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l A
ra que ja fa setmanes que el revolt de Santa Margarida s’ha conver-
tit en un tram perillós, la revista Croscat es prepara per sortir a
escena. Ho farà amb el vestuari habitual, si bé amb uns quants
complements i novetats que cal destacar. Insistint amb la volun-
tat que hi tinguin cabuda tots els col·lectius i entitats, enguany es

dedicarà un espai específic al metge del poble i es crearà una nova secció per
informar sobre les activitats que organitza el jovent local.  

Així mateix, en diferents apartats es repassaran petites variacions en el cicle
anual d’activitats de Santa Pau que cal que no passin inadvertides abans que
esdevinguin tradicions amb orígens desconeguts. Sense anar més lluny, els 16ens
Premis Salvador Reixach han canviat de format i d’escenari. A part de passar
a guardonar projectes de final de cicle  formatiu  a més de treballs de recerca
de batxillerat, l’acte d’entrega s’ha traslladat a Santa Maria dels Arcs. Ni que
sigui per un dia a l’any, com havia succeït des de temps immemorials abans que
no es formés el poble al voltant del castell i no s’acabés construint una esglé-
sia a la plaça, el centre neuràlgic de la vall es trasllada al que havia estat l’antiga
església parroquial.

Ara mateix, però, costa de fer-nos-en la idea. Quan pensem en un espai de
trobada i celebració dins del municipi, pensem normalment en la plaça Major
(i estalviant-nos de recordar els noms que cada règim polític li imposà al llarg
de la història contemporània), la de Dalt, la dels porxos pels forasters que ens
visiten, simplement la Plaça per molts de nosaltres. És justament en aquest espai
on, també fruit del que l’any passat era una novetat i aquest ja una primera
fita en el camí de consolidar-se, cada pont de la Puríssima arrenca el pessebre
vinent, el mannequin challenge avançat a les modes postmodernes que molts
veïns encara recorden quan el van començar a tirar endavant entre tots. I és que
resulta impossible imaginar la varietat de records que en deu tenir la gent que
s’hi ha vinculat d’alguna forma o l’altra: des d’organitzador matiner de princi-
pis de tardor a espectador d’última hora passant pel paper de figurant o de
col·laborador ocasional.

La Plaça és igualment un espai de referència per l’etern debat que viuen pobla-
cions amb un patrimoni històric privilegiat com la nostra: com hem de combi-
nar la vida quotidiana amb oferir un escenari el més atractiu possible per als
visitants? No podem deixar de fer-nos aquesta pregunta cada cert temps. Ens
hi obliguen qüestions tan complexes de resoldre com la regulació de l’accés i
estacionament de vehicles.

En definitiva, aquest i d’altres temes els podem deixar per passat festes, però
no per gaire més endavant. Sigui com sigui, volem desitjar-vos que les passeu
de la millor manera possible i que enceteu un bon 2017!

CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA CROSCAT

La Plaça
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Una parella de fets,
Ramon Martí i Elvira Curós

Els cam ins d’en Ramon Martí (Mieres 7-10-1953) i
l’Elvira Curós (24-11-1953) es van creuar quan ell
treballava a l’Ajuntament de Santa Pau. Junts han viscut
al poble fins a la jubilació i junts col·laboren en tantes
entitats i tantes activitats com es fan a Santa Pau: El
pessebre vivent, els Pastorets, el Play Back, el grup
de Teatre Terra Bruna, la cursa BTT, havien estat a la
Parròquia, treballen per tornar a fer l’espectacle medie-
val de la nit remença, ja s’han ofert per ajudar en la
Fira del Fesol... Si un és col·laborador, l’altre igual o
més. Participen junts a tots els actes que poden. El que
és diu una parella de fets. De molts fets. I d’allò més
ben avinguda. Per això, no podia ser d’una altra manera,
el fesol d’or, se’ls havia de concedir a tots dos.

En Ramon té una vessant més artística. Pregunto si li
hagués agradat ser actor. “Pallasso”, respon espontà-
niament l’Elvira. Ell no la contradiu. “Sí que m’hauria
agradat. Sobretot còmic m’hauria agradat”. De fet, ja
en fa d’artista còmic. Un dels seus papers espectacu-
lars, va ser el de bufó, personatge que ja va represen-

tar en la primera escenifi-
cació de la Nit Remença. El
vestuari i el maquillatge se’l
va trobar fet però el perso-
natge se’l va fer a mida. “El
vaig anar fent sobre la
marxar. Les coses quan
surten més bé es quan les
fas de manera espontània”,
remarca en Ramon que,
l’any passat, en un intent
d’innovació de la trama dels
Pastorets, va comprovar
que la feina d’actor, i les
activitats culturals son d’alt
risc. En l’edifici del 2015
dels Pastorets va acabar
amb una vèrtebra trencada
durant un assaig d’una
escena entre el dimoni (ell)
i un pastor (Miquel Palma).
“Vàrem inventar una
escena. En Miquel m’aixe-

cava enlaire i em deixava anar. Pensava que cauria i
faria riure però vaig caure malament i vaig quedar
blanc”, recorda en Ramon sense perdre l’humor. El
diagnòstic dels metge de l’hospital va ser que tenia una
vèrtebra trencada i “una mentalitat d’adolescent de 15
anys”. L’escena de l’enlairament i caiguda del dimoni
va desaparèixer del format dels Pastorets, però la lesió,
però, no va impedir que en Ramon continués actuant
en totes les sessions.
Prova evident que ni les lesions poden aturar aquesta
parella d’activistes incansables que es declaren oberta-
ment “enamorats” de Santa Pau i disposats a col·laborar
en tot i amb tothom. “A tots dos ens agrada col·laborar
i allà on va l’un va l’altra. A mi és que m’agrada
col·laborar en tot”, explica l’Elvira. “Sense ella jo no
em sento bé enlloc”, remata en Ramon.

