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D e vegades és útil imaginar-nos com veu Santa Pau la gent que
ens visita. A aquesta època de l’any segur que molts hi arriben
endolcits per les postals de grocs, ocres i marrons que han aconse-
guit anant pels volts d’Olot amunt del pla. D’altres potser queden
meravellats de com cau el sol a les parets del campanar i s’encén

el caliu de les estufes de la Plaça. De tota manera, si hi passen un vespre de mitjan
estiu, és possible que es trobin un grup de veïns que assaja un ball amb parelles
marcant una rotllana imaginària amb bosses i jaquetes. També podria coinci-
dir que fossin per aquí durant els dies de la Festa i que un nit, després d’una
desfilada pels carrers, la versió final del ball anterior, una sardana de rècord i
que ja haguessin sonat la una, les dues i les tres havent ballat al ritme del txa-
txatxà del tren, assistissin a l’acte de proclamació de l’hereu i la pubilla. Podem
suposar que, vinguin d’on vinguin, els cridarà l’atenció i que s’esforçaran a
comparar-ho amb referents que els quedin més propers, si bé imaginar-nos amb
què ho compararan ja és imaginar massa.

Amb tot, enguany tant les pubilles i hereus com el Ball dels Pabordes han
tornat a ser notícia. En el primer cas perquè el poble, durant el cap de setmana
del 23 i 24 de setembre, es convertí en la seu del certament de l’elecció de l’hereu
i la pubilla, cosa que no passava des dels anys 90, quan molts dels protagonis-
tes encara no havien nascut i d’altres tot just es miraven el món des de ben poca
altura com les nenes de la pel·lícula Estiu 1993. Pel que fa al ball heretat d’una
antiga confraria del Roser, s’han celebrat 25 anys de la seva recuperació. Per
això, s’organitzà una exposició commemorativa inaugurada amb els balladors
i balladores que en diferents etapes al llarg d’aquest temps, bé per la Festa, bé
el dia d’Homenatge a la Vellesa, s’han abillat amb la indumentària de gala i han
sortit a la plaça.

Suggeríem que imaginar-nos com ens veuen serveix per pensar sobre com
som. Aquesta revista aspira justament a ajudar en la tasca de revisar-nos un cop
l’any, de fer balanç del que hem fet, del que podíem haver fet i no hem fet i del
que ben aviat farem. Més enllà de projectes en curs que de ben segur amb el
bon temps començaran a arrencar, encetarem les Festes amb el Pessebre Vivent,
ja consolidat en el pont prenadalenc. Al cap d’uns dies de trobades entorn de
la taula i d’un dringar excepcional al contenidor verd, encetarem un nou any.
Des del Consell de Redacció del Croscat volem desitjar-vos un 2018 ple de
projectes fets realitat!

CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA CROSCAT

De balls, pubilles
i hereus
a Santa Pau
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Festa del Pubillatge
a Santa Pau

Els dies 23 i 24 setembre de 2017 es va celebrar la
Festa del Pubillatge a Santa Pau.

Enguany Santa Pau ha estat l’escenari on s’ha
celebrat el certament de l’elecció de l’Hereu i de la
Pubilla de Catalunya. Fa vint-i-dos anys, el 1995, ja
vàrem tenir la satisfacció de contribuir a organitzar un
acte similar.

L’Hereu i la Pubilla són patrimoni cultural de Catalu-
nya, i com a tal, és signe visible de la nostra identitat.
Ens hem sentit molt orgullosos de contribuir a mante-
nir aquest emblema de la nostra cultura. Fa goig veure
la joventut compromesa amb les tradicions culturals.
Ells són els principals protagonistes i ells seran els encar-
regats de transmetre-les.

El dissabte 23 de setembre, a l’escola Joan Maragall,
es van fer els exàmens escrits i orals als candidats. A
part d’aquestes proves, durant tot el temps que va durar
el certamen fins la seva proclamació, les noies i nois
candidats van estar supervisats pel jurat per a avaluar
el seu comportament.

El títol de Pubilla de Catalunya 2017 va recaure en
Anna Montrareta, del Solsonès, i el títol de l’Hereu de
Catalunya 2017 en Eric Parcerissa de la Valldan,
comarca del Berguedà.

H E R E U  I  P U B I L L A  D E  C ATA L U N YA  2 017

El passant.
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Els títols de Pubilla i l’Hereu de les Comarques
Gironines 2017 van ser per a la Kàtia Vilalta, d’Anglès,
i per a l’Àlex Pérez de Vidreres, respectivament.

Els actes que es van portar a terme a Santa Pau,
durant els dies 23 i 24 de setembre, varen ser organit-
zats per l’Ajuntament conjuntament amb el Foment de
les Tradicions Catalanes.

P U B I L L AT G E

Els nous Hereus i Pubilles 2017

A l’Ajuntament hi ha exemplars
gratuïts de la revista que es va
publicar amb motiu d’aquest
certamen.

Innauguracio de la Majólica.

La penya Els Marrinxos va amenitzar el passant.
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– Quin   sentit   tenen   per   a   tu   les   figures   
de   l’Hereu   i   de   la   Pubilla ?

• Les   figures   d’hereu   i   pubilla,   si   parlem   
d’aquestes   com   les   persones   que   reben   
l’herència   d’una família,   ja   no   tenen   
massa   sentit   en   la   nostra   societat;   però   
si   parlem   de   dos   joves   que representen   
el   seu   poble   arreu   del   territori,   per   mi   és   
un   honor   aquesta   oportunitat   que   es
brinda   cada   any   a   dos   joves   diferents.  

– Què  destacaries   de   Santa   Pau ? Que   hi   
trobes   a   faltar?

• El   que   destacaria   de   Santa   Pau   és   la   
tranquil·litat   que   proporciona   tota   la   
natura   que   l’envolta, la   familiaritat   i   
sobretot   la   gent   que   l’habita. El   que   hi   
trobo   a   faltar   és   treure   profit   al   castell   
que   tenim   enmig   del   municipi,   així   com   
un local   per   a   la   gent   gran.  

– Que   en   penses   de   la   nostra   societat  ?  

• Penso   que   vivim   en   una   societat   molt   
interessada,   que   es   preocupa   més   pels   
diners   que   pel benestar   de   les   persones.   
També   hi   afegiria   que   és   una   societat   
desigual,   ja   que   la   justícia   no   és la   
mateixa   per   a   tothom.  

– Tens   alguna   personatge   que   admiris   o   
et   sentis   atret/ta ? Per què ?

• Admiro   a   totes   aquelles   persones   que   
estan   lluitant   per   aconseguir   allò   que   la   
societat   catalana reclama.  

– Quin   tipus   de   música   t’agrada ?  

• M’agrada   qualsevol   tipus   de   música,   
però   si   hagués   de   destacar-ne   una   seria   
la   música   pop   en anglès.

JUDIT COMAMALA I DE

AYGUAVIVES

Va néixer el 6 de juny de
1997

ESTUDIS:
Psicologia a la UDG

AFICIONS:
El patinatge i fer rutes
enmig de la natura 

Judit Comamala
P U B I L L A  D E  S A N TA  PA U  2 017

– Quin sentit tenen per a tu les figures de l’Hereu i de
la Pubilla?

• Sincerament em costa trobar un sentit real a la figura
de l'Hereu i la Pubilla actualment. Paradoxalment repre-
sento aquesta figura a Santa Pau i és per aquesta raó
que m'he format una opinió i un sentit determinat a
la figura. Crec, i contràriament al que està estipulat a
la resta del país, que la figura que represento, tot i ser
obsoleta, presa sèriament té el sentit de ser el i la repre-
sentats de la vila de cara a les poblacions veïnes i no
tant veïnes. Quan em refereixo a vila em refereixo a
poble, i amb poble em refereixo a població. Crec que
l'Hereu i la Pubilla s'han de desmarcar de d'institucio-
nalització que emmarca el càrrec. L'Hereu i la Pubilla
per mi han de ser els representants de la cultura popular,
del folklore autòcton, dels paratges singulars, etc. No
entenc, i ja em perdonareu si no ho veieu així, l'Hereu
i la Pubilla asseguts al costat de les personalitats, quatre

salutacions cordials perfumades amb mandra i falsedat
i un cop acabats els parlaments respectius cap a casa. 
És per això que per mi el sentit d'aquestes figures es
perd quan entenc que és una tasca col·lectiva, del jovent
i del no tant jovent. Participar, compartir amb els altres
pobles, gaudir amb ells d'allò tant nostra i d'allò tant
seu. Això, està clar, és un canvi molt radical. No m'ima-
gino una faixa col·lectiva, almenys al nostra municipi,
que malauradament no és atractiu pel jovent. I no ho
és per molts factors, i no ho critico, de fet m'agrada que
Santa Pau sigui un poble petitet acollidor i tranquil. De
fet què millor que un bon cafè, quan un té temps, a la
Plaça del Mirador. Olot s'emporta el jovent, igual que
s'emporta la majoria d'activitats culturals, esportives,
lúdiques. I no pot deixar de ser així, ja que és punt de
confluència del jovent de la comarca. Si no fos així
l'endogàmia s'apoderaria dels poblets petits, i això en
cap cas seria positiu. 
Concloent un xic, trobo sentit en les figures que la Judit

E N T R E V I S TA
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BIEL MOSSOLL I CLOS

Va néixer el 15 de
setembre de 1996

ESTUDIS:
4t Enginyeria de Disseny
Industrial i desenvolupa-
ment del Producte.
2n Educació Social.
Monitor i director de
lleure.

AFICIONS:
El lleure, els esports de
muntanya, la natura,
llegir.

Croscat – núm.19

7

i jo representem, però el trobo sempre al
costat de molta altra gent, no asseguts
sinó drets, i potser sense tanta faixa i tant
davantal i més compartir. Si fos un càrrec
col·lectiu li trobaria més sentit.  

– Què destacaries de Santa Pau?. Que hi
trobes a faltar?

• Crec que si enumerés tot allò que desta-
caria de Santa Pau se m'acabaria la bateria
del portàtil amb el qual estic contestant
les preguntes i encara no hauria acabat.
Em perdonaran els amants de la gastro-
nomia local, però tot i que els fesols i tots
els plats que en deriven m'encanten, els
trobo súper característics i d'allò més
autòctons, no és el que destacaria de
Santa Pau. Crec que puc classificar en dos
categories allò que destacaria del poble.
En un, molt important i extens, i del qual
estic completament enamorat és el patri-
moni material del poble. Muralles, carre-
rons, escales amagades, llambordes
arrodonides pel pas dels carros d'anys
enrere, un castell que tot i ser de qui és,
és d'allò més bonic, i les vistes, que al cap
i a la fi, més antigues, més verges, més
verdes i més imponents no deixen de ser
elements arquitectònics que conformen
la Santa Pau que coneixem. Perquè no
m'imagino sortint pel Portal de Mar sense
veure a la meva dreta Finestres. Perquè
no podria anar per la recta dels Arcs i
veure una esplanada a banda i banda,
sense Sant Julià a un costat i deixant
enrere la serra de l'Aritger, amb la ma de
caminets i corriols que arriba a amagar. 
No només conformen aquest quadre
preciós les muntanyes. De fet aquestes
haurien desaparegut sense les fagedes, els
alzinars i rouredes que cobreixen les seves
vessants tot evitant que la pluja les
deteriori. Tot, cada pedra, col·locada per
l'home o no, cada animal, cada rierol,
cada fulla, és allò que fa de Santa Pau un
poble bonic, màgic, encantat, plaent,
tranquil·litzador i acollidor. 
Segon, sí, sí, que hem dit que n'hi havia
dues de categories. I aquesta segona és,
segurament, la més oblidada i la més

important. Parlo de les persones, aquelles,
que amb les seves peculiaritats i singu-
laritats omplen de vida el poble. Perquè
les muntanyes no les veuríem tan
boniques si Santa Pau fos com Benaura
(poble on vivien l'Alba i en Dídac, prota-
gonistes del Mecanoscrit del segon
origen). Crec que és cabdal comentar-ho,
Santa Pau som persones, són aquelles
habituals del bar, de la fleca, aquelles que
no paren pel poble però que de tant en
tant se't creuen amb el seu caminar atrafe-
gat, les clàssiques de la caminadeta de
bon matí fins a Sant Martí, o el Rocane-
gra. És aquell somriure que et regala la
cambrera del bar en servir-te el cafè, i fins
i tot un cop de pilota brindat per un parell
d'infants que passen la tarda descobrint
els racons dels carrers darrera una pilota
que va on vol, etc. Santa Pau és tot això
i molt més. 
I què hi trobo a faltar? Doncs no massa
coses la veritat. Jo no paro massa per casa.
I em sap greu, perquè que m'estigui
costant veure què es podria millorar o
què falta al poble és símptoma de poc
coneixement real de la situació. Crec que
una millor comunicació via transport
públic amb Olot no faria gens de mal,
però amb autocars petitons, ja que els
grans contaminen molt. Però tot això és
molt materialista. No, no crec que pugui
trobar gaires coses a canviar. Esperem
que sigui perquè és tot meravellós, perquè
sinó... quin Hereu estic fet! 

– Què en penses de la nostra societat?

