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L'Ajuntament
Ctra. de Gaserans, 181

Tel: 972 864 018 - 638 861 051 / Fax: 972 864 616
Correu electrònic: ajuntament@sfbuixalleu.cat

Pàgina web: www.sfbuixalleu.cat

Oficines municipals
Horari: de dilluns a divendres de 9 del matí

a 2 de la tarda i dimarts també de 5 a 8 de la tarda

Arquitecte municipal_Sr. Lluís Figueras
Horari d'atenció al públic: dimarts de 5 a 8 de la tarda

Serveis socials_Treballadora social. Horari: segon, tercer 
  i quart dimecres de mes
  _Educadora social. Horari: quart dimecres de mes 
   _Ambdues amb prèvia citació trucant al 972 129 099

Recollida a domicili de trastos vells
Primer dimecres de cada mes, 
prèvia trucada a l'Ajuntament 

Jutjat de pau_Sr. Jordi Medina

Horari: els dimarts de 5 a 7 de la tarda
prèvia citació a l'Ajuntament

Oficina de correus
Horari: de dilluns a divendres de 2/4 de 10

a 10 del matí

Agutzil de nit_Sr. Josep Negre
Horari: de 11 de la nit de 2/4 de 7 del matí

de dilluns a divendres excepte dies festius
Telèfon: 628 738 737

Sala Polivalent: 972 865 116 
 Horari: de dilluns a divendres als vespres

Altres telèfons d'interès
Parc de Bombers: 972 864 420 / 972 874 085

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

Emergències: 112

Sanitat: 
CAP Hostalric / Sant Feliu de Buixalleu: 972 864 395
CAP Breda: 972 870 450
CAP Arbúcies: 972 162 210
CAP Santa Coloma de Farners: 972 843 016
Central: 061 (24 hores)
Sanitat Respon: 902 111 444

Mossos d'Esquadra: Santa Coloma: 972 181 675

Ensenyament:
Escola Alzines Balladores: 972 864 881
Escola Mare de Déu dels Socors: 972 864 469 / 972 874 130
INS Vescomtat de Cabrera: 972 864 987
Llar d'infants El Patufet: 972 864 435

Altres:
Estació de Servei Gaserans: 972 864 101
Recollida d'animals: 972 340 813
Auto-taxi Jaume: 686 647 861 / 691 133 088
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 Serveis al municipi.-

Relat curt
Hiperrealisme al segle XXI



 Editorial.-
Els restaurants

Bar restaurant La Conna: 972 864 522
Restaurant Grions: 972 865 121

Restaurant Can Puig: 972 860 024 
Restaurant Mas Gelat: 972 871 719

Restaurant Can Masferrer: 972 870 028
Restaurant Els Pins: 647 723 001

Restaurant Rústic Gastro-Bar: 972 874 681

 

Farmàcies de guàrdia

de l'ABS de Breda - Hostalric - Sant Feliu
Horari: de 9 a 21 h de dilluns a diumenge
Farmàcia Joaquim d'Ocon-Encarna Gil 
Santa Fe, 5, RIELLS I VIABREA. Tel. 938 472 294

I les farmàcies d'Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu 
obren els diumenges de 10 a 13 h, segons el 
següent calendari:

 

Farmàcia Maria Victòria Sánchez 
Crta. de Grions s/n (La Conna), 
SANT FELIU DE BUIXALLEU. Tel. 972 865 323
Farmàcia Hostalric 
C/ Mn Cinto Verdaguer, 29, HOSTALRIC. Tel. 972 864 155

Horaris de les misses

Celebració de la paraula els diumenges a les 10 h a Grions i 
a les 11 h a Gaserans. 
Per als horaris en festes assenyalades vegeu la informació 
penjada al plafó de cada església.

Rector de les tres parròquies_Mn. Eduard de Ribot Martínez
Telèfon de la Rectoria (Arbúcies): 972 860 080

 Serveis al municipi.-

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

octubre novembre

desembre

setembre

1) Posar-se en contacte amb l'Ajuntament 
i demanar per l'Ester Fernández, l'Esther 
Gubert, en Sixte Morera, en Josep Riera o 

la Dolors Vilà. 
2) Enviar un correu electrònic a: 

santfeliudiu@gmail.com

El paper utilitzat per a la impressió d’aquest butlletí 
prové de boscos gestionats de forma responsable. 
Ha estat fabricat segons la normativa de compliment 
ambiental EMAS, ISo 9001 de qualitat i ISo 14001 de 
gestió ambiental. 

Una vegada aquest butlletí es converteixi en residu, 
pensa en separar-lo per a la recollida selectiva. 
Contribuiràs així a protegir el medi ambient. 