Quan els pregunto quin rendiment en treuen d’aquesta
feinada desinteressada, també responen el mateix: que
els dóna vida. “M’agrada Santa Pau i m’estimo molt el
poble. I no tinc cap interès econòmic. És un al·licient

FESOLS  D ’OR  2 016
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personal. Hi ha gent que ens diu “hi deveu guanyar
molt..! Doncs ja poden tenir clar que ben res.”, diu
l’Elvira. “Tot al contrari, a vegades encara n’hi acabes
posant. Perquè si has de comprar alguna peça que val
un euro o així, ja ni et molestes a comptar-ho i ho
acabes pagant i no ens saps pas greu”, afegeix en
Ramon.

Davant d’aquestes dues persones tan dinàmiques,
col·laboradores i desinteressades, se t’acut que potser
donarien el perfil per presentar-se a les eleccions i treba-
llar pel poble des d’un càrrec electe. La resposta és un
“no” rotund per part de tots dos. S’avança l’Elvira:
“En política no ens hi ficarem mai. I mira que ens han
vingut a buscar... però no ens interessa. Col·laborarem
sempre i amb tots, siguin del partit que siguin i hi hagi
qui hi hagi a l’Ajuntament, però no ens hi comptin per
entrar-hi”. Més solidari no es pot ser.

Aprofito que hem entrat a parlar de pseudopolítica per
preguntar amb quin personatge de l’actualitat els
agradaria compartir taula i una estona de tertúlia. Una
estona de rumiar i no els en surt cap de l’àmbit polític.
Ampliant el camp a altres àmbits, l’Elvira escull un
personatge que li agradaria conèixer de tu a tu: “En
Richard Gere”. Davant de l’elecció del galan més
cinematogràfic per part de l’Elvira, En Ramon fa gala

un cop més del seu fi sentit de l’humor. “Ah, amb en
Richard Gere, jo també hi aniria... Per vigilar”
A l’hora de decidir amb qui no s’asseurien a sopar
encara que els convidés, ho tenen més: En Rajoy, a qui
però també concedeixen el benefici del dubte i conve-
nen que, a nivell, personal potser és un home prou
tractable.

Cap al final de l’entrevista, finalment, descobreixo un
punt, petit, de divergència en aquesta parella. Els
pregunto quin lloc del món els agradaria visitar, cosa
que els obligaria, és clar, a abandonar uns dies el poble
que tan estimen. En Ramon és contundent. “A mi no
m’agrada moure’m de Santa Pau”.
L’Elvira sí que té un lloc al punt de mira. “M’agrada-
ria anar a Egipte, el trobo fascinant. I si jo dic, ‘Ramon,
anem’! en Ramon ve segur. Però de totes maneres,
tal i com està la situació actual, ja no ho veiem possi-
ble”, es lamenta.

Els proposo un altre possible viatge. A Licodia Eubeua,
el poble de Sicília, a la regió de Catània, agermanat
amb Santa Pau, que no van poder visitar l’any de l’ager-
manament. I sí, els agradaria anar-hi si té relació amb
Santa Pau. “Perquè ens agrada i estimem tot el que té
relació amb Santa Pau”. Són una veritable parella d’ena-
morats de Santa Pau.

ENTREV I STA
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trobat amb aquest problema, i sempre
ens hem hagut de desplaçar a altres
municipis per poder passar una estona
divertida o fer altres activitats, encara que
suposo que s’està fent el possible perquè
això canviï.

Quina opinió tens de la nostra societat,
en general?
– Crec que la nostra societat avui dia rep
moltes crítiques de diferents sectors i això
implica d’estar molt pressionada, però
que ni els joves d’ara som tant poc actius
a l’hora d’aportar a la societat ni els
d’abans tant eficients com solem escol-
tar. Per tant jo crec que amb la coope-
ració i l’empenta general podrem tirar
endevant com sempre s’ha fet i sempre
es farà.

Tens algun personatge, de tots els temps
i de qualsevol àmbit, que admiris?
Perquè?
– No soc especialment un noi que tingui
un estereotip de personatge perfecte que
admiri i vulgui ser com ell, però si que
em fixo amb diferents joves que tenen un
gran repercutiment favorable a la nostre
societat com són Kilian Jornet, Laia Sanz,
o fins i tot grups de músics catalans
actuals.

Digues una música o una cançó que
t’agradi especialment.
– Si hagués d’escollir una cançó, crec que
seria qualsevol del repartori de
“Txarango”.