• Aquesta pregunta, a part de complexa
és molt extensa. Em centraré en explicar-
vos què en penso de la societat catalana.
La societat catalana tal com hem obser-
vat aquests últims mesos és madura,
solidària, quan vol i pel que vol, pacífica
i democràtica. Hem observat mobilitza-
cions massives, molt respectables i pacífi-
ques. Però la qüestió que vull abordar és,
per què s'ha mobilitzat la població
catalana? Drets, sí, els de qui? Llibertats,
sí, les de qui? Cultura, sí. Diners, sí, oi
tant, oi tant. 

H E R E U  D E  S A N TA  PA U  2 017
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M'espanta que quan a Catalunya hi ha problemes greus,
esquerdes dins el teixit social, pobresa, racisme,
masclisme, etc, Catalunya no respon d'igual manera que
ho està fent ara. Que potser ara es surt als carrers, i es
tallen carreteres, i AVEs, i fem burla dels Piolins, per
fer-nos la foto de rigor per penjar-la a les xarxes? O
potser perquè està de moda? Espero i desitgi que no
sigui així, sinó que sigui per un real convenciment tant
social, com moral, com polític, que la població hagi
decidit passar a prendre partit en aquesta situació. Però
el que també espero és que Catalunya es converteixi en
un poble que decideix al carrer i pel carrer, que sortim
per dir allò que ens agrada i per allò que no. Llavors,
tot i que ja no m'ho preguntaran perquè no seré hereu
de santa Pau, els diré que sí, que estic molt content del
poble català. 

Però la societat és molt més, és molt més que una posició
política davant un conflicte i el partit que en prenguem.
Tal com he dit crec que ens falta recorregut. Un camí
llarg, pedregós, àrid, solejat, però compartit. Crec que
les costums poc correctes que arrosseguem com són
el masclisme, el classisme, més que existent i evident
avui dia en els nostres carrers, el racisme, etc, han de
ser objectiu dels processos de canvi que emprenem a
nivell col·lectiu. I com? Doncs crec que aquesta respon-
sabilitat recau sobre cadascú de nosaltres, i a més a més
sobre l'educació. Sí, l'educació, aquesta que cada dia és
menyspreada, menystinguda i escapçada. En l'educació
recau la responsabilitat d'ajudar a créixer a les perso-
nes que formen i formaran part de la societat, una socie-
tat que ha de ser justa, crítica, ètica. L'educació no és
valorada al nostre país. Professorat infravalorat i infra-
recolzat, polítiques educatives dignes de ser emmar-
cades a museus d'art surrealista, i famílies que o bé cedei-
xen en la seva totalitat la responsabilitat d'educar els
seus fills a les escoles, o bé es creuen amb el dret de dir
com s'han de fer les coses amb els seus fills. Dic escoles
com podria dir Caus, esplais i altres entitats de lleure.
L'educació és l'eix cabdal de la transformació social,
una transformació cap un món lliure i igualitari. Sense
una educació recolzada per la població, la política i la
racionalitat, entesa no com la rectitud, sinó com el sentit

comú i una certa coherència, no aconseguirem res de
tot això que va, o espero que vagi, implícit darrera cada
càntic aquests dies al carrer. 
Entenc la societat com la manera en que ens organit-
zem i fem les coses els humans. Actualment no consi-
dero que s'estiguin fent bé. M'enfurisma que el món
sigui mogut pels diners i no pels interessos de la pobla-
ció real i de base, però tot i així, crec que del pou només
se'n surt cooperant, amb ganes i organitzant-nos. Així
que acabar dient que canvi està en les nostres mans, en
les nostres soles, no, en les de tots plegats junts. I em
preguntaven que què en creia jo de la nostra societat…
Doncs això, una mica de bo, una mica de dolent.

– Tens alguna personatge que admiris o
et sentis atret? Perquè?

• Actualment no admiro cap personatge. Quan era més
petit sí que tenia algun ídol, però ara podria dir que no.
Un no, però, amb matisos, perquè no admiraré a una
persona, però sí a quelcom més profund, esquerp i dòcil
a la vegada, creadora i destructora, amiga i mai enemiga,
sí, parlo de la naturalesa. Tot, absolutament tot està
regit per les seves lleis. Lleis que no només se'ns apliquen
a nosaltres sinó a tothom, a tot ésser, a tot cos. La natura
regeix el seu mandat, no democràtic, però sí just a
termes generals. És immensa i minúscula alhora. Bressol
de tot allò que avarca la vista, i més, molt més.
Tranquil·la fa i deixa fer. Escolta, calla, riu, creix,
s'enfada, enamora i s'enamora. Deixa fer, deixa que
prenguem les nostres decisions. El seu temps no s'ha
acabat, de tal manera que no necessita ni tant sols alçar
la veu per dir-nos: Però què feu, inconscients.  No li
cal, deixarà passar el temps, impassible davant nosal-
tres, utilitzant el temps en allò que li agrada i la fa ser
qui és. 
Per aquesta tranquil·litat, paciència, calma, però alhora
fortalesa, tenacitat i perseverança, crec que si a alguna
cosa admiro i prenc com a referent avui en dia, per a
mi, és ella.   

– Quin tipus de música t’agrada?
• Reggae, rock, punk, ska i  rumba.

Identificació i signatura electrònica:

idCATMòbil
per fer els tràmits més àgils amb l’administració pública catalana.

Per a més informació: www.santapau.cat
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Gestió dels residus municipals
Aquest any 2017 hem seguit avançant amb

la millora de la gestió dels residus municipals
al municipi. S’han fet diferents actuacions
que ajuden a tenir cada vegada millors resul-
tats. 

Actuacions realitzades
– Campanya de compostatge. Una manera

d’autogestionar la matèria orgànica que
generem a casa (restes de menjar) i al jardí
o hort (restes vegetals) Amb la campanya
d’enguany, a Santa Pau ja tenim 60 famílies
compostaires. Si algú està interessat, aquest
2018 iniciarem una nova campanya. Ja podeu
fer la inscripció a l’ajuntament.  

– Millora de la gestió de l’orgànica als
domicilis i grans productors. Encara que de
vegades no ens ho sembla, els residus que més
generem, en pes, és la matèria orgànica. Per
això, cal tenir una especial cura. Aquest any
hem fet difusió de la necessitat de fer aquesta
recollida selectiva i alhora hem fet gestions
amb els establiments que són els grans
productors d’aquesta fracció.  

– Mercat d’intercanvi de joguines a l’escola
Joan Maragall. Aquest any s’ha realitzat la
segona edició d’aquesta jornada coincidint
amb la Setmana Europea de Prevenció de
Residus. Una manera divertida de fer arribar
el missatge de prevenció als més menuts del
municipi.  

Durant el 2018 reforçarem el tema de
prevenció de residus. La prevenció és la peça
clau de tota gestió, doncs el millor residu és
aquell que no generem. Farem activitats per
apropar-nos a assolir el 15% de reducció en
pes de la generació respecte l’any 2010. L’eina
bàsica per assolir aquests objectius és la redac-
ció del Pla Local de Prevenció de Residus del
municipi. Una eina que permet donar
coherència a la gestió dels residus municipals
del poble, d’acord amb la jerarquia de gestió
de residus. També ens garanteix tenir un marc
de referència i un full de ruta a curt i mig
termini de les actuacions de prevenció. Es
faran alhora activitats pedagògiques vincula-
des al malbaratament alimentari i la reuti-
lització de recursos.  

Resultats obtinguts i objectius a assolir
Els resultats que hem obtingut de recollida

selectiva al municipi són engrescadors. Però
no podem perdre de vista els objectius que
ens marca la Unió Europea i la Generalitat
de Catalunya respecte aquest assumpte. El
PRECAT20 (Programa general de prevenció
i gestió els residus i recursos de Catalunya)
és l’instrument normatiu dels residus munici-
pals a Catalunya que ens marca, a tots els
municipis, els objectius de reducció i recollida
selectiva dels residus que generem a casa.  

Si analitzem els objectius fixats per la Unió
Europea i els resultats obtinguts, arribem a
les següents conclusions:

– Matèria orgànica, anem per bon camí.
Cal augmentar la recollida selectiva en un
10%. Pel que fa a impropis (residus que van
a l’orgànica i que no ho són) ja hem assolit
els objectius.  

– Envasos, cal millorar. Cal augmentar la
recollida selectiva en un 22%

– Vidre: anem molt bé. Hem assolit els
objectius.

– Paper i cartró: cal millorar una mica. Per
assolir els objectius, cal augmentar en un 17%  

– Pel que fa a residus que es porten a la
deixalleria mòbil (piles, fluorescents, bombe-
tes, esprais, bateries de cotxe, pintures, dissol-
vents, olis minerals, radiografies, tòners, petits
electrodomèstics, olis vegetals, tèxtils, ferra-
lla i fustes de petites dimensions,...) cal millo-
rar substancialment. Cal incrementar l’ús.  

Per aquesta raó, us annexem un fulletó
amb els horaris de la deixalleria i les recolli-
des particulars d’altres residus. Cal que ho
tingueu molt present. Us recomanem que us
ho pengeu a la nevera, per tenir-ho present
tot l’any. Pel que fa a prevenció aquest any
hem reduït considerablement la generació de
residus respecte l’any anterior. Aquesta reduc-
ció ha estat de 60 mil kg de residus.  

La  conclusió és que anem avançant
favorablement any rere any, però cal seguir
millorant.  Per aquesta raó, l’equip de govern
ha decidit no apujar la taxa d’escombraries
per l’exercici 2018, tot i que el Consell
Comarcal de la Garrotxa recomanava fer una
puja del 3,77% 

Millorar el medi ambient és responsabili-
tat de tots i totes! 

MARTA BALL-LLOSERA - TÈCNICA AMBIENTAL
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Festa del Roser de La Cot
7 de maig 2017

A la mil·lenària església de Sant Miquel de
La Cot es va celebrar l’aplec del Roser. 

Després de la Missa Solemne, on es van
cantar el goigs a càrrec del cor parroquial, es
va fer el tradicional sorteig de regals als assis-
tents.

Aplec de Sant Abdon i Sant Senén
29 de juliol 2017

Desenes de persones, a peu, moto, bicicleta
o en 4x4, van pelegrinar el 29 de juliol fins a
l’ermita de Sant Abdon i Senén per assistir al
tradicional aplec en honor dels sants. Una
missa oficiada pel prior dels Carmelites d’Olot,
el pare Francesc Jordà, i el cant dels goigs van
encetar els actes de la jornada. Després els
assistents van poder gaudir d’un àpat de
campanya amb bons embotits de la terra,
galetes de canyella, que es mengen des de
fa dècades per aquesta diada, tot regats amb
porrons de bon vi. La jornada va estar amenit-
zada pel joc de la virolla, una ruleta típica de

la zona, que va repartir bons premis.
L’ermita de Sant Abdon i Sénen, del Segle

XIV està erigida dalt del Puigsacreu, en honor
dels sants màrtirs, els germans perses Abdon
i Senén, també coneguts com Nin i Non.
Segons relata la història les seves despulles
van ser trasllades amb un cofre de pedra
guardat a l’abadia d’Arles de Tec, d’on, conten
brolla aigua de forma miraculosa. Una aigua
que a Arles cada any entreguen als fidels en
petites ampolles i que actualment també n’hi
ha una mostra a l’ermita de Sant Abdon i
Senén.
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Aplec del Santuari de la Mare de Déu dels Arcs
2 i 3 de setembre 2017

El tradicional aplec del Arcs es va celebrar
els dies 2 i 3 de setembre. 

Dissabte, es va portar a terme el XXXVII
concurs de “Botifarra”, memorial Jesús de Can
Patuí.

Al vespre es va celebrar el ball al Mas Patxet.
Diumenge, va tenir lloc la Missa Solemne

acompanyada per la cobla La Principal d’Olot
i  la col·laboració del Cor Parroquial.

L’esmentada orquestra va oferir dues sarda-
nes vermut, al finalitzar la missa, i una audició
de sardanes a les cinc de la  tarda.

Festa Major de Sant Miquel de La Cot
30 de setembre i 1 d’octubre 2017

Els dies 30 de setembre i 1 d’octubre  es va
dur a terme la festa major de Sant Miquel,
organitzada per l’Ajuntament de Santa Pau i la
Comissió de Festes de La Cot, la qual va coinci-
dir amb la 24ª trobada de Nous i Vells Amics
del Poble.

Dissabte, després del divertit joc batejat
com a “Corre conill de Sant Miquel i la Pasta-
naga”,  va actuar la coral de la Gent Gran d’Olot
i tot seguit, en Josep Colom, del mas Olivera
de La Cot, va obsequiar als assistents amb la
degustació del millors fesols “nous”.

Diumenge, es va fer una audició de quatre
sardanes a càrrec  de l’orquestra Foment de
la Sardana. Després la Missa Solemne, amb
acompanyament musical de l’esmentada
orquestra. Coca i moscatell van acompanyar
el  tradicional sorteig de regals.

Al restaurant Can Xel, es va fer el dinar de
germanor amb les trobades de Vells i Nous
Amics . Es va fer entrega, a tots els assistents,
d’un recull de noves “Històries de La Cot” d’en
Francesc Ricart.

