zada la visita, calçotada a Valls.



Associació Amics del Pessebre Vivent
REPRESENTACIÓ DEL PESSEBRE VIVENT
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Un any més es va fer la representa-
ció del Pessebre Vivent. Els dies 6 i 7
de desembre.

Enguany es va comptar amb la
complicitat de 180 persones, entre
figurants i col·laboradors i amb la visita
de més de 2.000 persones.

En aquesta edició s’han incorporat
noves escenes per donar un nou
al·licient a l’espectador.

A Catalunya hi ha una forta tradició
de Pessebres Vivents, avalada per més
de seixanta anys de representacions
per tota la geografia catalana.
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Un any més, el 2019,  i ja tenim en
la nostra memòria les experiències
acumulades en la realització de les
diferents activitats que programem de
manera contínua durant tot l’any. Ja a
finals del 2018 vam començar a donar
forma al cavall Romeu i l’euga Juliette
que estiraven un carruatge romà. La
carrossa Veni, vidi, vici (vaig arribar,
vaig veure, vaig vèncer) va acompan-
yar als romans i romanes de la colla al
primer carnaval que se celebra a Platja
d’Aro. Vam continuar la gresca amb la nostra participa-
ció en la trentena edició de la Gran Rua del Carnaval
d’Olot  i vam acabar amb el carnaval de Sant Joan les
Fonts. Com sempre, les coreografies i la música ben
animada ens va fer gaudir a tots plegats d’unes estones
plenes de somriures i disbauxes. 
A l’abril, per Sant Jordi, no vam faltar a la nostra cita

de venda de roses al firal d’Olot i mentre, ja s’estava
preparant la Carrossa per la Batalla de les flors  de les
Festes del Tura d’Olot. Enguany, la carrossa va tenir un
cert aire de vaquer, amb el nom d’Al galop!, amb els
seus cavalls i la música country  que sonava i feia ballar
als seus acompanyants que lluïen un barret  ben vaquer.

I sense quasi adonar-nos, ja vam arribar a la castanyada
de Tots Sants, en la que cada any aprofitem per vendre
castanyes a la Fageda d’en Jordà, i ja enganxem en acabar,
amb la  preparació i realització de la quina de Nadal. I
com les agulles d’un rellotge a l’acabar de marcar una
hora, tornem a començar la roda amb la preparació
de la carrossa pel proper any. 
No obstant, aquest any, estem molt motivats/motiva-

des  i il·lusionats/il·lusionades en la preparació del proper

carnaval. Voleu saber el motiu? El
2020 la nostra colla portarà la reina
del Carnaval d’Olot!!!!!!. La Carme,
que fa tants anys que col·labora amb
la colla preparar-nos les coreografies i
ajudant-nos  en els assajos amb els balls,
ha estat escollida per ser LA REINA
DEL CARNAVAL 2020! Per això,
aquest proper 2020, hem de gaudir al
màxim dels carnavals tot acompanyant
a la nostra reina a Platja d’Aro, a Olot
i a Sant Joan les Fonts.

I enmig de carrosses i venda de roses, castanyada i
quina, com no, hem de parlar del grup del Playback!
Enguany hem tornat a participar en la festa major, oferint
la vuitena edició de l’espectacle, amb cançons de totes
les èpoques i tots els estils que van fer gaudir a les quasi
800 persones assistents a l’acte. S’ha de reconèixer  que
els espectadors van acudir de manera fidel a l’especta-
cle, tot i que el pronòstic del temps era una mica incert.
Finalment, una mica de pluja va fer endarrerir  10 minuts
el començament de l’espectacle, i agraïm des d’aquí la
bona predisposició de tots els assistents a l’acte. Però
l’espera, va quedar compensada sobre tot a la primera
actuació de l’espectacle que enguany va ser una repre-
sentació teatralitzada de la cançó “El cicle de la vida”
del film del Rei Lleó. Un  vestuari molt ben aconseguit,
la bellesa de la cançó i la posta d’escena de tots els parti-
cipants al playback, va fer posar literalment la pell de
gallina a tothom.
Esperem comptar amb tothom en les noves activi-

tats del 2020! I si algun de vosaltres vol participar de
manera activa en les nostres activitats, que no ho dubti,
la nostra colla està oberta a tothom qui s’hi vulgui
integrar!

Els Marxosos de Santa Pau

ACTIVITATS 2019
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Aquesta any les CARAMELLES es van celebrar el
dissabte de Setmana Santa, dia 20 d’abril.

Com a novetat, la coral encarregada de cantar les
tonades de les Caramelles va interpretar la Sardana de
Santa Pau, amb l’estrena d’una nova lletra escrita pel
santapauenc Gaspar Nogué. L’arranjament musical ha
estat a càrrec del mestre Josep Navarro, de la cobla la
Principal d’Olot.

Santa Pau Activa
ACTIVITATS 2019

L’1 de novembre, festivitat de Tots Sants, a l’esglé-
sia parroquial de Santa Maria, es va celebrar una
cantada de GOIGS populars i tradicionals. 
Varen participar tres cors de cantaires, les Veus del

Pla de l’Estany, dirigits per Carme Cornellà, el Grup
de Caramelles de Sant Miquel de Campmajor, dirigits
per Gerard Capdevila i el Cor Parroquial de Santa Pau,
sota la direcció de Rosa Fluvià.

També, cal destacar la participació del col·lectiu
Santa Pau Activa en l’acte del refrigeri que es serveix
a l’acabament de l’entrega dels  Premis Salvador
Reixach.
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El Club Escacs Santa Pau

Comencem l’any jugant
la Copa Catalana Fase de
Girona, el 13 de Gener a
Primera Categoria.
Torneig per equips de

quatre jugadors  i vuit
rondes. Partides semi
ràpides de 15minuts +
cinc segons per jugada.
Sis jugadors del Club

(Badosa, Cuesta, Gálvez,
Codina, Serrat, i Trias)
varen jugar alternativa-
ment les vuit rondes,

lamentablement no ens vàrem poder classificar per a
la fase final.
Després, ja comencem la Lliga Catalana 2019 a

Primera Categoria, (8 jugadors) desplaçaments a La
Bisbal, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Santa
Eugènia i Blanes. Desplaçaments llargs i no sempre
podíem fer l’equip complert, vàrem baixar de Catego-
ria, això vol dir que el proper 2020 juguem a Segona
Categoria. Amb 6 jugadors per ronda, 2 menys que a
primera, esperem jugar més tranquils, sense tanta
pressió.

Després de la Copa i La Lliga (Campionats oficials
de la Federació Catalana d’Escacs), el Club Escacs Santa
Pau va organitzar la cinquena prova del VII Circuit
Gironí d’Escacs Actius, prova homologada per la FCE
i per la FIDE (Federation International d’Echecs) que
es vàlida pel rànquing dels escacs (ELO). És va celebrar
al Centre Cívic “El Centre” el 15 de Juny del 2019
amb la participació de 49 esportistes d’arreu de Girona
(Figueres, Olot, Peralada Tordera,… entre altres).
El Campió va ser en Pol Sabrià, del Club Escacs

Olot, seguit de F. Xavier Saurina, del Gerunda i Luis
Antonio Terry, també de l’Olot.

El premi al millor veterà va ser per a l’Albert Badosa
(Santa Pau), i el millor local per al Carles Trias.