•••••••• 

Reciclatge perfecte
Avui, de tant en tant podem veure en el telenotícies

algun indret exemplar on aconsegueixen reciclar més
d’un seixanta per cent de les seves deixalles. Sense
desmerèixer l’esforç que realitzen, en ve a la memòria
mig segle enrere, quan les masies reciclaven més d’un
99% dels residus sòlids. 
Si algú ho dubta, només cal que viatgi amb la imagi-

nació fins a la majoria de les cases de pagès del nostre
poble i podrà comprovar-ho.
La matèria orgànica, després de passar pel femer,

es convertia en un bon adob per a l’hort; les ampolles
buides s’omplien i reomplien centenars de vegades; les
galledes i llaunes de conserves com a mínim tenien
dues, tres i fins i tot quatre vides, ja que després de l’ús
per al qual havien estat fabricades, servien per donar
aigua als conills, l’aviram, i quan el rovell acabava
foradant-se, aquelles actives pageses les omplien amb
una palada de terra, un grapat de fems i un esqueix de
clavellina. D’aquesta manera, sense gastar ni un ral,
mai no faltava una flor per alegrar la vista en les nostres
finestres i balcons. Fins i tot quan aquell test ja teòri-
cament no es podia aprofitar, les seves restes, prèvia-
ment trossejades, servien per aportar una dosi de ferro
a d’altres plantes.

I contínuament amb els diversos aprofitaments,
direm que les restes d’unes calces velles servien per
apedaçar-ne unes altres. Que el papers eren ideals per
encendre el foc. Que uns esclops foradats proporcio-
naven unes calories extra a l’estufa. I així podríem anar
buscant exemples on es demostraria que potser arriba-
ríem al 99,9% de tot el que avui acaba saturant els
nostres abocadors controlats.

FRANCESC RICARD I COLL
H I STÒR I ES  DE  L A  COT  -  2 0

•••
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Mai és tard
per aprendre…

Tot just passat Sant Joan es va portar a terme un nou taller. Aquesta vegada es
va fer ratafia i  el va dirigir la Teresa Suñer.
Es va començar amb una sortida pels voltants del poble a recollir les herbes

necessàrie per a poder fer una bona ratafia. Es van recopilar 44 classes  d’herbes,
flors i fruits que tot seguit es van barrejar amb el líquid alcohòlic deixant-ho reposar,
a sol i serena, durant 40 dies.
Al cap d’aquest temps, una vegada ben colat el líquid resultant, es va embote-

llar i etiquetar repartint-se entre les persones que varen participar i d’altres que ho
varen demanar.

El mes de maig un grup de santapa-
uenques es van reunir per aprendre a fer
“fofuchas”.
Les “fofuchas” són unes nines fetes

amb goma eva, porexpan i tota la imagi-
nació que un sigui capaç de posar-hi en
la seva confecció.
El taller el va dirigir l’Imma Clos,

veïna del Sallent, i va resultar força diver-
tit i instructiu.

RATAF I A

FOFUCHAS
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CONTES  I  L L EGENDES

Avui  no parlarem d’aquelles rebaixes que a comen-
çaments d’any sembla que fins i tot facin perdre
l’“oremus” a un sector de la nostra societat de consum;
avui parlarem d’un 50 % que fa referència a un incre-
ment del capital. Algunes vegades hem vist a la borsa
casos d’augments similars esdevinguts en el transcurs
d’unes poques setmanes, però en el fet que us exposa-
rem l’increment es va produir en menys d’una hora. 
Com que es tracta d’ un fet diguem-ne màgic, ens

embarcarem en el mític “túnel del temps” i, guiats pel
GPS d’un avi que em va explicar el cas, endarrerirem
el rellotge fins a començaments del segle XX i ens
aturarem a la masia de can Pelat de Batet.
Era una assolellada tarda de setembre. Aquell dia

l’avi de la casa, després de llaurar fins a les sis de la
tarda, va engegar els dos bous a pasturar i ell es va
posar a preparar la beguda, que ja era hora de reposar
i tenia la gana ben feta. En un moment determinat
va donar una ullada per la finestra i va tenir la sorpresa
de veure que en el turonet del davant de la casa estaven
pasturant tres bous. Eren temps en què si el bestiar
pasturava en terrenys aliens podia suscitar-se més d’un
conflicte. Així que, sense cap mena de peresa, l’avi va
sortir de casa decidit a foragitar el bou intrús. Però per
sorpresa seva en arribar al prat els únics animals que
hi havia eren els seus dos bous. Ara bé, quan ja va ser
a casa i va tornar a mirar per la finestra, novament

va veure que els seus animals s’havien incrementat
en un 50%. Sembla que la màgia té aquestes coses:
fa aparèixer i desaparèixer objectes i sers de manera
capriciosa, ja que a l’hora de portar els bous a tancar
a la cort tornaven a ser, només, els dos de sempre.
Aquest misteri es va repetir encara moltes vegades

més, però com que la gent tenim la virtut d’acostumar-
nos a tot per insòlit que pugui ser, amb el temps el
nostre protagonista ja no es va prendre ni tan sols la
molèstia d’anar al prat a fer fora el tercer bou. Era un
home pràctic: a la nit tancava els seus dos bous, i sant
tornem-hi l’endemà.
L’avi que em va explicar aquesta història em va

comentar que, com que en aquells temps a Batet hi
havia escassetat d’aigua, els berenars i les begudes solien
anar acompanyats d’uns bons traguinyolis de vi.
Aquesta podia ser, segons ell, l’explicació al misteri de
l’aparició reiterada del bou a l’hora de fer beguda. 
No obstant això, aquesta explicació està científica-

ment descartada, ja que és del tot evident que si aquell
bon vi amb què l’avi regava el berenar, un vi envellit
en la bóta del racó de can Pelat, hagués estat el respon-
sable de l’insòlit fet, en cap cas no haurien estat tres
els bous que el nostre protagonista hauria vist pastu-
rar en el prat, sinó quatre, ateses les propietats que,
com tothom sap i és ben conegut, té el bon vi pres a
la dosi adequada.