Com ja va sent habitual en aquesta celebra-
ció, van ser escollits mitjançant sorteig, els
representants de la festa, la Pubilla Roser i
l’Hereu  Miquel, noms que corresponen a les
dues festes de La Cot, la del Roser i Sant
Miquel. Com a cloenda de la jornada festiva,
es va celebrar un ball amenitzat per l’Isidre.
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Festa del Roser del Sallent
7 i 8 d’octubre 2017

Dissabte al vespre es va celebrar el ball a
Can  Mainau, seguit del ressopó de torrades
amb cansalada, xocolata i vi dolç.

Diumenge es va fer la Missa Solemne amb
la col·laboració del Cor Parroquial. A la sortida
va haver-hi coca i vi dolç pels assistents.

La Festa del Roser va concloure amb el
tradicional dinar de germanor.

Aplec de Sant Martí
12 de novembre 2017

Diumenge, 12 de de novembre és va celebrar
l’Aplec de Sant Martí a l’ermita romànica del sant
homònim.

En el marc de l’aplec es va tenir lloc la VII
Cursa de Muntanya, primera cursa del Circuit
Aresta de Curses Populars per Muntanya de la
Garrotxa.

Aquesta cursa consta de dos recorreguts,
un de curt  de 7,5 quilòmetres, i un de llarg de
16 quilòmetres, íntegrament per corriols de la
muntanya de Sant Julià del Mont.

Un total de 121 participants que la varen
valorar molt favorablement per la bellesa del
recorregut, el marcatge del mateix i el tracte per
part dels col·laboradors.

En Miquel Palma, uns dels organitzadors de
la cursa, comenta: En el conjunt de les curses
i marxes que organitzem com a poble,  estem
agafant fama de fer les coses molt ben fetes.

A la tarda es va fer la tradicional castanyada
amb l’acompanyament de sardanes a càrrec
de la cobla La Cervianenca.
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Aplec de Santa Llúcia de Trenteres
17 de desembre 2017

Enguany l’aplec de Santa Llúcia de Trente-
res té com a principal novetat les reformes
fetes a finals de la primavera consistents en
rebaixat i pavimentació de l’espai de davant la
porta d’entrada de l’ermita, per tal d’evitar la
filtració d’aigües pluvials. Per solventar la
baixada de nivell del terra també es van
construir unes escales i instal·lar unes tanques
per facilitar l’accés, cosa que ha suposat una
notable millora d’aquest espai.

Es va aprofitar tanmateix les obres per repas-
sar el teulat de l’ermita, canviant les teules
malmeses i fixant les mogudes pel vent, per
evitar degoters.

Com és tradicional també els pabordes
han netejat els voltants de l’ermita, reparat la
carretera d’accés i canviat peces de la tanca
deteriorades, a més de netejar l’interior de
l’església.

Aquestes obres han estat possibles gràcies
a les aportacions dels devots i participants a
l’aplec. 

El dimecres 13 de desembre, festivitat de
Santa Llúcia, i el diumenge 17 es va celebrar
l’aplec amb un concert de la coral del Casal
de la Gent gran d’Olot i una ballada de sarda-
nes a càrrec de La Principal de Banyoles.

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.

V O L U N TA R I AT
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Ja fa una bona colla d'anys, la riera de Sant Martí
baixava amb cristal·lina alegria, per entregar genero-
sament les seves aigües al semisec Ser. Tan abundant
era el seu cabal que abans d'unir-se amb el pobre riu
(nascut precisament a Font Pobra), ja havia accionat
cinc molins fariners. Eren els següents: Molí nou, Molí
d'en Riera, Molí d'en Xinto, Molí de Reixac i Molí de
can Batlle. El tercer d'aquesta sèrie –el Molí d'en Xinto–
fou el protagonista de la història que trobareu a conti-
nuació: 

En aquell temps vivien al molí un matrimoni amb
tres filles i la iaia. Eren una família que l'únic pecat que
tenien era de ser més pobres que les rates, però com
la majoria de la gent del poble eren ''pecadors'' de la
mateixa mena, la situació esdevenia més suportable.
Però va arribar un dia en què un poca-solta va inven-
tar un rodolí de mal gust sobre aquelles tres noies que
deia més o menys així: «Les filles del moliner són molt
maques, però no tenen cap diner». 

A aquells pares, per als quals les tres jovenetes eren
el més preuat tresor, aquella dita els va esperonar a
treballar i estalviar per poder donar quelcom en dot a
les filles. Les dones tenien un bon ramat d'ànecs, oques
i gallines, i el marit durant tot l'hivern es dedicava a la

matança del porc en totes les masies que necessitaven
dels seus serveis. D'aquesta manera van aconseguir
estalviar mitja dotzena d'unces d'or, capital que repre-
sentava un “dot de dues unces per cada una d'aquelles
princeses”. 

Temerós que algun lladregot pogués robar-les, va
buscar un bon amagatall en el graner del molí, i les va
col·locar ben amagades dintre un sac de blat, que va
marcar amb una creu escrita amb guix. Ja hem dit que
durant l'hivern aquell home guanyava alguns diners
anant a matar porc. I fou un gener de l'any 1800 i
escaig, en un dia que amenaçava neu, que en Joan
(aquest era el seu nom) va dirigir-se a la masia de Ventós
de Finestres. En aquella casa mataven cinc porcs, de
manera que hi havia feina per estona. Quan mataven
el segon va posar-se a nevar copiosament i quan la feina
estava mig enllestida, es va poder veure que a l'era ja
s'havia acumulat un gruix de dos pams de neu, motiu
pel qual aquella família va recomanar al nostre prota-
gonista que esperés l'endemà al matí a tornar a casa
seva. Però l'endemà aquells dos pams s'havien conver-
tit en set i ja tenim l'expert matador aïllat a Ventós
durant una setmana. 

Mentrestant, al molí va acabar-se el pa i també la
farina. Per a un moliner això no representa cap
problema si té blat. Així que ja tenim la iaia de la família
anant cap al graner i la mala sort va fer que agafés
aquell sac marcat amb una creu i que el buidés a la
tremuja de la mola. Cinc dies més tard, en Joan va
tornar cap a casa seva i ja podeu imaginar-vos quina
cara va posar tota la família  en comprovar que el seu
tresor s'havia convertit en  farina. Com a epíleg, afegi-
rem que cap dels futurs gendres va afectar-se per aquell
descuit, ja que aquelles jovenetes eren tan maques i tan
trempades que el fet que s’ haguessin menjat el «dot»
en forma de torrades en aquella freda setmana de gener,
no va tenir per ells ni la més mínima importància.

FRANCESC RICART I COLL

El pa d’or

•••

www.santapau.cat
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EMMA MASOLIVER MONTENEGRO

09/06/2017
AFRICA FERNANDEZ COROMINAS

02/10/2017

ARNAU CALLIS CAMPOS

11/04/2017
MARC REIXACH DE OLASCOAGA

08/06/2017
TARIK ARBOLEDA HALBOUBCH

29/01/2017
ARTUR BACH TRIAS

07/05/2017

LIAN BOSCH GIRARD

22/09/2017
NAIA GOLDVOGEL REINA

04/09/2017

E N  E L  R E C O R D

MERCÈ COLL GÜELL

01/01/2017

CLIMENT COSTA JUANOLA

23/01/2017

M. MONTSERRAT GÓMEZ PASCUET

04/02/2017

TERESA COLLELLDEVALL FONT

25/02/2017

MIQUEL PLANELLA SERRAT

15/03/2017

JOAN COMA ANGLADA

27/03/2017

VICENÇ ASPERÓ FAGEDA

29/03/2017

FÀTIMA AREVALOS SILVA

05/05/2017

LLÚCIA FARRES PADROSA

26/06/2017

JOAN PUJOLAS MASEGUR

30/06/2017

JOAN PLANAS CASELLAS

10/07/2017

MARIA NERAS TRIADÚ

03/08/2017

JOSEP RIBERA PINYOL

08/08/2017

FLORA FÀBREGA ROVIRA

28/08/2017

LLORENÇ FEIXAS BOIX

06/09/2017

MATEU BATLLE ESCARRA

25/09/2017

JORDI DARNÉ COMA

27/09/2017

MARGARIDA SOLSONA GIROL

28/11/2017

DOLORS ROQUÉ SOLER

23/12/2017

15

De l ’1  de gener  de 2017 f ins  desembre de 2017

B E N V I N G U T S Croscat – núm.18

ABRILTRIASCAPO

21/11/2017

•••

DAVID BERMÚDEZ RODRÍGUEZ

18/12/2017
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El dia 1 de desembre a la sala d’actes
de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa va
tenir lloc una conferència sobre “Les
campanes de la Garrotxa” a càrrec del
musicòleg Xavier Pallàs, Olot 1980.

L’any 2009, Pallàs va iniciar l’inven-
tari de totes les campanes existents a la
comarca, en el marc d’un projecte de
reivindicació d’aquests elements com a
patrimoni cultural. Gràcies a la Beca
Ernest Lluch, que va obtenir l’any 2015,
ha pogut elaborar un exhaustiu catàleg
dels campanars i les campanes de la
Garrotxa que inclou un fons documental
sonor i gràfic de totes les peces. 

La recerca també ha permès al musicò-
leg oferir una anàlisi ben documentada
de l’evolució de la campana i els seus usos
a la Garrotxa, des del segle XIV fins a
l’actualitat, elaborada a partir d’una
intensa consulta arxivística i bibliogràfica

i d’entrevistes amb campaners i eclesiàs-
tics.

L’any 2012, en Xavier Pallàs, va perme-
tre que una part d’aquest treball, el corres-
ponent a les campanes del nostre
municipi, surtis a la llum a través de la
revista Croscat en el suplement del Prisma
num 5/2012: “Les campanes del municipi
de Santa Pau”.

Format a la Universitat de Girona i a
l’Escola Superior de Música de Catalunya,
Xavier Pallàs és director de l’Escola
Municipal de Música d’Olot.

http://www.santapau.cat/coneix/revista-
croscat/ en aquesta adreça es pot desca-
rregar la revista Prisma.

Les campanes
de Santa Pau

C U LT U R A

SANT ABDON I SANT SENÉN.

SANT MARIA.

SANT MARTÍ VELL.

MIQUEL DE LA COT.MIQUEL.

SANTA MARIA DELS ARCS (DETALL). SANTA LLÚCIA DE TRENTERES (DETALL).
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El 7 d’octubre, primer dissabte de mes i una nova celebra-
ció dels premis Salvador Reixach. Aquesta ha estat la XVII
edició, i la segona on els premis a treballs de recerca de
batxillerat en els àmbits d’humanitats, socials, comunicació
i artístics marxen conjuntament amb els treballs finals de
Cicles Formatius. 

Es van presentar un total de 30 treballs i projectes, sent
l’ocasió en què més centres van concórrer, en un total de
10, repartits per les comarques gironines, de Barcelona i un
centre de Lleida.

L’acte va estar organitzat pel PEHOC, Patronat d’Estu-
dis Històrics d’Olot i Comarca i per l’Ajuntament de
Santa Pau.

L’entrega dels premis es va celebrar al Santuari dels Arcs,
amb la col·laboració d’alumnes de l’escola Municipal de
Música d’Olot Xavier Montsalvatge que van interpretar
diferents peces de música per a flauta i violoncel.

Per arrodonir l’acte, es va oferir un petit piscolabis als
assistents preparat per membres del col·lectiu Santa Pau
Activa.

Els treballs guanyadors es poder consultar a la web del
PEHOC: www.pehoc.cat

Croscat – núm.19C U LT U R A

17

El passat 17 de novembre es va presen-
tar a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa el
llibre “La meva història de la guerra, a
Olot” escrit per l’olotina Maria Tura
Roure i Castanyer.

L’obra va ser publicada per primera
vegada l’any 1986. És el dotzè volum de
la Nova Biblioteca Olotina, dins la
col·lecció  de biografies i memòries que
editen l’Institut Municipal de Cultura
d’Olot i la Diputació de Girona.

El llibre narra en primera persona els
fets viscut per l’autora durant la Guerra
Civil, que va esclatar quan ella tenia disset
anys.  La narració posa el punt i final al
Mas el Pilot de Santa Pau.

En l’acte van intervenir Antoni
Mayans, director de la col·lecció;  Jordi
Castanyer, monjo de Montserrat i cosí de
l’autora, i Ignasi Grabolosa, fill de l’autora
i veí de Santa Pau.

Acte de lliurament
dels XVII Premis
Salvador Reixach

Presentació
del llibre de
M. del Tura
Roure i
Castanyer
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Els mesos de juliol i agost novament es va
poder gaudir de l’obra de Joan Lahosa, 1902-
1981. 

Els temes de la seva pintura són el retrat,
el paisatge i la natura morta, sense oblidar la
pintura religiosa que li donà projecció inter-
nacional. El seu treball destaca per la recerca
de l'harmonia i de l'equilibri en el tractament
del color.

A la inauguració, hi va assistir Joan Josep
Malràs i Pascual, diputat provincial de la
Diputació de Tarragona i alcalde de Prat de
Comte, poble natal del pintor Joan Lahosa.