Estimats lectors, estem molt contents de poder-vos 
explicar que des de l’últim número de la revista hem 
pogut ensumar una tímida i gradual tornada a la 
“normalitat”. Amb tota la prudència davant de re-
brots, reinfeccions, noves variants, restriccions que 
van i venen i mil i un entrebancs pandèmics.

De mica en mica, hem passat d’estar completament 
confinats i amb els ànims decaiguts a imaginar una 
“obertura” que a poc a poc anem notant. Com que 
hem tingut temps per somiar, planificar i enyorar 
tantes i tantes festes i trobades, aquests últims 
mesos ja n’hem pogut fer un tastet. 

Al maig vam celebrar la Jornada Jove i Sant Feliu 
va participar a la jornada europea del “Clean up 
day”. Enguany s’ha netejat la llera de la Tordera 
a l’altura del gorg d’en Perxistor, una activitat per 
conscienciar de la importància de no llençar residus 
a la natura. El mes de juny, de celebrar la joventut 
vam passar a celebrar la vellesa amb la Festa 
d’Homenatge adaptada a la pandèmia, amb concert 
i ronda de carmanyoles, per assaborir els plats dels 
nostres restaurants. Per la Revetlla de Sant Joan, la 
Flama del Canigó va arribar al poble i l’endemà en 
Peyu ens va divertir amb el seu espectacle. Al juliol 
hi va haver una sessió d’autocinema i a partir d’aquí 
les activitats han anat retornant, a poc a poc i amb 
prudència, segons les restriccions de torn.

Veïns i veïnes, malgrat els cops de cintura que tots 
plegats hem de fer, es noten les ganes de festa i de 
gaudir. 

Motxilla ecològica:

Degut a la COVID-19 els horaris o dies d'obertura poden 
canviar. Millor trucar abans per confirmar.
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1- Aprovació de l'acta anterior núm. 8, de data 
30.12.2020.

Punt aprovat per unanimitat.

2- Sorteig dels membres de la mesa electoral per a 
les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar 

el dia 14 de febrer de 2021.

Punt aprovat per unanimitat.

3. Aprovació definitiva del compte general de 
l’exercici 2019.

Punt aprovat per unanimitat.

1- Aprovació de l'acta anterior núm. 1, de data 
20.01.2021.

Punt aprovat per unanimitat.

2- Donar compte dels decrets de l’Alcaldia del 
núm. 492 de 2020 al núm. 112 de 2021.

Els membres del Ple es donen per assabentats per 
unanimitat.

3- Donar compte dels acords adoptats a la Junta 
de Govern núm. 7 de data 15.12.2020.

Els membres del Ple es donen per assabentats per 
unanimitat.

4- Donar compte dels acords adoptats a la Junta 
de Govern núm. 1 de data 16.02.2021.

Els membres del Ple es donen per assabentats per 
unanimitat.

5- Estudi i aprovació definitiva del conveni de 
col·laboració i urbanístic entre l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Buixalleu i Terinver Systems, SL. 

Aquest conveni estableix el règim i les condicions en 
virtut dels quals la finca propietat d’aquesta empresa 
mercantil, que actualment forma part del terme muni-
cipal de Sant Feliu de Buixalleu, arran de les operacions 
de delimitació amb Hostalric, passarà a formar part 
d’aquest terme municipal.  

Punt aprovat per unanimitat.

6- Estudi i aprovació definitiva del conveni de 
col·laboració i urbanístic entre l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Buixalleu i Ferrer Internacional, SA. 

Aquest conveni estableix el règim i les condicions en 
virtut dels quals la finca propietat d’aquesta empresa 
mercantil, que actualment forma part del terme muni-
cipal de Sant Feliu de Buixalleu, arran de les operacions 
de delimitació amb Hostalric, passarà a formar part 
d’aquest terme municipal.  

Punt aprovat per unanimitat.

7- Estudi i aprovació de l’acta de les operacions 
de delimitació dels termes municipals d’Hostalric i 
Sant Feliu de Buixalleu de data 23.09.2020.

Punt aprovat per unanimitat.

8- Estudi i aprovació del conveni entre el Consell 
Comarcal de la Selva i l’Ajuntament per a la dele-
gació de la competència de la recollida i control 

dels animals de companyia abandonats, perduts 
i/o ensalvatgits.

Punt aprovat per unanimitat.

9- Estudi i aprovació de l’adhesió al conveni de 
col·laboració entre l’Agència de Residus de Cata-
lunya i la societat Ecovidrio, SA i a les seves adden-
des.

Punt aprovat per unanimitat.

10- Estudi i aprovació de l’adhesió al conveni de 
col·laboració entre l’Agència de Residus de Cata-
lunya i Ecoembalajes España, SA (Ecoembes) i a les 
seves addendes.

Punt aprovat per unanimitat.

