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U
n any després de l’aparició del darrer número de la revista Croscat
els fesols tornen a situar Santa Pau al mapa. Mentre l’estiuet de sant
Martí s’allarga i les fotografies en ocre dels boscos del nostre terme
es multipliquen per les xarxes socials, el llegum més cèlebre del país
esdevé de nou un referent del poble. Com és ben sabut, els fesols

que es conreen a mig camí de volcans i fagedes han estat distingits amb la Denomi-
nació d’Origen Protegit que atorga la Unió Europea. El reconeixement permet
acreditar l’autenticitat del producte i revestir-lo d’un segell de qualitat. A banda
d’incrementar les possibilitats per a la promoció de la marca i, en definitiva,
la comercialització del producte, la distinció constitueix un premi. Un premi de
les màximes autoritats europees en matèria agroalimentària, d’entrada, a totes
les generacions de santapauenques i santapauencs que des de fa segles reserven
un espai de les seves terres de cultiu per plantar-hi fesols, encara que no neces-
sàriament conscients de les bondats del sòl de gran part del terme municipal.
Amb tot, el reconeixement correspon de manera especial a l’associació de culti-
vadors que, a còpia de l’esforç de força anys, ha sabut dur a bon port un procés
gens fàcil.

Així doncs, la Denominació d’Origen Protegit per als nostres llegums més preuats
esdevé un referent de la feina ben feta, de la capacitat de tenir bones idees, inicia-
tiva, sumar aportacions particulars, perseverar, establir els contactes necessaris,
cercar la complicitat d’administracions diverses més enllà de la local, captar
col·laboradors, aconseguir bon assessorament i, a la fi, saber-se guanyar l’èxit.
Tot plegat ha acabat consistint, en definitiva, en una cosa tan simple i tan compli-
cada alhora com és posar en valor recursos propis del poble. 

Segur que molts lectors pensaran si seria possible aplicar aquesta fórmula que
ha funcionat tan bé amb els fesols a algun altre dels actius amb què compta Santa
Pau. Podem anar-hi rumiant mentre encarem les darreres setmanes de 2015 amb
una nova estrella que ens guia a Betlem, el Pessebre Vivent que enguany, en
principi de manera excepcional, s’avança al pont de la Puríssima. Evocant la
imatge que tindreu ben present de la Plaça il·luminada amb el foc de les entor-
xes, volem desitjar-vos bones festes i un any 2016 ple d’il·lusions, projectes i
bons resultats!

CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA CROSCAT

Els fesols
com a exemple

ED I TOR IAL
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ENTREV I STA
TURA SOLER

Lluís Sunyer i Costa

LLUÍS SUNYER I COSTA

“FESOL D’OR 2015” 

Vaig néixer al 12 de Juny de
1963, aquí, a La Canova dels
Arcs de Santa Pau. En aquells
temps, si naixies en una casa
de pagès, tenies la sensació
que ja eres pagès, igual que
quan un naixia a casa del
fuster, del ferrer o del flequer. 
Després de cursar l’EGB a
l’escola Joan Maragall de
Santa Pau, vaig cursar un
primer grau de Formació
Professional Agrària, i em vaig
incorporar al món laboral
amb un petit parèntesis per
fer el servei militar, que temps
ençà, havíem de complir.
Era una feina que m’agra-
dava, però vaig notar que era
un sector, el sector primari,
molt marginat, moneda de
canvi de lobbies econòmics i
de poder que se n’aprofitaven.
És per això que em vaig afiliar
a un sindicat agrari, a la Unió
de Pagesos de Catalunya.
Aquest va néixer durant la
transició, amb estructures
demòcrates, amb sobiranies
comarcals i clarament catala-
nistes, en defensa dels interes-
sos econòmics i socials de la
pagesia. Calia, i encara cal,
lluitar per el nostre sector, és
millor que plorar.
No em sap greu haver estat
el cap de turc del sindicat
Garrotxí, algú hi havia de ser.

– Els fesols de Santa Pau han aconse-
guit la DOP i és evident que n’has estat
el principal artífex. Ha sigut dur el camí
per aconseguir-lo? De qui has tingut
suport i de qui has trobat pals a les rodes?
El camí per aconseguir la DOP ha

estat llarg i feixuc. L’hem aconseguida
gràcies a l’implicació i solidaritat de tots
els que l’estimem. 

– Hi va haver pressions molt fortes
per part de personatges que, per interès,
volien falsejar la realitat.
Fins que no vàrem tenir els resultats

del treball de La universitat de Barcelona
(L’escola Superior d’Agricultura), el qual
va durar 5 anys, les administracions no
ens escoltaven, ja que va ser llavors que

vàrem poder plasmar amb paràmetres
científics el que ens deia la saviesa
popular.

– Digues quatre motius per defensar
els Fesols com un gran producte gastro-
nòmic i saludable. Tu en menges? Saps
moles receptes?
Els Fesols de Santa Pau, com a

llegums, a part de saludables, són molt
bons! Són de bon coure, melosos i mante-
gosos al paladar... A més, donen molta
autonomia energètica, ja que quan en
menges, pots estar moltes hores sense
necessitat de tornar a endrapar, cosa que
ens indica que poden ajudar a aprimar. 
Tots ens devem l’existència, ja que

unes quantes generacions, quan vàrem
deixar el biberó, vàrem entrar amb un
plat de fesols amb cansalada, i ben valents
que n’hem sortit!
A pagès en mengem quasi a diari, i

si no en menges, els trobes a faltar.
La manera que més m’agraden són

recent sortits de l’olla amb un bon raig
d’oli d’oliva.
Encara que no sàpiga gaires receptes,

aquest aspecte el deixo per la imaginació
dels restaurants.

– Què variarà a partir del moment
que tenim el certificat de la DOP a la mà?
Els cultivadors estaran sotmesos a molts
controls? Què passarà si un any, per
culpa del temps, la collita no té la quali-
tat que s’exigeix?
Des del moment en que tenim la DOP,

tenim legislats els Fesols de Santa Pau, ja
que fins ara, no estaven escrits enlloc i
tant podien ser tots els fesols petits com
els que es compren a algú que viu a Santa
Pau, o bé aquells que els varen comprar
a Santa Pau i després els varen plantar a
Salamanca.
Ara, amb la DOP, podem justificar que

són aquells de les varietats tradicionals
plantats a la terra volcànica de Santa Pau
i també d’altres municipis de la Garrotxa,
ja que és aquesta terra, la volcànica, que

FESOL  D ’OR  2 015
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li dóna la qualitat i les característiques a aquest producte.
D’aquesta manera, amb la DOP, podem deixar-ho per
escrit i per sempre.
Qui ho avala, és una certificadora que controla tot

el procés de conreu, envasat i elaboració.
Quan algun any el temps no hi acompanya, per

naturalesa, ja no n’hi ha, i si no n’hi ha, s’haurà de penjar
el cartell de “Collita esgotada”. 

– Perquè creus que alguns cultivadors han optat per
no formar part de la DOP? Per la burocràcia?
A tots ens espanta la burocràcia. A totes les DOP,

durant els primers anys, abans no es normalitza la
situació, hi ha qui s’ho mira amb recança i amb ànsia,
per al burocràcia i els controls que representa. Malgrat
tot això, cal fer un esforç entre tots, perquè el
producte s’ho mereix, i si no ho fem nosaltres, no ho
farà ningú.

– Quina diferència hi trobarà el consumidor entre
abans i després de la DOP? S’encarirà el producte?
Baixaran les vendes?
La diferència principal és que, quan es comprin

Fesols de Santa Pau, es podrà estar 100% segur que
estaran assaborint l’autèntic producte, i de ben segur
que repetiran. 
Els costos de control s’hauran d’aplicar al preu final

del producte, no obstant, aquest increment no és gaire.
– Hi ha fesols de Santa Pau impostors al mercat?
Quan un producte és conegut i es ven, sempre hi ha

desaprensius que se n’aprofiten que per l’afany de lucrar-
se, venen imitacions i enganyen al consumidor, empor-
tant-se per davant l’esforç de generacions que han
esgarrapat la terra amb les seves pròpies mans, per poder
oferir un producte d’alta qualitat i deixar-lo gaudir a
la resta de societat després d’haver aconseguit un impor-
tant prestigi.

– La DOP els podrà desbancar?
Utilitzarem la protecció de la DOP per perseguir a

tothom que utilitzi en va el nom dels Fesols de Santa
Pau. Les sancions són molt dures en aquest sentit.

– Creu que els fesols són el principal pol d’atrac-
ció de Santa Pau?
Els Fesols de Santa Pau son un reclam gastronòmic,

però tenim altres atractius culturals, històrics i naturals
per ensenyar.

– Com veus que es faci una nova edició del llibre
dels fesols?
El sol fet de tenir un llibre dedicat a un producte

local, com el nostre, és un prestigi per al producte i un
reafirmament d’una cultura, gastronomia, tradició i
forma de vida, lligades al territori.
És necessari una nova edició per situar-nos al dia

d’avui.

– Consideres que la pagesia té prou suport de l’admi-
nistració o que continua estan molt oblidada, essent
com és el sector primari i bàsic per l’alimentació?
El sector alimentari, al nostre país, és el més impor-

tant en volum econòmic i en creació de llocs de treball,
començant per el sector primari i tota la seva elabora-
ció i comercialització, però dins d’aquesta cadena, els
primers és qui  se’n porta el més petit benefici.

– Quins són els principals problemes dels pagesos?
La situació de la pagesia milloraria en una Catalunya
independent? 
El principal problema dels pagesos és que no contro-

len l’elaboració i venda dels seus productes.
Un Catalunya Independent, ens portaria beneficis

en quant al finançament de la Política Agrària Comuna,
ja que a Europa, Catalunya aporta 5 vegades més del
que rep.
Tot i això, caldrà pressionar perquè el govern del

nostre petit estat ens tingués en compte, ja que malgrat
tot, aquest país no ens ha estimat prou.

– Quin espai, lloc o racó de Santa Pau, creus que és
el més atractiu o el millor?
Crec que tots els racons de Santa Pau tenen el seu

encant.
– Què li falta al poble?
Faltaria posar en funcionament el polígon industrial,

per fer mes còmode la feina dels petits tallers del poble,
i un museu dels Fesols per fer pedagogia del producte.

– Què li sobra?
No li sobra res.
– Digues un personatge de l’àmbit públic amb qui

t’agradaria compartir un àpat per intercanviar idees.
Amb qui sempre he tingut un especial afecte, ha sigut

amb qui ha set durant 20 anys coordinador nacional
d’Unió de Pagesos. Va ser qui va estar recorreguent
Catalunya de punta a punta defensant el sector de la
pagesia, molts vegades de nits després d’una jornada
de treball, i de forma desinteressada. Defensor nat del
nostre país, no per modes, sinó com els d’abans. Em
refereixo a Pep Riera, pagès del Maresme.

– Amb qui no aniries a sopar encara que te’l pagués?
No aniria mai a sopar amb qui hagi utilitzat sense

escrúpols, el nom dels nostres fesols per lucre, empor-
tant-se per davant la reputació aconseguida amb l’esforç
de generacions.

– Vas ser alcalde de Santa Pau. Hi tornaries? És dura
la vida del polític local. Més que la de pagès?
Aquesta etapa ja l’he passada. Ara puc fer poble des

d’un altre àmbit, si ve de cas.
Ser alcalde d’un poble petit com Santa Pau comporta

estar molt a prop de la gent, patir els problemes de la
gent i també les alegries i èxits.

ENTREV I STA



– Què és el millor de representar Santa
Pau com a Pubilla? 
El millor de representar Santa Pau com
a Pubilla és demostrar que aquest poble
tan meravellós, segueix viu i amb ganes
de fer-se conèixer.

– Feu molts viatges i sortides? Us treu
molt de temps per als estudis? A l’àmbit
personal compensa la dedicació? T’has
trobat amb alguna anècdota curiosa?
La veritat és que no he pogut fer moltes
sortides perquè els estudis requereixen
molt temps i dedicació, tot i això, espero
que més endavant tingui més temps i
pugui fer-me conèixer allà on vaig, com
a pubilla de Santa Pau.

– Creus que és important la figura de
l’hereu per fomentar la cultura catalana?
Pots reivindicar la cultura catalana des
de la teva posició?
Sí! Sempre és important conservar les
tradicions i mostrar la cultura del nostre
país.

– Avui en dia les figures de l’hereu i la
pubilla encara tenen sentit? O són una
tradició del passat? 
Sí! Sobretot te n’adones quan vas a
alguna trobada i veus el sentiment que
porten dins tots els hereus i pubilles de
cada poble, veus les ganes i l’entusiasme
que hi posen a representar-lo, i veus que
és real.

– Creus que és important conservar les
tradicions i per què? 
Sempre és important conservar les tradi-
cions, per mantenir una cultura que ens
identifica, i per no oblidar el passat, molt
important, perquè gràcies al passat, ara
estem on estem.

– Què et sembla que és el millor de Santa
Pau? 
M’agrada Santa Pau perquè és un poble
acollidor. Quan vas per el carrer, la gent
et saluda. Quan vas als aplecs dels barris,
la gent, molt agradable, et felicita per ser
la pubilla. No puc deixar de mencionar

les meravelloses vistes tant fora al poble,
com la mateixa Vila Vella! Ah, i per
descomptat, els Fesols de Santa Pau!

– Què trobes que hi falta? 
Un local per la gent gran i un local per
la gent necessitada en aquests èpoques
de Crisis.

– Si ocupessis un càrrec a l’Ajuntament,
què seria el primer que faries per millo-
rar el poble?
Buscar un local per la gent gran i per la
gent necessitada.

– Creus que el poble té prou serveis per
al jovent? I per a la gent gran?
Per als joves sí! Tenim la pista de pàdel,
la de tennis, el pavelló, el local per a
joves, etc. Pel que fa a la gent gran,
sempre s’organitzen activitats, com ara
el dinar de Santa Llúcia, l’homenatge a
la vellesa, el berenar per la Marató de
Tv3, excursions… Tot i això no puc ser
gaire crítica perquè no estic gaire al cas
de la resta d’activitats que es fan.

– Encara s’hauria de promocionar més
el turisme a Santa Pau? 
Mai està malament promocionar el
turisme, ensenyar què tenim i què es fa
a Santa Pau, tot i això, penso que no és
gaire necessari, ja que de turisme ja en
ve molt.