Part de la seva producció pictòrica es
conserva al Museu d'Art Modern de la
Diputació de Tarragona. Així i tot, a Prat del
Comte, a la sala d’exposicions Joan Lahosa
Valimanya, hi ha una exposició permanent
de la seva obra.

Gerard Palomeras i Sargatal, és un artista
jove de Ripoll. La seva pintura a l'oli versa
sobre paisatges urbans centrada en perspec-
tives àmplies de la ciutat.

L'any 2003 es va graduar en disseny gràfic
a l'Escola Eina des d'aleshores s'ha dedicat tant
el disseny com il·lustracions. És soci d'Imnò-
tic on hi fa dibuixos i té obra a diferents espais
de Barcelona com el col·legi Major de Sant
Jordi o l’Hospital de Sant Joan de Déu.

A més d'il·lustracions i imatges per la
reproducció es dedica sobretot a la pintura
mural en gran format sobre paret i a l'obra
única, treballant amb tot tipus de tècniques i
materials.

La seva obra va agradar molt perquè es
moderna però sense arribar a les grans abstrac-
cions, en conjunt es càlida i entenedora.
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Un projecte sobre les comunitats rurals a la vegue-

ria de Girona guanya una beca Francesc Eiximenis 2017
Dels quatre treballs presentats a en aquesta convo-

catoria, el jurat de les Beques de Recerca Francesc
Eiximenis, convocades per l’Institut Ramon Muntaner
i la Diputació de Girona, va acordar concedir una de
les dues beques al projecte: La vertebració de les
comunitats rurals a la vegueria de Girona (c. 1350 -
c. 1510), l’impacte de les dinàmiques fiscals i finance-
res, d’Albert Reixach i Sala.

Les beques, que tenen com a objectiu fomentar
l’estudi en ciències socials i humanes i en ciències
naturals en l’àmbit territorial gironí, estan dotades amb
4.500 euros cadascuna i estableixen un any de termini
per poder presentar els respectius treballs.

El jurat l’han format Narcís Figueras, Joan Antón
Abellán, Pere Gifre, Enric Saguer, Josep Santesmases,
Xavier Solà, Francesc Viso, M. Carme Jiménez i Mireia
Costa-Pau.

Beca de recerca en
ciències socials per a
un santapauenc

Concert coral a l’església
de Santa Maria

Dissabte 10 de juny, va
actuar a l’església parro-
quial de Santa Pau la coral
La Ginesta de la Granada
del Penedès.
Cada any i com a cloenda
de temporada, a  aquest

grup coral els agrada oferir concerts en 
diferents llocs de Catalunya. Aquest any van triar la
Garrotxa i van venir a Santa Pau.
El seu repertori és molt variat i ampli,  ja que va des
de la música popular fins al música de 
d’autors com Vivaldi, Brahms o Haydn .
Per a aquesta ocasió van triar temes d’autors catalans
i de música gòspel, entre altres, sota la direcció
d’Argemí Curto .

Horari: www.santapau.cat
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El Grup de Joves de Santa Pau

Aquest any s'ha constituït amb més força, intenció i ganes

que mai el grup de joves de Santa Pau.

És una iniciativa que des de l'ajuntament busca la cohesió

dels joves, junt amb la participació i l'enriquiment de la

vida del poble de Santa Pau a nivell intergeneracional,

humà i social.

Es un grup obert a tots els joves del municipi a partir
de 14 anys.
Ens trobem cada dimarts de les 16.30 a les 19.00h
al local del grup de joves a l’edifici de Sant Roc.

Els integrants del grup de joves fins al moment (ja que

com hem dit està obert a tots i totes les joves del municipi)

són: Emma, Eva, Gerard, Nil, Arnau, Nil, Sergi, Marina,

Sergi, Francesc, Sergi i algun altre que ve de tant en tant.

Els mateixos joves decideixen que volen fer tant per ells

mateixos, com actuacions que es volen fer al municipi.

Tot i que portem només d'ençà que va començar el curs

ja em fet diferents coses com són:

– Jocs infantils i animació en la festa de la castanyada

d'enguany

– Panera per recaptar fons pel grup de joves

– Per nadal farem vàries actuacions com són el

JORDI PLANELLA I CALM - DINAMITZADOR

cagatió, arbre dels desitjos, venda de galetes de nadal,

cavalcada de reis.

– Ja s'han plantejat també vàries activitats que els

joves han escollit de fer com ara pint ball, sortides amb

bicicleta, visionat de pel·lícules, sopars i altres activi-

tats coordinades i dirigides des del grup de joves i pels

joves de tot el municipi.

Durant l'any tenim previstes moltes altres activitats pels

joves i dels joves cap al poble de Santa Pau.

Com hem dit és un grup totalment obert a tots els joves

del municipi. 

Si ets jove i ets del municipi de Santa Pau no t'ho
pensis i passat un dimarts a veure què fem i gaudim
de ben segur que t'encantarà.

APUNTA’T!
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La Colla de Santa Pau
APLEC DEL ROSER A FINESTRES

EXCURSIÓ ANUAL

La sortida anual de la Colla de Santa Pau aquesta
vegada ha estat a la Seu d’Urgell, on varen visitar la
Fira de Sant Ermengol i del Formatge del Pirineu.

Abans, però, varen fer una parada al poble de la
Cerdanya, Martinet, on varen gaudir d’una visita guiada
pel “Parc del Búnquers”.

Durant la dècada dels anys quaranta es va construir
una línia fortificada a llarg de tot el Pirineu, des de el
cap de Creus fins al País Basc, formada per quasi 10.000
búnquers. La comarca de la Cerdanya era considera
zona estratègica i per això concentra una gran quanti-
tat d’aquestes fortificacions.

Dilluns de Pasqua, es va celebrar la XXXI Truitada
de Sant Julià del Mont.

Mossèn Dídac va oficiar la missa dins dels pocs vesti-
gis de la capella que formava part del monestir benedictí
assentat a Sant Julià a mitjan del segle IX.

Tothom va poder gaudir d’uns bons entrepans de
truita després de l’esforç de la pujada a Sant Julià, 903m
d’altitud.

L’11 de juny d’enguany, un any més,
les colles de Sant Aniol de Finestres i la
Colla de Santa Pau van organitzar el tradi-
cional aplec de Santa Maria de Finestres.
Els punt de sortida pels caminants que
van assistir a l’aplec, eren el restaurant
Can Tura, de Sant Aniol de Finestres i
el Bar de Can Pauet, a Santa Pau. 
Després de la caminada, l’esmorzar
popular. A les 12.00 h va tenir lloc la Missa
Solemne cantada, amb ofrena de flors
per part dels assistents.

I com ja ve sent habitual, l’onze de
setembre La Colla de Santa Pau va
depositar a Finestres la tradicional
senyera, per conmemorar la Diada de
Catalunya.

TRUITADA A SANT JULIÀ DEL MONT
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El Casal de la Gent Gran

Els dies 20 i 21 de maig, la gent del Casal va fer una
sortida al Delta de l’Ebre.

Van poder visitar el centre d’interpretació Món
Natura del Delta de l’Ebre i gaudir d’un passeig en
vaixell pel Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Del 18 al 23 de setmbre el Casal va visitar la regió
francesa del Perigord.

XXX Festa de la Vellesa, amb el popular dinar que
organitza l’Ajuntament de Santa Pau. Els homenat-
jats d’enguany han estat, Lluïsa Colomer i Llagostera
i Francisco Soler i Coll.

ACTIVITATS DEL CASAL DE LA GENT GRAN

SORTIDES

FESTA DE LA VELLESA

ALTRES ACTIVITATS

Es continua amb la
campanya "Exercici físic per
a tothom", amb sessions al
poliesportiu de Santa Pau i
al local social de Sant Pere i
Santa Agnès al barri de Can
Blanc.

El 18 de juny es va dur a
terme la trobada anual de
socis i sòcies del Casal de la
Gent Gran i com és habitual
es va fer una arrossada
popular.

El novembre varem
col·laborar amb l'anual
Marató de TV3, organitzant
el berenar Pro-Marató i on
es van recaudar 464 € .

El 13 de desembre
celebrarem la diada de Santa
Llúcia. Al matí missa a
l'ermita de Santa Llúcia de
Trenteres i al mig dia dinar a
Can Xel.
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Associació de Veïns de Santa Pau Conjunt Medieval
DIADA DE CORPUS

Des de bon matí l’Associació de
Veïns de Santa Pau Conjunt Medieval
juntament amb altres veïns del poble,
seguint la tradició molt celebrada arreu
de Catalunya,  van confeccionar les
catifes florals que el dia 18 de juny,
Diada de Corpus, es van lluir a la Plaça
Major. Per a la seva confecció es van
fer servir diferents tipus de flors i
elements vegetals autòctons.

A les dotze del mig dia es va
celebrar la missa de Corpus cantada,
oficiada per mossèn Dídac Faig i tot
seguit es va sortir a la plaça per fer la
Processó de la Diada seguint l’estela
de flors que composaven la totalitat de
les catifes.

Tothom està convidat a participar
en l’aportació de flors i en l’elaboració
de les catifes.
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Associació del Pessebre Vivent
REPRESENTACIÓ DEL PESSEBRE VIVENT

Els dies 8 i 9 de desembre es va
celebrar una nova edició del Pessebre
Vivent a Santa Pau. Es va comptar amb
la participació de més de 150 perso-
nes, uns com a figurants i d’altres com
a col·laboradors en tasques inherents
al Pessebre. 

En aquests dos dies van visitar Santa
Pau prop de 2000 persones per gaudir,
un any més, de la representació del
Pessebre Vivent.
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L’Escola

CONEIXENT L’ENTORN PROPER (Pla d’Entorn)

L’escola Joan Maragall de Santa Pau, com la resta
d’escoles d’arreu de Catalunya, té una sèrie d’objec-
tius pedagògics que defineixen la seva singularitat com
a escola i que, alhora, serveixen com a full de ruta al
llarg del curs escolar. 

Aquests objectius fan referència a les activitats
d’ensenyament i aprenentatge que tenen lloc a la nostra
escola i que impliquen des dels més petits (classe dels
eriçons de P-3) als més grans (classe de 6è). Algunes
d’aquestes tasques es fan agrupant alumnes de diferents
edats, per cicles o intercicles. També es compta amb la
inestimable col·laboració de pares, mares, gent del
poble, associacions, així com d’altres escoles de l’entorn
proper. Tot això es materialitza a través de distintes
metodologies d’aprenentatge: projectes, tallers, racons,
sortides i colònies, festes populars, teatre...

Entre els 6 objectius que formen part de la nostra
PGA (Programació General Anual), hem decidit centrar-
nos en el que fa referència al coneixement del Pla
d’Entorn.

Quin és el punt de partida?
Tres idees bàsiques:
– Entenem que és molt important que els nens i

nenes comencin per conèixer, respectar i estimar el seu
entorn més proper; és a dir, el nostre poble, amb la
finalitat que de mica en mica puguin anar ampliant
la seva vivència i se’n sentin part. 

– Si volem que siguin futurs ciutadans participatius
i implicats en el respecte i cura de l’entorn proper, hem
de començar a fer-ho des de petits i fent-los sentir partí-
cips.  

– L’escola ha d’estar oberta a l’entorn per nodrir-
se’n i nodrir-lo. 

Eixos principals:
– Col·laboració amb l’Ajuntament: l’alumnat de

cicle mitjà (3r i 4t), després de fer una visita a l’Ajun-

CURS 2017-2018

tament  (emmarcada dins el projecte Santa Pau medie-
val/Santa Pau avui), on els va atendre el mateix alcalde
i la secretària, van acordar que farien una col·labora-
ció tot fent una sortida de manteniment per la Ruta
dels gorgs. Seguidament,  van redactar un informe amb
les propostes de millores i els desperfectes que havien
pogut observar.

– Sortides d’entorn: Naturalistes de la Garrotxa i
Camp d’Aprenentatge. Es tracta d’activitats que fem
amb persones coneixedores de l’entorn natural de
l’escola i del poble.

– Projectes bianuals: Vulcanisme (alumnat de CS)
i Poble Medieval (alumnat de CM). Atesa la rellevàn-
cia tant dels volcans com la riquesa històrica del poble
de Santa Pau, l’escola treballa de forma específica i
sistemàtica aquests dos temes.

– Altres activitats realitzades al poble: 
Kapla a la Plaça. Amb la finalitat de celebrar el final

del segon trimestre, vam dur a terme una activitat que
ens agrada molt i que consisteix en construir, amb
l’ajuda de tothom, figures amb petites fustes. Aquest
cop ho volíem compartir amb la gent del poble i va ser
per aquest motiu que vàrem decidir fer l’activitat a la
plaça de Can Pauet. 

– Col·laboració amb la Cooperativa de la Fageda:
tots els cursos de l’escola, en funció dels seus interes-

EQUIP DOCENT DE L’ESCOLA JOAN MARAGALL
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1- Explicació detallada, per part d’en Josep Freixas
(tècnic de l’Ajuntament), sobre el funcionament de la
caldera de biomassa que compartim l’escola, la llar
d’infants i l’ambulatori. En la mateixa línia, també vam
visitar les plaques fotovoltaiques i tèrmiques instal·lades
al poliesportiu del poble i que, en un futur proper,
esperem podem tenir-les a l’escola. 