11- Estudi i aprovació definitiva del projecte de 
restitució de les infraestructures danyades pel 
temporal Glòria - camins municipals de primer or-
dre i altres.

Punt aprovat per unanimitat.

12- Estudi i ratificació de l’acord de la Junta de Go-
vern de data 15.12.2020, i de l’anunci d’aprovació 
definitiva de les bases reguladores específiques de 
subvencions a autònoms i persones jurídiques de 
Sant Feliu de Buixalleu per fer front a l’impacte 
econòmic causat per la CoVID-19.

Demana la paraula el cap del grup municipal d’ERC, 
Xavier Santos, que pregunta com funciona el procedi-
ment per poder sol·licitar les ajudes. 

Li respon el regidor del grup municipal de JxSFB, Sixte 
Morera, que detalla àmpliament el funcionament del 
procediment per sol·licitar les subvencions. 

Finalment intervé l’alcalde, indicant que l’objectiu que 
es persegueix amb aquestes subvenciones és que els 
seus beneficiaris siguin gent del poble (bé autònoms, o 
bé empreses amb pocs treballadors). 

Punt aprovat per unanimitat.

13- Estudi i ratificació del decret núm. 25 de data 
26.01.2021.

Delegació puntual al Consell Comarcal de la Selva del 
servei de recollida i tractament de fracció vidre dels 
mesos de gener, març i maig dels punts ja existents 
Les Brugueres-urbanització Can Cadell i Ducat del 
Montseny, pel preu de cada jornada extra de 201,49 € 
(IVA inclòs).

SESSIó EXTRAoRDINÀRIA I URGENT de 20 de gener de 2021

SESSIó oRDINÀRIA de 25 de març de 2021

ASSISTENTS: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester 
Fernández Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.

SECRETÀRIA INTERVENToRA: Pilar Berney Pujol.

ASSISTENTS: Grup JxSFB: Josep Roquet Avellaneda, Albert Fugarolas Bagot, Sixte Morera Vilà i Ester 
Fernández Busquets; Grup ERC-AM: Xavier Santos Rodoreda, Pau Celma Isanda i Anna Santos Rodoreda.

SECRETÀRIA INTERVENToRA: Montserrat Rubiño Gras.
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Punt aprovat per unanimitat.

14- Estudi i ratificació del decret núm. 45 de data 
04.02.2021.

Delegació puntual del servei de recollida i tractament 
de voluminosos de la nau magatzem, pel preu de ser-
vei de 382,73 € (IVA inclòs).

Punt aprovat per unanimitat.

15- Estudi i ratificació del decret núm. 82 de data 
26.02.2021.

PRIMER. L’Ajuntament fa seus els objectius de la Unió 
Europea per a l’any 2030 i adopta el compromís de re-
duir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 
40 per cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de 
l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia 
renovables i l’augment de la resiliència mitjançant 
l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

SEGOn. L’Ajuntament es compromet a elaborar un Pla 
d’Acció pel Clima i l’Energia en un termini màxim de 
dos anys des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del 
document respondrà a les directrius que s’estableixin 
per part de la Comissió d’Energia de la Unió Europea i 
inclourà un inventari base d’emissions i una avaluació 
de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per a la 
realització d’aquestes tasques es comptarà amb el su-
port de la Diputació de Girona, Coordinadora Territo-
rial del Pacte a les Comarques Gironines.

TERCER. L’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu es 
compromet també a elaborar un informe de segui-
ment cada dos anys des de la data d’enviament del Pla 
d’Acció pel Clima i l’Energia que avaluï, monitoritzi i 
verifiqui els objectius.

Punt aprovat per unanimitat.

16- Moció de suport a Pablo Hasél.

Punt aprovat per unanimitat.

17- Moció sobre el maltractament de la banca en-
vers els usuaris. 

Punt aprovat per unanimitat.

18- Precs i preguntes.

Demana la paraula el cap del grup municipal d’ERC, 
Xavier Santos, que pregunta com està el tema de 
l’escola. 

L’alcalde pren la paraula i, després de realitzar un ex-
tens i detallat resum cronològic d’antecedents, exposa 
com en el mes de febrer de 2020, en el marc d’una 
visita realitzada pel  conseller d’Educació (d’ERC) en el 
terreny en el qual s’havia de construir la nova escola 

Alzines Balladores, va anunciar verbalment als alcaldes 
de Massanes i Sant Feliu de Buixalleu, i als regidors 
presents (en presència també d’alguns alumnes de 
l’escola) que l’inici de les obres estava previst per al 
mes de gener de 2021. 