TORNEIG FESTA MAJOR 2019

Per la Festa Major, el Club va organitzar, amb el
patrocini del Ajuntament, el Torneig de Festa Major.
Ja anem per la tretzena edició. En aquesta ocasió es
varen fer dos tornejos, un tancat per mainada, i el
torneig pròpiament dit, amb la participació d’una
cinquantena d’esportistes. Aquesta vegada vàrem tornar
al entorn de la Plaça Major, per nosaltres el millor
entorn!
Tinguerem la sort de comptar amb figures com el

Gran Mestre de Cubà Kevel Oliva, que va ser el campió
i el Mestre Fidel Luis Alberto Gómez Jurado, que any
rere any, ens visita. 
Van participar gent de Llinars, Hostalric, Canet,

Olot, Banyoles, i varen poder gaudir d’una fantàstica
matinal d’escacs!
El Club també va participar en l’organització de la

Trobada Transfronterera 2019, que enguany es va fer
a Banyoles.
A part de tot això , jugadors del Club han estat

presents en diversos tornejos dels actius de la provín-
cia, com Caldes de Malavella, Olot, Figueres  i Tossa
de Mar.
També el torneig de la Marató, de Sant Gregori…

i per la Catalunya Nord.
Pels qui no esteu assabentats el nom del nostre poble

figura a la sala de joc del Club agermanat amb nosal-
tres (Echiquier Saint Jeannais) de la Catalunya nord.

MEMÒRIA ESPORTIVA

Molts dissabtes fem classes gratuïtes al local social del Club

Per qualsevol informació, dirigiu-vos a:

Albert Badosa / 699 864 268 / abadosa@escacs.cat

Matx Santa Pau - Sant Gregori. 

Santa Pau - Olot “C”. 

Els Tres primers Classificats juntament amb l’Albert Badosa, direc-
tor del Torneig.
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Colla de Santa Pau

TRUITADA A SANT JULIÀ DEL MONT

APLEC DEL ROSER
DE SANTA MARIA DE FINESTRES

TORNABODA DE LA FESTA MAJOR
ALS PRATS DEL SANTUARI DELS ARCS

PUJADA A FINESTRES
I TRADICIONAL CANVI DE SENYERA

SORTIDA A SANTES CREUS I A VALLS

ACTIVITATS 2019
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ACTIVITATS 2019

El Grup de Lectura de Santa Pau

Formant part dels actes que
es varen fer per la Festa Major,
el Grup de Lectura de Santa
Pau, va organitzar la presenta-
ció a la nostra vila, del llibre “El
que m’han ensenyat els morts
per entendre millor la vida”,
basat en l’experiència profes-
sional del metge forense Narcís
Bardalet.
La presentació va anar a

càrrec de la periodista santa-
pauenca Tura Soler, encarregada de convertir en text
del llibre les vivències del doctor Bardalet i de Jordi
Grau, periodista i vicepresident de la demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes.

Presentació de llibre 

RES ÉS EL QUE SEMBLA
L’edició d’enguany es va dedicar a Joan Brossa, ja que
l’any 2019 es va celebrar l’any Brossa en motiu de la
commemoració del centenari del naixement del poeta,
Barcelona 1919-1998.

La primera part de l’acte va consistir en un poema
visual orquestrat per la Cristina Liñan, seguit de l’actua-
ció del mag garrotxí Sanyes.

La segona part es va
dedicar, com es habitual,  a
la lectura de poemes d’en
Brossa, per l’ocasió,  i de
lliure elecció, per part de
tothom qui vol col·laborar.

Recital de poesia
Sant jordi 2019

“Despedidas”
Abans de desmuntar la
petita exposició sobre la
vida i la mort que es va fer
amb motiu de la presenta-
ció del llibre del forense
Narcís Bardalet, el Grup de
Lectura de Santa Pau va
organitzar la projecció la
pel·lícula “Despedidas”, del
director japonès Yojiro
Takita, any 2008.

Després de la projecció, es
va fer un col·loqui partici-
patiu dirigit pel cineasta
Jordi Teis.
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Comissió de la Fira del Fesol

Els dies 19 i 20 de gener van celebrar-se els actes
de la Fira de Sant Antoni.

El dissabte 19 de gener a les 10 del vespre un
interessant concert de música tradicional sota el títol
de Cançons de taverna de mar i muntanya a càrrec
del grup Tururut Bonaigua va fer les delícies del públic
que omplia la sala d’Actes del centre Cívic. Al final
unes farinetes de fajol fregides per la Comissió de la
Fira i un xarrup de ratafia Russet, juntament amb el
sorteig del porc de sant Antoni va posar punt i final a
la diada.

El diumenge 20 de gener les parades van omplir
les places i carreres de la vila des de ven aviat. El Bou
de Reus fou la figura del bestiari popular convidat a
fer la cercavila, acompanyat d’un grup de timbalers.

ACTIVITATS 2019

FIRA DE SANT ANTONI
A les 12 es va donar inici a la Fesolada, amb la parti-

cipació de 17 establiments. El producte convidat fou
la truita d’espinacs amb suc i fesols de Santa Pau,
presentat per la Fonda Toldrà d’Ulldemolins.

El lliurament del fesol d’Or va posar punt i final als
actes de la fira. En Francesc Domènech, en Xicu de la
Colla de Santa Pau, va ser el guardonat. Els actes van
ser presidits pel President del Parlament de Catalunya,
Roger Torrent.

SORTIDA AL BERGUEDÀ

El dissabte 6 d’abril la Comissió organitzadora de
la fira de Sant Antoni va organitzar una sortida al
Berguedà: es va visitar l’embassament de La Baells, el
santuari de Queralt i un dinar de germanor al restau-
rant Els Roures, situat prop dels Rasos de Peguera, on
fins i tot es va gaudir d’una nevada que va emblanqui-
nar els paratges propers.

PRODUCTE CONVIDAT

El 10 de març una representació de la Comissió de
la Fira de Sant Antoni i la regidora de cultura de l’ajun-
tament, Carme Salvador van participar a la Festa
Gastronòmica de la truita d’espinacs amb suc d’Ullde-
molins, comarca del Priorat, convidats per l’ajunta-
ment d’aquesta població. L’organització va facilitar una
paradeta on es podien vendre fesols de Santa Pau i fer
promoció del nostre municipi.



NOT ÍC I ES  MUN IC I PALS Croscat – núm. 21

35

GENER 2019

• Inici de les obres de construcció de la nova Oficina
de Turisme.
•Desplegament de la fibra òptica a Santa Pau.

FEBRER 2019

• Implantació a l’ajuntament de nous ordinadors i
sistema de treball per a donar més fluïdesa a les tasques
administratives.
• Nova campanya per a mantenir el poble net d’excre-
ment de gossos: “El gos és teu, el poble de tots”.
• Campanya de compostatge. Xerrada al Centre Cívic
i repartiment de compostadors per qui ho sol·liciten.
• Campanya contra la vespa asiàtica. Repartiment de
trampes.
• Millores als parcs infantils de l’1 d’Octubre i de ca la
Guapa.

MARÇ 2019

• Neteja de la llera del riu Ser a Santa Pau.
• Arranjament d’una part de l’aparcament del pont, provi-
nent del Pressupost Participatiu 2018.
• Substitució d’enllumenat públic per leds a Can Blanc.

ABRIL 2019

• Eleccions estatals. Santa Pau un dels pobles més parti-
cipatius de la comarca.
• Finalització de les obres de millora del camí que dona
accés al nucli antic.

MAIG 2019

•Eleccions municipals

JUNY 2019

• A partir del 10 de juny nou horari d’atenció al públic
de l’ajuntament.
• 15 de juny celebració del Ple de Constitució del nou
Ajuntament.
• Sessions informatives al veïnat de Can Blanc, Can
Jofre i Can Poxa, sobre el nou model de recollida de
deixalles i lliurament de targetes identificatives.

SETEMBRE 2019

• Campanya d’esterilització de gats.

OCTUBRE 2019

• Implantació d’un punt de recàrrega per a vehicles
elèctrics.