FRANCESC RICART I COLL

Màgic 50%
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Foto: Francesc Collelldevall i Reixach, 2016

Cràter de Santa Margarida, 1911
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Cambrers per una nit
Al sopar que es va celebrar el dissabte 16 de gener

amb motiu de la DOP Fesols de Santa Pau va haver-hi
uns cambres especials. Un grup de joves del poble varen
fer els honors de servir el sopar als prop de 300 comen-
sals que hi varen participar.
Els clients van quedar encantats. Esperem que hi

hagi altres oportunitats on aquests joves puguin
col·laborar en esdeveniments del poble.

Esplai Katiusques

Estrenem l’hivern per als més petits i joves de casa
amb el retorn de l’esplai Katiusques! Aquest novem-
bre han reiniciat el calendari d’activitats, juntament
amb els tallers de Nadal i més que vindran l’any 2017.
Ja hi van els vostres fills/es? No els deixeu perdre
estones de joc i rialles! 
Aquí podeu veure el calendari i per a més informa-

ció  passar a l’Ajuntament o local jove a les tardes.

Local jove

L’espai per al jovent del poble durant tot l’any. Fins
ara s’hi han realitzat diverses activitats per part d’ells
com ara remodelar, preparar la castanyada, diversos
tallers o fins i tot sortides al llarg de l’any. Doncs s’estan
engegant motors a partir d’aquest desembre on hi haurà
moltes activitats d’oci, lúdiques, temps per estudi, hores
de cinema i altres propostes que vagin sorgint al llarg
de l’any vinent! Estigueu atents, estarà obert de dilluns
a divendres de les 16h a les 19:30h. Us hi esperem!

21

Calendari d’activitats
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CAP  DE  TURC

Aquesta passada festa, el col·lectiu d’Hereus i Pubilles
de Santa Pau ens va tocar ser el Cap de Turc. Després
d’algues trobades vam decidir que el pregó d’enguany
fes una repassada a la història del pubillatge que ha
tingut des del seu inici el poble de Santa Pau. Com que
potser no tothom el va poder sentir creiem que ara és
un bon moment perquè tothom el pugui llegir.

El pubillatge de Santa Pau comença amb com s’han
anat escollint els hereus i pubilles del nostre municipi.
Hem comprovat que al llarg dels anys s’ha fet de
diferent maneres: 

En  els inicis i fins els anys 90 la pubilla era escollida
per la comissió de Festes. A partir d’aquí l’elecció ja va
ser de manera popular; les famílies que tenien palco,
la mateixa nit de la festa votaven amb unes butlletes
que repartia la comissió. Amb l’arribada del nou segle
i fins el dia d’avui la votació es fa repartint a casa del
poble la butlleta amb el nom de tots els joves de 18 a
21 anys que volen optar a ser Pubilla i Hereu. 

Tot i això, hem de dir que durant els estius ja es pot
anar sentint els rumors dels noms dels possibles hereus
i pubilles. 

Una de les altres curiositats és el tipus de banda i
faixa. N’hem tingut de tots colors: amb la senyera,
verdes, blaves i blanques. Aquestes últimes són les que
porten ara i compleixen amb el protocol del pubillatge. 

També el nostre poble ha estat protagonista de la
Festa Major del Pubillatge. A l’any 1996 vam poder
celebrar a Santa Pau el certament de la Pubilla de
Catalunya i és des d’aquest any que participem en el
certament i això ha fet que alguns hereus i pubilles
hagin estat elegits amb alguns títols nacionals 

No ens oblidem també de l’elecció de la pubilla i
l’hereu de la Garrotxa. I a més a més, vam tenir el
primer hereu de la Garrotxa! S’ha de dir que enguany
i des de fa molt poquet tenim la pubilla de la Garrotxa
2016.

Bufa! Si que som importants a Santa Pau!

Tots han portat el nom de Santa Pau arreu de Catalu-
nya i animem a que els futurs representants ho conti-
nuïn fent..

Per acabar voldríem dir que per nosaltres el fet
d’haver estat hereus i pubilles a Santa Pau , ha estat un
honor, per això volem agrair a tota la gent que ho ha
fet possible al llarg dels anys.

Estimem el nostre poble, la nostre terra i les nostres
tradicions!

Visca el pubillatge!

Visca la Festa Major! 

Visca Santa Pau!

Visca Catalunya!