Aquesta notícia va ser rebuda amb gran alegria tant 
pels representants municipals com pels infants, doncs 
la situació provocada pel Departament d’Educació, 
que va suposar que els nens i nenes de Massanes i Sant 
Feliu de Buixalleu passessin d’assistir a classe en una 
escola d’obra (CEIP Mare de Deú dels Socors) a una 
escola en mòduls en pèssimes condicions (CEIP Alzines 
Balladores), era motiu d’un evident greuge comparatiu 
respecte als infants d’altres municipis (Hostalric) que 
continuaven assistint a classe i gaudint d’una escola 
en bon estat. 

L’alcalde prossegueix indicant que, lògicament, eren 
conscients que amb la pandèmia provocada per la 
COVID-19 era de preveure un retard en els terminis 
anunciats pel conseller, però sense rebre cap altra no-
tícia al respecte, la sorpresa va ser que se’ns va con-
vocar a una reunió a principis del mes de desembre 
(2020), on, de forma incomprensible, se’ns va indicar 
que es tornava a començar tot el procediment de zero 
(en concret, que s’iniciava un nou procés participatiu 
per decidir com havia de ser l’escola, quan el cert és 
que el Departament d’Educació l’any 2015 ja ens havia 
enviat un projecte constructiu per tal que en féssim un 
informe). 

A més a més, en la referida reunió telemàtica, el direc-
tor dels Serveis Territorials del Departament d’Educació 
a Girona va estar connectat únicament el temps just 
per fer la presentació, excusant la seva assistència im-
mediatament. En aquell mateix moment l’alcalde va 
decidir que no tenia sentit continuar amb la reunió 
quan el màxim responsable del Departament conside-
rava que l’escola de Sant Feliu de Buixalleu no era una 
qüestió suficientment important com per ser-hi pre-
sent, i un cop exposats aquests motius va abandonar 
la reunió. 

Acte seguit, l’alcalde exposa que va posar-se en con-
tacte telefònicament amb el Departament d’Educació 
per demanar una reunió amb el conseller amb caràcter 
d’urgència. 

Finalitza la seva intervenció indicant que a dia d’avui, i 
suposem que com sigui que s’està pendent de consti-
tuir el nou govern, encara restem a l’espera que se’ns 
concedeixi aquesta reunió. 

@aj_santfeliubuixalleu

Ajuntament Sant Feliu 
de Buixalleu

@AjSFBuixalleu
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D’acord amb el que preveu el Pla d’acció per 
a l’energia sostenible (PAES) de Sant Feliu 
de Buixalleu, per millorar l’eficiència ener-
gètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle, l’ajuntament ha endegat una 
actuació per generar energia fotovoltaica en 
règim d’autoconsum mitjançant la instal·lació 
de plaques solars fotovoltaiques a la seu con-
sistorial. 

L’actuació s’ha dut a terme durant aquest 
mes d’agost. Segons el projecte aprovat, 
s’instal·laran un total de 27 mòduls fotovoltaics 
(54 m2) sobre tres vessants de la coberta de 
l’edifici, fixats a una estructura coplanar, amb 
una potència pic instal·lada de 11,205 kWp i 
una potència nominal de 9.882 W.  

La distribució dels plafons, 9 a la vesant est, 9 
a la vessant sud i 9 a la vessant oest permetrà 
que l’aprofitament sigui més uniforme al llarg 
de tot l’horari de llum solar, amb la peculiaritat 
que els plafons instal·lats, amb microinversors, 
permetran monitoritzar la producció de cadas-
cuna de les plaques, que tots podrem veure a 
través d’una pantalla situada a l’entrada de 
l’edifici. 

L’electricitat generada s’injectarà directament 
al consum de l’edifici, en paral·lel amb la xar-
xa elèctrica convencional. Aquesta instal·lació 

permetrà generar més d’una quarta part de 
l’energia consumida a la seu de l’ajuntament, 
13.316 kwh anuals, amb un estalvi importat, a 
més de reduir les emissions de Co2 en un total 
4,34 tones anuals. D’altra banda, es preveu que 
la inversió realitzada, contractada per un total 
de 19.274,33 € (IVA exclòs) i subvencionada per 
la campanya “Del pla a l’acció” de la Diputació 
de Girona, s’amortitzarà en un període de 10 
anys.

Per als veïns i veïnes, des de l’any 2020 quan 
es va aprovar la modificació de les ordenan-
ces fiscals, hi ha una bonificació potestati-
va d’un 95% de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres per a les sol·licituds que 
incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia solar per autoconsum (no 
aplicable a la totalitat de l’obra).

oBrES D'ArrAnJAMEnt En EL CEMEntIrI DE GrIonS

PLAQUES FotoVoLtAIQUES A L'EDIFICI ConSIStorIAL

Per acord de Ple Municipal es va aprovar la Me-
mòria per procedir a l’adequació i millora del 
cementiri de Grions al municipi de Sant Feliu 
de Buixalleu, elaborada per l’arquitecte mu-
nicipal, Lluís Figueras Bou, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 47.924,18 € (IVA 
exclòs).