– Quin és per a tu el pitjor problema de
la nostra societat, en general? 
Actuar per interès. Sempre trobarem qui
t’ajuda amb ganes de realment ajudar-te,
tot i això, el món funciona per interes-
sos personals

– A quin personatge de la vida pública
catalana (polític, actor, famós...) t’agra-
daria conèixer personalment? 
En Jordi Sánchez, conegut com en
“López de Plats Bruts” o “Antonio Recio
de La Que se Avecina”.

– I amb quin no t’asseuries a la taula
encara que et convidés? 
Amb una persona creguda i egoista.

MIREIA SUÑER COLOMER

DATA DE NAIXEMENT:
8 DE JULIOL DEL 1996

ESTUDIS:
2n de Medicina a l’UdG

AFICIONS:
M’agrada estar amb els
amics, els animals,
jugar a vòlei…

Mireia Suñer
PUB I L L A  DE  SANTA  PAU  2 015

ÀGATA GUINÓ
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Adrià Parramon
HEREU  DE  SANTA  PAU  2 015

– Què és el millor de representar Santa
Pau com hereu? 
El millor de representar Santa Pau és
tenir l’honor de poder portar el nom i
les tradicions del poble en el qual has
crescut i hi has viscut tota la vida arreu
de Catalunya, poder fer això no te preu.

– Feu molts viatges i sortides? Us treu
molt de temps per als estudis? A l’àmbit
personal compensa la dedicació? T’has
trobat amb alguna anècdota curiosa
Fem tots els viatges i sortides que
podem, ja que es una experiència que
només la pots gaudir un cop a la vida i
l’has d’aprofitar el màxim possible. En
l’àmbit personal compensa moltíssim,
el pubillatge et permet fer moltes
amistats arreu de Catalunya, conèixer
pobles que no havies ni sentit esmentar
en la teva vida i que realment són espec-
taculars i sobretot et fa créixer com a
persona, ja que aprens moltes coses.

– Creus que és important la figura de
l’hereu per fomentar la cultura catalana?
Pots reivindicar la cultura catalana des
de la teva posició?
Sí, crec que la figura de l’hereu es molt
important per fomentar i reivindicar la
cultura catalana, ja que es una de les
moltes tradicions que es conserven a
Catalunya, i mantenir-la i conservar-la
està en les nostres mans, mentre les tradi-
cions catalanes no s’acabin, la cultura
catalana seguirà amb la mateixa força de
sempre.

– Avui en dia les figures de l’hereu i la
pubilla encara tenen sentit? O són una
tradició del passat? 
Crec que la figura de l’hereu i la pubilla
ha perdut el seu paper com a tradició
familiar, però considero que com a tradi-
ció popular conserva un paper molt
important i molt rellevant en les tradi-
cions catalanes, i que molts pobles i joves
puguin gaudir d’aquesta experiència
inoblidable em sembla fantàstic. En la
meva opinió no és una tradició del

passat, i això ho veus quan fas sortides i
veus tants de joves representant el seu
poble amb orgull i il·lusionats perquè
aquesta tradició conservi l’essència que
es mereix.

– Creus que és important conservar les
tradicions i per què? 
Crec que es molt important conservar
les tradicions, ja que són les que el fan
especial i diferent dels altres llocs. Les
tradicions són una de les parts més
importants dins de la cultura de cada lloc
i s’ha de fer el possible per conservar-les
sempre.

– Què et sembla que és el millor de Santa
Pau? 
El millor de Santa Pau i el que el fa un
poble tan especial es la naturalesa de la
que gaudeix, sens dubte, ens podem
considerar afortunats de tenir aquests
boscos, aquestes muntanyes i sobretot
aquests volcans que ens caracteritzen tant.

– Què trobes que hi falta? 
M’agradaria que hi hagués alguna
empresa més, ja que proporcionaria feina
a la gent del poble. 

– Si haguessis de triar un personatge
especialment carismàtic del poble, a qui
escolliries? 
L’Albert Planas de Can Xart.

– Si ocupessis un càrrec a l’Ajuntament,
què seria el primer que faries per millo-
rar el poble?
Accelerar el procés per arreglar el
polígon industrial, el que comportaria
que algunes empreses s’instal·lessin i
creessin més llocs de treball.  

– Creus que el poble té prou serveis per
al jovent? I per a la gent gran? 
Crec que i podrien haver més serveis pel
jovent, sobretot pel que es refereix a
l’oci. Pel que fa als serveis per a la gent
gran, no n’estic gaire informat.

– Encara s’hauria de promocionar més
el turisme a Santa Pau? 

ENTREV I STA
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DATA DE NAIXEMENT:
29 D’OCTUBRE DEL 1996

ESTUDIS:
ESO, Batxillerat

AFICIONS:
Estar amb els amics,
anar al gimnàs, etc.
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El turisme és una de les fonts d’ingressos més impor-
tants, i tota promoció del poble ajuda.

– Quin és per a tu el pitjor problema de la nostra socie-
tat, en general? 
Per mi, actualment, el pitjor problema que pateix la
nostra societat és la dificultat per trobar feina, que
fa que molta gent visqui en unes condicions infrahu-
manes.

– A quin personatge de la vida pública catalana (polític,
actor, famós...) t’agradaria conèixer personalment? 
M’agradaria conèixer amb en Joel Joan, ja que es un
actor que sempre m’ha agradat molt.

– I amb quin no t’asseuries a la taula encara que et
convidés? 
Amb qualsevol persona que volgués escanyar els nostres
ideals o no ens respectés.

ADR IÀ  PARRAMON  :  H EREU  DE  SANTA  PAU  2 015

ÀGATA GUINÓ

Garrotxa

Si voleu aportar un donatiu per a Càritas o fer-vos-en socis, us podeu dirigir
a l’Ajuntament on us indicaran com adreçar els vostre donatiu o la vostra inscripció.

Breu memòria de Càritas Garrotxa corresponent a l’any 2014

• Habitatge, 20 nuclis familiars atesos
• Gent gran, 19 persones grans acompanyades
• Acollida, 129 nuclis familiars atesos
• Aliments, 729 persones/famílies ateses 2.348 persones beneficiades
• Laboral/Joves, 27 persones ateses pelServei d’Orientació Sòciolaboral 

21 persones ateses per Noves Estratègies d’Inserció-NEI
13 joves atesos en Fes+
13 persones participants Anem x Feina

• Immigració, 349 persones ateses

VOLUNTARIS, 2.242 persones

VOLUNTAR IAT

revistacroscat@santapau.cat



GENER
05-01-15 Cavalcada dels Reis Mags a
Santa Pau.

10-01-15 Presentació de la Fira del Fesol
a la plaça del Mercat d’Olot.

17-01-15 Èxit del sopar popular i del
concert de les tres “F” (fesol, farro i fajol)
al pavelló municipal per celebrar els 25
anys de la Fesolada.

18-01-15 Fira de Sant Antoni “La fira
del fesol”. La fesolada arriba a la 25ª
edició i es conviden  ala Fira del Fajol de
Batet i la Fira del Farro de la Vall de
Bianya. Lliurament del fesol d’or a
l’Associació de Cultivadors de Fesols de
Santa Pau.

19-01-15 El club d’escacs de Santa Pau
disputa la Copa Catalana a Lloret de Mar
quedant classificats segons del seu grup.

19-01-15 S’aprova el calendari fiscal per
l’any 2015.

25-01-15 Assemblea General de socis del
Casal de la Gent Gran.

FEBRER
12-02-15 Berenar del dijous llarder
organitzat pel Casal de la Gent Gran.

22-02-15 17ª  Pedalada BTT de Santa
Pau. 

MARÇ
07-03-15 Excursió a Valls a fer una calço-
tada organitzada pel Casal de la Gent
Gran.

10-03-15 XVII  cursa BTT, organitzada
pel Club Poliesportiu.

14-03-15 Els Marxosos participen al
carnaval de Platja d’Aro.

21-03-15 Els Marxosos participen al
carnaval d’Olot.
• Sortida i dinar de germanor de la
Comissió de la Fira de Sant Antoni i
col·laboradors a la Vall de Bianya.

23-03-15 La Volta Ciclista de Catalunya
passa per Santa Pau.

26-03-15 Donació de sang al Centre
Cívic de Santa Pau.

28-03-15 Els Marxosos participen al
carnaval de Sant Joan les Fonts.

29-03-15 Segona Duatló de Muntanya
organitzada pels Atrancats de Santa Pau.

ABRIL
• Exposició de pintures a la sala de
Can Vayreda de la italiana Maria
Paola Coda.
• Exposició al Centre Cívic de Santa
Pau de fotografies del santapauenc
Jacint Garrigoles.

06-04-15 XXIX Truitada a Sant Julià
del Mont organitzada per la Colla de
Santa Pau.

16-04-15Excursió al Cadí Moixeró i
Queralt organitzada pel Consell Consul-
tiu Gent Gran de la Garrotxa.

23-04-15 Festivitat de Sant Jordi. Venda
de llibres i roses organitzat per l’escola
Joan Maragall i l’AMPA.

25-04-15 VII Recital de Poesia de Sant
Jordi organitzat pel Grup de Lectura de
Santa Pau, a la sala d’actes del Centre Cívic
amb la participació de l’Àngel Girona.M
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28-04-15 “Muévete”, pas per Santa Pau
de la Vuelta solidaria a Catalunya por las
enfermedades raras.                  

MAIG
01-05-15 Exposició a la sala de Can
Vayreda de les pintures del col·lectiu
l’Atelier d’Olot.

03-05-15 Festa del Roser de Sant Miquel
de la Cot.

09-05-15 Torneig de Tennis organitzat
pel Club  Poliesportiu.

10-05-15 XXVIII celebració de l’Home-
natge a la Vellesa.

16-05-15 6ª cursa Corre pel Cor de la
Fageda organitzada pel Camping La Fageda.

17-05-15 Excursió a Montserrat organit-
zada pel Casal de la Gent Gran.

24-05-15 Eleccions municipals. Resul-
tats: UxSP 602 vots (68,1%) – 7 regidors
CiU 256 vots (28,96%) – 2 regidors.

31-05-15 Festa de l’escola i la llar
d’infants.

31-05-15 Aplec de Finestres organitzat
per la Colla de Santa Pau, la Parròquia i
la Colla de Sant Aniol de Finestres.
Col·laboren els ajuntaments de Mieres,
Santa Pau i Sant Aniol de Finestres.

JUNY
07-06-15 Celebració de la festa del
Corpus amb la confecció de la tradicio-
nal catifa de flors a la plaça Major.
Organitza  l’Associació de Veïns Conjunt
Medieval i la parròquia.

13-06-15 Constitució del nou ajunta-
ment. Pep Companys reelegit alcalde.

19-06-15 XXVIII Marxa Passabigues
organitzada pel Club Poliesportiu.

21-06-15 Arrossada popular organitzada
pel Casal de la Gent Gran.

21/26-06-15 Viatge a la Provença
organitzat pel Casal de la Gent Gran.

22-06-15 Inici del VII Campus de Futbol
i   II Campus de Tennis organitzat pel
Club Poliesportiu.

JULIOL
4/5-07-15 Descampat 2015.

18-07-15 Nits Musicals a Santa Pau,
actuació de l’orquestra Ad Hoc a la plaça
Major.

22-07-15 Nits Musicals a Santa Pau,
actuació de Gospel Cor Garrtoxa a la
placeta dels Valls.

25-07-15 Aplec de Sant Abdon i Sant
Senén.

MEMORÀNDUM
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26-07-15 Actuació del cor Vox Música
a l’església  parroquial de Santa Pau.

AGOST
• Es va fer el Casal d’Estiu, organit-
zat per l’Ajuntament de Santa Pau i
el Consell Comarcal.

01-08-15 Exposició a la Sala de Can
Vayreda del col·lectiu de pintors  ArtPi-
rineu.

01-08-15 Nits  Musicals a Santa Pau,
actuació del guitarrista Juan Antonio
López acompanyat pel percussionista
Raúl Manchon a la placeta del l’absis.

08-08-15 Nits Musicals a Santa Pau,
actuació del grup Els Corbs Negres que
per causa de la pluja varen haver d’actuar
al pavelló poliesportiu

14/17-8-15 FESTA MAJOR de Santa
Pau. L’Adrià Parramon i la Mireia Suñer
varen ser escollits hereu i pubilla de la
vila 2015.

15-08-15 Inauguració de les pistes de
padel al club poliesportiu.

22/23-08-15 Torneig Vila de Santa Pau
organitzat pel Club Poliesportiu.

28-08-15 Aprovació definitiva de la
Denominació d’Origen Protegida Fesols
de Santa Pau.

29/30-08-15 Aplec del santuari de la
Mare de Déu dels Arcs.

• Campus d’estiu

SETEMBRE
• Exposició al Centre Cívic de Santa Pau

de fotografies retrospectives del Ball Pla
a Santa Pau.

01-09-15 Rodatge de la pel·lícula  “El
Pregón” amb Andreu Buenafuente i
Berto Romero com a protagonistes.
05-09-15 Els Marxosos participen a la
Batalla de les Flors de les Festes del Tura
2015.

11-09-15 Diada Nacional de Catalunya.
Acte commemoratiu a la placeta de
l’Almogàver. Participació d’un gran
nombre de santapauencs a la Via Lliure
organitzada a Barcelona.

12/19-09-15 Viatge a Andalusia per part
de components del Casal de la Gent.

19-09-15 Tornaboda dels Arcs .

25/17-09-15 Gimcana a la vila medieval
“La motxilla de la Blanca” organitzada
pel Patronat de Turisme dins les Jorna-
des Europees del Patrimoni a Catalunya.

26-09-15 Torneig de Tennis organitzat
pel Club Poliesportiu.

29-09-15 Donació de sang al Centre
Cívic de Santa Pau.

OCTUBRE

03-10-15 Lliurament dels XV Premis
Salvador Reixach. A l’acte va ser amenit-
zat  musicalment per la guitarrista
Miriam Paretas.

3 i 4-10-15 Festa de Sant Miquel de la
Cot.
• 22ª trobada de vells i nous amics de
Sant Miquel de la Cot.

MEMORÀNDUM
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MEMORÀNDUM

• S’edita l’opuscle núm.19 d’Histò-
ries de la Cot de Francesc Ricart.

06-10-15 Obertura de l’oficina de l’ajun-
tament al barri de Can Blanc.

10/11-10-15 Festa Major del Sallent.