CAP  DE  TURC  DE  L A  F ESTA  MAJOR  2 016

COL·LECTIU D’HEREUS I PUBILLES

Pregó de la Festa Major, 
Santa Pau 2016
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Pel que fa a l’apartat purament espor-
tiu,  tot i les noves i esperançadores incor-
poracions a l’equip, els resultats no van
ser els desitjats. L’equip va acabar la
temporada regular de la lliga veterana a
la cinquena posició amb vint punts, pel
que fa  la copa veterana  l’equip va quedar
aparellat a un grup molt complicat i
quedar eliminat a la primera fase  sense
opcions a optar al títol. 
Com és els costum als darrers  7 anys,

els Veterans de Santa Pau al finalitzar la
temporada regular van fer una sortida
esportiva i gastronòmica de cap de
setmana. Aquest any els dies 10, 11 i 12
de Juny es va visitar la ciutat de
Pamplona.
El divendres al matí, ben d'hora ben

d'hora, 21 veterans van sortir de Santa
Pau direcció a la capital navarresa.
Després de dinar i una vegada recupera-
des les forces, tocava jugar el tradicional
partit de futbol amb l'equip del Bar
Basaburua. Aquest any es va canviar el
format de futbol 11 per futbol 7, tot i

començar molt bé el partit, posant-nos
per davant al marcador, les forces a la
segona part van fallar i com acostuma a
passar en tots aquests anys, el resultat
millor no el fem públic.  
Una vegada acabat el partit tots 2

equips van compartir taula i posterior-
ment també una ruta de festa per la zona
del casc antic.
El dissabte al matí visita a les Bo-

degues Nekeas. Cap al vespre una mica
de “tapeo” per la zona cèntrica, tot
passant per la ruta dels San Fermin.
Per començar amb energia i fer pinya

de cara a la nova temporada 2016/17, és
celebra un dinar amb tot els integrants
de l’equip, acompanyats de la família. Es
va aprofitar la trobada per fer un reconei-
xement a alguns dels jugadors que han
destacat per sobre la resta. Cal aquí fer
esment a l’Eric Pujol com a màxim
golejador de l’equip i Carles Masias com
a jugador que ha participat a més entre-
naments al llarg de la temporada.

•••

Transcorregut un any i mig de la
inauguració de la pista de Pàdel podem
fer-ne una valoració molt positiva. S’han
complert les expectatives marcades, una
ocupació mitja de 10 hores setmanals, i
s’han portat noves activitat a la zona
esportiva. Estem contents d’haver aconse-

guit que sigui  un espai de trobada de gent
jove i gent adulta on poder compartir
unes estones de lleure tot practicant
esport. 
Aprofitem aquestes línies per comuni-

car que, a partir del dilluns dia 9 de
Gener d’enguany, les reserves deixaran

PÀDEL

JOSEP COMPANYS I GÜELL

V ETERANS
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de ser gratuïtes i per tant caldrà abonar l’import aprovat
a les ordenances municipals: 12€/h per a majors de 16
anys, 4€/h per menors de 16 anys i 6€/h per només una
sola parella. 
Les reserves i el pagament es podran  fer on-line des

de la pàgina web ajuntament de Santa Pau.  

El diumenge 10 Abril a les 9:00 hores del matí, des
de la Plaça Major de la Vila, es donava el tret de sortida
a la 3ª Duatló de Muntanya de Santa Pau. 

Una seixantena d’inscrits van poder gaudir al màxim
dels dos recorreguts preparats i pensats per l’ocasió. La
prova constava d’un tram de 20km de BTT on no es
buscava la duresa del recorregut sinó, tot el contrari,
un recorregut agradable i sense cap complicació apte
per a tots els públics; i uns 8km de running, on un cop
superat un duríssim tram de pujada: la resta era molt
suau i apte pels amants de la muntanya.

Classificació individual masculí:
– 1er Pau Gonzàlez 1:44:16                
– 2on Pol Espinosa 1:53:05                           
– 3er Iñaki Goenaga 1:55:12 

Classificació individual femení:          
– 1a Olga Fernandez 2:40:48
– 2a Mònica Pradas en 3:28:47

Classificació per parelles: 
– 1ers Emili Espigulé i Mel Vila 1:41:41
– 2ons Jordi Codony i Marc Velletrani 1:44:36
– 3ers Marçal Torroella i Marc Planagumà 1:54:01.

Un any 2016 amb doble ració de BTT a Santa Pau.
El 28 de febrer es va celebrar una primera cursa amb
un bon número d’inscrits, aconseguint un recorregut
acceptable, tot i les limitacions que ens va marcar el
PNZVG, de passar per segons quins espais protegits
degut a l’aparellament de no recordo quina espècie d’au
rapinyaire que viu en les zones més altes de les munta-
nyes de Santa Pau.
Motivats per  les condicions que ens marca el Parc

i d’acord amb ells, es va optar per buscar una nova època
de l’any on poder celebrar la cursa  i així deixar de tenir
problemes amb recorregut i poder garantir a tots els
participants passar pels millors camins i corriols del
nostre municipi. En definitiva, estem convençuts,  és el
que busquen els participants que venen a la BTT de
Santa Pau. Per aquest motiu, el diumenge 2 d’octu-
bre, es va organitzar una segona BTT a Santa Pau. En
aquesta segona edició del 2016 vam comptar amb un
total de 110 inscrits, repartits en les modalitats de curta
i llarga. Cal fer esment de les critiques positives de bona
part dels  participants, felicitant a la organització per
la bellesa del recorregut, la gran quantitat de nous
camins i corriols ciclables expressament netejats i recupe-
rats per l’ocasió i també per la duresa i tècnica del recor-
regut en segons quins trams d’aquest. Sens dubte un
recorregut  100% BTT.
Queda dit doncs que, per l’any 2017 la cursa de BTT

es celebrarà a la tardor. La data, però, resta encara
per concretar. 