Les obres tenen com a objectiu, entre d’altres, 
solucionar els problemes d’estanqueïtat, cons-
truir una nova llosa per a la fossa de l’ossera, 
construir noves voreres i cobertes inclinades, 
reparar i pintar els murs, instal·lar un punt de 
subministrament d’aigua potable, i col·locar 
dos bancs dins del recinte. 

Prèvia la corresponent tramitació administra-
tiva, el dia 27.07.2021 es va signar l’acta de 

replanteig de les obres amb l’empresa adju-
dicatària Excavacions transport i obra pública 
Tarres, SL, per un import de 37.746,69 € (IVA 
inclòs), que s’iniciaran el dia 03.09.2021, i amb 
termini d’execució previst de 3 mesos. 

FrAnGES DE ProtECCIó
Seguint el Programa de Franges aprovat, 
aquest any s’ha executat la neteja de les fran-
ges de protecció que han estat objecte de 
subvenció, de les urbanitzacions de Buixalleu, 
Rio Park i Ducat del Montseny per un import 
d’adjudicació de 13.135,52 €, dels quals hem 
obtingut una subvenció del 38,07 % (5.000 €).  
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CESSIó D’Un ESPAI A L’ASSoCIACIó DE JUBILAtS

rESoLUCIó DE LES SoL·LICItUDS DE SUBVEnCIonS A AUtÒ-
noMS I PErSonES JUrÍDIQUES PEr FEr Front A L’IMPACtE 
EConÒMIC CAUSAt PEr LA CoVID-19

AJUtS JUVEnILS PEr A LA ForMACIó En EL LLEUrE

ContrACtACIó DE PErSonAL D’EStIU A L’AJUntAMEnt

Des de l’any 2018, tenim una associació de ju-
bilats al poble, la qual ha mostrat gran interès 
i ganes de fer activitats, i s’ha convertit en una 
entitat aglutinadora d’un col·lectiu que fins lla-
vors no tenia una entitat de referència. Des de 
ja fa temps, demanaven tenir un local per al 
seu ús i per poder-hi fer activitats regulars, com 
cursos de formació i trobades.

Així, es va consensuar amb l’Associació de Jo-
ves de Sanfa i l’Associació de Jubilats compar-
tir l’espai social de Grions, ja que les activitats 
que desenvolupen les dues entitats són per-
fectament compaginables. D’aquesta manera, 
aquest espai passa a ser el local de referència 

de les dues as-
sociacions. Serà 
un punt de tro-
bada per a dos 
col·lectius im-
portants del po-
ble, els joves i els 
més grans. 

Per acord de la Junta de Govern de data 15 de 
desembre de 2020 es van aprovar les bases re-
guladores de la subvenció. Aquesta línia esta-
va destinada a qualsevol veí del municipi que 
tingués la seu social del seu negoci al poble i 
tenia com a objectiu pal·liar l’impacte econò-

mic causat per la Covid-19 durant l’any 2020. 
Es van presentar un total de 5 sol·licituds. Per 
Junta de Govern de data 11 de maig de 2021 es 
va resoldre concedir 5 ajuts segons condicions i 
supòsits definits en les bases de la convocatòria 
per un import total de 4.313 €.

L’àmbit del lleure és una oportunitat laboral 
per al col·lectiu més jove de la societat, per la 
qual cosa és important fomentar-ne la forma-
ció. És per això, i per tal que al casal d’estiu mu-
nicipal hi hagi monitors i monitores del poble, 
que aquest any s’han concedit dues subven-
cions del 100% del cost a dos joves del municipi 

per formar-se en aquesta matèria:

- Josep Gascón, de la urbanització de Can 
Cadell, per al curs de director de lleure.

- Ansel Diao, de la urbanització Can Nogue-
ra, per al curs de monitora de lleure.

Les places per a les vacances d'estiu dels agut-
zils i d’administració general han estat cobertes 
mitjançant concurs per l’Enric Roquet i la Car-
me Taberner, respectivament.

Per realitzar l'activitat de casal d'estiu, s'ha 
contractat com a directora l'Ana Márquez, com 
a monitors la Sara Negre, en Josep Gascón i 

l’Anna Vieco. A més, en Josep Gascón també ha 
fet les pràctiques del curs de director de lleure.

També s’han contractat dos joves dins el pro-
grama Brigada Jove, l’Ansel Diao com a premo-
nitora i l’Aina Pla com a auxiliar de l’agutzil de 
dia durant el mes de juliol.