2- La visita al local d’EspaiZero de l’empresa Wattia
d’Olot, on ens van ensenyar diferents sistemes d’ener-
gies renovables. En aquesta sortida, per criteris de soste-
nibilitat, vam desplaçar-nos íntegrament en bicicleta.  

3- Assistència d’en Josep Freixas i en Joan Plana
(tècnics de l’Ajuntament), en Pep Companys (alcalde)
i en Franc Comino (empresa col·laboradora) a la
presentació del projecte, per part dels alumnes, a
l’escola.

4- Presentació del projecte als premis Baldiri Reixac
de la Fundació Carulla, amb el qual vam aconseguir
un dels premis.

Esperem que amb aquest escrit us hàgim sabut trans-
metre una petita part de tot allò que comporta, a nivell
d’aprenentatge i logístic, cadascuna de les activitats i
sortides que formen part del curs escolar i que fan
referència al coneixement de l’entorn proper. 

sos i projectes d’aula, vam fer una visita a la Coopera-
tiva de la Fageda. Els cursos de P-3 i P-4 van visitar les
vaques i els de P-5 van fer de petits grangers; els de 1r
i 2n, dins el projecte de l’hort, van anar a conèixer el
procés d’elaboració de les melmelades;  els de 3r i 4t,
dins el projecte de les màquines, van conèixer en
profunditat el procés que es segueix per fer els iogurts,
tot posant especial interès en les màquines empra-
des; per últim, els de 5è i 6è, en el marc del projecte
sobre les energies renovables i l’eficiència energètica*,
van visitar totes les instal·lacions, posant especial atenció
en el funcionament de la caldera de biomassa. 

De la mateixa manera, alguns membres de l’equip
de la Cooperativa van assistir com a convidats en
diferents activitats de la nostra escola: assaig general
de les obres de Nadal, arribada de Sa Majestat en
Carnestoltes… Tant des del punt de vista de la Coope-
rativa de la Fageda com de l’escola, es valora molt
positivament aquesta experiència i esperem continuar
duent-la a terme. 

Cal dir que aquest mateix projecte dels alumnes de
CS es va ampliar amb altres activitats realitzades en
l’entorn proper: 
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Enguany l’entitat encarregada d’engegar la Festa
Major del poble ha sigut l’AMPA. Vam tenir l’honor
de ser El Cap de Turc.

L’AMPA és una entitat molt vinculada a l’Escola del
poble i a més col·labora a moltes de les activitats que
es fan en aquest. Segurament molts dels que esteu llegint
aquestes línies recordareu que n’heu format part.

Dues de les mares representants de l’AMPA van ser
les encarregades de donar el tret de sortida de les festes.
Si ho recordeu, el pregó es va esgtructurar en forma de
diàleg a través del qual s’anaven repassant les diferents
tasques i activitats que es porten a terme des de l’AMPA
per donar suport a l’Escola i al poble de Santa Pau.

Per aquells que no hi vau assistir fem un resum dels
millors moments i comentaris a continuació:

– Vaja, Això sí  que és una novetat.! dues forasteres
fent el pregó!

– Sí, És ben cert... però no pensis que estiguem aquí
per ser la Montse i la Susanna.

– I taaaannt que noooo!!!!  Suposo que estem aquí
en representació d’una entitat de la qual formem part
i que es remunta a molts anys enrere.

– Sí... tens molta raó… es remunta més d’una genera-
ció enrere; segur que aquí entre el públic tenim algun
pare dels membres actuals de la junta de la nostra entitat.
Montse tu en veus algun?

– Sí... allà n'hi un… 
– Jo en veig una altra…,
– Susanna què et sembla si expliquem a qui repre-

sentem. 
– Explica, explica…
– Bé, som aquí en nom de l’Associació de Mares i

Pares de l’Escola Joan Maragall de Santa Pau.
– Que des de mil nou-cents... representa a les famílies

dels alumnes que van a l’escola del poble. 
– I aquí ens teniu: dues forasteres fent el pregó. I

Això no us ha de sorprendre… perquè precisament
l’AMPA t'acull vinguis d’on vinguis, tant si ets foras-

tera de Barcelona, de Sant Miquel de Campmajor,
d’Olot o fins i tot de Ca la Guapa.

– Primer volíem projectar un vídeo, després fer un
castell de focs, potser fins i tot un esquetx per riure,
però entre que són dates molt dolentes i que ens heu
agafat amb poc temps…

– Així que el que farem és aprofitar el pregó per fer
publicitat de l’AMPA i mirar de pescar nous membres.

– Ets un manetes i et mors de ganes de fer “arreglos”
al pati infantil de l’Escola?

– T’agrada remenar calés i repartir números per la
festa de Nadal? 

– T’agrada remenar les cireres si no les remenes a
casa?

– T'agrada intercanviar correspondència amb l'Ajun-
tament, la Diputació, la Generalitat i amb l'Estat a través
d'hisenda?

– T’agradaria conèixer els moments més íntims dels
reis mags? 

– T’agradaria organitzar un sopar per a 300 perso-
nes del poble? 

– Vols provar de gorra el menú dels teus fills a
l’escola? 

– Vols aprendre a organitzar un curset de natació
per 60 nens?

– Vols aprendre a fer servir el Google drive?
– Vols atracar a mà armada els establiments del poble

per aconseguir patrocini? 
– Vols fer-te amic de Santa Pau Activa? 
– Vols pujar a la furgoneta d’en Vidal? 
– Vols remenar el cul a la quina per Nadal?
– Apunta’t a l’AMPA!
– Ja veieu que ser un dels pares de l’AMPA et dona

una llarga llista d’avantatges…
– Bé, no negarem que també té algun inconvenient,

però ens havíem promès ser breus i la festa major ha
de continuar, així que…

– Bona festa major!

C A P  D E  T U R C  D E  L A  F E S TA  M A J O R  2 017

AMPA DE L’ESCOLA JOAN MARAGALL DE SANTA PAU

Pregó de la Festa Major, Santa Pau 2017
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GENER

• El dia 9 de gener es va posar en marxa el nou horari

d’atenció al públic:

Matins: de dilluns a divendres de 8.00 h a 14.00 h

Tardes: els dijous de 16.00h a 18.30 h

• Substitució d’una trenta d’enllumenat públic al barri

de Can Blanc.

FEBRER

• Condicionament de pavimentació i teulades al cemen-

tiri de La Cot.

• Es firma un conveni amb l’Arxiu Comarcal de la

Garrotxa per a la cessió de fons documental de l’Ajun-

tament de Santa Pau pel seu arxiu i conservació.

• Es porta a terme una reunió amb veïns del nucli antic

per a buscar solucions a la proliferació de la colònia de

gats establerta en aquest sector.

• Condicionament d’un bici-carril des de l’aparcament

del volcà Santa  Margarida fins a Santa Pau, amb un

recorregut que passa pel volcà Roca Negra, el veïnat de

les Fages fins a la Cambra Fosca.

MARÇ

• Presentació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Fores-

tal realitzat conjuntament  per l’Associació Forestal

Catalana i l’Ajuntament de Santa Pau.

• Condicionament del paviment de l’entrada a la zona

esportiva i millores en els espais verds adjacents a les

pistes de tennis i al pavelló.

• Adhesió de l’ajuntament de Santa Pau al conveni de

compra agregada de subministrament elèctric amb

l’Associació Catalana de  Municipis i Comarques.

• Millores paisatgística a les grederes  del volcà Roca

Negra i el volcà Santa Margarida.

ABRIL

• Millora per a l’accessibilitat a diferents espais del nucli

antic.

• Ordenació i millora de paviments , voreres i zones de

jardinatge al veïnat de Can Potxa.

MAIG

• Inauguració d’un nou carrer amb el nom de Muriel

Casals.

• Compra de maquinària per a la neteja viària.

• Millores al voltant de la Font del Consol.

• Reunió informativa sobre el desplegament de la fibra

òptica a Santa Pau.

JUNY

• Substitució de projectors de llum per altres de llum

leds al camp de futbol.

• Inici de la Campanya de Compostatge Domèstic, amb

l’aplicació del 10% de bonificació en la taxa pel servei

de recollida i tractament d’escombraries i residus, per

l’ús dels compostadors.

JULIOL

• Posada en marxa de la prova pilot de recollida i deixa-

lles als barris de Can Blanc, Can Potxa i Can Jofre.

• Canvi d’enllumenat públic per llums de leds des de

l’entrada del poble fins la plaça de Baix.

• Una nova edició de Pesca la Primera Feina. En Pau

Joanmiquel  va fer feines com a  administratiu i en Miquel

Saña va fer feines a la brigada.

• Inici de les Brigades Joves i el Casal d’Estiu.

AGOST

• Es van portar diverses accions contra la proliferació

del mosquit tigre.

• Millores i neteja de l’escola Joan Maragall.

SETEMBRE

• Pavimentació i millores a l’entorn de l’escola Joan

Maragall i el carrer Finestres.

• Condicionament del parc infantil a la zona del Mirador,

amb canvi de bancs i neteja de la font.

• Col·locació de tanques i pavimentació entorn el riu Ser.
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Al centre cívic de Can Blanc un grup de persones s’han organitzat
per aprendre com fer anar diferents programes informàtics: word,
power-point, photoshop, navegar per internet, fer els propis àlbums
de fotografies, descarregar música i editar-la.

28

N O T Í C I E S  M U N I C I PA L S

OCTUBRE

• Millores en la recollida de deixalles als sectors del

Sallent, Can Blanc, Cases Noves i Passatge de la

Quintana.

NOVEMBRE

• Publicitat per donar a conèixer les facilitats per a fer

tràmits on-line amb l’administració.

• Implantació de l’Administració Electrònica a l’ajunta-

ment de Santa Pau per a una millor gestió telemàtica

amb l’administració pública i amb els veïns.

• Millores de senyalització horitzontal en diferents carrers

del municipi.

• Aprovació de les ordenances municipals.

• Neteja de marges del riu Ser i la colada basàltica.

DESEMBRE

• Aprovació pressupostos municipals.

Jordi Darné en el record
Un record pel nostre company de consistori Jordi
Darné que morir el dia 27 de setembre.

… i si al final resulta que n’hi ha de cel, de ben segur
que tu hi seràs.

•••

I N F O R M ÀT I C A  P E R  A  L A  G E N T  G R A N

Els dies són dilluns, dimecres i
divendres en horari de tardes i durant
tres trimestres fins el mes de juny.
Aquest mes de desembre han acabat
el primer.
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JOSEP COMPANYS I GÜELL

No podem dir que la
temporada passada, la
dissetena consecutiva que
els veterans han disputat,
hagi estat una bona tempo-
rada pel que fa referència
als resultats esportius.
Minvats pel que fa a
número de jugadors, classi-
ficats en les últimes
posicions amb 7 punts i

eliminats en la primera fase de la copa no es pot considerar una bona temporada.
Aquest Setembre ha començat la divuitena temporada que no té res a veure amb

l'anterior.  S'han incorporat jugadors "veterans joves" que havien jugat amb el primer
equip del Santa Pau i altres jugadors del poble que militaven a altres equips.  Al
poder fer més canvis tothom gaudeix molt més, l'equip pot jugar a un ritme molt
més alt i això es reflecteix en els resultats, ja que amb 4 partits tenen els mateixos
punts que en tot l'any anterior.

Pel que fa a la "vessant social", tot va sobre rodes.  Si als sopars dels dijous hi
afegim la festa d'estiu i la sortida de fi de temporada, què mes es pot demanar !!.

Aquest any la sortida de fi de temporada els va portar a Logronyo, on a banda
del tradicional partit amb un equip de la zona també hi va haver temps per visitar
les "Bodegas Campillo" de La Guardia, gaudir de la gastronomia de la capital de La
Rioja i donar un tomb per la famosa "Calle Laurel".

En fi, un equip d'amics i coneguts molt relacionats amb el poble de Santa Pau i
que com podeu veure, gaudeix de molt bona salut.

Durant una temporada més (16/17) el club Poliesportiu Santa Pau ha pogut conti-
nuar gaudint de dos equips formats per nens i nenes del poble. 

Aquests equips estan formats un per nens nascuts el 2009 i 2010 i l’altre format
per nens i nenes nascuts el 2011 i 2012.

Es
po

rt
s V E T E R A N S

F U T B O L  B A S E
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Ambdós equips han jugat a la lliga comarcal i han
participat en algun que altre torneig aconseguint uns
resultats més que bons. 

Al final de temporada, malauradament, l’equip dels
grans s’ha desfet per manca de jugadors i bona part
d’aquests han anat a jugar a les categories de futbol base
de la UEO. 

Volem aprofitar aquestes quatre ratlles per agrair la
feina feta pel coordinador (Marc Pallàs) i els entrena-
dors (Èpi, Ferran i Carles) d’aquests tres anys. També
agrair al club deixar-nos jugar i representar al nostre
poble.

L’equip dels petits continuarà una temporada més a
Santa Pau disputant  la lliga comarcal. Us animem i
convidem a que algun dissabte al matí, us arribeu fins
al camp de futbol per veure com es diverteixen i aprenen
tot jugant a futbol. 