DUATLÓ  DE  MUNTANYA

BTT  SANTA  PAU
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Tot i  ser un municipi petit, una vegada més hem
d’estar contents i agraïts a  la feina dels coordinadors,
entrenadors i famílies d’apostar i creure amb el futbol
base de casa nostre, no és senzill poder fer equips, i
això cal ser-ne conscients, tot bé condicionat pel
numero de nens i nenes que tenim al municipi. Per
aquest motiu, cal reconèixer que es tot un èxit poder
disfrutar  dues temporades més de futbol7 al club espor-
tiu de Santa Pau.

La temporada 2015/16 comptàvem amb dos equips
que competien a la lliga comarcal i alguns tornejos
comarcals i provincials, com el torneig de Llançà i Pla
de l’Estany,  amb uns resultats més que acceptables, si
tenim en compte que molts d’ells no s’havien calçat mai
unes botes de futbol i tampoc havien trepitjat un camp
de futbol7. 
Pel que fa a la temporada 2016/17 s’han mantingut

aquests dos equips, un de prebenjamí del 2009 on hi
juguen un total de 9 nens i nenes i un equip d’esco-
leta dels anys 2011/12 amb 10 nens i nenes. Us recoma-
nem que vingueu un dissabte al matí a les instal·lacions
municipals per veure’ls jugar, a l’hora disfrutar una
estona veient el bon futbol que practiquen  i poder
observar també, els valors que els entradors volen que
aprenguin tot practicant un esport d’equip. Estem al
bell mig de la lliga regular i val a dir que la tempo-
rada promet i molt, Santa Pau sempre s’ha caracterit-
zat per tenir equips molt bons i competitius. 
Us mostrem una gran imatge del nens i nenes del

futbol base amb l’equip de 3a catalana. Segur que molts
d’aquest joves hauran pensat i somiat, poder defensar

i vestir en un futur, la samarreta del primer equip de
casa nostre.
Ànims, que amb treball i esforç segur que ho aconse-

guireu.

Aquest és el nostre primer equip, el podeu venir a
veure els dissabtes a la tarda “16:30h” on podreu gaudir
de grans tardes de futbol a casa nostra. 
La temporada passada la podem donar per bona,

l’equip va acabar amb una còmoda i tranquil·la 8a
posició a la taula sense haver de patir, tal com havia
passat fa uns quants anys enrere on ens havíem salvat
als despatxos. 
Cal destacar que tots i els múltiples canvis que ha

patit l’equip, com el fitxatge d’un nou entrenador, i
també  4 noves incorporacions, la temporada d’enguany,
2016/17 ha començat prou bé, a dia d’avui havent-se
disputat la jornada número 15, ocupem la 8a posició
amb 21 punts i empatats amb el 7e classificat. Esperem
que mica en mica l’equip es vagi consolidant i aconse-
guir reduir el número de gols encaixats que de ben segur
farà que l’equip miri cap a munt a la classificació, al
mateix temps demanem que les lesions respectin als
nostres jugadors i poder continuar gaudint de grans
tardes de futbol al municipal “Pitu Padrosa”.   

Molta activitat pel que fa al club Escacs Santa Pau.
Per començar, fer esment que per primera vegada a

l’historia del club aquest any es va poder crear un equip
de nens i nenes per competir al campionat per equips
sub-12 amb uns resultats més que acceptables. 
L’equip sènior un any més competeix a la lliga de

segona catalana provincial gironina, on cal destacar el
tercer lloc aconseguit. 

FUTBOL  7

EQU I P  3A  CATAL ANA

ESCACS
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Per segona vegada, en els darrers 4 anys, el club
organitza al municipi el Circuit d’Actius de Girona ,
competició avalada i homologada per la Federació
Catalana d’Escacs amb una molt bona participació de
jugadors vinguts d’arreu del territori. 
Una primavera molt moguda a nivell internacional.

El mes de maig el Club Escacs Santa Pau  es desplaçà
a la Catalunya Nord, a Saint Jean Pla de Cors, per
compartir partides i dinar amb el club d’aquesta locali-
tat, que està agermanat amb el nostre. Els francesos ens
tenien preparada una sorpresa:  varen batejar la sala de
joc del club amb el nom de “Salle Santa Pau”. Al mes
següent, una delegació de Saint Jeant Pla de Cors es va
desplaçar a Santa Pau per compartir  escacs, piscina  i
dinar de germanor.
El mes de juny va tenir lloc una trobada escaquista

a Ille Sur Têt organitzada pel Club Escacs Santa Pau.

Vuit adults i nou mainades de arreu de Catalunya van
pendre part amb sort diversa. Els adults es van endur
el campionat i els nens van perdre al desempat. L’any
vinent aquesta competició es farà a casa nostra.  
El mes de juliol, Anatoly Karpov, dotzè campió del

món, oferia unes simultànies a Platja d’Aro; l’Albert
Badosa va ser un dels que va poder jugar-hi .El campió
del món com era d’esperar no va perdre cap partida.
Al mes d’agost, el Club Escacs Santa Pau organitzava

el X Campionat d’Escacs de la Festa Major, on una
vuitantena de jugadors es varen trobar al pavelló on es
va celebrar una matinal d’Escacs, consistent en dos
tornejos, un per mainada i un per adults,.
I per acabar una gran temporada, els santapauencs

Badosa, Pau,  Serrat, i Trias, el 25 de Setembre es van
desplaçar  a Mollet del Vallès on l’equip de Santa Pau
es proclamà subcampió de Catalunya de partides ràpides
per equips.
Una gran fita!!