FrAnGES DE ProtECCIó tALLErS DE MEMÒrIA PEr A LA GEnt GrAn
Des de l’Àrea de Gent Gran, i vist que aquest 
col·lectiu va rebre amb gran acceptació l’any 
passat el taller de memòria que es va portar a 
terme, s’ha decidit seguir apostant per organit-
zar aquest programa durant els mesos d’abril a 
juny. Així mateix, també se n’ha programat una 

nova edició que tindrà inici el mes de setembre.

Aquests tallers són organitzats i subvencionats 
per l’Ajuntament amb la formació de la Creu 
Roja.
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VISItA VIrtUAL: LLoCS D’IntErÈS DEL MUnICIPI
Us convidem a visitar virtualment els següents 
llocs d’interès del municipi: 

- Parròquia de Gaserans

- Parròquia de Grions

- Parròquia de Sant Feliu de Buixalleu

- Gorg d'en Perxistor

- Ermita de Santa Bàrbara

- Ermita de Sant Romà

- Ermita de Sant Segimon del Bosc

Des de l’ordinador, el mòbil o la tauleta, utilit-
zant Google Maps, apareix una fitxa amb fo-
tografies, tant interiors com exteriors dels llocs 
d’interès, i també en trobarem unes les quals 
ens podrem endinsar dins un espai de 360º 
per poder-nos desplaçar per tot l’espai. A més 
a més també trobarem les seves ressenyes, te-
lèfons i horaris que s’aniran actualitzant.

L’AJUntAMEnt DE SAnt FELIU DE BUIXALLEU JA éS 
EntItAt DE rEGIStrE DE CErtIFICAtS IDCAt
L’idCAT és un identificador digital que s’instal·la 
al vostre navegador tot garantint la vostra 
identitat a Internet i us permet accedir als di-
ferents tràmits i gestions que ofereixen moltes 
administracions públiques.

Com el puc sol·licitar?

1- Registrar les vostres dades a la sol·licitud 
que trobareu a: https://cutt.ly/CbKbjSA

2- Demanar cita prèvia a l’Ajuntament al  
972 864 018 o a  l’adreça electrònica ajun-
tament@sfbuixalleu.cat  (o a qualsevol altra 
entitat de registre).

Per validar les vostres dades és necessari 
que l’interessat es personi a les oficines de 

l’Ajuntament i que presenti la documenta-
ció original identificativa (DNI, NIE, passa-
port).

3- Un cop validades, podreu efectuar la des-
càrrega/instal·lació del certificat en el vos-
tre ordinador.

Per a més informació podeu trucar a 
l’Ajuntament o visitar la web: https://cutt.ly/
obKQF6K

InStAL·LACIó D’Un CArtELL 
InForMAtIU En EL GorG 
D’En PErXIStor
Coneixes el Gorg d’en Perxistor? I la història re-
lacionada amb el Cap d’Estopes?

En els darrers anys, des de  l’Ajuntament, s’han 
fet diverses obres per posar en  relleu el patri-
moni històric i cultural de l’indret, com la de-
limitació de l’espai, arranjament de l’escenari, 
neteja i reparació del mural, etc.

La darrera acció ha estat instal·lar un cartell ex-
plicatiu amb la història i llegenda.
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ON VA?

FRACCIÓ RESTA

Tovalloletes 
humides

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Planta de tractament:
Fracció Resta

Dipòsit 
controlat

ON VA?

PAPER I CARTRÓ

Revista

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

Planta de reciclatge:
Paper

Planta de triatge:
Paper

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Paper i cartró reciclat

ON VA?

DEIXALLERIA/PUNT VERD

Planta de reciclatgeEmpresa 
especialitzada

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Paella

Alumini reciclat

Safates de 
porexpan

ON VA?

ENVÀS LLEUGER

Planta de reciclatge:
Plàstic

Planta de triatge:
Envasos lleugers

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Porexpan reciclat

Vidre reciclat

Ampolla de 
vidre

ENVÀS VIDRE

ON VA?

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Planta de reciclatge:
Vidre

Planta de triatge:
Vidre

Residu, on vas?
Podeu consultar la web residuonvas.cat si teniu 

dubtes d'on va algun residu.

Cafè (marro)

ON VA?

FRACCIÓ ORGÀNICA

QUIN PROCÉS SEGUEIX?

Compostador

EN QUÈ ES TRANSFORMA?

Compost

* PeR QuÈ ReCiCLaR BÉ?
Separar bé els residus a casa nostra és afavorir el seu reciclatge i/o tractament adequat, és reintroduir 
al cicle de producció i consum productes i materials que han estat fets servir, no necessitem i ens en 
volem desfer.

Per tant, podem afirmar que el residu no es llença, s’aprofita i/o es tracta adequadament. A partir 
d'aquesta afirmació, comprendrem que qualsevol objecte o producte una vegada ja no el necessitem, si 
el dipositem en el lloc correcte, facilitem que comenci un nou cicle: el del seu aprofitament.