22-10-15 Excursió a Taradell organit-
zada pel Casal de la Gent Gran.

31-10-15 Excursió al Priorat, Cartoixa
d’Escaladei organitzada per la Colla de
Santa Pau.

NOVEMBRE
08-11-15 Entrega de la certificació de la
DOP Fesols de Santa Pau per part del Sr.
Ferran Terradellas, director de la repre-
sentació de la Comissió Europea a Barce-
lona.

11-11-15 Diada de Sant Martí .

15-11-15 Aplec a l’ermita de Sant Martí.
V Cursa popular de Sant Martí amb una
gran participació.

17-11-15 Estrena de la nova caldera de
biomassa que donarà escalfor a l’escola
i la llar d’infants.
20-11-15 “Dia de la Gent Gran Garrot-
xina” dina a Can Xel organitzat pel
Consell Consultiu Gent Gran de la
Garrotxa.

21/22-11-15 Participació a la 4a Fira
Agroalimentària de Productes de Quali-
tat de Catalunya Orígens celebrada a
Olot amb la recent estrenada  DOP
Fesols de Santa Pau.

29-11-15 Berenar Pro Marató TV3- 2015
organitzat pel Casal de la Gent Gran.

DESEMBRE

01-12-15 Exposició a la sala de Can
Vayreda del banyolí Charly Lópes.

6 i 7-12-15 Celebració del Pessebre
Vivent amb una gran assistència de
públic. Una nova etapa, amb canvi de
dates.

12-12-15 Nova calefacció al Centre Cívic
de Santa Pau.

13-12-15 Aplec de Santa Llúcia amb una
gran afluència de gent.

12 i 19-12-15 Quina organitzada  pel
grup dels  Marxosos.

19-12-105 Cagada del Tió popular
davant la placeta de l’ajuntament.
21-12-15 Festa de Nadal a l’escola Joan
Maragall.

24-12-15 Missa del Gall i en acabar
xocolatada.

25-12-15 Quina organitzada per
l’AMPA.

26-12-15 Quina a Can Blanc organit-
zada pels Marxosos.

27-12-15 Representació dels Pastorets.
Primera representació, la segona es
prevista pel dia 3 de gener de 2016.

28/29/39-12-15 Tallers activitats infan-
tils de Nadal.
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IVET MASIAS CANAL

13/06/2015

CLÀUDIA SERRA GISBERT

13/08/2015

ARLET GIL ROCA
08/11/2015

BLANCA MAÑAS FREIXAS
05/08/2015

IRINA SERRAT FREIXAS
06/07/2015

CARLA FERNÁNDEZ BATLLE
04/08/2015

MARIA BATLLE COSTA

29/01/2015
QUIM PLANAS PEDROSA

29/03/2015

PAULA BERMÚDEZ RODRÍGUEZ

24/09/2015

MARC LLONGARRIU SARGATAL
19/03/2015

MARTINA MUÑOZ PUJOL
03/07/2015

CLARA CAMPDERA FUNOSAS
24/03/2015

E N  E L  R E C O R D
LLORENÇ SOY GUIX

24/09/1924 – 19/11/2014
JOAN VILANOVA ROURA

28/09/1951 – 26/12/2014
JAUME COLOMÉ PIJOL
15/11/1929 – 08/01/2015
ROSA ROCA DE LA PLAZA
02/04/1931– 27/02/2015
PERE PUJOLAS FIGUERAS
16/106/1920 – 22/02/2015

ÀNGEL MASEGUR NASPLEDA

09/04/1959 – 27/02/2015
PERE GARRIGOLAS COMPTE

10/01/1922 – 08/03/2015
CARLES COROMINA PUJOL
06/04/1956 – 11/03/2015
JORDI RIERA GUARDIA

24/05/1944 – 17/03/2015
EMILI PUJOLÀS SAUS
21/06/1930 – 09/04/2015

MANUEL RUBIO PUELL
20/07/1950 – 23/05/2015
CONCEPCIÓMASEGURGRABULOSA
08/07/1922 – 21/06/2015
JOAQUIM COROMINAS BADOSA
23/12/1960 – 20/08/2015
DOLORES GARCÍA DÍAZ

18/04/1927 – 29/10/2015
ESTEVE GÜELL PLANELLA
05/12/1932 – 1/11/2015

ANGELO ROSSETTI

05/06/1965 – 24/11/2015
ESTEVE AVELLANA COLLBONI

13/08/1920 – 25/11/2015
ADELA REIXACH FEIXAS
22/11/1931 – 16/12/2015

SANÇA GARCÍA COMPTA

10/04/2015

JOEL NÚÑEZ FREIXAS
27/10/2015

De l ’1  de gener  de 2015 a l  16  de desembre de 2015
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CONTES  I  L L EGENDES

Amb aquestes sigles (International Thermonuclear
Experimental Reactor) es coneix l’ambiciós projecte
destinat a dotar la humanitat d’una font d’energia
barata i inesgotable.
El projecte experimental està en la localitat francesa

de Cadarache (prop de Marsella) i ja es troba a la meitat
de la seva realització.
La idea consisteix a construir una espècia de sol en

miniatura i el més increïble és que utilitzaria l’aigua
com a combustible.
Cada dia més la societat està més preocupada per

trobar noves fonts d’energia, per tant és lògic que
tinguem posades les esperances en aquest projecte, en
el qual s’invertiran uns catorze mil milions d’euros.
Fetes totes aquestes consideracions, deixeu-me que

endarrereixi el rellotge del temps uns seixanta anys i
així arribarem fins una vella masia d’un poble veí de
Santa Pau i en ella trobarem una família que també es
preocupava per les fonts d’energia. Convençuts que
calia posar-se al dia van decidir canviar l’euga per un
tractor de segona mà (tal vegada de tercera o quarta).
Aviat aquella família van quedar meravellats d’aque-

lla “euga” que mai es cansava. Però en aquesta vida

totes les roses tenen espines i ben aviat aquella gent
van adonar-se que aquell vell tractor “mamava” més
que un camell després de creuar el desert.
Fou un vespre en que reunida la família comenta-

ven que potser havien fet un mal negoci, ja que aquell
“estri” costava més de mantenir que l’euga.
A cap treballador li agrada que li regateixin el pa

i així fou que el cap de pocs dies el vell tractor va negar-
se a continuar treballant.
Ben aviat el mecànic va trobar “l’avaria”. Resulta

que tenia els injectors anegats d’aigua. Mentre l’hereu
d’aquella família rumiava i rumiava com podia aquella
aigua anar a parar al motor, l’avi dubtava entre callar
o bé parlar. Finalment es va decidir per explicar que
allò de posar una galleda d’aigua als bidons de la llet
que tan bé anava per “augmentar” el rendiment de
les vaques, també creia que podia servir per fer durar
una setmana més aquell dipòsit del gasoil.
Si dintre pocs anys els físics aconsegueixen el

miracle de convertir l’aigua en combustible, bo serà
que la humanitat també es recordi d’un humil pagès
de la Garrotxa, el qual allà pels anys cinquanta ja ho
va intentar.

FRANCESC RICART I COLL

El precursor de l’I.T.E.R.
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Foto: Francesc Collelldevall, 2015

Antic hospital de la vila i capella de Sant Roc i Sant Sebastià.
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És públic i notori que hi ha hagut una
interessant i substancial aportació a la
literatura castellana contemporània des
dels països de parla catalana i en especial
des de Catalunya i el País Valencià. Des
de finals del segle XIX, i al llarg del
segles XX i el que portem del XXI, uns
quants escriptors d’aquesta vessant
mediterrània han donat obres de gran
vàlua al món de les lletres castellanes. En
aquests moments d’enfrontament polític
entre Catalunya i Espanya crec que s’ha
de fer notori, per molt que s’hi escarras-
sin alguns en dir el contrari, que la
cultura castellana ha estat i està ben viva
entre nosaltres, que no està gens perse-
guida i molt ben conreada entre alguns
dels nostres escriptors.   

Fou al País Valencià a l’etapa que va
de finals del segle XIX a principis del
segle XX on van aparèixer les primeres
grans aportacions a la literatura en caste-
llà, en especial amb el valencià Vicent
Blasco Ibáñez (1867 – 1928), l’obra del
qual es pot emmarcar entre el natura-
lisme d’influència francesa, en les obres
d’ambientació valenciana: La barraca
(1898), Entre naranjos (1900) i Cañas y
barro (1902)  i el pamfletisme polític
basat en la crítica social. El seu més gran
èxit literari fou una novel·la ambientada
a la Primera Guerra Mundial Los cuatro
jinetes del Apocalipsis (1916), de propa-
ganda aliadòfila. Cal esmentar també els
grans prosistes alacantins José Martínez
Ruiz “Azorín” (1873 – 1967), un dels
màxims exponents de la Generació del
98, i Gabriel Miró (1879 – 1930), autor,
entre altres, de les novel·les Nuestro Padre
San Daniel (1921) i la seva continuació
El obispo leproso (1925).

A mitjans i al llarg de la segona meitat
del segle XX apareixen obres i escriptors
que seran de gran importància per la
literatura castellana de l’època. Cal remar-

car la publicació d’unes obres que van
tenir un gran ressò popular i van consti-
tuir veritables fenòmens literaris: Mariona
Rebull (1943) d’Ignasi Agustí (que
iniciava un interessant cicle novel·lístic
sobre la burgesia barcelonina situat entre
el final del segle XIX i la Guerra Civil
Espanyola), Nada (1945) de Carmen
Laforet i Los cipreses creen en Dios (1953)
de José Maria Gironella. Però cal fer
esment, sobretot, de la solidesa i enorme
qualitat literària de noms com Ana Maria
Matute i Juan Goytisolo en prosa i Gil
de Biedma en poesia.

Entre les generacions més actuals cal
citar Juan Marsé, Manuel Vázquez
Montalbán, Terenci Moix, Rosa Regàs,
Eduardo Mendoza, Enrique Vila-Matas
i el recentment desaparegut Rafael
Chirbes (1949-2015), amb dues obres
de gran qualitat literària basades en una
visió crítica de la realitat social del País
Valencià de principis del segle XXI:
Crematorio (2007) i En la orilla (2013).
No podem oblidar el gran best-seller que
va suposar La sombra del viento (2001)
de Carlos Ruiz Zafón, una obra que
compagina magistralment qualitat i
comercialitat.

Des del Grup de lectura us animem a
llegir alguna d’aquestes obres per poder
comentar-la en la propera trobada.

L’aportació catalana
i valenciana a la literatura
castellana contemporània

MARTÍ COLLELLDEVALL COLOMER
RESSENYA  L I T ERÀR IA
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El passat dissabte 25 d’abril es va celebrar la setena
edició del recital de poesía de sant Jordi a la Sala
d’actes del Centre Cívic de Santa Pau. L’acte, com ja
és tradicional, estava dividit en dues parts diferen-
ciadas. Una primera part en la qual el cantautor
garrotxí Àngel Girona va interpretar un seguit de
poemas musicats, a més d’alguna cançó tradicional,
que fou molt aplaudit pel públic assistent, i una
segona part amb un recital de poemas i textos a
carrec de membres i col·laboradors del Grup de
Lectura de Santa Pau.

En concret hi van participar I’Annamanu Ràfols amb
quatre poemes sense títol de collita propia, la Carme
Andrés amb Les roses tranques de Joan Maragall i
un poema sense títol de Carme Guasch, En Gaspar
Nogué amb La truitada de Sant Julià del Mont 2015
de collita propia, la Carme Salvador amb El casteUo
maledeto, l’Esther Badosa va recitar una versió de
la cançó Tenir un amic de Carole King, la Rosa Maria
Teixidor va recitar el poema La rosa vermella d’lsa-
bel Barrial, I’Àngels Coma va recitar Tots els mars
de M. Rosa Font, l’Anna Corominas va recitar Festa
Major de tu de Jordi Sarsanedas, la Mireia Suñer va
recitar el poema La Coralí de la punyalada de la seva
àvia Maria Costa i finalment la Sandra Grabulosa i
en Pol Corominas van recitar el divertiment dialo-
gat Història de Sant Nin i Sant Non de Gaspar
Nogué. També es va fer un petit homenatge al
cantautor valencià i gran divulgador de la poesia
catalana, Ovidi Montllor, per commemorar els 20
anys de la seva mort, I’Homenatge a Teresa sonava
de fons mentre es projectaven imatges de la seva
persona. Al final l’Associació Santa Pau Activa van
servir un petit piscolabis als assistents a base de coca
i ratafia.

VII Recital de poesia de Sant Jordi
Aquest estiu, concretament
entre els mesos de juliol i
agost, van tenir lloc a Santa
Pau quatre caps de semana
musicals. Es tracta d’una
iniciativa propiciada pel
Patronat de Turisme i
l’Ajuntament per consoli-
dar un festival de música a
l’estiu que tingui com a
escenari principal el poble.

Les actuacions es van
repartir entre diversos llocs, a la plaça Major va actuar
l’orquestra AdHoc, a la plaça dels Valls el grup Gospel
Cor Garrtoxa. La placeta de l’absis de l’església va
acollir un concert de guitarra i percussió a càrrec de
Juan Antonio López i Raúl Manchón. L’últim dia estaba
prevista l’actuació del grup Els Corbs Negres a la plaça
Major però, a causa de la pluja que vàrem tenir, es
va celebrar al pavelló.  

Nits Musicals a Santa Pau

Divendres 27 de novembre a
la Sala d’Actes de l’Hospici
d’Olot es va fer una lectura
de poemes de la veïna de
Santa Pau, Annamanu Ràfols.
La presentació va anar a
càrrec de la directora de
l’escola Joan Maragall, Carme
Ferrarons.

Tarda de poesia

Croscat – núm.17CULTURA
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CULTURA

La sala d’exposicions de Can Vayreda, ubicada al primer pis de l’oficina de
turisme, està en funcionament des del mes de juliol de l’any 1998. Disset anys
consecutius amb un total de 150 exposicions. És una sala petita però acollidora.
En ella s’han exposat fotografies, pintures, escultures, miniatures, joies, mocadors
pintats. Ha acollit exposicions d’artistes individuals i col·lectives, tant de la Garrotxa
com de fora de la nostra comarca.

El primer expositor va ser un pintor, en Lluís Bargalló de Barcelona, el mes
d’agost de 1998 i va arribar a vendre 170.000 pessetes.