El diumenge 29 de maig de 2016 es va celebrar la clàssica Pasabigues, una marxa popular no competitiva on
no es mira ni la classificació ni tampoc qui fa el millor temps sinó, tot el contrari, poder gaudir dels paisatges i
les vistes per on transcorre la marxa. Aquest any tocava tornar a les Fagedes del Puigsallança i la Fageda Fosca,
per fer un recorregut total de 19 quilòmetres amb més d’un centenar d’inscrits.  
Com sempre, volem fer esment de tot el que s’ofereix  als diferents avituallaments que hi ha al llarg del recor-

regut, primer la coca i xocolata; a la part més alta del recorregut esmorzar amb caliuera i en el darrer avitua-
llament, el frescor d’una bona  síndria.

MARXA  PASSAB IGUES









M ISCEL · LÀN I A  DE  NOT ÍC I ES Croscat – núm.18

35

Trencant límits
Amb una gran expectació i afluència de públic es

va rebre la col·laboració de treballadors i usuaris de la
Cooperativa La Fageda a l’espai Lluèrnia 2016.
El treball  es titula Teixint vides. És una producció

d’Anigami Experiències, a partir de l’idea de l’espec-
tacle Dreams que la Fura dels Baus va crear per a la
inauguració dels Jocs Paralímpics de Londres el 2012.

Santa Pau amfitrió dels
pessebres de Catalunya

El mes de març Santa  Pau va acollir  la reunió de
la 26a Assemblea  de la Coordinadora de Pessebres de
Catalunya. Entre participants a l’assemblea i acompa-
nyants es va donar la benvinguda a més de 200 perso-
nes. En dos grups se’ls hi va oferir una visita guiada
pel casc antic a càrrec de l’Albert Reixach i l’Albert
Planas i una visita a la Cooperativa de La Fageda. La
jornada es va cloure amb un dinar a Can Xel.

Jornada castellera
A l’abril els Xerrics d’Olot, a la Plaça del mirador

de Can Pauet, varen obsequiar als santapauencs amb
una exhibició castellera

Nits Musicals

Els dies 16, 23, 30 de juliol i 6 d’agost es va celebrar
la segona edició de les Nits Musicals de Santa Pau.
En aquesta ocasió una de les actuacions es va

complementar amb un sopar que va tenir molt bona
acollida.
En Carles Coll, director de l’Orquestra de Cambra

de l’Empordà, va obsequiar al poble de Santa Pau amb
la partitura de la sardana “Santa Pau”, del mestre
Saderra, arranjada per ell mateix per aquesta ocasió.
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LES  DONES  A  L A  POL Í T I CA  MUN IC I PAL  ( I V )

– Recordes algun repte important en què es treballés i
que s’assolís en aquella legislatura? I algun en què es
treballés i no s’assolís?
– Jo vaig arribar en aquesta legislatura més o menys
a la meitat, la regidoria de cultura va ser compartida
amb en Martí Collelldevall. La veritat és que tot em
va venir de nou i vaig haver d’aprendre la forma de
treballar en el ens públic.
Tots els reptes en que es treballen són importants, uns
més prioritaris que altres, però. 
Des de fora les coses es veuen d’una forma diferent de
quan ets a dins. Per a mi ha estat una etapa d’aprenen-
tatge.
– Com vas portar la compaginació de l’activitat
política amb la vida privada i amb la teva activitat
professional?
– En aquest moment, són tres àmbits circumstancials.
Procuro que cap d’elles interfereixi en les altres. És
difícil, però si més no, s’ha d’intentar reajustar-se a les
circumstàncies, sempre.
– Des del teu punt de vista, quins són actualment els
reptes en què s’hauria de treballar des de l’ajuntament
de Santa Pau?
– El repte és Santa Pau. Les persones que hi viuen, el
seu dia a dia. Els futurs santapauencs. La història i la
cultura de Santa Pau. 

TERESA ERCILLA (CiU)

– Vas tenir algun recel (pel fet de ser dona) per formar
part d’una candidatura? Què va significar per a tu ser
regidora de l’ajuntament?
– NO cap recel. Per a mi va ser una nova experiència
i viure el món de l’administració local des de un altre
punt de vista, diferent a la que coneixia. 
– Vas sentir-te incòmode en alguna ocasió pel fet de
ser dona i participar en política? 
– No en cap moment.
– Tenint en compte que la competència de les perso-
nes és el factor més important a l’hora de fer un servei
a la societat, creus que la presència de les dones a la
política és important i/o necessari? 
– Crec que no tan sols necessari. És imprescindible
que la dona participi a la política. La seva visió, conei-
xements i actitud davant la problemàtica de la socie-
tat son factors que han de estar presents en la política.