• Substitució de llums per projectors de leds al nucli
antic de Santa Pau i a Ca la Guapa.
• Posada en funcionament de la primera instal·lació
fotovoltaica d’autoconsum municipal, a l’escola CEIP
Joan Maragall

NOVEMBRE 2019 

• Neteja dels dipòsits de la xarxa municipal d’aigua.
• Adequació de la pista forestal que va des de Pruan
fins a Can Cellers.
• Millores de seguretat a la zona esportiva.
• Activitats per adults: anglès, pilates, ioga, iniciació a
la guitarra.

DESEMBRE 2019 

• Finalització de les obres de la via ciclista que connecta
Can Blanc fins l’aparcament del volca Santa Margarida.

• Inici de les obres d’ampliació de l’escola Joan Maragall.

Tràmits i Gestions

Nou Consistori

Des del web de l’Ajuntament
de Santa Pau podeu consultar
la informació sobre els tràmits
i les gestions oferts des de l'ofi-
cina d'atenció ciutadana. Trami-
tareu amb totes les garanties
de seguretat.

www.santapau.cat/
seuelectronica/tràmitsmunicipals

L’AJUNTAMENT

A UN CLIC

A partir del dia 15 de juny va quedar constituït el
nou consistori de l’ajuntament de Santa Pau, format
per un equip de nou persones:
8 del grup UxSP (Units per Santa Pau, Acord Munici-
pal)        1 de Junts per Catalunya
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Quan sentim la paraula activista, tots entenem de
que estem parlant però potser ens costaria definir-
ho. En general, parlem d’activisme quan una persona
o col·lectiu es dedica intensament a portar a terme
accions que poden emmarcar-se dins l’àmbit social,
polític, ecològic, religiós, etc. Majoritàriament, l’acti-
visme sorgeix quan es donen casos d’injustícia i és la
persona o el moviment activista qui esmerça part del
seu temps i energia lluitant contra aquesta injustícia.
Un exemple recent seria el moviment activista en la
defensa dels afectats per la Hipoteca (PAH). Tot i això,
hi ha moltes persones o moviments activistes que tenen
com objectiu la lluita per un perill que tot i que la socie-
tat en general (incloent els poders polítics) en tenen
un bon coneixement, està obviant o no estan portant
a terme les accions correctes per eliminar o reduir les
conseqüències del perill. Podríem parlar de l’activisme
en contra del canvi climàtic i l’activisme a favor drets
humans. Si bé en la majoria de moviments activistes hi
participen tant dones com homes, aquí ens centrarem
per una banda en moviments activistes que tenen com
a eix vertebrador el fet de ser dona, i per altra banda,
en activistes que són dones participant en moviments
més amplis.

Per què hi ha moviments activistes formats

només per dones? 

Al llarg de la història, la dona ha tingut un paper
secundari en l’àmbit social i polític, i això ha propiciat
que les dones patíssim violència i manca de respecte
pels nostres drets fonamentals. Aquest paper secundari
és el podem trobar en els moviments antiesclavistes i
sufragistes als Estats Units abans de configurar-se el
moviment feminista, o en la necessitat de vertebrar
moviments internacionals de dones pacifistes per protes-
tar contra les guerres donat que en situacions bèl·liques
l’experiència de les dones és molt diferent a la dels
homes. 

MOVIMENTS ACTIVISTES FEMENINS

Les Sufragistes, les Madres de la Plaza de Mayo

i les Dones de Negre

El moviment feminista que va sorgir al segle XIX
va lligat als moviments sufragistes, que demanaven el

vot per les dones, apareguts en primer lloc als Estats
Units i més tard a Anglaterra. Als Estats Units, les dones
militaven en els moviments
antiesclavistes, però van
veure, que els seus compa-
nys de lluita del sexe
masculí, les marginaven, i
per tant van decidir que
calia lluitar en primer lloc
pel seu alliberament. La
sufragista més destacada a
Anglaterra va ser l’Emme-
line Pankhurts, funda-
dora de la Unió Social i
Política de les dones, que
era afí al Partit Laborista
Independent. Després
de molts anys de lluita i

Feminal, suplement feminista.

Les dones i l’activisme
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d’haver estat empresonada tres vegades, va morir
poques setmanes abans de que es reconegués el dret
de vot. Com ella, a diferents països del món, hi agut
dones liderant la lluita de la defensa pel sufragi femení.
A Catalunya la Carme Karr fou responsable de Feminal,
un suplement feminista de la revista la Il·lustració
Catalana que tenia com objectiu augmentar l’intel·lecte
de les dones catalanes. 

Las madres de la Plaza de Mayo són un grup de
dones activistes va sorgir de la iniciativa de mares de
detinguts desapareguts  a Argentina, que volien tenir
una audiència amb el president argentí Jorge Rafael
Videla, per demanar-li on estaven els seus fills desapa-
reguts. Azuzena Villaflor, va convèncer a les altres
mares que individualment no aconseguirien audiència,
però que la cosa canviaria si ho feien de manera
conjunta. La seu de la presidència, situada a la Plaza
de Mayo i lloc on tradicionalment tenen lloc les
manifestacions polítiques, va ser el lloc de trobada per
manifestar-se de manera conjunta cada dijous. Les dones
portaven un mocador blanc al cap (simbolitzant els
bolquers dels seus fills) caminaven al voltant del
monument central de la plaça ja que les forces de
seguretat van exigir que circulessin. 

Dones de negre és
un moviment interna-
cional de dones pacifis-
tes que va néixer a Israel
el 1988 fundat per la
feminista, pacifista i
activista lesbiana Hagar
Rubley. El moviment va

sorgir per protestar contra l’ocupació i la violació dels
drets humans de l’exèrcit israelià als territoris Pales-
tins. Evidentment, les situacions en que es troben les
dones i els homes en una ocupació durant la guerra
són molt diferents, i les dones són les que majoritària-
ment han de tenir cura dels nens, dels ferits i malalts
i, a més a més, han de témer la violència sexual a la
que es veuen sotmeses en els períodes de conflictes
bèl·lics. Aquesta xarxa internacional reuneix dones de
molts països, i fa sentir les veus de les dones contra
la guerra mitjançant una resistència activa i no violenta.
La comunicació entre grups es fa a través de la xarxes
informàtiques i se celebren trobades internacionals
cada dos anys. 

DONES ACTIVISTES

Hi ha moltes dones que han estat o són activistes,
en aquest espai solament donarem una pinzellada
d’algunes d’aquestes dones extraordinàries que han
lluitat i lluiten per moviments activistes en diferents
àmbits. 

Rosa Parks (1913-
2005) va ser una activista
afroamericana estatuni-
denca per la igualtat dels
drets civils entre blancs i
negres. A mitjan del segle
passat hi havia en els busos
separació, marcada per un
senyal, entre els seients dels
blancs i negres. Tot i que
no estava legislat, si hi
havia manca de seients pels
blancs, el conductor podia moure la senyal i fer aixecar
a la gent de color per cedir els seients als blanc. L’1 de
desembre de 1955, a la localitat de Montgomery
(Alabama), ella es va assentar a la primera fila de la
part de la gent de color, però després d’algunes parades,
van mancar seients pels blancs. El conductor, va moure
el senyal de separació i va demanar-li que cedís el seu
seient. Ella es va negar a obeir i va ser arrestada, jutjada
i condemnada per la seva conducta de desobedièn-

cia. Per part de la comunitat afroamericana
es va fer un boicot als serveis públics de trans-
port durant 381 dies, fins que la llei de la
segregació racial als autobusos públics va ser
eliminada. 