Alguns dels artistes han sol·licitat repetir més d’una vegada, com  el cas del grup
francès Groupe Peintres Pleir Air que varen exposar el setembre de l’any 2008,
l’octubre de l’any 2009 i el juny de l’any 2010. Es tractava d’un grup d’artistes
de pintura figurativa amb un excepcional realisme artístic.

Han exposat professors de dibuix i pintura de diverses escoles d’art, així com
artistes garrotxins de reconegut prestigi. Com anècdota direm que una de les exposi-
cions va ser del senyor Jordi Estany i Capdevila, llavors gerent de la firma de perfums
i colònies Puig, el setembre de l’any 2002, amb uns magnífics dibuixos.

La durada de les exposicions acostuma a ser d’un mes, encara que en alguns
ocasions ha estat més llarg el temps. El canvi mensual d’exposició es pot consultar
a la pàgina web de l’ajuntament, o be trucant a l’oficina de turisme. 

El seu horari de visita va d’acord amb l’horari de l’oficina de turisme, de dilluns
a divendres de 12 a 18 hores. Els dissabtes des de les 10 h. fins les 19 h. Dins
d’aquesta franja d’horari, la sala d’exposicions està oberta a tothom. Dimarts, tot
el dia, i diumenge a la tarda, són els dies que resta tancada.

Malgrat la seva continuada trajectòria, aquest any ha estat una mica l’excepció,
doncs només s’han fet quatre exposicions.

A l’abril es va poder veure les pintures abstractes a l’oli de la italiana Maria Paola
Coda. El maig la sala va estar ocupada pel col·lectiu de l’escola d’art L’Atelier d’Olot,
on hi havia olis amb paisatges, figures i bodegons. El mes d’agost van exposar Artpi-
rineu, col·lectiu de reconeguts artistes de Ripoll i Olot. L’any el tanca el banyolí
Charly Lópes amb un combinat d’escultures i pintures.

Sala d’exposicions Can Vayreda

HORARI: De dilluns a divendres de 12 a 18 hores. Els dissabtes des de les 10 h fins
les 19 h. Els dimarts, obert tot el dia, diumenges a la tarda, tancat.



Enhorabona Doctor Albert !
Enguany, l’historiador local Albert Reixach Sala va defensar a la Universitat

de Girona (UdG) la seva tesi doctoral que porta per títol: “Municipi, finances
i elits locals en una ciutat catalana baixmedieval: Girona, 1345-1445”, obtenint
el títol de Doctor en Història medieval per la Universitat de Girona. La tesi,
defensada el passat 24 de juliol analitza els efectes que tingueren els mecanismes
fiscals i de finances controlats per el govern local de la ciutat de Girona entre
els anys 1345-1445. Per una banda es descriuen els elements (pressió i estratè-
gies fiscals, necessitats comunitàries, deute..) que van impulsar la consolidació i
evolució de l’administració local de Girona  i per l’altra banda s’identifiquen les
persones que participaven en el govern local exercint oficis. En conjunt, el treball
posa de manifest l’existència d’unes elits locals les bases  polítiques i econòmi-
ques de les quals radicaven en gran part en les institucions municipals.

L’Albert, després d’obtenir la llicenciatura en Història per la UdG va realitzar al curs 2009-10 el Màster
de Iniciació a la Recerca, va obtenir una beca competitiva predoctoral i es va  formar com a investigador a la
Institució Milà i Fontanals del CSIC (Centre Superior d’Investigacions Científiques). Ha publicat diversos
capítols de llibre i articles en revistes especialitzades i ha participat en congressos nacionals i internacionals.
Durant la seva  formació va fer una estada a la Universitat de Gant on va treballar en el projecte de recerca
comparativa entre les ciutats de la Corona d’Aragó i les dels antics Països Baixos als segles XIV i XV. Actual-
ment continua dedicant-se a la recerca gràcies a l’obtenció de la I beca Lluís Batlle i Prats determinant la relació
de la ciutat de Girona i l’aigua entre els segles XIV i XVIII.  
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Aquest any s’ha celebrat la XV edició del Premis
Salvador Reixach amb els que es reconeix els millors
treballs de recerca d’ alumnes de batxillerat.

Els guanyadors d’aquesta edició han estat:

En l’àmbit d’estudis Comarcals, Pau Masdeu amb el
treball “Els afusellats per la repressió franquista a Sant
Feliu de Pallerols”. En el treball ha analitzat la vida de
quatre persones que van ser víctimes de la repressió
franquista al municipi, entre les quals hi havia el seu
besavi. A més, també ha fet una aproximació històrica
i un estudi de la repressió a nivell local, comarcal i català.
En l’àmbit humanístic i Artísitic el premi se’l va

endur la Laura Grabolosa i Busquets pel seu treball
“Estereotips femenins a la publicitat actual”. La Laura
creu que cal eliminar la desigualtat entre homes i dones,
i un primer pas seria canviar la publicitat, que gairebé

sempre reforça aspectes discriminatoris i els estereo-
tips femenins.
En l’àmbit d’estudis Socials el guardó va ser per a

la Sílvia Nogareda i Vilà amb el treball “Rialles histò-
riques”. Interpretació de diversos fets de la Història de
Catalunya a través de l’humor. L’autora ha volgut inter-
pretar la història de Catalunya entre el 1870 i el 1936,
a partir de la premsa satírica.
Han participat alumnes dels instituts d’Olot, Banyo-

les, Figueres i Amer. A la vetllada es va poder gaudir de
l’actuació de la guitarrista Miriam Paretas que va inter-
pretar obres de Tàrrega, E. Pujol, Malts i Sainz de la Maza.
Es va cloure l’acte amb el piscolabis que, com sempre,

va preparar el grup de Santa Pau Activa que, aquesta
any, han col·laborat en la confecció d’una bossa comme-
morativa dels premis que es van entregar a cadascun
dels finalistes junt amb el lot de llibres.

XV edició dels premis Salvador Reixach

Esplai Katiuskes
A principis d’octubre es va tornar a engegar l’esplai Katius-
kes els dissabtes a la tarda. La primera activitat que s’ha
portat a terme ha estat una castanyada popular a la plaça
Major que, val a dir, va tenir molt d’èxit. La setmana
anterior, el grup va anar a buscar les castanyes al bosc,
essent aquesta sortida una forma de treballar en conjunt
amb un objectiu concret.

L’esplai l’organitza un grup de joves
monitors del poble que al llarg de l’any
anirà preparant diverses activitats, les dates
de les quals es penjaran en la web de l’ajun-
tament per a poder-se consultar.
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Quan fa una dotzena d’anys en una de les reunions
de la comissió va sortir la idea d’instituir cada any un
cap de turc que s’ocupés de donar el tret de sortida a
la Festa no pensàvem que un dia ens podria acabar
corresponent a nosaltres mateixos. Crèiem ben bé que
el nom faria la cosa i que, per tant, assumir la respon-
sabilitat del pregó significaria per a qualsevol que li
havia tocat el rebre. Des de la primera edició, però,
vam poder comprovar que no era ni molt menys així:
la fórmula proposada, és a dir que persones del poble
i, sobretot, associacions esdevinguessin successivament
pregoneres, oferia moltes possibilitats. Una de les proves
de l’èxit ha estat justament que aquest estiu ens arribés
el testimoni després d’haver passat per la majoria d’enti-
tats de Santa Pau. I una altra evidència, potser encara
més important: tots els moments estel·lars de la seqüèn-
cia protagonitzats per gent propera.

El nomenament com a Cap de Turc col·lectiu, a més,
ens permet fer balanç de l’etapa en l’organització de la
Festa que va iniciar-se coincidint, més o menys, amb la
instauració d’aquest format de pregoner rotatori. Com
se sap, any amunt any avall, la iniciativa va anar acompa-

nyada d’unes quantes més, com ara la Gran Batuda,
l’Engatussada o, més recentment, el Playback. Amb la
col·laboració imprescindible d’altres associacions o de
grups de veïns voluntaris, totes les novetats s’han conso-
lidat o han complert un veritable cicle que queda per
a la memòria del poble. Així mateix, es va apostar per
millorar el centre neuràlgic de la festa, l’escenari i l’espai
de ball de la Plaça Major, amb un entarimat modern
que cobrís el pedregam original i una carpa que resgu-
ardés les orquestres de les inclemències del temps. Ens
sembla que podem estar satisfets de tot plegat.

Tanmateix, parlant de novetats i cicles, estem conven-
çuts que el futur de la comissió passa per un relleu
progressiu, de fet, com el que s’ha completat en l’edi-
ció d’enguany i que ha suposat rejovenir el lideratge de
l’equip que treballa any rere any per a la Festa, al mateix
temps que alguns dels membres han retornat a la base
de l’organització per seguir fent pinya. Dit d’una altra
manera, igual que ja havia succeït en un passat no gaire
llunyà, s’han volgut renovar les il·lusions, realimentar
l’entusiasme i obrir les portes per a noves idees que
segur que també fructificaran.

CAP  DE  TURC  DE  L A  F ESTA  MAJOR  2 015

COMISSIÓ DE LA FESTA MAJOR

La Comissió de la Festa ha estat,
finalment, Cap de Turc
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Trobem que és important que s’entengui bé això de
la recomposició dels membres de l’entitat que organitza
la festa. Forma part de la mateixa manera d’entendre
el funcionament i la funció d’aquesta comissió i que
precisament vam voler plasmar en la performance del
dia del pregó. Com tots recordareu, consistí, d’entrada,
en una picada d’ullet a la pel·lícula titulada El pregón
que s’estigué rodant a Santa Pau a finals d’estiu i, tot
seguit, a escenificar la preparació d’una poció màgica.
En primer lloc, preteníem evidenciar la necessitat de
mantenir els actes festius sempre connectats amb l’actua-
litat del poble  (en aquesta ocasió el fet que la nostra
vila esdevingués de nou un plató de cinema). I tot plegat
comptant que la Festa ha de ser, en qualsevol dels casos,
una cosa viva i amb capacitat de readaptar-se contínua-
ment. El segon gran objectiu passava per mostrar la
gran diversitat d’ingredients necessaris per convertir
les dates entorn a la Mare de Déu d’Agost en un esdeve-
niment assenyalat del calendari anual dels santapauencs
i de la gent que ens visita.

Finalment, per si algú no ho havia intuït, som del
parer que la tasca principal de la comissió de la Festa
ha de ser la de remenar l’olla perquè, a base de bons
productes i de l’esforç de molts veïns, es pugui servir
un bon àpat a taula; potser no amb els plats preferits
de cadascú, però sí perquè tothom acabi aixecant-se
sempre amb un bon regust de boca. A més, la cullera
o, més ben dit, culleres per remenar aquesta olla han
d’anar passant de mans cada cert temps, com deia la
cançó, a fi que no es reposi ni un moment, la barreja
surti més bona i els clients surtin contents. 

Per tot això, no voldríem acabar aquestes ratlles
sense un sincer agraïment a tots els que han format part
de la comissió en algun moment o altre i, de manera
més o menys directa, han fet la seva aportació a la histò-
ria de la Festa Major de Santa Pau. Sense la il·lusió i
l’esforç de cadascun d’ells no hauríem arribat enlloc. I
els que s’incorporen ara o s’incorporaran més endavant
tindran sempre al costat algú que també va entrar al
grup en un moment concret, però un temps abans,
encara que igualment ben recolzat pels que ja hi eren. 

Que el ritme no s’aturi!

NOT ÍC I ES  MUN IC I PALS

revistacroscat@santapau.cat

22 DE GENER DE 2015

Es lliuren els Premis d’Administració Oberta de
Catalunya a Barcelona. Santa Pau queda en segon
lloc de la demarcació de Girona i en el lloc 39 dels
947 municipis del Principat.

24 DE MARÇ DE 2015

Es convoca plaça d’administratiu comptable en règim
de funcionari interí i queda en millor puntuació la
senyora Sabina Mercadal Calzada.

30 DE JUNY DE 2015

Es jubila l’administrativa Margarita Solsona Girol,
després de 39 anys de treballar a l’ajuntament de
Santa Pau.

9 DE SETEMBRE DE 2015

Santa Pau va ser reconeguda com a vila florida de
l’edició 2014/15 per la seva contribució a la millora
de l’espai verd i el seu sosteniment. Les Viles Flori-
des es tracta d’un iniciativa de la Confederació d’Hor-
ticultura Ornamental de Catalunya avalada per la
Generalitat.

9 DE NOVEMBRE DE 2015

S’adjudica la concessió de l’explotació i manteni-
ment del centre cívic de Can Blanc a la senyora
Demelza Pua Castro.

17 DE NOVEMBRE DE 2015

Es convoca una oposició lliure per crear una borsa
d’educadors/es, amb caràcter temporal, per a la llar
d’infants de Santa Pau.

18 DE DESEMBRE DE 2015

Es jubila el membre de la brigada municipal, Jaume
Vilarrasa, després de 18 anys de treballar.
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Un any de bons partits de futbol al
municipal “Pitu Padrosa”. Aquest podria
ser el titular de la temporada passada i
de l’actual. 
L’equip  juga un any més al grup 17

de la 3a Catalana, categoria complicada
amb molt  bons equips de futbol, és per
aquest motiu que pensem  cal destacar
la meritòria 8ª posició aconseguida per
l’equip la temporada 14-15, això  si
tenim en compte els pocs punts que es
van sumar al tram final de la lliga, a causa
de les múltiples baixes que va patir
l’equip,  afegint-hi també, un excessiu
relaxament dels jugadors un cop aconse-
guit l’objectiu de mantenir un any més
la categoria. La temporada 2015/16 ha
començat molt bé, amb una plantilla
renovada que combina la joventut amb
l’experiència i maduresa dels seus
integrants. El partit de festa Major, és el
que dóna inici a una nova temporada,
enguany va enfrontar  el Santa Pau i el
C.E. Besalú. I a diferència del que es
venia fent des de molts anys enrere, es
va  decidir substituir el torneig Vila de
Santa Pau pel  memorial “Pitu Padrosa”.
El vencedor  d’aquets primer memorial
va ser el C.E. Banyoles per un ajustat 1-
2 davant el Santa Pau.

Més nens pel futbol base del C.P.
Santa Pau, aquest temporada ja tenim
dos  equips, esperem amb el temps tornar
a consolidar l’esport de base i aconseguir
de nou tenir tres equips a les categories
inferiors tal com havíem fet fa uns anys
enrere. És bonic de veure l’activitat que
hi ha a les instal.lacions els dissabtes als
matins que hi ha partit.