Una línia molt positiva pel primer equip del C.P.
Santa Pau. 

Cal destacar que des de fa unes quantes temporades
el primer equip de futbol del poble està fent les coses
molt bé, podem gaudir de grans partits de futbol i això
es reflecteix a la classificació  final. La temporada 16/17
va aconseguir una meritòria vuitena posició, que de no
haver estat per culpa de les lesions de final de tempo-
rada la posició hagués estat molt millor. Aquesta tempo-
rada d’enguany 17/18, l’equip a començat llançat.
Pensem que hi ha dos factors importants a destacar,

primer les cinc noves incorporacions, que han donat
un salt de qualitat a l’equip a més de rejovenir-lo, i desta-
car també la continuïtat de bona part de l’equip tècnic
amb un treball magnífic al llarg dels darreres anys.
Aquests dos factors,  han permès continuar desplegant
un gran joc, veient grans tardes de futbol  i aconsegu-
int punts en camps molt complicats d’aquesta difícil
categoria. Al final d’aquesta primera volta l’equip està
situat a la primera posició de la categoria amb 33 punts,
38 gols a favor i només 16 en contra.

Amunt Santa Pau!!!

La secció de tennis continua amb la línia dels
darrers anys, amb classes cada dia de la setmana per
poder donar resposta al gran grup de joves i no tan joves
del municipi que continuen practicant aquest esport
individual o per parrelles a unes instal·lacions  renova-
des íntegrament aquest passat estiu i que de ben segur
faran més agradable la pràctica d’aquest esport. 

Un any més, el 22 d’octubre es va celebrar una nova
edició de la Btt de Santa Pau, coneguda arreu i entre els
“Bikers”,  per la  bellesa del seu recorregut i  també per
la seva duresa d’aquest. Enguany la convocatòria va
aplegar 145 participants, repartits en dos categories, la
volta curta de (23km) que passava per la Fageda d’en
Jordà, el volcà Croscat i Pedragudes per acabar a les
instal.lacions esportives i la volta llarga de (42km) que
s’enfilava fins a Coll de Buixeda,  Sant Julià del Mont
per acabar amb un descens molt tècnic fins arribar a

E Q U I P  3 a  C ATA L A N A

T E N N I S

B T T
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l’ermita de Sant Martí Vell i acabar a les instal·lacions
esportives. En aquesta edició volem destacar que entre
els participants hi havia  Joan Pons, diverses vegades
campió d’Espanya i d’Europa de “Bike trial” i també
campió del món l’any 86, que va aconseguir cobrir el
recorregut de 42km un temps estratosfèric de 2:11:20.

Ja estem treballant i buscant nous recorreguts per la
cursa de l’any 2018.

Per començar degut a la importància i envergadura
d’aquesta, sense desmerèixer la resta de curses i camina-
des que es celebren al municipi, m’agradaria començar
parlant de la vuitena edició de  La Cursa corre pel cor
de la Fageda organitzada pel C.P. Santa Pau i l’Ajunta-
ment, amb la col·laboració dels Atrancats, el Patronat
de Turisme de Santa Pau i un gran nombre de col·labora-
dors i voluntaris que la van fer possible. Però sobretot
m’agradaria destacar el nom de dos persones en “Jose
del Càmping la Fageda” i en Miquel Palma, que han
estat claus per què la cursa es pogués celebrar a Santa
Pau i sobretot que tingués unes critiques tan positives
de tots els participants, qualificant-la com una de les
millors edicions de les vuit disputades. Aquesta cursa
va acollir al voltant de 1000 participants, repartits en
diverses categories, infantils, per discapacitats, per
caminadors i per corredors, amb dos objectius la de
donar a conèixer una de les parts més emblemàtiques
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i
Santa Pau: el volcà Croscat, el volcà Santa Margarida,
el volcà Puig de la Costa i la Fageda d’en Jordà i la de
fer una cursa familiar. A dia d’avui ja tenim la data per
la novena edició i el recorregut pràcticament definit.
Convençuts que tornarà a ser tot un èxit. 

El diumenge 11 de Juny,  amb un recorregut de 19
km, va ser el torn per la trentena edició de la Marxa
Passabigues,  una marxa popular, de caràcter no compe-
titiu, que passa per diferents indrets molt bonics i no
tant concorreguts del municipi, com la Fageda del
Puigsallança i la Fageda Fosca per arribar fins al Santuari
de Santa Maria de Finestres on hi havia l’esmorzar,  cal
destacar que  el primer avituallament mai  hi  pot faltar

la coca i xocolata, al tram de baixada fins arribar al
poble un altre avituallament amb fruita del temps i en
el darrer avituallament  la Síndria fresca. Uns avitualla-
ments que de ben segur es van posar molt bé, a causa
a la calor intensa que van patir els participants d’aquesta
trentena edició.

L’equip del Santa Pau va encetar l’any 2017 jugant
la Copa Girona que enguany es va celebrar a Olot el 14
de gener. En aquesta ocasió es van desplaçar 4 jugadors
que van quedar en segona posició de la nostra Catego-
ria (Segona Gironina), cosa que ens donava dret a jugar
la final de Copa Catalana. Bon començament d’any!!!!.

El 22 de Gener començava la Lliga Catalana. El
primer desplaçament ens va tocar a Llers. Van anar sis
jugadors que van aconseguir una altra victòria rotunda
pel nostre equip:  0,5 - 5,5.

Varen seguir més victòries, tan a casa com a fora,
només es va perdre contra l’Equip del Gerunda, acabant
en segona posició del nostre grup. Faltava, però,  jugar
el Play-Off per poder pujar de categoria. Ens vam
enfrontar al Platja d’Aro, al que vam guanyar, i la final
contra el Gerunda, que, en aquesta ocasió, si vàrem
poder guanyar. Ens vam proclamar campions de La
Lliga Gironina de Segona Categoria. Tot un mèrit pel
Santa Pau.

El fet de quedar campions de Girona, ens donava
dret de jugar amb els altres equips campions de Lleida,
Tarragona i Barcelona, però el Santa Pau no va poder
competir per la final Catalana. Amb el títol de Campió
de Girona de Segona Categoria, ja ens semblava suficient.

Faltava, encara, anar a jugar la Final de la Copa
Catalana, que aquest any 2017 es va celebrar a Amposta
el 2 d’abril. Llarg viatge per a l’equip per només un dia.
Es va jugar contra els equips de Lleida, Barcelona i Tarra-
gona, i el Santa Pau es proclamà Campió de Catalunya
de Segona Categoria, una gran fita!!!.

A part, dos jugadors del Santa Pau, l’Albert Badosa i
en Carles Trias, van jugar l’Absolut de Girona i diversos
actius per tot el territori gironí, quedant sempre en bon
lloc a la classificació final.

El dia 4 de juny, el club d’escacs de Santa Pau va
organitzar un torneig que formava part del V Circuit
Gironí. Torneig homologat per la Federació Catalana
d’Escacs.

A l’agost, com ja va sent habitual, per la Festa Major,
el club organitza un torneig d’escacs que, aquest any, ha
complert  l’ 11a edició.

Per acabar l’any, el dia 16 de desembre, amb els joves
esportistes Lluc i Liher sub-10, vam anar a jugar la fortís-
sima competició Memorial Garcia Ilundain a Manresa,
a l’Escola Joviat.

C U R S E S  I  C A M I N A D E S

C L U B  D ’ E S C A C S
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Per aquest motiu el mes d’agost ,al Centre Cívic, es
va fer una exposició en homenatge a les persones que
van contribuir a en aquesta recuperació així com dels
balladors que, any rere any,  fan viu aquest ball.

El Ball de Pabordes de Santa Pau, popularment
conegut pel “Ball del Roser” està íntimament relacio-
nat amb la festa del Roser. Es ballava el segon diumenge
de maig, dins la celebració de la festa petita “el Roser
de Santa Pau”, coneguda també per “Festa del Centre”.
Més tard es ballà el segon dia de la Festa Major, al mes
d’agost. 

Antigament la “Festa del Roser” constituïa una diada
molt important per al poble. Es celebrava amb gran
lluïment, més si cap que el dia de la Festa Major.

Es ballava fins a últims del segle XVIII i possible-
ment algun any del segle XIX. Era un ball de parelles
i tenia en el poble un gran interès en veure’l ballar.

El Ball dels Pabordes actual fou recuperat l’any 1992
a partir de tres pistes: un escrit del folklorista Joan
Amades, un dibuix d’Antoni Ferrer i de la rica memòria
oral de la gent gran del poble.

Gràcies a la tasca de Salvador Reixach, Ricard Sarga-
tal, Josep García, el mestre Agustí Pedrico i l’Esbart
Marboleny en general, es rescatà un acte gairebé oblidat
i es recreà per catapultar-lo cap al futur.

Des de la seva recuperació el Ball dels Pabordes es
balla a Santa Pau dues vegades a l’any. La primera, al
mes de maig en la celebració de la Festa de la Vellesa,
festa dedicada a les persones de edat del nostre poble.
Es balla a la Plaça Major, una vegada acabat l’ofici
de missa.

La segona ballada és al mes d’agost, per la Festa
Major, en la celebració del Ball Pla. L’acte comença
amb el passant que va des de l’Ajuntament fins a la
plaça de Baix, on una vegada constituïda una gran
rotllana amb tots els participants del passant, els balla-
dors es col·loquen al mig per ballar la dansa.

32

A N I V E R S A R I S

25 anys de la recuperació
del Ball dels Pabordes
a Santa Pau
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Referèndum de l’1 d’octubre
El passat dia 1 d’octubre es va portar a terme el

referèndum per a l’autodeterminació del poble català. 
Des de les cinc del matí fins ben entrades les deu

del vespre, una gran quantitat de vilatans van
col·laborar en aquesta jornada tan significativa per al
nostre país.

Hi va haver dos meses, una a l’escola Joan Maragall
i l’altre a l’església de Santa Agnès a Ca la Guapa, amb
llistes universals on es podia votar gent del poble i
d’altres llocs.

Amb una voluntat d’organització, que és el motor
que mou qualsevol acció, els santapauencs, indepen-
dentment de la diversitat de pensament que hi pugui
haver, van exercir el seu dret de vot.

El Garrotxí de l’any
El dia 2 de juny de 2017, al restaurant La Deu

d’Olot, es va celebrar la dotzena edició del Garrotxí
de l’any convocada pel CIT, Centre d’Iniciatives Turís-
tiques d’Olot.

El premi a la millor iniciativa empresarial com a
reconeixement a l’aportació empresarial més innova-
dora a la Garrotxa al llarg de l’any 2016 va recaure a
Knobloch Strings, s.l.u , empresa ubicada a Santa Pau
dedicada a la confecció de cordes per a guitarra. 

El premi el va recollir el seu gerent el senyor Gilles
Baudu.

Diada de l’11 de setembre
11 de setembre Diada de Catalunya. A la placeta

de l’Almogàver es va celebrar el tradicional acte d’his-
sada de la senyera.

Després de llegir el manifest i procedir a la hissada
de la senyera, diverses entitats del poble van dipositar
al peu de la bandera una ofrena floral.

L’acte va cloure amb el cant dels Segadors. Tot seguit
hi va haver-hi un petit vermut ofert per l’ajuntament.

Des de Santa Pau es va organitzar un autocar per
anar a Barcelona a la manifestació de la Diada. 

La força dels
moviments socials

Des de el 25 de març al’1 d’abril, davant l’edifici
de l’Ajuntament, es va muntar una petita exposició,
cedida per Òmnium Garrotxa, titulada “Salvem els
volcans”.

Aquesta exposició estava integrada dins del projecte
de “Lluites Compartides” creat per Òmnium Cultural
amb l’objectiu de reconèixer totes les lluites que en els
darrers anys han afavorit la cohesió social. 

Òmnium Garrotxa va valorar com a significativa al
nostre territori la que es va generar per salvar els
volcans de la Garrotxa. Aquell moviment social va ser
clau per a la preservació de l’entorn natural més recone-
gut i singular de la comarca i va esdevenir el punt d’inici
per a la creació del Parc Natural de la Garrotxa.
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Llegums

El Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente
amb la col·laboració de
FACYRE, Federación de
Cocineros y Reposteros de
España, ha editat un llibre
sobre llegums de l’Estat
amb IGP, Indret Geogràfic
Protegit i amb el distintiu
DOP, Denominació d’Ori-
gen Protegida, reconeguts
per la Unió Europea.

Dins d’aquest grup
estan el nostres Fesols de
Santa Pau DOP. En el llibre
se’n fa una descripció de
les seves característiques i
propietats i es donen tres
receptes per fer amb Fesols
de Santa Pau, confecciona-
des pel cuiner Roberto
Capone.

Un carpaccio de llagos-
tins amb Fesols de Santa
Pau i cloïsses. Un caneló
farcit de Fesols de Santa
Pau fets puré i uns Fesols
de Santa Pau a la marinera,
amb calamars i llagostins.

Per a poder gaudir
d’uns bons Fesols de Santa
Pau no cal sofisticar-los
gaire, bullits i amb un bon
raig d’oli n’hi ha prou,
però esta força bé que la
seva qualitat sigui recone-
guda més enllà del nostre
país adaptant-los a noves
receptes culinàries.