A Catalunya, 1 de cada 3 quilos de residus que generem es reciclen i, a més, cada vegada generem 
menys residu. I abans de llençar res, estiguem ben segurs que no li podem donar un nou ús.

Cada un de nosaltres tenim la responsabilitat de dipositar el residu correctament i millorar dia a dia fent-
ne menys. És molt important que en el moment de comprar tinguem en compte reduir la quantitat de re-
sidu que s'haurà de llençar. Separar bé també vol dir generar menys i en qualsevol cas, un residu tindrà 
una llarga vida si el dipositem en el lloc correcte, sortirà més barat al municipi i s'aprofitarà correctament 
per fer nous productes. Així doncs, obrim tot un cicle als residus, tota una nova oportunitat.
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GrUP DE JxSFB

GrUP D'ErC-AM

Des del Grup de Junts som molt conscients de 
la problemàtica que afecta el nostre municipi 
amb les deixalles. 

El passat mes de març, i donat que l’empresa 
que fins aleshores feia la recollida, NoRA, ens 
va comunicar que si no pagàvem un increment 
del 46%, ens deixava de fer el servei, vàrem en-
tendre que estàvem davant l’oportunitat per 
implantar el canvi de model. 

I en conseqüència vàrem prendre dues deci-
sions. La primera, buscar una nova empresa que 
de forma temporal ens seguís prestant el servei 
tal com es feia (actualment amb millors resul-
tats dels que teníem amb NoRA), i la segona i 
més important, plantejar-nos un canvi de mo-
del que ens portés cap a un sistema de recollida 
més eficient i que augmentés exponencialment 
el reciclatge, per tal d’assolir els percentatges 
requerits per llei, i alhora evitar les penalitza-
cions que imposen si no els compleixes.

Tots els estudis coincideixen que el model que 
funciona millor és l’anomenat porta a porta, 
que, en el cas de Sant Feliu, i per la configuració 
del poble, es dirà “casa a casa”, i amb aquest 
objectiu estem treballant per tal de poder im-
plantar aquest nou sistema de recollida al més 
aviat possible. 

Malauradament, i justament 
degut a l’especial configura-
ció del poble, format majo-
ritàriament per masies disse-
minades, fa que no existeixi 
cap precedent que puguem prendre com a mo-
del, cosa que ens obliga a plantejar una solució 
que serà innovadora i pionera per a municipis 
com el nostre, augmentant la complexitat del 
plec de clàusules tècniques necessari per treure 
a licitació el contracte.

Això comportarà que la implantació del nou 
servei s’endarrereixi respecte a la data prevista, 
però alhora ens garanteix que l’empresa adju-
dicatària prestarà el servei d’una forma ade-
quada als objectius que perseguim, i que ho 
farà per un import just. 

Aquests darrers mesos estem comprovant com 
ha augmentat el volum de deixalles en els 
contenidors, conseqüència de l’actitud incívi-
ca d’alguns ciutadans dels municipis veïns que 
ja han instaurat el porta a porta, però volem 
transmetre que aquest és un tema prioritari 
que estem treballant dia a dia, al que posarem 
fi amb la implantació del “casa a casa”.

Cal que tinguem una mica més de paciència, 
però entre tots aconseguirem un municipi més 
net i més ambientalment sostenible. 

Comencem aquest text fent un recordatori a la 
gent de Sant Feliu perquè, com a grup d’ERC, 
ens hauria agradat que la nova escola ja fos 
una realitat. Tots aquests anys les administra-
cions públiques, la nostra també, no han sabut 
consolidar el projecte, deixant que l’alumnat 
del nostre municipi no sàpiga què és una escola 
en condicions.

Fa una mica més d’un any, el grup d’ERC va pre-
sentar dues mocions, una per a la millora dels 
punts de recollida de les escombraries i l’altra 
per gestionar els abocaments incontrolats. En 
aquell moment l’equip de govern va rebutjar 
les nostres propostes, argumentant que calia 
fer un pas endavant cap al sistema porta a por-
ta. Ens van comunicar que a partir del mes de 
març començarien a posar en marxa el nou sis-
tema de recollida. En aquests moments, encara 
no sabem quan es durà a terme el canvi. Hem 
de dir que Europa demana que l’any 2023 es 
garanteixi una recollida selectiva de deixalles 
del 60%. Amb aquesta dinàmica de treball serà 
difícil assolir-ho.

En els pobles veïns s’estan fent gestions per in-
centivar la ciutadania que instal·lin fotovoltai-
ques, com per exemple aplicant descomptes a 
l’IBI durant 5 anys. Pensem que donar suport 
a aquestes propostes afavoreix tenir un poble 

més sostenible.