Martha Shelley (1943). És una activista
lesbiana que va desafiar les lleis que castiga-
ven als homosexuals amb penes de presó,
pèrdua de treball i de l’escarni públic. Va ser
la ideòloga de la primera manifestació al
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1969 a New York del Dia
de l’orgull gai, i que se
celebra cada 28 de juny. La
primera protesta d’aquest
col·lectiu va significar el
punt d’inflexió pels drets
de lesbianes, gais, transgè-
neres i bisexuals (LGTB).
Com ella, la jove transgè-
nera Jazz Jenning (2000)
és una jove activista que

lluita per la normalització de la transsexualitat i pels
drets del col·lectiu LGTB.

Samira Khalil (1961),
és una dissident Síria
defensora dels drets de les
dones que va estar arres-
tada del 1987 al 1991 per
la seva oposició al govern
d’Al-Assad.  Va escriure
sobre les detencions que es
produïen al seu país i

alhora ajudava a les dones a mantenir-se de forma
autònoma mitjançant petits projectes empresarials. El
9 de desembre de 2003 va ser segrestada per l’exèr-
cit del islam i actualment encara està desapareguda.
Charifa Beja (1990) treballava al Marroc en el sector
de la maduixa, i la van acomiadar perquè va demanar
ajuda als seus amos per portar a la seva cosina a l’hos-
pital després de patir un accident laboral. A partir
d’aquí, va organitzar a milers de dones per què pogues-
sin aspirar a una vida millor.

Sonita Alizadeh (1996)
és una jove afganesa
activista en contra dels
matrimonis forçats. La
seva família ja la volia
casar als 10 anys a Afganis-
tan, tot i que finalment no
va prosperar i la seva
família es va traslladar a
l’Irán. Als 16 anys la volien

casar amb un afganès i vendre-la per 9000 €, i ella, tot
i conèixer que a Iran està prohibit que les dones cantin
en públic, va gravar un vídeo a ritme de rap i el va
penjar a YouTube. Una directora de cine, admirada per
la seva valentia, va pagar 2000 € a la seva mare per
gravar un documental sobre la seva vida, evitant al
mateix temps el seu casament. Sonita va gravar llavors
el vídeo clip Novies a la venda que va arrasar a les
xarxes socials. Igual que ella, Payal Janglid (2004) de
15 anys, és una activista contra el matrimoni pactat a

l’Índia, que lluita per l’educació com a eina per poder
evitar els abusos a la infància. 

Greta Thunberg (2003) és una jove activista
mediambiental sueca que alerta dels riscos del canvi
climàtic. La Greta pateix el Síndrome d’Asperger,
trastorn del desenvolupament que s’inclou dins de
l’espectre autista. Ella explica, que des que a l’escola
van tractar el tema del canvi climàtic, no va poder
entendre com tenint consciència del problema, els
polítics no actuessin d’una manera contundent per
resoldre el problema. Així, va començar ara farà un
any, a anar cada divendres al matí a manifestar-se pel
canvi climàtic davant del parlament suec i impulsant
el moviment divendres pel futur. Greta ha fet interven-
cions en la Cimera del Canvi Climàtic a Polònia el 2018
i a Madrid el 2019 i la Cimera d’Acció pel Cima de la
ONU a Nova York el 2019.

Evidentment, hi ha molts altres moviments i molts
altres noms propis de dones, però el nostre objectiu
era destacar-ne alguns en diferents àmbits i potser,
despertat l’interès pel món de l’activisme en qualsevol
de les seves vessants. A Catalunya, també podem parlar
de dones activistes que han estat i són claus en alguns
moviments polítics i/o socials. Per exemple, la Carme
Forcadell, activista que va participar en la creació de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), la qual va acabar
presidint. EL 2015 va concórrer a les eleccions amb
Junts per Catalunya essent escollida Presidenta del
Parlament, i després de la declaració d’independèn-
cia de que va ser detinguda, processada i condemnada
a 11 anys i mig de presó i d'inhabilitació per sedició i
malversació.
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Amb el repte d’impulsar un espai potent i autodinà-
mic pels joves de Santa Pau, s’ha apostat per donar un
nou horari: els dissabtes de 18.00 a 21.00 h.
Un altre punt important es l’equipament del casal per
tal que els joves trobin un espai atractiu on poder posar
de manifest les seves inquietuds.
Pau Fàbrega és el dinamitzador juvenil que s’encarrega
de donar forma aquest espai a través d’activitats  diver-
ses, intentant donar respostes a les necessitats dels i
les adolescents.

Entenem que, el casal
de joves ha de ser un
espai on tothom s’hi
senti integrat, on es treballin els valors i les inquie-
tuds d’aquest col·lectiu, un lloc de trobada on tots es
sentin a gust.

Des de l’Àrea de Joventut, amb la tècnica que dispo-
sem a Santa Pau, la Núria Riera, s’està treballant en
l’elaboració del nou pla local de joventut 2020-2023,
que pretenen donar resposta a les necessitats dels joves
de Santa Pau. Del pla local de joventut en neixen tot
el ventall de projectes i accions que s’adrecen als joves
de Santa Pau de manera transversal i amb la finalitat
de fomentar el teixit social, la participació i el senti-
ment de municipi i d’identificació amb el poble. 

Per a què els joves juguin un paper important en l’ela-
boració de les polítiques de joventut  es recolliran les
aportacions de tots ells a través de l’Enquesta Jove que,
properament, realitzarà a Santa Pau el Fòrum Jove, un
espai creat perquè facin sentir la seva veu.

Casal dels Joves
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Després d’una etapa de 23 anys, des d’el 14 de setem-
bre de l’any 96 per ser exactes, al capdavant del bar
del Centre Cívic de Santa Pau, l’Àlex i la Teia s’han
jubilat.

Els hi donem les gràcies per la seva dedicació durant
tot aquest temps, ajudant a les Entitats en les seves
activitats i atenent el dia a dia del poble.

Temps de jubileu, el seu significat és temps d’alegria. 
Els hi desitgem que aquesta nova etapa sigui un jubileu
ple en totes les activitats que portin a terme.

Jubilació

Oncotrail
L'Oncotrail és una cursa per equips de 100 km organit-
zada per la Fundació Oncolliga Girona conjuntament
amb l'Agrupació Excursionista Palafrugell i el Club
Atlètic Palafrugell i que té com a objectiu recaptar fons
per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer.
La cursa se celebra cada any el primer cap de setmana
d'octubre.

De Santa Pau va anar un equip format per 11 perso-
nes, que varen fer el recorregut total de 100 km a bon
ritme, invertint-hi 18 h 30’. 
L’equip estava format per:

L’ALÍCIA, la capitana
– Ha liderat l’equip en tot moment i, quan ha estat
necessari, ha arribat on calia arribar. Bravo!

La CARME, la naturalista
– No s’ha perdut ni cap flaire  de fonoll ni cap cargo-
lina de mar. Mmmm...

La SUSANA,  la guerrera
– Només les valentes lluiten fins al final! Olé tu!

La JANINA, la marassa
– S’ha preocupat que totes estiguem sempre requetebé!
Muà!

L’OLGA, la imparable
– Tu ets el nostre àngel! Fiuuuu!

La SANAE, el somriure
– Quina manera de contagiar-nos d’energia positiva!
Chapeau!

La MIREIA, el cervell 
– Pensa i repensa i quan tu hi vas, ja en torna. Tot
previst: fins i tot l’imprevist. O no?

La MÒNICA, la lloca
– Xerrameca de la bona a dojo mentre hi hagi sol. Coc-
coc!

La CRISTINA,  la daina
– Cames de ferro i cor de mel. Quina tia!

La MERCÈ,  l’ànima
– Sense tu no hauria estat possible. Has fet fluir de la
millor manera. Agraïment infinit!

I l’ANNA, la cotorra 
– I si veieu que no piula, parleu-li de política...