– Com vas portar la compaginació de l’activitat política
amb la vida privada i amb la teva activitat professio-
nal?
– És bastant difícil compaginar totes aquestes activi-
tats. Tot comporta un sacrifici, però quan el que fas ho
fas amb il·lusió i ganes, treus hores dón sigui.  
– Des del teu punt de vista, quins són actualment els
reptes en què s’hauria de treballar des de l’ajuntament
de Santa Pau?
– Crec que s’hauria de treballar en la vessant turística.
Santa Pau no es només el Parc Natural, també el nucli
urbà. Caldria una política de promoció del municipi a
un nivell més ampli amb la implicació de  diferents
sectors de manera que tot l’any fos un punt de referèn-
cia i no només en èpoques determinades. Tenim
exemples a la comarca que han sabut reconduir el
turisme i convertir-se en punt de referència.

revistacroscat@santapau.cat
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Iniciativa oberta
a tothom

L’últim diumenge d’octubre es va celebrar a Santa
Pau un singular mercat. Es tracta d’un mercat de
productes d’ocasió on tothom qui vulgui hi pot tenir
parada.
Hi te cabuda tot tipus d’articles: roba, mobles, eines,

llibres,…
Si tenim alguna cosa que creiem pot tenir una segona

vida, doncs el FLEA MARKET és el lloc.  
Haurem d’esperar a l’any vinent, però !

Fira Alimentària
A través del Consell Regulador de la DOP Fesols

de Santa Pau i amb el suport del Patronat de Turisme
de Santa Pau es va participar a la Fira de l’Alimentària
celebrada a Barcelona l’abril de 2016, dins d’un
programa destinat a posar en valor diferents produc-
tes amb DOP i IGP del principat.
El plat que es va presentar va ser: Fesols de Santa

Pau amb brandada de bacallà i alls tendres.
En Lluís Sunyer, president de l’Associació de Culti-

vadors, va fer un petit resum de la història del fesol,
del seu cultiu i de les diferències que el caracteritzen.
El plat de Fesols amb brandada va ser cuinat per la
Gemma Monroig del restaurant Portal del Mar de Santa
Pau. De les 40 degustacions que hi havia previstes se’n
van servir a prop de 70 !

Visita de la directora
de turisme
El mes de maig la directora de turisme Marian Muro

va visitar Santa Pau dins de la Inversió del Pla de
Foment + Turisme I

Bon exemple a seguir
El passat mes d’abril un

grup d’alcaldes polonesos
va visitar Santa Pau amb la
finalitat de conèixer el Parc
Natural de la Zona Volcà-
nica de la Garrotxa i el
model turístic desenvolu-

pat pel Parc. Van mostrar molt d’interès per conèixer
els Fesols de Santa Pau DOP.

El Gran Recapte
El Gran Recapte d'Aliments

a Catalunya és una campanya
de recollida d'aliments bàsics
per aconseguir que les perso-
nes més necessitades del nostre
entorn rebin ajuda alimentària.
La campanya la duen a terme
simultàniament els quatre

Bancs d'Aliments de Catalunya.
Els Bancs d'Aliments són entitats benèfiques sense

ànim de lucre, independents de tota ideologia econò-
mica, política o religiosa, basats en el voluntariat, amb
l'objectiu de recuperar els excedents alimentaris de les
empreses i redistribuir-los gratuïtament entre les perso-
nes necessitades del nostre entorn, evitant qualsevol
malbaratament o mal ús dels aliments. 

Banc dels Aliments de Girona
Telèfon: 972 223 463
granrecapte@bancdelsalimentsgirona.org
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ALBERT BADOSA I ROMAÑÓ

(1868 - 1941)

Va néixer a Alemanya el 1868 i va
morir a Estats Units el 1941. Fou el
segon campió del món conservant
el títol durant 27 anys, des del
1894 fins a 1921.

El matx pel títol va ser contra
Wilhem Steinitz que havia instau-
rat un nou estil de joc. De fet
Lasker va assimilar les ensenyan-
ces del seu predecessor, però
d’una manera mes flexible, ja que
li encantava el joc combinatori.
Lasker acumulava petits avantat-

ges i els utilitzava per realitzar belles combinacions al final de partida. 

Una frase de Lasker deia: 

“No sempre s’ha de realitzar la millor jugada, sinó que s’ha de fer la millor
jugada per cada adversari, és a dir, depèn del rival.”

La posició que a continuació presento va tenir
lloc a Liverpool a l’any 1890. Lasker amb
blanques va rematar amb contundència al seu
rival Edward Henry Bird.

Sabeu continuar i guanyar  la partida? 

Jugen blanques i guanyen.
(dificultat mitjana)

RESSENYA  H I STÒR ICA  :  Emanu e l  L a s ke r

Solució: 
1.Cg6+ Rh7  2. Cg5+ hxg5  3. Th1++ mat.

SOPA DE LLETRES:

ALCOVA
CAMBRA
CELLER
CUINA
ESCALA
FUMERAL
HORT
PASTADOR
REBOST
SOLL
BASSA
CAMBRETES
CISTERNA
EIXIDA
ESTABLES
GOLFES
LLAR
PEDRÍS
SAFAREIG
TERRAT
BODEGA
CAPELLA
CORTS
ERA
FOC
GRANER
PALLISSA
POU
SALA
TEULADA

IMMA CLOS I DUSARAN

Cerqueu els noms de les següents parts d’una casa com les d’abans !

Solució: 

PASSATEMPS