La temporada passada dels veterans
la podríem donar per bona, aconseguint
una meritòria  5a posició a la lliga
Veterana amb Joan Muñoz com a màxim
golejador. No podem dir el mateix de la

copa, ja que l’equip va quedar eliminat
a la fase de grups, perdent totes les
opcions de poder tornar a jugar la final
com havia passat fa dues temporades.
Per refer-se de la llarga temporada  i com
és costum des de fa uns quants anys,
l’equip un cop acabada la temporada va
tornar a fer les maletes, aquest any direc-
ció a Burgos, on a més de disputar el
tradicional partit amb un equip de la
zona (el resultat és el de menys), va
aprofitar el cap de setmana per   conèi-
xer aquella zona, fer algunes activitats
amb el grup i algun àpat. 
Enguany la temporada 15-16 ha

començat de la millor manera possible,
a dia d’avui l’equip ocupa la primera
posició de la classificació de la lliga
veterana. Amunt Veterans!

Aquest any els Club escacs Santa Pau
amb la col.laboració de  l’ajuntament i
de la federació Catalana d’escacs van
organitzar el Campionat de Catalunya
per equips, aquesta és la primera vegada
que aquest torneig es celebra a casa
nostra. Cal destacar els 55 equips parti-
cipants i els mes de  220 escaquistes
vinguts d’arreu de Catalunya que s’han
apropar fins el nostre municipi.

CLUB  POL I ESPORT IU
SANTA  PAU

E
s
p

o
r
ts

FUTBOL  BASE

VETERANS

ESCACS

PEP COMPANYS
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Lluc Mir una temporada més continua intractable
i guanya diferents tornejos al llarg de l’any, cal d’esta-
car el de la copa Alevina de la tecnifibre disputat al
club de tennis Top Ten de Santa Cristina d’Aro i  la
prova d’alevins que organitza el Real Club de Polo
de Barcelona entre d’altres. Cal destacar també
l’excel·lent temporada que han realitzat els tennistes
de Santa Pau que aquesta temporada passada jugaven
amb el Club tennis ressort de santa coloma i han
aconseguit l’ascens a la categoria Or. Esperem que l’any
vinent aquest grans jugadors puguin competir amb el
Club tennis Santa Pau ja que obtindrà la llicencia federa-
tiva per poder competir com a club. 
Recordar que tothom que tingui ganes d’iniciar-se

en aquest esport  pot venir uns dies a provar, hi ha
entrenaments per totes les edats i nivells.

El 29 de Març els Atrancats de Santa pau varen
organitzar la segona duatlo de Muntanya de Santa Pau
amb la participació d’un centenar de participants que
varen poder gaudir de la bellesa del nostre entorn  i
patir la duresa del recorregut preparat a consciència
per la ocasió. 

El club poliesportiu de Santa Pau de nou va tornar
a organitzar dues de les activitats esportives amb més
tradició i participants que realitzem al municipi. L’1
de març BTT de Santa pau i el 14 juny tornant a les
dates dels seus inicis la popular Marxa passabigues. De
nou aquestes dues activitats van portar gent al nostre
municipi i van poder disfrutar de llocs tan espectacu-
lars i bonics com Sant Julià del Mont, Coll de Palome-
res etc…

El passat 15 d’agost, coincidint amb la festa major
de Santa Pau es va inaugurar la nova pista de pàdel que
està ubicada a les instal.lacions esportives. Recordem
que per guardar hora cal anar a la pàgina web de l’aju-
nament. Volem que la zona esportiva sigui un espai on
hi hagi molta activitat i pensem que aquesta és una
bona iniciativa.  

TENN I S

DUATLÓ

BTT  /  MARXA  PASSAB IGUES

PÀDEL
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EMPRENEDORS
CARME SALVADOR

El diccionari descriu com a emprenedor a una persona que té coratge per a emprendre i dur a terme,
amb una gran activitat, una empresa, especialment difícil i arriscada.
Si ens ajustem a en aquesta descripció, les nostres protagonistes compleixen amb escreixos les premis-

ses donades pel diccionari.
Les dues tenen un punt de partida diferent però comparteixen uns trets comuns, com són la il·lusió posada

en un projecte, la valentia i decisió per portar-lo endavant i una gran dosi de responsabilitat que es tradu-
eix en hores de dedicació i esforç.

Mireia Fàbrega i Teixidor
La Mireia Fàbrega, santa-
pauenca, 39 anys mare de
dos nens, en Bernat i en
Marc. Dirigeix un negoci
familiar centenari,Casa
Daniel,però ella només fa
10 anys que es troba al seu
capdavant.

– Com és el teu comença-
ment en el negoci familiar ?
En realitat ha estat un
retornament. Quan era

joveneta havia d’estar a la botiga per ajudar a la família.
Obríem els diumenges . La premissa era: “qui és bo
per divertir-se és bo per treballar”, però això no resulta
molt encoratjador vist des de la perspectiva d’una
adolescent de setze anys que el que te ganes és d’anar
amb les amigues.
Em va sortir l’oportunitat d’anar a treballar fora de
casa i la vaig aprofitar.

– Què et va fer tornar ?
Es va donar el fet que la noia que treballava a la botiga
va plegar, llavors em vaig plantejar de tornar a treba-
llar a casa... i d’això ja fa 10 anys.

– Creus que vas fer una bona elecció ?
Sí –contesta rotunda– gaudeixo amb la meva feina.
Amb el temps m’he adonat que és el que m’agrada.

– El negoci ve del teu besavi, ha passat pel teu avi i pel
teu pare, suposem que portava ja unes directrius ben
clares. Has fet canvis en la seva estructura ?
Quan el pare es va jubilar, tant la mare com jo, no ens
veiem fent embotit, per això vaig anar a fer un curset
per provar de fer plats cuinats. A partir d’aquí ha estat
una evolució constant. He fet cursets de cuina al buit,
entre altres, i procuro estar al dia de les tecnologies
que van apareixent.

Anar integrant l’escola del meu pare amb els elements
moderns són hores de feina fins a trobar el mateix
resultat.

– Com et planteges la teva feina ?
M’agrada escoltar l’opinió de la gent, d’aquesta forma
recullo els gustos i em plantejo que he de fer.
Les novetats que vaig introduint són ben acceptades.
La clientela és molt agraïda.

– Què trobes més dur de la teva feina ? 
Dur? Res, per mi no,tot m’agrada, m’ho passo molt
bé, no  hi trobo res negatiu. No tinc pressa de marxar. 
Si he de dir alguna cosa... potser la feina de despatx,
la paperassa. Per vendre el que venem es necessita una
autorització sanitària i això vol dir que s’han de fer les
fitxes tècniques de tot el que es processa. Sanitat
demana la traçabilitat del producte des del seu origen.

– Com veus el teu futur ?
Primer veníem les elaboracions a fora de la botiga, als
mateixos clients que el pare venia els embotits, però
va arribar un punt que varies empreses grans es van
interessar per les nostres elaboracions. Això volia dir
fer un pas gran a nivell quantitatiu, però també més
feina a tots nivells, més paperassa, caldria pensar en
més mà d’obra... Després de rumiar-ho molt vaig
decidir que era millor  parar i dedicar-me a la botiga
que, ara per ara funciona molt bé, tenir més temps per
a la família i portar endavant tots els projectes que tinc.

– Podries explicar-ne algun?
A través del Gremi de Carnissers de la província de
Girona, ens hem reunit un grup de nou establiments
que tenim inquietuds similars per aprendre i evolucio-
nar en aquest sector, fent coses noves, compartint les
innovacions i les idees que van sorgint.

– Per exemple ?
Doncs, a nivell de l’Estat espanyol es volia promo-



25

EMPRENEDORS Croscat – núm.17

cionar el xai. A Catalunya van contactar amb la Genera-
litat que va direccionar la iniciativa cap a la Federació
Catalana de Carnissers de Catalunya, que aglutina
els gremis de les quatre províncies catalanes. Des de la
Federació van creure que, qui millor que els de Girona
per a portar a terme accions...
Finalment va sorgir la Jornada del Xai, que es va
organitzar al CETT (Escola de Hosteleria i Turisme)
de Barcelona.
Es van crear 17 plats diferents a base de xai, tot això
fruit de la interacció d’aquest grup del que formo part.

El grup ha engegat un projecte amb la botifarra dolça
de l’Empordà. La botifarra dolça fresca és un producte
de vida molt curta, però cuita amb pot de vidre, amb
un almívar i esterilitzada amb forn de vapor te una
durada de 2 anys.
L’IRTA,Institut de Recerca Tecnològica Alimentària,ens
va ajudar a fer l’estudi de la viabilitat del producte
en el seu procés d’elaboració i en la seva conservació
perquè aquest mantingui totes les propietats.

Fa cinc any que coc llegum al buit. I en un curs que
vaig fer per aprendre noves tècniques, el professor
va quedar sorprès de com feia la cocció del llegum al
buit.
Tan es així que, un dia em truca per telèfon i em
demana si m’agradaria col·laborar en un projecte que
està preparant sobre la cocció al buit. M’he sentit molt
orgullosa d’aquesta proposta que he acceptat encan-
tada. 

A partir de gener organitzaré cursets de cuina amb
Thermomix.

… i així amb un gran entusiasme la Mireia ens explica
altres coses que ha fet. La seva capacitat de treball és
més gran que l’espai que tenim assignat per a l’entre-
vista.

– Una última pregunta, que et sembla el que ha dit
l’OMS sobre la carn?
Per abaratir preus les grans indústries alimentàries fan
mala praxi en l’elaboració dels productes carnis i això
és el que incideix en la nostra salut, no el fet de menjar
carn.
La gent s’ha de conscienciar, però, de no fer excessos.
L’Alícia Berga, que treballa a l’escola del Morrot, em
va demanar d’anar a l’escola a ensenyar als nens a fer
coses divertides amb el menjar.
Vàrem elaborar plats amb les fruites que es troben
normalment a les llars. Em consta que va tenir bona
acceptació per part de la mainada, perquè en trobar-
me algun dels pares anant per Olot em deien que els
seus fills els hi demanaven fer allò que havien après a
l’escola.

Potser, l’escola, seria un bon lloc per començar a
conscienciar sobre el que mengem, aprendre a saber
distingir un bon producte i fugir de les modes que van
dictant pautes alimentàries.

... la Mireia encara ens ensenya com fa servir les xarxes
socials per a vendre:

Per acostar el client faig servir les noves tecnologies,
gent que no conec ni coneixen la meva botiga els hi
estic venent perquè han vist les elaboracions que penjo
al facebook o a l’instagram.

Vaig penjar una fotografia de verdures que ha tingut
1.367 visites !

MISCEL · LÀN I A  DE  NOT ÍC I ES

Diada 11 de Setembre
Després de celebrar els tradicionals actes d’homenatge a la bandera molts santapauencs van marxar cap a

Barcelona per  participar a la Via Lliure.
L'espai reservat a la Garrotxa va estar entre els carrers Lepant i Marina, bastant a prop del parc de la Ciuta-

della i el Parlament de Catalunya. En aquest cas, representava l'eix de la cultura i l'educació.
El tret de sortida es va donar a les 17.14h. Aquest any s’havia d’anar vestit de color blanc. A tots els parti-

cipants se’ls va proveir d’un punter del color de l'eix al qual pertanyien, el nostre era de color taronja. Un
punter gegant va recórrer la Meridiana per un carril central enmig de la multitud. Al seu pas la gent alçava
els  punters per crear una onada de colors fins al Parlament, en un recorregut de 5,2 quilòmetres des del Parc
de la Ciutadella fins al carrer Rosselló Porcel. 
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Sònia Masdevall i Planella
• Sònia Masdevall, 38 anys, santapauenca, el seu nou
ofici no li ve d’antic ni de família, és fruit d’una presa
de decisió per canviar el curs dels esdeveniments, ens
podríem remetre a la frase de “voler és poder”.

– Quin és el començament ?
Doncs, a partir que vaig passar a l’atur. Com és normal
quedar-te sense feina del matí a la nit és una sotragada.
Tot el que havia anat guanyant al llarg del meus anys
de treball, quant a categories i experiències, en qüestió
de mig any es va perdre. De feina no n’hi ha la que
es vol. 

Vaig intentar agafar la part positiva d’aquella situació
i mentre anava fent substitucions esporàdiques en feines
administratives, vaig  ocupar el temps fent diversos
cursos, entre ells, el de pastisseria i fleca a l’escola
d’Olot.

Les feines que m’anaven sortint no acabaven de quallar
i això em va avorrir fins al punt que, vaig començar
a pensar en la idea d’aprofundir més en el que feia  com
a una possible sortida professional de cara el futur.
Vaig buscar més cursos i  a l’escola d’hoteleria de Figue-
res vaig fer tot un any de formació.
Un professor em va oferir anar a fer pràctiques a casa
seva amb contracte laboral, llavors vaig veure la sortida
perfecta per a poder començar a aprendre més serio-
sament l’ofici.

De l’Estartit, on tenia l’obrador el professor, vaig passar
a la cooperativa de la Vall d’en Bas.
Vaig aprendre diferents maneres de treballar el pa,
perquè la veritat és que canvia d’un lloc a un altre. Per
aquest motiu encara vaig passar per can Costa d’Olot.
En total vaig fer un any d’estudis i dos itinerants adqui-
rint experiència.
I aquí em tens.

– Per què flequera a Santa Pau ?
Perquè trobava que faltava aquest servei al poble.

– Com el veus tu aquest servei?
Doncs per exemple, en els horaris, en tenir l’oferta de
pa coberta el màxim de  temps possible. Diumenges
no hi havia l’oferta de pa que hauria d’haver per a
un poble com Santa Pau.

En fer diverses classes de pa, ara es torna a demanar

tipus de pans que, abans ja es feien, com  pa d’espelta,
de fajol, de sègol... 
Sóc conscient d’on em posava al  plantejar obrir el
màxim d’hores possible per donar el servei que jo
pretenc.

– Com veus la resposta?
Estic molt contenta amb la resposta que m’ha donat
el poble. Crec que faig un bon producte, així hi tot
s’ha de procurar millorar i anar introduint noves
propostes.

– Tot el que vens ho elabores tu ?
El pa sí, tot l’elaboro jo, la brioixeria no per falta de
temps. Jo no ho puc fer tota sola, el projecte que he
engegat val molts diners i ara, primer, cal fer-lo rutllar,
després tot anirà venint .