BONA FEINA !
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L’Agència Catalana de Turisme, dins de la campanya
Any del Turisme Cultural 2018-2019, va crear el segell
“Pobles amb Encant”.

Santa Pau s’hi va adherir a en aquesta campanya.
L’alcalde Josep Companys va recollir l’acreditació el
dia 15 de febrer, en un acte celebrat a la sala gòtica de
la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa, de mans
de la Consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels
Chacón.

La distinció “Pobles amb Encant”, s’entén com un
atractiu o bellesa especial que captiva i enamora el
visitant, està adreçada a pobles de menys de 2.500
habitants amb una conjunció d’aspectes i elements
arquitectònics, urbanístics, patrimonials, mediambien-
tals i turístics que contribueixen a aquesta bellesa.

Pobles amb encant

Fesols de Santa Pau DOP
La Fundació Miquel
Agustí, el setembre de
2017 va encetar un
projecte demostratiu amb
les dues DOP de mongeta
que hi ha a Catalunya, els
fesols de Santa Pau i la
mongeta del Ganxet.

L’experiència adquirida ha
permès desenvolupar i
seleccionar noves varietats
de mongetes que busquen
solucionar alguns del
problemes detectats en els
darreres anys, al mateix

temps que millorar les llavors i les diferents varietats
de la tavella brisa.

La fundació guarda al seu banc de llavors autòctones
de totes les branques de la tavella brisa.

Aquests assajos tenen el suport del Departament del
Ministeri d’Agricultura i de la Diputació de Girona.

Ser diferent, ser del món
El prestigiós The Arbinger
Institute (USA) va conce-
dir a La Fageda el premi
“Canviant la mirada del
món”. El guardó el va
recollir el president de La
Fageda, Cristóbal Colón,
en un acte que va tenir lloc
a Salt Lake City. 

La Fageda ha rebut el premi
a l’Organització pel desenvolupament d’un negoci d’èxit
que dedica els seus recursos a millorar la vida dels seus
gairebé 200 empleats amb discapacitat o malaltia mental
o en risc d’exclusió.

“El premi ret homenatge als qui marquen la diferèn-
cia en el món al veure als altres com a persones. Amb
massa freqüència, ens ocupem de les nostres vides
pensant solament en nosaltres mateixos. Ens veiem
els uns als altres com a objectes, objectes que podem
utilitzar, culpar o ignorar. Però algunes persones són
diferents. Recorren les seves vides pensant en els altres,
veient a les persones com a persones i esforçant-se
per impactar positivament als qui els envolten. En
veure als altres com a persones, conviden i inspiren
a la resta de nosaltres a fer el mateix”. 
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Des de l'any 1980,  la Generalitat homenatja a totes
aquelles persones que d'una manera anònima i desin-
teressada han treballat o treballen per l'esport.

Aquest és el cas del santapauenc Francesc Güell, impul-
sor i un ferm defensor  de les pistes de tennis a les
instal·lacions del Poliesportiu de Santa Pau.

En Francesc es va implicar amb el tennis jugant, entre-
nant, gestionant i coordinant durant molts anys la
secció. Actualment, en Francesc té 83 anys i encara
entrena joves tres dies a la setmana.

Premi a una dedicació Cadira, persiana i corda
Des del 1997, la Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, convoca anualment els
Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona.

El 17de juny, en la seva 22a edició, un santapuenc,
l’arquitecte Arnau Vergés, va rebre el premi en la
categoria de rehabilitació.

L’encàrrec:
– “Voldria posar una cadira a la finestra per ficar
el nas entre els bedolls i els pollancres, damunt
d’aquest riu preciós i enyorat.”

Material:
– Un seient i un respatller de balca teixits expres-
sament per un veí cadiraire jubilat, amb tija de
boga de la que neix a la llera dels rius. Quelcom
que ens permet seure i gaudir de veure’ns immer-
sos en el bosc de ribera, com un ocell més.
– Dues velles persianes de fusta reaprofitades que
ens domestiquen l’estada i ens donen aixopluc i
ombra.
– Un parell de cordes lligades com sempre que ens
deixen graduar la llum i la privacitat a través del
moviment de les persianes del nostre petit mirador.
– I, finalment, una estructura lleugera d’acer corru-
gat, ben tibada i ben lligada, que sustenta el seient
i el respatller de la cadira mentre aguanta la tensió
de la balca; on hi reposen els nostres peus i els de
la cadira;  que té cura del caient i de la forma
de les persianes de corda. 
– Vaja, que al final també hem hagut de construir
un balcó!

Resultat:
Un balcó per mirar ocells per a la casa de Can
Carboner, just al límit exterior de la muralla de
Santa Pau.

Premi a la bona feina

L’Ajuntament d’Olot, junt amb el Consell Comarcal
de la Garrotxa, els Joves Empresaris de La Garrotxa
i el Cercle Euram Garrotxa, convoca cada any des del
2013 els Premis 100% Emprenedors, adreçat a projec-
tes innovadors.

La santapauenca Òria Pendón, en la 6a edició del certa-
ment, va ser guardonada amb el segon premi  pel seu
projecte Òria Cosmètica Natural i Artesanal.

L’Òria és aromatòloga, a la Fageda d’en Jordà té l’hort,
un jardí aromàtic, el seu laboratori certificat i l’obra-
dor on treballa i crea els seus propis productes.
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El premi Carles Rahola de Comunicació Local 2019
com a millor treball informatiu/divulgatiu en premsa
escrita, va ser per la santapauenca Tura Soler pel recull
d’articles “El misteri de Susqueda” publicat al Punt
Avui.

El premi li ha estat concedit pel seguiment exhaustiu
d’un cas complicat i per haver-lo explicat contextua-
litzant els fets amb múltiples fonts des de diferents
vessants i usant una gran varietat de recursos.
En aquest enllaç es pot seguir els articules publicats al
Punt Avui escrits per la Tura Soler referent al cas
Susqueda. 

http://www.premiscarlesrahola.cat/wp-
content/uploads/2019/03/tura-soler-el-misteri-de-
susqueda.pdf

Tura Soler

El dia 8 de juny a Can
Trincheria d’Olot es va fer
la presentació i la lectura
d’un nou llibre de poemes
de la veïna de Santa Pau,
Annamanu Ràfols,
“In...forme de un
peregrino”.

La presentació va anar a
càrrec de Jaume Bosquet
amb la intervenció de Rosa
Vilanova.

Obra poètica de l’Anna-
manu: Así (2008), Van
(2010), Lila (2011), Gaya
(2013), Ara (2014), Urdim-

bres y tramas (2016) i In...forme de un peregrino (2018).

Annamanu Ràfols

El 13 d’abril, a l’Orfeo Popular Olotí, va presentar el
seu llibre “Segones oportunitats”

La Rosa és veïna de Ca la Guapa, i professora a IE
Montsacopa d’Olot. El seu treball literari està dedicat,
preferentment, a la poesia. “Segones oportunitats”
és la seva primera novel·la.

A través d’una nena de 10 anys, l’autora condueix el
lector a través d’un munt de situacions insòlites i va
descobrint-li els secrets de la família, sovint molt sorpre-
nents.

A la presentació va intervenir la Blanca Busquets, amb
lectura de fragments de la novel·la a càrrec de Paula
Arbós.

Rosa Torrent
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JOSEP COMPANYS I GÜELL

Una vegada ja estan immersos
en la 20ª temporada, els
veterans continuen amb bona
marxa, entrenant els dijous,
jugant alguns dissabtes i entre
tant d’esport alguna activitat
lúdica i gastronòmica que mai
fa mal.

La temporada passada van
acabar classificats a la part baixa de la taula amb 7 punts. El jugador que va assis-
tir a més entrenaments va ser en Xavi Mas (32 dies) i el màxim golejador en Pau
Ortiz (5 gols).