“Trenquem el Cuc”

El dia 17 de desembre es va celebrar a Santa Pau el tradicional dinar  de
“Trenquem el Cuc, que reuneix participants i seguidors del programa.

“Trenquem el Cuc” és un programa radiofònic que s’emet des d’Olot dirigit per
Josep Guix. El seu eix és el món de la pagesia, on s’analitzen els preus agraris,
donant cabuda a la meteorologia i a curiositats de la cultura popular.

Amb més de quaranta col·laboradors i amb 33 anys a l’esquena, és un dels progra-
mes més emblemàtics de Radio Olot.

J O S E P  R I B E R A  i  P I N Y O L
El dia 8 d’agost va morir Josep Ribera, fundador del

CIDOB, Centre d’Estudis i Documentació Internacional a
Barcelona, del que va ser director 35 anys,  des de la seva
fundació, l’any 1973, fins l’any 2008.

En Josep Ribera i Pinyol va néixer a Sabadell, l’any 1933
i morí a Santa Pau amb 83 anys. Vivia al mas Can Feixes del
veïnat de Pujolars amb la seva esposa Francesca Munt.

Enginyer tèxtil de formació, va dedicar la seva vida a la
lluita i  la defensa dels drets humans. Va ocupar diferents
càrrecs en institucions de la Generalitat i del Estat espanyol
dedicades a la solidaritat i ajuda a persones refugiades.

“Arrelat al camp i a la terra, i amb una vocació interna-
cional formidable, era un home de principis, compromès, just, tossut i pacient”. Francesca
Munt i Banqué  (Santa Pau, novembre de 2017 ).

Fira suspesa
Enguany per primera vegada des de que es celebra la

fesolada, es va haver de suspendre la fira de Sant Antoni per
inclemències meteorològiques. La pluja va fer anul·lar aquesta
festivitat, cosa que no s’havia produït des de les primeres
edicions de la fira, als anys vuitanta.

L’únic acte que es va poder portar a terme fou el concert
de La principal de Salarsa i Déu n’hi duo, celebrat el dissabte
21 de gener a la Sala d’Actes del Centre Cívic de Santa Pau. El
concert fou un èxit de públic i molt aplaudit per tots els assis-
tents i va servir per la presentació al nostre municipi del seu
llibre-disc ‘Déu n’hi Duo…i encara gràcies!’, escrit pel perio-
dista Joan Oller.

Aquest fet no va impedir que bona part dels organitzadors
i col·laboradors de la fira celebressin un dinar de germanor el

dissabte 1 d’abril. Com és tradicional es va aprofitar per fer una sortida lúdico-cultu-
ral i es va visitar els paratges de Santa Fe del Montseny i el Centre de Manipulació
de la castanya de Viladrau, on es va dinar en un conegut restaurant d’aquesta vila.
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La sang és la nostra vida
A Catalunya, tothom dona sang de forma altruista i la rep sense pagar res a

canvi. El nostre és un model altruista, en què milers de donants cada any donen
a canvi de res, per la simple voluntat d’ajudar. 

A Catalunya, ni la donació de sang ni la donació de plasma estan sotmeses a les
lleis del mercat. Cap empresa farmacèutica d’aquí o d’arreu del món comercialitza
ni amb la sang, ni amb les plaquetes ni amb el plasma dels donants de Catalunya.

Per a què serveix la sang:
www.bancsang.net

Estat de les reserves de sang al dia:
www.donarsang.gencat.cat/ca/

El volcà de Santa Margarida passarà a ser propietat pública ja que ha estat comprat per la Generalitat i la
Diputació de Girona al 50%.

Amb aquesta adquisició per part dels estaments públics, es vol evitar els riscos d’una adquisició privada, i
potser especulativa desitjosa de donar-li una rendibilitat econòmica, d’un espai protegit.

El volcà Santa Margarida té un gran valor paisatgístic. Segons paraules del vulcanòleg Llorenç Plana-
gumà:  “el seu cràter únic, fruit de la interacció entre l’aigua subterrània i el magma que ha donat com a resul-
tat un cràter d’explosió, és dels més ben conservats d’Europa”.

Venda del volcà de Santa Margarida
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L E S  D O N E S  A  L A  P O L Í T I C A  M U N I C I PA L  ( V I I )
ESTHER BADOSA I ROMAÑÓ

CONTEXTUALITZACIÓ DE LA
LEGISLATURA 2015

A les eleccions del 2015, es van
presentar els dos mateixos grups que ho
havien fet l’anterior legislatura, és a dir,
UxSP-AM i CiU. En els 9 primers llocs
(regidories que té el poble de Santa Pau),
hi havia  3 i 4 dones respectivament a les
llistes. Destacar que les 3 dones de la llista
d’UxSP-AM estaven entre les 5 primeres
posicions. Amb les resultats d’aquestes
eleccions (7 regidors d’UxSP-AM i 2 per
CiU), a l’ajuntament per primera vegada
hi havia 4 regidores: la Carme Salvador
Mirabet, La Susanna Caballero i Espuña
i la Janina Vílchez Güell per UxSP-AM i
l’Esther Badosa i Romañó per CiU, Així
doncs, es passava de tenir una represen-
tació del 33% al 44% de dones a l’ajun-
tament. I, a més a més, tal com es va
comentar l’any passat, en aquesta legis-
latura per primera vegada a l’ajuntament
una de les regidores va ser nomenada
tinenta d’alcalde, concretament, la regi-
dora Carme Salvador va ser nomenada
segona tinenta d’alcalde; un càrrec que
fins aquell moment no s’havia donat a
cap dona tot i que estès a l’equip de
govern. De les quatre regidores, dues
d’elles ja van ser entrevistades en els
resums de les anteriors legislatures:
l’Esther Badosa (2007-2011) i la Carme
Salvador (2011-2015). Tal i com vam
comentar l’any passat, no va ser possible
publicar l’entrevista de la Sílvia Domè-
nech que va ser regidora durant mitja
legislatura del (2011- 2015), abans que
per motius personals la substituís la
Carme Salvador. Enguany, publiquem
l’entrevista  la Sílvia i les dues entrevistes
que són actuals de les dues regidores que
s’han incorporat a l’ajuntament des de
2015. 

Finalitzem amb aquest lliurament, la
secció de les dones a la política munici-
pal, ja que fins el 2019 no s’acaba aquesta
legislatura i per tant, haurem acabat el
recull d’entrevistes a totes les dones que
des de les primeres eleccions democràti-
ques han estat presents en el nostre ajunta-
ment. Agrair des d’aquí la seva participa-
ció en la secció, i sobretot, agrair tota la
bona feina feta en el desenvolupament de
les tasques que van realitzar en les diferents
regidories en les que van treballar.

SÍLVIA DOMÈNECH ARIMANY
(UxSP-AM) (2011-2015)

– Vas tenir algun recel (pel fet de ser
dona) per formar part d’una candida-
tura?
– No. 
– Què va significar per a tu ser regidora
de l’ajuntament?
– Una oportunitat per conèixer millor el
funcionament dels serveis municipals, i
prendre consciència de les dificultats que
existeixen que des de fora no es veuen.
– Vas sentir-te incòmode en alguna
ocasió pel fet de ser dona i participar en
política? 
– No, en absolut.
– Tenint en compte que la competència
de les persones és el factor més impor-
tant a l’hora de fer un servei a la socie-
tat, creus que la presència de les dones
a la política és important i/ o necessari?
– Sí que ho és, però ni més ni menys que
la dels homes. Igualment que en altres
àmbits, com l'empresarial o l'esportiu, no
considero que la discriminació positiva
sigui una eina valuosa per a la igualtat.
– Recordes algun repte important en quèLe
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Segons l’Institut Català de les Dones,
el nombre de regidores i alcaldesses  a
Catalunya ha anat augmentant, legisla-
tura rere legislatura, tal i com es pot
veure al gràfic de la figura 1, i les nostres
dones, tal com hem pogut veure en
aquesta secció, han participat activament
en aquest augment. Esperem que aquesta
bona feina feta per totes aquestes dones,
sigui un estímul per totes aquelles altres
dones que tinguin inquietuds en aquest
àmbit. Des d’aquí, encoratjar-les per que
participin activament a la política
municipal.

es treballés i que s’assolís en aquella legislatura? I algun en què es
treballés i no s’assolís?
– Molts projectes que es van iniciar en aquella època han pres forma,
així com d'altres idees no van ser possibles. Des de fora tot sembla
fàcil, i tenir idees és només una petita part. El que costa és imple-
mentar-ho.
En són alguns exemples la motxilla de la Blanca, la visita guiada del
fesolaire o el mercat del barri de Can Blanc. Es va desenvolupar el
nou logotip i el domini visitsantapau.
– Com vas portar la compaginació de l’activitat política amb la vida
privada i amb la teva activitat professional?
– Va ser la part més difícil, doncs just acabava de ser mare del meu
primer fill i no sempre podia compatibilitzar totes les meves obliga-
cions. De fet, aquest va ser el motiu principal de deixar de col·laborar
amb el municipi
– Des del teu punt de vista, quins són actualment els reptes en què
s’hauria de treballar des de l’ajuntament de Santa Pau?
– No els conec bé doncs no visc a Santa Pau, però sí que hi tinc
família i hi treballo. Tinc entès que ja s’està desenvolupant el carril
bici entre Olot i Santa Pau, que personalment crec que és un projecte
molt important. També penso que cal crear esdeveniments de quali-
tat que posicionin Santa Pau al mapa de pobles a visitar, com pot ser
la cursa pel cor de la Fageda.

•••

SUSANNA CABALLERO i ESPUÑA  (UxSP-AM)

– Vas tenir algun recel (pel fet de ser dona) per formar part d’una
candidatura? Què significa per a tu ser regidora de l’ajuntament?
– Al contrari, sempre he defensat la igualtat del sexes en tots i cadas-
cun dels àmbits quotidians. Responsabilitat, orgull i sentir-me útil
per tal de poder ajudar al teixit social del municipi.
– T’has sentit o t’han fet sentir  incòmode en alguna ocasió pel fet
de ser dona i participar en política? 
– No, fins a dia d’avui no he rebut cap mena de discriminació ni
negativa ni positiva per el fet de ser dona.
– Tenint en compte que la competència de les persones 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?
– Sí, crec que és important i necessari, tal i com he comentat anterior-
ment, defenso la igualtat de sexes i per tant la competència de totes
les persones alhora de desenvolupar qualsevol tipus de càrrec polític.
– Com portes la compaginació de l’activitat política amb la vida
privada i amb la teva activitat professional?
– La conciliació familiar és un tema més ampli que pertoca a tota la
societat intentar encabir-la en el dia a dia, tanmateix gràcies als meus
companys de grup i als meus familiars, i tot i tenir un horari profes-
sional complicat, puc obtenir temps per poder assolir totes les meves
responsabilitats.
– Des del teu punt de vista, quins són actualment els reptes més
importants de l’ajuntament de Santa Pau?
– Cohesionar els diferents nuclis de població que formen part del

Figura 1. Percentatge de dones regidores (quadre
vermell i línia discontinua) i alcaldesses (cercle blau i
línia continua) en les diferents legislatures durant els
anys 1991 a 2019 a Catalunya.
Font: Institut Català de les Dones. 
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municipi. Aportar recursos per tal de que els veïns es
puguin sentir més identificats amb el municipi. Apropar-
nos si és que és més possible encara a tots els veïns per
tal d’identificar les necessitats presents i futures.
Com a regidora de Can Blanc, Can Jofre i Can Potxa,
solucionar la massificació de cotxes en determinades
èpoques de l’any, principalment a la zona de Can Potxa,
tot i que afecta tot el barri.

•••

JANINA VÍLCHEZ GÜELL (UxSP-AM)

– Vas tenir algun recel (pel fet
de ser dona) per formar part
d’una candidatura? Què signi-
fica per a tu ser regidora de
l’ajuntament?
– Potser el fet en si de ser dona,
no és la causa per la qual vaig
decidir entrar en el món de la
política municipal. Des de ben
petita, he estat involucrada amb
Santa Pau i gaudeixo treballant

pel meu poble. Aquest és el fet principal pel qual vaig
decidir formar part d’una candidatura. De totes
maneres, la presència de les dones en el món de la
política crec que hi ha de ser. És imprescindible que hi
hagi igualtat de gènere, i més en el món de la política.
La paraula regidora per a mi equival a responsabilitat.
Ser regidora t’implica treballar, prendre decisions,
acceptar crítiques, proposar-te reptes,… És una
experiència que crec que tothom hauria de viure, ja
que fins que no ho has experimentat no ets conscient
de la responsabilitat que pots arribar a tenir. 
– T’has sentit o t’han fet sentir  incòmode en alguna
ocasió pel fet de ser dona i participar en política? 
– En tots els actes o ocasions que he participat com a
regidora no m’he sentit incòmode en cap ocasió. 