– Però tens una persona que està a la botiga, no ?
Si, tot just ara he posat una persona que m‘ajuda a
les tardes. Començo a fer el pa a les 12 de la nit, a
les 7 del matí obro a botiga fins a dos quarts de dues
del mig dia, a la tarda descanso. Tanco dilluns tot el
dia i diumenge a la tarda

– És una feina dura?
S’han d’invertir moltes hores i a més vius a l’inrevés
dels altres, jo treballo de nit i dormo de dia. Així i
tot gaudeixo amb la meva feina. Val a dir que no tinc
responsabilitats darrera meu, només el que jo sigui
capaç de fer i tinc molta confiança amb  mi mateixa.

– Això esta força bé i és un bon punt de partida, però
muntar un negoci partint de zero, avui dia s’ha de
pensar molt bé, no creus ?



Aquest projecte l’he rumiat força perquè ha calgut una
forta inversió. El recolzament de la família ha tingut
un pes molt important.
S’ha de tocar de peus a terra per saber si pots o no
lliurar-te a fer una inversió, jo ho he valorat i pel
moment no me’n penedeixo, també és veritat que porto
poc temps i he agafat els mesos més bons. He d’espe-
rar, però, a completar tot el cicle d’un any.

– El més costós ha estat el forn?
Sí, per descomptat. En principi volia un forn circular
però en aquest obrador no hi cabia, per això vaig optar
per aquest i a hores d’ara m’està donant molt bon
resultat.

– Quina diferència hi ha entre un pa i un altre, sense
comptar la classe de farina ?
En la manera de fer la massa, el procés d’elaboració
varia segons el tipus de pa que vulguis fer, pots jugar
amb el temps de repòs de la massa i en la seva cocció.
M’he agremiat al gremi de flequers de Girona per
comprar farines produïdes al territori.

Jo faig un pa tradicional. El pa ha de tenir gust i aroma.
Els pans que s’elaboren en les grans panificadores, amb

els seus additius, no ajuden a fomentar el gust pel pa.
Són pans “pel moment”.

– Com veus el futur ?
Treballant per no baixar la guàrdia quant a la quali-
tat del producte que faig i el servei cap al client. Tinc
projectes per anar introduint poc a poc noves el·labora-
cions. Jo em considero flequera i vull treballar en
aquest sentit.
La meva vida ara gira al voltant d’aquest projecte.

– Per què Místric ?
Perquè m’agrada, sempre m’ha agradat.
És el nom d’un joc de fet i amagar, bastant conegut per
les comarques gironines.
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Les nostres emprenedores no juguen, s’ho agafen molt seriosament  són conscients que cal esforç perquè
les coses surtin bé. 
Per ser emprenedors no cal tenir projectes brillants, només un de bo i perseguir-lo, però s’ha de  posar

il·lusió.
La Mireia i la Sònia parteixen de situacions diferents, les dues són exigents en el desenvolupament de

la seva feina, són entusiastes i positives. Tenen ben après l’hàbit del treball i que cal ser persistent, malgrat
tot, tenen clar que el benefici personal és superior al cost.

MISCEL · LÀN I A  DE  NOT ÍC I ES

Santa Pau solidària amb la recollida d’aliments

La Fundació Banc dels Aliments ha organitzat, un any més, el Gran Recapte
d’Aliments en el qual també hi ha participat el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa,
Càritas Garrotxa i Creu Roja La Garrotxa.

L’objectiu de la campanya era aconseguir recaptar aliments i productes bàsics
des de qualsevol punt de Catalunya, informar i sensibilitzar la població de la reali-
tat de la fam al nostre país i de la importància de la implicació solidària de la ciuta-
dania per ajudar a fer front a aquesta situació.
La jornada central del Gran Recapte d’Aliments va tenir lloc a Olot el dissabte

28 de novembre, Abans, però,  d’aquesta data hi va haver punts de recollida a
diferents llocs de la comarca, a través dels Ajuntaments, entitats, comerços, etc. 
A Santa Pau els punt de recollida van ser a Alimentació Triadú, a l’Ajuntament, a Alimentació Can Pere, a

l’Escola Joan Maragall i al Centre Cívic de Ca la Guapa.
Tot el material recollit en el Gran Recapte es destina al CDA ,Centre de Distribució d’Aliments, de la Garrotxa,

on es classifica per al seu posterior repartiment.
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ESTHER BADOSA

CONTEXTUALITZACIÓ DE LA
LEGISLATURA 2007-2011

En l’àmbit del funcionament de l’ajunta-
ment, es va proposar fer comissions infor-
matives i es va convidar a un membre d
l’oposició a assistir a les juntes de govern
(tot i que  ERC no va voler participar-hi).
Es van crear les regidories de Coopera-
ció i Solidaritat i la de Participació Ciuta-
dana i es va començar a redactar el Pla
director de participació. Es va aprovar el
nou escut i bandera de Santa Pau.  Es va
publicar el butlletí municipal Pau de Sert
i  és va reestructurar aquesta revista anual
(“El Croscat”) on es va incorporar el
dossier PRISMA que cada any tractava
d’un tema d’interès pel municipi. A final
de legislatura es va publicar el llibre
“Santa Pau. Paisatge amb història”.

La modificació dels límits del Parc Natural
de la Zona volcànica de la Garrotxa va
fer  possible aprovar el pla d’ordenació
municipal (POUM) fet en la legislatura
anterior. A la zona esportiva es va comen-
çar per urbanitzar la carretera del polies-
portiu, continuant per la construcció del
pavelló i la urbanització del seu entorn.
En aquella mateixa zona, també el 2009
va començar a moure’s el tema de la Zona
Industrial, un desenvolupament que ha
acabat ara al 2015. Es va aprovar la
primera Fase del Catàleg de Masies i es
va redactar quasi en la seva totalitat la
segona fase. La portada d’aigües es va
realitzar en els veïnats de Santa Llúcia i
Can Xel, continuant per la zona est de
Sant Martí i una part del projecte de la
zona oest. 

Es van fer 2 de les 3 fases del projecte
d’ampliació i adequació del cementiri de
Santa Pau, i es va adjudicar la construc-
ció de la nova llar d’infants municipal. Es
van restaurar les esglésies de Sant Miquel
de Sacot i l’Ermita de Sant Martí, i es va
obtenir la cessió per part del bisbat  de
l’església de Sant Pere i Santa Agnès de
Cala Guapa i es va recuperar la titulari-
tat de la concessió de l’alberg de Sacot.
En l’àmbit de la joventut es va contractar
una tècnica de joventut compartida i es
va redactar un Pla de joventut que va
incloure la realització de les brigades joves
d’estiu, els casals joves, el pesca la 1ra
feina i altres activitats i serveis pels joves.

A les eleccions del 2007 per primera
vegada es presentà una dona com a cap
de llista. Es van presentar els partits
d’ApG amb l’Esther Badosa i Romañó
com a cap de llista, el nou grup d’ERC
integrat per alguns dels exmembres de
TJSP amb Josep Companys i Güell com
a cap de llista i CiU amb l’Andreu Teixi-
dor de Ventós com a cap de llista. En
aquestes llistes hi havia 2 dones en el
grup de CiU i 4 en els grups d’ApG i
ERC. Els resultats de les eleccions van
donar 4 regidors a ERC, 3 a ApG i 2 a
CiU, amb un total de 2 dones escolli-
des (la Maite Egea per ERC, i l’Esther
Badosa per ApG). Amb aquests resultats
ApG va oferir des del primer moment
un govern d’unitat però exigint tenir
l’alcaldia d’aquesta nova etapa. CiU va
estar-hi d’acord, però ERC no en va
voler saber rés. Així doncs va governar
la coalició ApG i CiU essent per primera
vegada una dona l’escollida com a alcal-
dessa en el ple de constitució del nou
ajuntament. Recordem que és en aquesta
legislatura on comença a esclatar la crisi
econòmica de la que encara a dia d’avui
no ens hem recuperat.

ESTHER BADOSA

– T’havies marcar mai com a fita ser alcal-
dessa o vas ser alcaldessa per accident
(per aquestes coses dels pactes i etc)?
La veritat és que tot i que alguna vegada
m’havien proposat ser cap de llista, mai
fins aquell moment vaig voler implicar-
me tan activament en política, tot i que
sí que hi participava. Què decidís presen-
tar-me com a cap de llista va ser el resul-
tat del rebuig que sentia per la moció de
censura que s’havia produït al 2005 i de
l’enutjament que em produïa el cliente-
lisme que es respirava a l’ajuntament del
poble. Un cop vam decidir que jo aniria
com a cap de llista i tenint en compte
el desgavell que va suposar per nosaltres
la moció de censura, la nostra fita com
a grup era evidentment tornar a tenir
l’alcaldia. Si ser alcaldessa per accident
vol dir ser-ho gràcies als vots d’un altre
grup, és evident que matemàticament la
qüestió ja es respon per si mateixa.  L
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Es va contractar també una tècnica
compartida de Promoció Econòmica,  es
va crear una taula de Turisme a Santa Pau
i es va redactar un full de ruta del turisme.
Es va aconseguir la cessió del Castell i
es va treballar en la redacció del projecte
de rehabilitació fins a lliurar tots els
documents necessaris per la sol·licitud de
subvenció de l’1% cultural a Madrid. 

El 2008 per primera vegada els veïns de
Ca la Guapa van poder votar al mateix
barri i més endavant es va posar en
funcionament el Centre Cívic de Can
Blanc. En el tema mediambiental Santa
Pau va ser el primer municipi petit que
va posar la recollida selectiva d’orgànica
a la Garrotxa, i cal destacar com a catàs-
trofes naturals les intenses nevades del
dia de Sant Esteve del 2008 i la del 8 de
Març de 2010 a més de les pluges inten-
ses del 9 a l’11 d’octubre de 2010. 

Com que enguany l’entrevista era a mi mateixa, he
demanat la col·laboració a la periodista Tura Soler
perquè em preparés les qüestions que ella em faria
en una entrevista.

ESTHER BADOSA

– Què significa passar a la història com la primera alcaldessa del
teu poble?
Personalment per mi va ser i és un gran orgull haver tingut i tenir
encara actualment l’oportunitat de treballar per Santa Pau i per tots
els santapauencs i santapuenques independentment del càrrec ocupat.
Dit això sí que haig de reconèixer que fer-ho en aquella legislatura
com alcaldessa i essent la primera vegada que ho era una dona va
significar el repte d’haver de demostrar que les dones podíem parti-
cipar activament a la política municipal i inclusivament des del càrrec
més representatiu dins de l’ajuntament.  

– Ho tornaries a ser? Esta entre els teus objectius recuperar l’alcal-
dia?
Sí que ho tornaria a ser, sens cap mena de dubte, sobre tot per què
significaria poder recuperar alguns dels projectes que s’havien definit
en el full de ruta de Santa Pau. Actualment manca una definició clara,
estratègica i ambiciosa d’objectius a mig i llarg termini, i hem de fer
avui el que projectem pel nostre futur del demà, i això és el que
trobo a faltar actualment a la política municipal de Santa Pau. Quant
a recuperar de manera personal l’alcaldia a dia d’avui no és un
dels meus objectius, ja que cal que hi vagi havent renovació de la
gent que es presenta com a cap de llista. Però sí que és un dels objec-
tiu del grup de gent del qual en formo part que apostem per portar
a terme alguns dels projectes que han quedat en el calaix. 

– Relata el millor i el pitjor moment viscut a l’alcaldia i en defini-
tiva a l’Ajuntament
Són molts els moments que com a grup que estàvem a l’ajuntament
van ser importants per nosaltres. Moments on es definien projec-
tes, on es discutien els pros i contres, es valoraven opcions i on final-
ment es prenien les decisions de tirar endavant els projectes. Dit
això, és clar que el millor va ser formar part d’un equip (tant regidors
com del personal propi de l’ajuntament) que tot i tenir idees diferents
en molts temes concrets, érem capaços d’arribar a consensos i de
tirar endavant projectes complicats en els que crèiem fermament.
En quant als pitjors moments, potser els moments de catàstrofes
naturals com les pluges o nevades que es van produir i que ens van
fer activar per primer cop els plans d’emergència municipals. 

– Vas entrar a l’ajuntament amb la llista d’ApG un grup ecolo-
gista alternatiu i a les darreres eleccions vas liderar la llista de CiU.
Amb la perspectiva del temps i en vista dels descobriments obscurs
entorn als dirigents històrics d’aquet partit, et fa recança ara haver-
te presentar sota les sigles de CiU?
Sempre he anat com a independent a les llistes. En un municipi petit
el més important són les persones amb les que comparteixes una
manera de fer i treballar i els projectes de futur. Això era el que feia
d’ApG un grup fantàstic, però malauradament no es va tornar a
presentar  i molts de nosaltres vam presentar-nos sota les sigles del
grup amb el que havíem estat governant en coalició. Quant a les
sigles, a l’ajuntament he vist com grups d’esquerres defensaven
propostes que tenien ideologia de dretes… així doncs, tenint en
compte que el que s’ha fet, fet està, i que la nostra consciència està
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ben tranquil·la, diria el mateix que deia l’Edith Piaf:
No, no m’arrepenteixo de rés.   

– Vas arribar a tenir mai relació amb Ágatha Ruiz de
la Prada que també es una dona que ha aconseguit ser
primera en una fita històrica: trencar la línia de succes-
sió per la línia masculina i fer-se amb el títol de
baronessa de Santa Pau?
Mai hi he tingut cap mena de relació. Quan es va
produir la notícia va sortir a la premsa que l’ajuntament
feia els preparatius per rebre-la i l’endemà les meves
declaracions ho desmentien. De totes maneres a Santa
Pau el tema important és el Castell no qui té el títol
de baronessa, i a hores d’ara la propietat física del Castell
i el títol nobiliari de baronessa de Santa Pau estan en
diferents mans. Sí però, que estic a favor que es vagin
modificant totes les lleis que discriminen per raó de
sexe, i per tant si ella no havia heretat el títol de
baronessa pel fet de ser dona, i va lluitar per posar les
coses al seu lloc, no em queda més que felicitar-la.