Com en anys anteriors, una vegada passades les Festes del Tura van celebrar, conjun-
tament amb les famílies, una arrossada i tot un dia d’esbarjo a “La Canova” de Batet.
Es va aprofitar per entregar un obsequi als abans esmentats màxim assistent a entre-
naments i màxim golejador, conjuntament amb el jugador escollit com a més regular
de la temporada que també va recaure a en Xavi Mas.

A finals del passat més Juny, 27 veterans van fer la ja tradicional sortida de cap de
setmana, aquest any a la ciutat de Pamplona.  El cap de setmana va ser molt acalo-
rat però això no va fer ajornar el partit de futbol-7 contra un equip de la zona.
Remullades a la piscina i fins i tot una activitat d’humor amarillo van fer que fos del
tot entretingut. A banda de tot això també cal ressaltar la festa d’estiu al “Càmping
Patxet” i el sopar de Nadal que aquest any ja està previst per finals de novembre a
la veïna comarca d’Osona.

Pel que fa a aquesta nova temporada, cal remarcar que el Consell Esportiu ha canviat
el format de la lliga, passant de futbol-11 a jugar a futbol-7, intentant així evitar
haver d’ajornar o anul·lar partits per manca de jugadors en alguns equips. 

En el moment d’aquesta crònica porten un partit guanyat, un empatat i un perdut.
I el millor de tot es continuar fent esport, no perdre el contacte amb els companys
i representar el club poliesportiu a la lliga veterana de la Garrotxa.

Es
p

o
rt

s VETERANS

Un bon inici amb final dolent.

A la columna d’esports de la
revista Croscat de l’any passat,
explicàvem que el primer equip
de futbol del Club Poliesportiu
Santa Pau aconseguia un ascens
històric i jugaria, per primera
vegada, a la 2a Catalana. Érem
conscients que seria una tempo-

rada complicada, ja que competiríem contra equips amb pressupostos molt més elevats
que el nostre. Equips que estaven acostumats a la difícil categoria. Malgrat tot, vàrem
començar prou bé la temporada, aconseguint un bon grapat de punts a les prime-
res jornades de lliga. Tot i desplegar un bon joc i posar les coses difícils a molts equips

FUTBOL
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C ICL I SME

de la part alta de la classificació, d’aquesta complicada
i competida categoria  2a catalana, les coses mica en
mica es van anar complicant i cada vegada estàvem més
avall a la taula classificatòria. La derrotat per 1-3 a casa
contra la U.E. Caldes, donava per acabat el somni i
condemnava el Santa Pau al descens de categoria.

El sis de setembre començava una nova temporada,
amb molts canvis a l’equip. Nou equip de tècnics i amb
un bon grapat de noves incorporacions, moltes d’aques-
tes amb jugadors que de ben petits havien començat a
jugar al futbol base de casa nostre. L’objectiu era clar,
continuar desplegant un bon joc i estar a la part alta de
la classificació. Les coses no van començar massa bé, el
primer partit de lliga a casa es va tancar amb derrota
per la mínima 1-2 contra l’At. Banyoles. Ara estem a
l’inici de la segona volta i l’equip es troba a la novena
posició amb 26 punts. Un equip irregular, capaç de
guanyar als equips de la part alta i deixar-se punts amb
els equips de la part baixa. Esperem que aquesta segona
volta sigui millor i a final de temporada podem estar a
les posicions capdavanteres aspirant a tot. 

Amunt Santa Pau !.

Lluc Plana Juanola i Pau
Torrent Ortiz, dos joves
amb molts quilòmetres a
les cames i amb un futur
prometedor.

El 13 abril en Lluc Plana i
Juanola fou de nou campió
de Catalunya de pista. Els
Campionats de Catalunya
es varen celebrar al
velòdrom de Tortosa.
L’òmnium consistia de 4
proves: sortida parada,
velocitat, scratx i puntua-
ció. En Lluc Plana va
guanyar tres d’elles i una
segona posició. Amb els

resultats obtinguts a les 4 modalitats es va proclamar
campió de Catalunya de ciclisme en pista per 3r any
consecutiu.

10 de maig, nou títol per Lluc Plana Juanola, dins el
marc de la cursa Remences, on es va proclamar campió
de Catalunya de carretera de la categoria infantil.

27 de maig Lluc Plana i Juanola, de nou campió de
Catalunya, aquest cop en la modalitat de cronogincana. 

El 19 de març, Pau Torrent Ortiz reconegut entre les
joves promeses de l’esport gironí. Una quinzena d’espor-
tistes garrotxins han estat reconeguts com a Promeses
gironines per la Secretaria General de l’Esport. Els joves,
d’entre 14 a 18 anys, reben la distinció en guanyar una
final catalana, un torneig federat, o fent podi en una
competició superior.   

19 abril Pau Torrent Ortiz es proclama campió d’Espa-
nya de pista a la localitat de Tafalla (Navarra) en la
modalitat d’escratx .

BTT

La XXII edició de la Btt de Santa Pau va comptar amb
un total de 146 participants que van poder escollir entre
dos recorreguts, un de 25km i un de 33km, que combi-
nàvem molt corriols i baixades divertides i ràpides amb
llocs més tècnics i pujades dures. La cursa va sortir de
les instal·lacions esportives direcció a l'Oratori de Pedra-
gudes, el Volcà Santa Margarida i la Fageda d'en Jordà,
per segui el seu curs per uns corriols en direcció a Batet
i baixarcap el poble de Santa Pau. Aquest últim tram
era compartit per les dues distàncies. Els valents que
encara teníen cames i volien una mica més de marxa,
la cursa, un cop a dalt de Batet de la Serra, continuava
cap a Sant Julià del Mont, Coll Satrapa, per baixar cap
a l’ermita de Sant Martí i acabar a les instal·lacions
esportives. En general, totes les critiques dels partici-
pants van ser molt positives, cosa que anima a conti-
nuar treballant per una nova edició de cares a la tardor
d’aquest any. 
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CURSA  L A  FAGEDA

TENN I S

Durant aquest any s’ha anat consolidant el número
de participants en els diferents grups existents, i hem
aconseguit ampliar el grup de les edats més precoç.

Així els grups han quedat:

GRUP INFANTIL: 8 nens.          
(Edats de 3 a 5 anys) – Hem ampliat, abans érem 5 nens.

GRUP PRIMÀRIA A: 4 nens.      
(edats de 6 a 9 anys) – Hem consolidat el grup. 

GRUP PRIMÀRIA B: 7 nenes.    
(edats de 10 a 12 anys) – Mateix grup (comencen a
competir).

GRUP SÈNIOR: 12 adults.   
Grup consolidat.

GRUP INFANTIL
Jugar, psicomotricitat i aprendre cops bàsics jugant. 
Entrenen 1 dia a la semana 1,30 h (els dimarts).

GRUP PRIMÀRIA
Apendre tots els cops bàsics, continuen jugant però ja
entrenen segons l’últim mètode de tennis Green. Entre-
nen 2 dies a la semana  1,30 h x 2 (dijous i dissabte).

GRUP PRIMÀRIA B
Apendre restar cops bàsics i tots els cops de perfec-
cionament. Comencen a competir interclubs i campio-
nats d’un dia. Entrenen 3 dies per semana. (1,30 h x
2). Aquest 2019 han fet 5 interclubs i 3 competicions
d’iniciació, destacant-ne 2 copes.

Com a finalistes, Clàudia Colomer i Carla Ruiz. Aquest
grup, el 2020 començaran a competir com a club (ja
federats).