– 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?
– Penso que és totalment necessari la presència de
la dona en el món de la política. Primer de tot per
igualtat de drets, ja que tant té dret estar en política
un home com una dona. En segon lloc, pel fet de que
com diuen diferents estudis, si les dones representem
la meitat de la població, tenim dret a ocupar la meitat
dels càrrecs públics i d’aquesta manera les dones amb
càrrecs públics exercim de models per a les altres
dones. 
Finalment, el fet de que cada vegada hi hagi més
presència de la dona en diferents càrrecs públics i en
partits polítics. La presència de la dona és necessària
per canviar la manera de fer política i deixar enrere
les desigualtats i discriminacions que tants anys s’han
patit les dones només pel fet de ser dones.  
– Com portes la compaginació de l’activitat política
amb la vida privada i amb la teva activitat profes-
sional?
– En general ho porto bé. No tinc problemes per
compaginar l’activitat política amb la vida personal i
l’activitat professional. També haig de dir que els horaris
de la meva feina no són incompatibles amb l’activitat
a l’ajuntament i per tant tinc temps per dedicar-me a
les regidories que porto.
– Des del teu punt de vista, quins són actualment els
reptes més importants de l’ajuntament de Santa Pau?
– Estic contenta per la feina feta fins ara. Crec que el
repte més important que tenim és continuar treballant
de la mateixa manera i millorant en les qüestions que
potser no s’han acabat d’aconseguir. Penso que per fer
aquestes millores hem de recollir les crítiques o deman-
des que els santapauencs i santapauenques ens puguin
fer arribar. Crec que no es pot fer de cap més manera
que escoltant als veïns i veïnes del poble pel qual treba-
lles dia a dia.
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A Santa Pau s’ha fet…Recital del Grup de Lectura
El dissabte 13 de maig es va

celebrar el recital del Grup de
Lectura que cada any organitza pels
voltants de Sant Jordi, tot i que
enguany es va retardar un xic de la
data habitual.

Aquest acte cultural va consis-
tir en un concert dedicat al cantau-
tor Bob Dylan a càrrec del grup
anomenat Tom Thumb’s Blues,
grup creat expressament per
aquesta actuació i que agafava el

nom d’una coneguda cançó de l’homenatjat. El fet
que es lliurés el premi Nobel de Literatura 2016 a
Bob Dylan va animar als membres del Grup de Lectura
a proposar i organitzar aquest emotiu acte. El grup
en qüestió estava integrat per Adam Bulbena, Miquel
Pascal i Ton Torné, els quals van dedicar tot el concert
a temes populars del cantautor nord-americà, alguns
cantats en versió original en anglès i altres en versió
catalana.

La segona part va consistir en intervencions de
diversos membres i col·laboradors del grup de Lectura
que van recitar, i fins i tot en algun cas cantar o fer
una actuació a mig camí de la dansa i el ball de temes
de cantautors, de poetes o creacions pròpies. 

Aquest recital es va celebrar la tarda del dia esmen-
tat a la Sala d’actes del centre Cívic el qual es va
decorar amb portades de discos de Bob Dylan i
fotografies amb altres músics i cantautors amb els
quals Dylan havia tingut relació al llarg de la seva
trajectòria artística. Un petit refrigeri va posar punt i
final a aquesta trobada.

El Grup de Lectura està preparant noves troba-
des per revitalitzar les seves activitats: comentaris de
llibres, sortides culturals i un nou recital són propos-
tes que esperen fer-se realitat al llarg del proper any.

C U LT U R A
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Pneumònia
La pneumònia és una infecció del pulmó en la qual els espais aeris del

pulmó són ocupats per pus i altres secrecions. Pot ser causada per bacteris
o per virus. En la majoria dels casos es resol després del tractament adequat,
però pot resultar un quadre greu que requereixi  hospitalització en persones
grans o amb malalties cròniques. 

JORDI PUIG I PLANELLES

Quins símptomes ocasiona?
La pneumònia ocasionada per
bacteris acostuma a causar febre
elevada, esgarrifances, tos amb
mucositat espessa o verdosa,
dolor al pit al respirar i malestar
general.

Què he de fer?
Si presenta símptomes catarrals amb febre
elevada que es prolonguen més de 4 o 5
dies, malestar general i tos amb mucosi-
tat espessa, ha de consultar amb els seu
metge de família.

Com es tracta?
La pneumònia bacteriana es tracta amb
antibiòtics. En la majoria dels casos el tracta-
ment pot realitzar-se  en el domicili, i millo-
ren en 2 o 3 dies. 

Acabi tot el tractament antibiòtic indicat
pel seu metge. No ho deixi quan es trobi
millor. 

Poden utilitzar-se també analgèsics per alleu-
jar la febre o el dolor.

Descansi i begui abundant aigua per ajudar
a eliminar les mucositats.  

També pot ajudar fer drenatge postural, és
a dir, descansar sobre el costat sa i anar
canviant de postura, de forma que la part
malalta pugui buidar-se de mucositat.

En casos més greus, cal  l’hospitalització. 

Com es pot prevenir?
Si ja és una persona gran o té malalties
cròniques (cor, pulmons, diabetis, fetge),
pot beneficiar-se de la vacunació contra la
grip i contra el pneumococ, un dels bacte-
ris que poden ocasionar la pneumònia.

No fumi. No begui alcohol en excés. Faci
exercici físic moderat, descansi el que calgui
i begui suficient aigua

FULLS D’INFORMACIÓ PER A PACIENTS - Pots trobar més fulls a la web: www.camfic.cat
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Alcohol 
amb moderació
No hi ha cap consum d’alcohol segur. Per això s’insisteix en un consum

moderat.
Els límits raonables en persones sanes són:
•menys de 4 unitats al dia en homes
•menys de 2 unitats al dia en dones.

Una copa de cervesa, o de vi o de
cava, equival a 1 unitat mentre que
cada copa de destil·lats (com

whisky, brandi, anís, ginebra, etc.) conté 2
unitats.

El consum excessiu de begudes alcohòli-
ques està  relacionat amb moltes malalties,
accidents de trànsit i laborals, violència
verbal o física contra la parella, maltracta-
ment, aïllament i conflictes amb la família, a
l’escola, a la feina. A més, l’alcohol, és un
tòxic que produeix addicció.
En l’actualitat, beure no és un hàbit exclu-
siudels adults, i cada cop més, són els joves
els que consumeixen, principalment els caps
de setmana. 

Què és l’alcoholèmia?
Després de beure, l’alcohol passa a la sang.
L’alcoholèmia és la quantitat d’alcohol per
litre de sang. La legislació espanyola
estableix el nivell màxim per als conductors
no professionals en 0,25 mgr/l. en aire
expirat, que equivalen a 0,5 gr/l. en sang. El
valor més alt d’alcoholèmia s’assoleix entre
30 i 90 minuts després de beure. No existei-
xen mesures que accelerin la seva elimi-
nació.

Qui és un bevedor de risc?
1) Aquell que consumeix habitualment més
de 4 unitats/dia en homes i més de 2
unitats/dia en dones.
2) Aquell que consumeix 6 unitats en homes
o 5 unitats en dones en un dia almenys un
cop en l’últim mes.
3) Qualsevol consum en nens, adolescents
i embarassades.
4) La persona que pren medicaments que
interaccionen amb l’alcohol: antidepressius,
ansiolítics, antihistamínics…
5) La persona que consumeix quan condu-
eix vehicles, manipula màquines o objectes
perillosos, en determinades feines i quan es
practica esport.

Quan és un problema?
1) Si s’utilitza regularment per relaxar-se,
per evitar la tristesa, l’ansietat...
2) Quan no es pot deixar de beure un cop
que ha començat.
3) Si s’ha intentat beure menys sense
aconseguir-ho.
4) Si la persona disminueix l’interès o rendi-
ment en els estudis o la feina.
5) Quan es menteix sobre el consum a la
família, amics o al metge.

On es pot demanar ajuda?
Cal parlar del problema amb la família o
amics. I sol·licitar ajuda al seu metge o infer-
mera.

Puc dir NO

FULLS D’INFORMACIÓ PER A PACIENTS - Pots trobar més fulls a la web: www.camfic.cat
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E L  J U T G E  I N F O R M A
CARLOS RAMÓN FERNÁNDEZ

CARLOS RAMÓN FERNÁNDEZ

Jutge de Pau titular

MOVIMENTS DE REGISTRE CIVIL 2017 EN XIFRES
SECCIÓ I: NAIXEMENTS:   8
SECCIÓ II: MATRIMONIS:  13
SECCIÓ III: DEFUNCIONS: 17
REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES: 230

POSADA AL DIA DELS ÍNDEXS GENERALS
DE LES TRES SECCIONS DEL REGISTRE CIVIL 

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

El ple de l’Ajuntament de Santa Pau, en sessió plenària celebrada en data 8 de març
de 2017 va pendre el següent acord: Aprovació de la proposta de l’alcaldia per elegir
jutge de pau titular i substitut.

Es van presentar 4 candidats que complien els requisits legals establerts en la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i les instàncies s’havien presentat dins
el termini previst.

Una vegada analitzades, es va proposar al ple, l’adopció del següent acord: 1) Elegir
al Sr. Carlos Ramón Fernández i el Sr. Albert Badosa Romañó, com a jutge de pau titular
i substitut, respectivament, del municipi de Santa Pau. 2) Agrair a la resta de candidats,
la seva participació en aquesta elecció.

La presa de possessió com a jutges de pau titular i substitut de Santa Pau, es va efectuar
el dia 30 de maig de 2017, essent la durada en el càrrec de 4 anys, a partir de l’esmen-
tada data. 

Així mateix, també s’informa que a partir de la data 18 de desembre de 2016, el
Jutjat de Pau de Santa Pau es va adherir a l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
núm. 28 de la Vall d’en Bas. En la qual s’inclouen també els municipis de: Les Planes
d’Hostoles, Les Preses, Riudaura, Sant Aniol de Finestres i Sant Feliu de Pallerols.

El domicili social de l’esmentada agrupació és l’avinguda General Estartús, s/n –
17178 Sant Privat d’en Bas.

El dia de la setmana assignat al nostre municipi és els dimarts.

ALBERT BADOSA ROMANYÓ

Jutge de Pau substitut

Una de les primeres tasques del jutge de pau titular,
és la de posar al dia els índexs de Registre Civil de Santa
Pau que no estaven actualitzats des de feia anys.
S’informa que els llibres del registre civil; naixements,
matrimonis i defuncions comencen l’any 1876. 

A causa del seu estat de deteriorament, s’està proce-
dint a descosir els llibres i netejar-los amb sorra de
goma amb un pinzell. Així mateix, on hi havia els espàr-
recs encolar-hi paper japonès, recosir-lo a mà i encolar-
li i folrar la coberta de nou.

EL CROSCAT 19_EL CROSCAT  9/1/18  8:50  Página 42



E S C A C S

Croscat – núm.19

43

ALBERT BADOSA I ROMAÑÓ

Va neixre a Lubny, a la regió de Poltava
d’Ucraïna, el 27 de Juliol de 1904 i va
morir el 4 de Març de 1986.

Fou la segona Campiona del món,
des de 1950 fins a 1953. En la Segona
Guerra Mundial va organitzar un tren
per evacuar els nens del “setge de
Leningrad”. Ella descriu això com el
mes important que havia fet en la seva
vida.
La seva antecesora Vera Menchik va
morir al 1944 durant una incursió aèria,
per la cual cosa, desprès de la guerra,
a l’hivern de 1949 - 1950, la Federació

Internacional d’Escacs va celebrar un Torneig a Moscou per deter-
minar la nova Campiona Femenina, varen competir setze dones de
dotze països, amb quatre jugadores soviètiques que varen ocupar
els quatre primers llocs. Rudenko va anotar nou victòries una derrota
i cinc empats, i va aconseguir el títol de Campiona Mundial fins a
perdre’l amb l’Elisabeth Bykova.

Aquesta posició pertany a la partida: 

Lyudmila Rudenko  -  M. Rowena Bruce, de

l’any 1946, jugat a l’Unió Sovietica, Aquí la

nostra Campiona va trobar la subtil jugada que

va obligar a abandonar a la rival amb pocs

moviments mes. (Dificultat : senzill)                                       

R E S S E N YA  H I S T Ò R I C A  :  Lyudmila Vladimirovna Rudenko

Solució: 
1.Cg5, Dd7; 2.Ch7+, Re7; 3.Df6+, Re8; 4. Df8++

SOPA DE LLETRES:

ÀLBER
AULINA
AURÓ
AVELLANER
CASTANYER
CIRERER
ESCÀCIA
EUCALIPTUS
FAIG
FIGUERA
FREIXE
GRÈVOL
LLEDONER
LLORER
NESPRER
NOGUERA
OM
PI
PLATANER
POLLANCRE
POMERA
PRUNERA
ROURE
SERVER
TRÈMOL
VERN
XIPRER

IMMA CLOS I DUSARAN

Quins arbres podem trobar a Santa Pau? Nosaltres n'hem trobar 27 de diferents!

Solució: 

PA S S AT E M P S
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Sota la llum de l'estel del portal
que reforça la fe de cada instant

esperant aquest Nadal d'incertesa
no podem perdre la il·lusió d'infant.

Escoltant la música del bell cant
que canta la natura , el vent, el sol

el mar, on la sirena missatgera
de la pau, ens portarà un Nou Any.

ROSA FLUVIÀ I AIGUABELLA

Nadal, Pau

Bon Any!
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