– Ara el Castell està en venda… i si la baronessa es
decidís a comprar-lo i rehabilitar-lo com ho veuries?
El Castell no només és important perquè sigui un Bé
declarat d’Interès Nacional, sinó que s’ha de “sentir”
com el cor del poble i per això sempre he dit que cal
que bategi. Al meu parer el Castell hauria de tenir un
paper important en la vida turística, cultural, econò-
mica i sobretot en la vida social del nostre municipi.
Hauria de ser el lloc de connexió, el centre neuràlgic
de les activitats de Santa Pau. No posar-lo en valor és
tancar els ulls a un projecte de futur  molt important.
Si des de l’Ajuntament s’espera que les administracions
supramunicipals facin la feina per nosaltres ho tenim
clar!. Hem de demostrar el nostre interès i implica-
ció per un projecte que seria un motor dels diferents
àmbits del nostre municipi i  si no és així potser caldrà

esperar que un privat (que bé podria ser-ho la baronessa
o qualsevol altre) el restauri. Així encara tindrem Castell
quan el poble de Santa Pau s’adoni de la seva impor-
tància i faci pressió perquè els regidors electes treba-
llin en el projecte.  

– Ets partidària de la paritat a les llistes? O Creus que
amb els esforços per garantir presencia femenina ha
risc d introduir gent ineficaç només per fer número?
Sóc partidària de la paritat a les llistes, però tenint gran
cura amb que la selecció es realitzi per la vàlua i les
capacitats de les persones independentment del seu
sexe. Per tant considero desitjable la paritat però en
cap cas posaria per davant la importància de la paritat
abans de la selecció per les capacitats de les persones.
Cal però tenir definides quines són les capacitats que
és necessiten a les llistes, perquè evidentment no tots
els integrants de les llistes han de presentar les matei-
xes qualitats i capacitats sinó que s’han de complemen-
tar per formar un bon equip. 

– És positiva la discriminació positiva ? 
Des del moment que parlem de discriminació no l’hau-
ríem de veure com quelcom positiu, hauríem de parlar
més de tenir i emprar eines que permetessin  norma-
litzar els desequilibris que hi ha actualment en tots els
àmbits. Hem d’aconseguir que una dona capacitada i
competent pugui assolir els mateixos nivells que un
home en l’àmbit professional, polític… etc. 

– Tu t’has sentit mai discriminada per qüestió de sexe
en l’àmbit polític o el professional?
M’agradaria poder respondre un NO rotund, però  si
ho fes estaria mentint. Malauradament, la discriminació
per raó de sexe encara està present i l’he patit en menor
o major grau depenent de les circumstàncies (a vegades
obertament i a vegades amb actuacions més subtils).

TURA SOLER >

NOT ÍC I ES

Trenquem el Cuc
El dia 12 de desembre es va celebrar a Santa Pau el dinar
anual que el programa de Ràdio Olot Trenquem el Cuc
organitza amb els seus col·laboradors i un nodrit grup de
simpatitzants.

Aquest popular programa, enguany, celebrà la seva 31 edició.
Es tracta d’un dinar molt curiós en la seva forma d’organit-

zació, ja que el menjar s’elabora en funció dels queviures que voluntàriament aportant el seus assistents.

Per a aquesta edició es va crear la cobla “Trenquem el cuc” integrada per músics de diferents generacions.
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Els Fesols de Santa Pau han obtingut la Denominació
d’Origen Protegida (DOP) com a reconeixement a la
seva singularitat i al vincle d’aquest producte amb el
territori. Les característiques dels Fesols de Santa Pau,
entre les quals destaca el conreu en terra volcànica,
queden recollides en la publicació al Diari Oficial de
la Unió Europea. La protecció inclou les "llavors de
mongeta” (Phaseolus vulgaris L.) de les varietats tradi-
cionals Tavella Brisa, Setsetmanera i Gra petit, seques,

La DOP “Fesols de Santa Pau”

31 de juliol de 2015
• Inscripció al Diari Oficial de la Unió Europea.

8 de novembre de 2015
• Entrega del Certificat DOP Fesols de Santa Pau.

21 / 22 de novembre de 2015
• Fira Orígens d’Olot. Accèssit del premi al millor
producte.

• Presentació del menú:
Degusta DOP Fesols de Santa Pau.

MARIA AULINAS

Santa Pau de pel·lícula !

El mes de setembre Santa Pau es va veure revolucio-
nat pel rodatge d’una pel·lícula, es tracta de El Pregón,
amb dos carismàtics intèrprets Andreu Buenafuente i
Berto Romero, coneguts per tots a través de la televi-
sió, acompanyats pels actors Jorge Sanz, Goyo Jiménez
i l’actriu Belén Cuesta, entre altres.
A més d’actors, l’Andreu i el Berto, comparteixen

la producció d’aquesta pel·lícula.
Tant Buenafuente com Romero tenien clar que la

pel·lícula s’havia de rodar a Catalunya i Santa Pau era
el més adient per convertir-se en Proverzo per ser tot
de pedra. Entre els edificis que apareixen a la pel·lícula,
hi ha cases de particulars, el campanar, la plaça major
i la rectoria.

L’escena més multitudinària és la del pregó on hi ha 140 figurants. Aquesta bona voluntat ha compensat
amb escreix, diuen, la seva falta d’experiència i desconeixement del llenguatge audiovisual. L’equip de direc-
ció ha destacat també les facilitats i l’ajut que han rebut amb temes logístics i d’allotjament.
“És com si estiguéssim de vacances treballant” afirma Buenafuente, que ha agraït la bona disponibilitat i

paciència dels figurants i la gent del poble de Santa Pau

cuites i en conserva conreades
als termes municipals de Santa
Pau (nucli principal de produc-
ció), Castellfollit de la Roca, Les
Planes d'Hostoles, Les Preses,
Olot, Sant Feliu de Pallerols i
Sant Joan les Fonts; tots a la
comarca de la Garrotxa.
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RESUM  METEOROLÒG IC  ANY  AGR ÍCOL A  2 015

JORDI ZAPATA I COLL / ESTACIÓNS METEOROLÒGICA DE SANTA PAU I DE LA COT >

PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 1 D’OCTUBRE DE 2014 I EL 30 DE SETEMBRE DE 2015

Les dades que es recullen a les
estacions meteorològiques tenen diver-
sitat d’aplicacions tan a nivell social com
científic; al llarg dels anys la informació
recollida ens permet asseverar i omplir
de matisos allò que la gent del territori
ja coneix sobre el clima del seu entorn.
Com que la memòria meteorològica de
les persones no és gaire extensa, aquest,
registres són com anotacions fetes en un
diari personal on el fet de llegir-lo ens
duu el record de les coses que han anat
passant, en el nostre cas lligades al temps
meteorològic i altres temes relacionats.
L’estadística ens presenta finalment una
sèrie de valors o fets recurrents que
acaben determinant el concepte del clima
d’un espai relativament petit o extens
quan tenim informació de molts llocs.
En el cas del municipi de Santa Pau

les estacions meteorològiques existents,
la informació de les persones i els butlle-
tins del SMC, ens proporcionen  dades
suficients per sintetitzar com s’ha anat
desenvolupant l’any agrícola; la meteo-
rologia i breus pinzellades sobre la
producció agrària, l’estat ambiental dels
boscos i de les aigües, tot, temes lligats
al comportament del temps.   

TARDOR 2014
Les temperatures d’aquest darrer

trimestre de l’any 2014 han quedat
àmpliament per sobre de la mitjana
climàtica, sobretot el mes d’octubre amb
2ºC superiors a la mitjana i novembre
amb 1ºC també per sobre; desembre
però l’ambient s’ha  mantingut tèrmica-
ment normal, amb una irrupció modera-
dament freda entre Nadal i Cap d’Any
que es quan s’han enregistrat els valors
més freds del trimestre.
A la vila de Santa Pau, els -2’2ºC

assolits en l’episodi, no representa cap
valor destacable quan es parla del fred
de l’hivern. En canvi cap a la zona de La
Cot, el fred es va fer notar més i les
temperatures arriben al llindar dels -5º
durant aquest dies nadalencs.

Després d’un mes de setembre
moderadament plujós , trobem algunes
precipitacions entrat el mes d’octubre
que semblen indicar un mes humit i
favorable a la recollida de fongs. Les
temperatures molt altes amb màximes
superiors als 25º i algun episodi de vent,
han reduït les expectatives i alguns fongs
com ara els escarlots han estat escassos.
Novembre també càlid i sec no ha

propiciat una humitat suficient als boscos
al menys fins la darrera setmana quan
una bona llevantada a abocat quantitats
molt importants, superant-se els 200 mm
a la vila i 260 mm a la Cot, s’entra
d’aquesta manera al mes de desembre
amb una recuperació dels aqüífers i la
presència de sòls molt humits. Hi trobem
durant aquest mes, que per altra banda
esdevé totalment sec, alguns episodis
amb vents del nord amb ràfegues prope-
res als 90 kw/h.
A nivell agrari, la producció dels fesols

ha estat abundant i durant el període de
recol·lecció el temps s’ha presentat sec,
factor sempre favorable a facilitar una
de les darreres feines 

HIVERN 2015
La protecció geogràfica i una bona

orientació cap els ambients mediterra-
nis, endolceixen notablement el clima de
la vila de Santa Pau. Això es fa palès quan
comparem les temperatures amb els
registres que trobem a la Cot, parròquia
més enlairada i encarada cap els ambients
més freds de la cubeta olotina. Aquí  les
glaçades han estat nombroses i freqüents;
pràcticament tots els dies del mes de
gener i febrer d’aquest any  les mínimes
han quedat per sota dels 0ºC. Trobem a
la Cot un valor extrem de -10,2 ºC
durant l’onada de fred més important de
l’hivern, esdevinguda la segona setmana
de febrer.
El fred rigorós  es fa notar arreu, però

la recuperació tèrmica arriba al cap d’uns
dies, tot i aquest fet,  a la Cot continuen les
glaçades intenses amb valors de -6º i -7º.M
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El conjunt del hivern es presenta molt sec, d’aquesta
manera fins gairebé el canvi d’estació no trobem preci-
pitacions destacades i la neu pràcticament no ha fet
acte de presència a excepció d’alguna llambruscada als
llocs més alts. 
Durant la segona quinzena de març, les precipita-

cions tornen a ser quantioses sobretot amb l’arribada
d’una llevantada, concretament el dia 21 de març on
es recullen 138 mm al pluviòmetre de Can Pauet.
Tèrmicament aquest mes el podem considerar de no
massa fred, amb valors normals per l’època, encara que
l’ambient de la segona quinzena va ser humit i amb
poques hores de sol.

PRIMAVERA 2015
Abril i maig s’han presentat com dos mesos secs,

amb un ambient totalment primaveral de cels variables
i amb poca precipitació. Fins mitjan d’abril s’han anat
recol·lectant múrgules gràcies a la pluja de març mentre
que la recollida de cama-secs, habituals als prats durant
el mes de maig  no ha estat gaire bona.
Les tempestes tan habituals a la primavera s’han

format durant alguns dies del mes d’abril, però sense
cap calamarsada ni fenomen sever, al llarg del mes de
maig no n’hi ha hagut gairebé cap, cosa gens habitual.
Les temperatures d’aquests dos mesos primaverals s’han
mantingut dins dels valors normals, sense cap irrupció
freda ni càlida; únicament hi trobem un dia on el termò-
metre arriba als 30ºC, alguns anys aquest valor el
trobem superat i repetit durant alguns dies.
Després d’aquests dos mesos de relativa calma

atmosfèrica, juny s’ha presentat humit i tempestuós
amb més de 10 dies de tempesta, encara que sense cap
precipitació  destacable en tot municipi. Cal destacar
però, la impressionant tempesta que es va abatre sobre
la ciutat d’Olot i la plana de Bianya durant el dia 10
quan van caure entre 100 i 115 mm. En mitja hora,
van enregistrar més de 70 mm en mig d’una gran
tempesta acompanyada de vents forts i calamarsa. Va
haver-hi excavacions importants a lleres de petits
torrents i el Fluvià va baixar amb tota la seva amplada.
A Santa Pau es van recollir únicament  0,8 mm i 27
mm a la Cot.
Els darrers dies de juny la temperatura comença a

enfilar-se de valent amb valor totalment estivals i s’arri-
ben als 33ºC de màxima.
S’acaba una primavera que amb excepció d’aquests

episodis de juny, ha estat seca i amb uns valors normals
de temperatura.