El dissabte 11 de maig es va celebrar la 10a  edició de
la Cursa de la Fageda amb sortida i arribada a les
instal·lacions esportives municipals. Passen els anys però
no canvia la filosofia de la cursa, manté  l’esperit festiu,
familiar i, a l’hora competitiu, i un entorn envejable,
com són la Fageda d’en Jordà i els volcans, creiem que
aquest és un dels trets que ens diferencia de la resta de
curses de muntanya. Per tots aquests motius, aquest any
vam comptar amb 330 participants que van poder
escollir entre tres modalitats diferents de recorregut, a
més a més de les curses infantils.

El recorregut pensat per aquesta desena edició és el que
fa aquesta cursa única i especial. Us mostrarem alguns
dels indrets més emblemàtics i atractiu del municipi de
Santa Pau, ubicat dins un espai protegit del PNZVG.

Començarem recorrent la muntanya de Pedragudes fins
arribar als volcans Martinyà, seguidament passarem per
davant de la Gredera del Volcà Croscat, ens endinsa-
rem a la sempre bonica Fageda d’en Jordà aquí la curta
i la caminada vorejaran el Croscat fins arribar a la
muntanya de Pedragudes on baixaran directament a
l’arribada. La mitja marató iniciarà el recorregut per la
Vila Medieval de Santa Pau, per tot seguit fer el mateix
recorregut de la curta fins la Fageda d’en Jordà, on
tindrà un recorregut exclusiu per pujar els volcans Puig
de la Costa i Santa Margarida, per tornar al recorregut
coincident amb la curta i caminada per arribar a les
intal·lacions del Club Poliesportiu Santa Pau.

XXXII EDICIÓ MARXA PASSABIGUES 2019

Com sempre, l’organització va preparar un recorregut
apte per a tots els públics, amb un recorregut de 14 km
per on es podia gaudir tot descobrint i observant el
nostre patrimoni natural. 

El dia va ser magnífic. La sortida des de les instal·lacions
esportives anava en direcció al veïnat de les Fages per

pujar cap al mirador de
Sant Jordi. A la part més
alta del recorregut
esperava als participants
un bon esmorzar per
desprès enfilar la
baixada de tornada al
poliesportiu on finalit-

zava el recorregut de la marxa.

Una jornada marcada per un bon ambient, amb bons
avituallaments pels 201 participants que van poder
gaudir d’aquesta nova edició del Passabigues.



GRUP ADULTS
Divertir-se i perfeccionar la tècnica jugant a tennis. Entrenen 2 dies per semana.
(1,30 h x 2 ). Aquest 2019 hem fet 1 campionat de dobles entre nosaltres. I abans
que acabi l’any volem fer 1 dia de (pares i fills). 

DADES D’INTERÈS
En Lluc Mir, continua progressant en aquest 2019 i ha guanyat ja algun torneig
important (Challenguers e ITF Junior). En el rànquing està: al 142 absolut d’Espa-
nya (Categoria Sènior) a un pas d’estar entre els 100 millors espanyols (Primera).
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PAT INATGE
ART Í ST I C

El Club Patinatge Artístic
d’Olot continua celebrant
títols, però en aquesta
ocasió, amb dues patina-
dores de casa.

El diumenge 2 de juny, a
la localitat Francesa de
Lattes, el grup de Xou B
del club patinatge artístic
Olot, on hi participen
l’Eva Comamala i Aguavi-
ves i la Marina Masias
Ramírez, s’ha proclamat
campió de la copa inter-
nacional.

El grup Infantil del Club Tennis Santa Pau.

El grup de Primària B del Club Tennis Santa Pau.
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CONSELLS  DEL  METGE

Santa Pau sense fum

JORDI PUIG I PLANELLES

El tabaquisme actiu i el tabaquisme passiu són respec-
tivament la primera i tercera causa de morbimortali-
tat evitable en el nostre medi. S’ha demostrat que fumar
tabac pot produir malalties molt greus i afavorir l’apa-
rició de trets relacionats amb l’envelliment.  

Efectes del tabac:

• Augmenta el risc de càncer de pulmó, i altres tipus
de càncer. 

• Augmenta la pressió arterial. Això fa que hi hagi
més risc d’atacs de cor i cerebrals.

• Redueix la circulació de la sang. Això pot dificul-
tar la cicatrització de ferides i produir arrugues. 

Deixar de fumar pot ser difícil i implica un esforç perso-
nal, però és possible i molta gent ho fa cada any. Si
està pensant a deixar de fumar ENHORABONA! És la
millor decisió, tant per a tu com per a la gent del teu
voltant. 

No et dic que serà fàcil………et dic que valdrà la pena! 

Quan deixes de fumar, la manca de nicotina és la
responsable de l’addicció física al tabac. Pot produir
alguns símptomes com ara nerviosisme, mal humor,
insomni, constipació, augment de la gana, cansament,
manca de concentració o mal de cap. 

D’altra banda, t’has d’enfrontar a la dependència psico-
lògica, a l’associació del tabac a activitats quotidianes
que et pot semblar que seran difícils de superar o que
no podràs gaudir sense la companyia de la cigarreta.

Aquests símptomes poden durar algunes setmanes.
Si ets capaç de resistir-les , cada dia et sentiràs millor
amb tu mateix. Recorda dir-te: “Ho estic aconsegu-
int“ “Un dia més sense fumar” “Pas a pas“

Prepara’t per les temptacions

• Fes neteja de tot el que faci olor de fum: roba,
cotxe, casa…

• Practica alguna tècnica de relaxació, truca algun
amic, controla l’estrès, comença el dia amb respi-
racions profundes. 

• Beu molta aigua o infusions, pots menjar algun
aliment saludable per substituir l’impuls de fumar. 

• Practica alguna activitat física adaptada a les teves
possibilitats de manera regular. Evita augmentar de
pes. 

• Intenta dormir i descansar, relaxa’t abans d’anar
al llit, llegeix, evita la cafeïna. 

• Intenta passar estones en llocs on no es pot fumar.
Demana als altres que no fumin al teu voltant. 

• Separa els diners del tabac i, amb aquests estal-
vis, fes-te un premi a tu mateix. 

• Si sents la temptació de fumar, intenta distreure’t
durant uns 5 minuts. Truca a un amic, camina per
l’habitació o respira profundament. 

• No et fiïs de la idea de “fumar només una cigar-
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reta”. Molts exfumadors comencen
a fumar de nou d’aquesta manera. 

Quins  beneficis obtindràs en
deixar de fumar?

• Tindràs la pell més neta i hidra-
tada i se’n retardarà l’envelliment.

• Tindràs les dents més netes i més
bon alè. 

• Estaràs més àgil per caminar i
pujar escales. El teu rendiment millo-
rarà. 

• No faràs pudor de tabac. 

• Seràs un bon exemple pels fills. 

• Els teus petons no faran gust de
cendrer! 

• Si tens alguna malaltia establerta,
en milloraran  l’evolució, els símpto-
mes i el pronòstic. 

Si caus a la temptació no significa el
final del procés, reflexiona i pregunta’t
què pots aprendre d’aquest error  i
decideix com lluitaràs contra aquesta
situació si torna a presentar-se en un
futur. A continuació, comença de nou
el procés immediatament. 

No abandonis, no perdis l’esperança.
La majoria dels exfumadors ho han hagut d’intentar
diverses vegades abans d’aconseguir-ho. Milions de
persones ho han aconseguit i tu també ho pots fer. 

Des de l’1 de gener d’enguany es financien, sota deter-
minades condicions les presentacions de dos fàrmacs
CHAMPIX® i  ZYNTABAC® indicats per la deshabi-
tuació tabàquica. 

1_ La dispensació (és a dir la prescripció) del
medicament es realitzarà mitjançant la recepta
electrònica. 

2_ El tractament serà com a màxim de dotze setma-
nes. 

3_ Es prescriurà un sol envàs al mes. 

4_ Es finançarà un intent anual per pacient per deixar
de fumar. 

5_ Els pacients han d’estar inclosos a un programa
de recolzament de deshabituació tabàquica 

6_ La prescripció del fàrmac es restringeix als
metges/esses professionals. 

Santa Pau sense fum
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EL  JUTGE  I N FORMA
CARLOS RAMÓN FERNÁNDEZ

MOVIMENTS DE REGISTRE CIVIL 2019 EN XIFRES

1_CERTIFICACIONS:
A_NAIXEMENTS: 74
B_MATRIMONIS: 22
C_DEFUNCIONS: 30

2_ANOTACIONS MARGINALS DIVERSES: 21

3_FE DE VIDA: 5

4_INSCRIPCIONS EN EL REGISTRE CIVIL:
A_NAIXEMENTS: 17
B_MATRIMONIS: 4
C_DEFUNCIONS: 4

REGISTRES D’ENTRADA I SORTIDES: 133

MOVIMENTS DEL REGISTRE CIVIL
DE SANTA PAU, DURANT L’ANY 2019 EN XIFRES

AVÍS IMPORTANT
Per a més comoditat per a tots els usuaris, es recomana a qui necessiti un document del registre civil o Jutjat
de Pau faci la petició prèvia, bé per telèfon o per correu electrònic.
Tel. 972 680 002 – Fax 972 680 456
Jutge de Pau: jp.santapau@xij.gencat.cat   /   Registre Civil: registrocivil.santapau@justicia.es    

Durant l’any 2019, s’ha procedit a completar el
Registre Civil de Santa Pau, ja que es desconeixien
les dades del període comprès entre els anys 1871 i
1875.
Per això, ha col·laborat l’Arxiu Diocesà del Bisbat

de Girona, el qual ens ha facilitat les dades dels naixe-
ments, matrimonis i defuncions que hi ha hagut a Santa
Pau en l’esmentat període.
Aquestes dades, s’ha recopilat en uns nous llibres,

als que se’ls ha assignat el número 1, en cada una de
les 3 seccions del nostre Registre.
Motiu pel qual, els llibres que fins a la data tenien

el número 1, i que contenen la informació a partir de
l’any 1876, passen a ser els números 1 bis.
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ALBERT BADOSA I ROMAÑÓ

Elisaveta Ivanovna Bykova (1913-
1989) - (URSS, Campiona del Món
1953-56 i 1958-62).
Va néixer a al poble rus de Bogolyu-
bobo, i als 12 anys marxa amb la
família a Moscou on aviat va mostrar
una gran aptitud pels escacs. Després
de llicenciar-se a l’Institut de Planifica-
ció Econòmica, l’any 1936, es va
dedicar a millorar el seu joc i dos anys
després ja era campiona femenina de
Moscou.
També va promoure els escacs mitjan-
çant conferències  organitzant torne-
jos. Va escriure tres llibres sobre la

primera campiona mundial Vera Menchik.
Guanyà el títol de Campiona del Món l’any 1953 lluitant contra
Lyudmila Rudenko. L’any 1956 va perdre el títol davant una altra
jugadora soviètica, Olga Rubsova, però el recuperà dos anys després.
L’any 1962, perd el títol davant l’emergent Nona Gaprindaixvili.
La jugadora georgiana Nona Gaprindaixvili, va jugar, l’any 1973, al
VIII Torneig Internacional d’Olot.

Partida: Bykova -  Rudenko  - (1953, Ronda
14). Després de 59 jugades es va arribar a
aquesta posició on el peó blanc a punt de
coronar sembla controlat per la torre i l’alfil
negre, cosa que feia sospitar que estava tot
controlat, però una senzilla jugada de la nostra
campiona va  ser la clau perquè el bàndol
negre abandones. Trobar-la és el vostre
encàrrec.                                                          

RESSENYA  H I STÒR ICA  :  Elisaveta Ivanovna Bykova

Solució: 
60.Td6+.i rendeix el negre, el Rei només pot  anar a d8 i després de.Cc7+ ,Re7, el doble del
cavall a c7 decideix la partida.

SOPA DE LLETRES: PLANTES AROMÀTIQUES

MENTA
MALVA
SÀLVIA
LLORER
MELISSA
CAMAMILLA
SAÜC
SEMPREVIVA
ESTRAGÓ
ALFÀBREGA
ROMANÍ
ESPÍGOL
TARONGINA
FONOLL
ESPERMALLAC
REGALÈSSIA
RUDA
POLIOL
FARIGOLA
ORENGA
MARIALLUÏSA
SAJOLIDA
MARDUIX
PERICÓ
BARBALLÓ

IMMA CLOS I DUSARAN

Solució: 

PASSATEMPS
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Sardana

SANTA PAU

Pedres mil·lenàries noble cor de Santa Pau.
Noble cor de Santa Pau.

Plaça porticada, Vila Vella ancestral.
Vila Vella ancestral.

Racons adormits somiadors amb calma vella
i el Castell baronial.

Imponent i aguerrit el campanar.
Talaia amatent del nostre entorn.

Fagedes profundes de verds tendres i suaus.
De verds tendres i suaus.

Serres que ens emparen Finestres i Sant Julià.
Finestres i Sant Julià.

Negres gegantins sorgits del foc segles enrere,
senyors d’aquest paradís.

Cent masies arrelades a la vall.
Arbredes i rierols en son l’encant.
Oh! I que bonica és nostra Vila,

ahir, avui i sempre.
És manyac l’airet de marinada,
que vé, fresqueja i torna.

El sol ixent mediterrani ens acarona fins el cap tard
i allà a ponent xamós l’engola
la boca oberta d’un vell volcà.

Del campanar repiquen a la Festa.
Carrers guarnits de roses i domassos,
de banderoles i onejants senyeres.

Rostres contents, que és la Festa Major.
Des del Sallent fins a Can Blanc.

Fins a Can Blanc
Veïnat dels Arcs.
Veïnat dels Arcs.

I Sant Martí i Santa Llúcia i Sacot.
Llúcia i Sacot.

Eixos conreus d’amor sembrats.
D’amor sembrats.
Son bell jardí.
Son bell jardí.

De verds novells, d’ocres madurs, terra d’encís.
Terra d’encís.

La la la-ra, La la la-ra, La la la-ra, La la la-ra, la la la, La
Tot fent rotllanes aparellats. 

Agermanats.

El so joliu.
El pas ben ferm.

Les mans amunt, la cara al vent, el cor content.
Amb la tenora dansarem.

Puntejarem.
El contrapunt.
Saltironem.

Un pas en si, un pas ençà del bell compàs.
Oh! I que bonica és nostra Vila,

ahir, avui i sempre.
Som guardians de nostra terra,

la parla i la història.
Fadrins, hereus homes d’empenta
ells esperonen nostres anhels.
Dames gentils, gràcils pubilles
fan d’aquest lloc el cel somiador.
A Santa Pau, avui és festa grossa.
A Santa Pau, veniu si bé us plau.
A Santa Pau, amics a tots convida.
Bons catalans anem a Santa Pau.
Xamós indret, recull de pau.

Primaveral.
Ginesta en flor.
Esclat feliç.

De groc formós, dolç i olorós que ens omple el pit.
La nostra mar bressol dels Déus,

llevant enllà,
que albirem,
pel mig de valls

que el braç d’un Déu ha arrenglerat per Santa Pau.
La la la-ra, La la la-ra, La la la-ra, La la la-ra, la la la, La

Poble de fe, poble lleial,
el seu destí,
de preservar,
la tradició

i el progrés que fa tant gran nostre país.
Joves i grans enamorats,

d’eix bell bocí,
que estimarem,
fins a morir,

sota aquest cel que agombola SANTA PAU.
VISCA!