ESTIU 2015
Des de la vigília de sant Joan fins el 22 de juliol,

durant  30 dies, els pluviòmetres de la Garrotxa no van

rebre quasi cap precipitació, així el blat de moro i els
fesols anaven ben espantats; per sort l’última desena
de juliol ha estat plujosa i pels volts de Sant Jaume, els
sòls van recuperar mínimament la frescor i es va salvar
amb un cert èxit la producció agrícola.
Cal destacar que les calors d’aquests mes han fet

témer pels conreus i els boscos. Fins que no s’ha encetat
els episodis tempestuosos de finals de mes, la tempe-
ratura ha estat exageradament elevada, convertint
aquest juliol en un dels més calorosos dels darrers anys.
Des de l’any 1994 no trobem unes calors tan extremes.
El risc d’incendis va ser molt alt i es van haver d’extre-
mar les precaucions. Cal recordar, el foc que va cremar
més de 1000 Ha entre el Bages i l’Anoia i  que anava
cap a Montserrat.
Tant a la Cot com a la vila de Santa Pau, es van

superar els 37ºC i durant alguns dies s’arriben a passar
dels 35ºC, res a veure però amb els valors exagerats
del Pla de l’Estany que amb una màxima de 43ºC  passa
a ser una de les més altes enregistrada mai a les comar-
ques gironines.
Per sort, el mes d’agost s’ha mantingut sense cap

onada de calor severa i les típiques pluges de mitjan de
mes, han fet acte de presència. Els conreus recupe-
rats tenen en conjunt bon aspecte, i la collita de blat
de moro que alguns ja havien avançat per por a les
calors no ha hagut de patir més incidències doncs a
primers de setembre ha tornat a ploure una mica. Cap
a mitjan d’aquest mes s’han recollit algunes espècies
de bolets, sens dubte afavorides per les pluges de finals
d’agost, sobretot vaquetes, surenys i monjoles. S’acaba
setembre amb algunes ruixades que han estat quantio-
ses, pràcticament 100 mm entre els dies 29 i 30.
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DADES  DE  L’ E STAC IÓ  METEOROLÒG ICA  DE  SANTA  PAU  -  CAN  PAUET
ANY  AGR ÍCOL A  2 014 - 2 015  -  Temperatura en graus centígrads i precipitació mm

2014 Octubre Novembre Desembre Total tardor

Precipitació mm 29,2 mm 256,6 mm 36,4 mm 322,2 mm

Temp. mitjana mes 17,2 11,5 7,3 11,9° mitjana

Mitjana mínima 11,8 7,2 2,4

Mitjana màxima 22,6 15,7 12,2

Temp. més baixa 6,6 2,8 –2,2

Precip. màxima 24 h 18 mm 120,6 mm 27,4 mm

2015 Gener Febrer Març Total hivern

Precipitació mm 18,6 mm 15,2 mm 217,8 mm 251,6 mm

Temp. mitjana mes 7,2 5,4 9,6 7,4° mitjana

Mitjana mínima 1,8 -0,1 4,5

Mitjana màxima 12,6 11 14,8

Temp. més baixa –3,1 –5,9 –0,2

Precip. màxima 24 h 14,6 mm 10,2 mm 138 mm

2015 Abril Maig Juny Total primavera

Precipitació mm 33,2 mm 47 mm 124,6 mm 204,8 mm

Temp. mitjana mes 12,7 17 21 16,9° mitjana

Mitjana mínima 6,6 10,3 14,3

Mitjana màxima 18,9 23,8 27,8

Temp. més alta 0,8 5,3 11,6

Precip. màxima 24 h 11,8 26 mm 34 mm

2015 Juliol Agost Setembre Total estiu

Precipitació mm 104,7 mm 58,6 mm 125,6 mm 286,4 mm

Temp. mitjana mes 24,7 21,9 17.6 21,4° mitjana

Mitjana mínima 17,9 15,8 12,2

Mitjana màxima 31,5 28,1 23

Temp. més alta 13,8 11,3 8,3

Precip. màxima 24 h 29,8 mm 23,8 mm 62,8 mm

ANY  AGR ÍCOL A :  T EMPERATURA  M I TJANA  14 °  /  ANY  AGR ÍCOL A :  PREC I P I TAC IÓ  ACUMULADA  10 67  mm
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Si bé en una bona part del municipi de Santa Pau
les característiques de les precipitacions han esta força
homogènies, almenys així ho indiquen els valors
enregistrats a les dues estacions que hem utilitzat per
fer aquesta síntesi meteorològica, no ha estat així les
temperatures, on trobem quasi 2ºC de diferència entre
Santa Pau vila amb 14,4ºC i la Cot amb 12,5ºC.
Hi ha dos pics on es manifesten més clarament els

contrastos, un és a l’hivern a causa de la freqüència de
les glaçades que trobem a la Cot i can Blanc i l’altre
són els valors màxims d’estiu que en conjunt són mes
suaus aquí respecte al fons de la vall del Ser.

Els més de 200 mm recollits en una llevantada
durant els darrers dies de novembre, es pot conside-
rar l’episodi plujós més important d’aquest any meteo-
rològic  
A diferència de l’any agrícola anterior que es va

destacar per la presència d’un estiu molt humit i plujós,
aquest 2015 el protagonisme se l’ha endut el mes de
juliol, que tal com ja s’ha esmentat abans passarà a ser
el més calorós des de l’any 1994. Per sort la resta de
l’estiu, a diferencia de l’any 1994 les temperatures es
van normalitzar i ja no apareix cap onada de calor
severa.

BREU RESUM ANUAL
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SANTA  PAU  I  E L  NADAL

TORNEN,
ELS PASTORETS DE SANTA PAU
Els orígens del gènere dels pastorets s'endinsen en
els temps, en els drames religiosos medievals. El
document més antic que es conserva de teatre medie-
val sobre pastorets, dels segles XV-XVI, va ser recollit
per Gabriel Llabrés i Quintana (1858-1928) i amb
el nom de Manuscrit Llabrés i es conserva a la Biblio-
teca de Catalunya. Es composa de 49 Consuetes
Mallorquines, de les quals sis es refereixen al naixe-
ment de Jesús i dues a l’adoració dels pastors.

A l’epoca medieval els Pastorets es representaven a
les esglésies i la primera representació en català de
la qual es té notícia fora d' un recinte sagrat és de
l'any 1.363 davant l'església de Santa Maria de
Castelló.

A Santa Pau tenim una tradició de teatre que ve de
lluny, a tall d' exemple podem dir que els nostres
avantpassats ja feien representacions teatrals de Joan
de Serrallonga.

El nostre grup, Terrabruna, nasqué representant els
Pastorets fa 34 anys en el teatre del Castell de la
Baronia, i encara continua, durant els últims anys el
grup, a part dels Pastorets, ha fet alguna altre repre-
sentació teatral com la que vam representar per la
Festa Major: El Malalt Imaginari.

Enguany, volem fer algun canvi en la representa-
ció dels pastorets, ja que es va decidir des del grup
que actuessin des dels fundadors del grup fins els
membres més nous. Així que ja us podeu imaginar
que som una bona colla a sobre l' escenari i tots molt
ben avinguts.

Terrabruna és un grup obert a tothom,en el que
qualsevol persona que s' hi vulgui apuntar és benvin-
guda, riem, ens ho passem molt bé i de tant en tant
també fem algun sopar com el que vam fer aquest
any per celebrar el nostre 34è aniversari.

Amb tot això, els membres del Terrabruna intentem
fomentar les tradicions catalanes i el teatre al nostre
poble, ja que sigui per Nadal o per la festa de Santa
Pau intentem col·laborar aportant el teatre al poble,
sempre amb un toc d' humor, que és una de les coses
que caracteritza al Grup Terrabruna.

MARGARIDA AGUILAR
GRUP TERRABRUNA

Santa Pau i el Pesssebre Vivent,
el portal de Nadal

Enguany es va apostar
per fer un canvi important,
la data de representació.
En lloc de fer-ho a final de
mes, els dies 25 i 26 de
desembre, es va passar a
principis de mes, els dies 6
i 7 de desembre, aprofitant

el pont de la Puríssima i la Constitució.
Creiem que el resultat ha estat positiu i, si més no,

encertat, doncs no ens han faltat visitants, prop de
2000 han passat per Santa Pau per a veure el Pesse-
bre Vivent d’aquest any.
Es va partir de la idea de deixar les dates de Nadal

i Sant Esteve, tan significatives per a tots, perquè es
gaudeixin en família i aprofitar el pont festiu de primers
de desembre en que hi ha un important flux de gent
visitant.
El resultat ha estat molt bo, i vist des de la perspec-

tiva de l’organització és positiu en tant que aquestes
dates donen més marge d’actuació a nivell d’infraes-
tructura i de figurants. 
Santa Pau es pot convertir en el veritable portal del

Nadal a la Garrotxa.

Nadal a la fageda

La blanca claror de la gebrada
s’emmiralla a l’aurora del matí,
una dansa d’estels a la carena
se’n va dins la fosca de la nit.

El fregadís del silenci
desperta els faigs adormits,
hi ha a l’espai l’última nota
del mussol que se’n va al llit.

L’esquirol surt de la branca
tot mudat llepant-se els dits,
salta per la drecera el cabirol
clenxinat amb vestit nou.

La fageda està de festa.
Al turó de ca l’Arcaire

hi ha esmorzar per a tothom,
canten el pit-roig i el pardal

perquè avui és Nadal.
ROSA FLUVIÀ
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Establimet Centenari
Casa Daniel

Aquest premi vol distingir els establiments comercials
que al llarg de més de cent anys han ofert ininterrom-
pudament un servei de qualitat i personalitzat als seus
clients, adaptant-se als canvis que la demanda ha experi-
mentat al llarg d� aquest temps i acredidant tanmateix
l� adaptació de les seves instal.lacions, de la seva gestió
i de la seva oferta a cada moment.

25 Aniversari de La Fesolada

El 1991 es crea la Comissió
de la Fira de Sant Antoni
amb membres del desapare-
gut col·lectiu Croscat. Aquest
any, a la celebració de la fira,
s’inclou la promoció dels
fesols de Santa Pau amb una
degustació a la plaça Major

preparada per diversos restaurants del municipi i voltants.
Aquella idea que, en un principi va semblar un tant
agosarada, amb el temps ha esdevingut un gran èxit
d’assistència. A l’any 1995 se la va batejar amb el nom
de Fesolada.
Enguany es va celebrar el 25è aniversari de la Fesolada
amb un sopar popular que va reunir prop de 300
persones.

Visita guiada al conjunt
històric de Santa Pau

El dia 22 de novembre el Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot i Comarca, PEHOC, va organitzar una visita
guiada a la vila vella de Santa Pau en un recorregut per
descobrir el seu patrimoni històric i cultural.

Es varen fer dos grups guiats pels joves historiadors
locals Albert Reixach i Albert Planas.

L’alcalde de Santa Pau els hi va donar la benvinguda.

Instagram your city
El patronat de Turisme Costa
Brava impulsà una trobada
d’instragramers al Parc Natural
de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. La trobada va tenir
lloc el dia 21 de novembre,
però es podia prendre part en
aquest concurs qualsevol usuari

que publiqués fotografies originals i creatives a Insta-
gram entre el 23 d’octubre fins al 29 de novembre fetes
amb dispositius mòbils.

Hi va haver dos recorreguts, un transcorria per la Vall
dels Arcs, l’altre fins el volcà Roca Negra. El guanyador
va obtenir com a premi una nit a una suite doble més
esmorzar per a dues persones a Mas Can Batlle. El segon
premi, una nit a una habitació doble per a dues perso-
nes a l’Hotel Cal Sastre. El tercer premi va ser una activi-
tat a escollir del programa GPS Garrotxa Plans, per a
dues persones.
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EL  JUTGE  I N FORMA

A causa de l’augment de treball i expedients que últimament s’està desenvo-
lupant al jutjat de pau de Santa Pau, el jutge de pau i el consistori han cregut
oportú traspassar part del volum de treball a una l’associació de secretaries de
jutjats. Per proximitat ha estat sol·licitada l’adhesió a l’Associació de Secretaries
de Jutjats de Pau de la Vall d’en Bas, amb seu a Sant Privat d’en Bas.

Els municipis inscrits a l’agrupació esmentada són: Les Planes d’Hostoles, Les Preses, Riudaura,
Sant Feliu de Pallerols, Sant Antoni de Finestres i la Vall d’en Bas. Aquesta sol·licitud d’adhe-
sió va ser ratificada per majoria en el Ple de l’ajuntament celebrat el dia 30 de juny de 2015.

ANTONI BUCH I COSTA

El registre civil és un servei públic on es deixa constàn-
cia dels fets o actes relatius al estat civil de les perso-
nes naturals, a més d’altres aspecte que les lleis del
moment dictaminin.

En el registre civil s’inscriuen naixements, noms i
cognoms de les persones, els matrimonis, les defun-
cions, entre altres fets.

El primer registre civil que va funcionar a l’Estat espa-
nyol té data de l’1 de gener de 1841 i va se creat només
per a mitjanes i grans poblacions. Va funcionar 30 anys
essent substituït per l’actual a l’any 1871.

REG I STRE  C I V I L

CUR IOS I TATS
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ALBERT BADOSA

(16-02-1906 / 27-06-1944)

Nascuda a Moscou, va guanyar el primer campionat del món femení l’any
1927, i va defensar el seu títol sis vegades, i en totes va sortir victoriosa.
Va conservar el títol fins que va morir en un bombardeig a la segona guerra
mundial.  
Va competir en molts tornejos d'escacs contra alguns dels millors mestres
masculins del moment, i en va derrotar molts, inclòs per exemple el futur
campió del món Max Euwe.

Partida entre Vera Menchik I Brian Patrick
Reilly, celebrada a Margate (Anglaterra) -
Ronda 7, 1935

1.c2-c4 Cg8-f6 2.Cb1–c3 d7-d5 3.d2-d4 e7-e6
4.Cg1–f3 Cb8-d7 5.Ac1–f4 Af8-b4 6.Dd1–b3
Ab4xc3+ 7.b2xc3 0–0 8.e2-e3 b7-b6 9.Af1–d3
Ac8-a6 10.0–0 c7-c5 11.Af4-d6 Tf8-e8 12.Db3-
a4 Aa6xc4 13.Ad3xc4 d5xc4 14.Da4xc4 Cf6-
e4 15.Ad6-f4 g7-g5 16.Dc4-d3 f7-f5 17.Df4-g3
c5-c4 18.Dd3-c2 Cd7-f6 19.Cf3-d2 Dd8-d5
20.Ag3-e5 Ce4xd2 21.Dc2xd2 Cf6-d7

A partir d’aquí Vera Menchik, va trobar una
senzilla jugada que li va donar la victòria ràpida-
ment. 

Dificultat baixa  
Pista: el monarca negre està molt sol.

RESSENYA  H I STÒR ICA  :  V ERA  MENCH IK

Solució: 
22.e3-e4 Dd5-c6,23.Dd2xg5+Rg8-f7,24.Dg5-g7++1

MOTS  ENCREUATS :
A LGUNS  VE Ï NATS  I  BARR I S  DE  SANTA  PAU

a    b     c    d     e     f    g     h

8

HORITZONTALS
02 – Fluixa de carns i amb poca salut, castellana però catalanitzada
03 – Turonet amb vistes al Mediterrani
08 – Tot santet ell, estiueja a mitjan novembre
09 – De ben segur que pels voltants hi ha una deu
11 – White house casolà
12 – Prop d’una fageda, pren el nom dels seus fruits
13 – Un mallorquí, tot tristoi, hi portava el cap ben salat

VERTICALS
01 – Casa d’en Guifré, però no el Pilós
04 – Té un parent al Bages però sense determinar
05 – Venerada pels oculistes
06 – Trobades de pujols
07 – Cada un dels puntets de la imatge digital que no és d’un pi
10 – Les voltes que li donen nom arreceren els feligresos

SOLUCIÓ MOTS ENCREUATS:

HORITZONTALS
2 –Can Potxa
3 –Puig de Mar
8 –Sant Martí
9 –Can Font
11 _ Can Blanc
12 –Les Fages
13 –Sacot

VERTICALS
1 –Can Jofre
4 –El Sallent
5 –Santa Llúcia
6 –Pujolars
7 –Can Xel
10 –Els Arcs

IMMA CLOS



Bon Nadal i
Feliç Any Nou

Ajuda’ns a trobar els deu personatges de Nadal !
MAITE EGEA