Durant aquest temps de pandèmia, en què 
molts de nosaltres ens hem vist obligats a fer 
teletreball, s’ha fet evident la deficient conne-
xió a les xarxes arreu del municipi. Cal pensar 
en resoldre aquest tema amb la major brevetat 
possible.

Quan estem escrivint aquestes ratlles, encara, 
no tenim cap notícia sobre els pressupostos 
d’aquest any. L’any passat els van aprovar el 
mes de novembre. El més clar i lògic és donar la 
seva conformitat a principis d’any, ja que ente-
nem que els pressupostos són l’eix vertebrador 
per dur a terme totes les infraestuctures i ser-
veis del municipi. Una bona planificació és un 
garantia d’organització i millora.

Ens congratulem de la sortida de la presó 
dels nostres presos/es polítics, esperant que 
l’amnistia sigui el proper pas.

Desitgem que passeu un bon estiu, marcat 
per la postpandèmia, on el seny hauria de ser 
present més que mai i així evitar nous confina-
ments.

Salut i república!
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s’impulsa el projecte brigada 
Jove, que ha donat lloc a la 
contractació de 2 joves durant el 
juliol
Clara Romaguera tècnica compartida de Joventut

Per primera vegada, l’Àrea de Joventut de 
Sant Feliu de Buixalleu duu a terme el projecte 
brigada Jove amb l'objectiu d’augmentar 
les oportunitats d’accés al treball de les persones 
joves de 16 a 20 anys del poble. El col·lectiu jove 
presenta grans dificultats a l’hora d’incorporar-se 
al mercat laboral i és per això que l’Ajuntament 
fa una aposta per oferir una primera experiència 
laboral pels i les joves. 

Enguany s’ofereixen dues places per treballar 
a mitja jornada durant el mes de juliol, una de 
premonitor/a al casal d’estiu i una d’auxiliar 
d’agutzil. Els i les joves s’han inscrit a les places i 
s’ha fet un procés de selecció on han participat 
un total de 5 joves. 

Les tasques que han desenvolupat s'han fet sota 
supervisió dels respectius responsables i s'han 
dut a terme en serveis municipals, fet que ser-
veix per acostar als i les joves a aquest ens local 
des de dins. En cada cas els joves compten amb 
l'assessorament i acompanyament de treballa-
dors municipals i de la tècnica de joventut. 

L’Ansel i l’Aina són les dues joves seleccionades 
per a la Brigada Jove 2021. L’Ansel ocuparà la 
plaça de premonitora del casal d’estiu que or-
ganitza l’Ajuntament i destaca que per a ella 

“és un plaer tenir l’oportunitat de formar part 
del casal municipal d’aquest estiu”. L’Aina, que 
donarà suport a les tasques d’agutzil de dia, ex-
plica que va sentir “una gran emoció i eufòria en 
tenir l’oportunitat de treballar per primer cop”. 

Aquest projecte també va acompanyat d’una 
sessió formativa per tal d'afavorir que les perso-
nes contractades adquireixin competències pro-
fessionals bàsiques i habilitats per a la vida per 
tal de complementar el seu pas laboral. 

Em pots escriure a cromaguera@selva.cat 
o trucar al 600 904 176.

El nou logotip de 
l'Àrea de Joventut de 
l'Ajuntament, després del 
procés participatiu on van 
votar 52 persones, es va 
escollir amb un 67,3 % la 
següent proposta:

Aquesta imatge pretén 
poder fer visible les ac-
cions que es desenvolu-
pen des de l'Ajuntament 
en aquest àmbit, no com 
a un nou col·lectiu juve-
nil, sinó com a imatge 
coorporativa.

servei d'atenció
Sou joves i necessiteu asses-
sorar-vos sobre cerca de fei-
na, formació i/o altres inquie-
tuds, contacteu amb la Clara!

Petits implicats
Durant els mesos de maig i 
juny es va dur a terme el pro-
jecte Petits implicats amb 
l'alumnat de 6è de l'escola 
Alzines Balladores.  

on van reflexionar sobre di-
ferents nivells de participació 
i es va fer un procés per deci-
dir les activitats que es van fer 
a la festa de final de curs per 
cada cicle de l'escola.

Proposar, prioritzar, decidir i 
organitzar! 

aquesta iniciativa ofereix una primera experiència laboral a joves de 16 a 
20 anys de sant Feliu de buixalleu

instagram
A @Joventut_sfbuixalleu 
podràs estar al dia de les acti-
vitats que fem per 
als joves del poble 
i de la informació 
d'interès juvenil.
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Ja s'ha acabat el curs 2020-2021, un curs ple 
d'incertesa i amb grans dosis d'adaptació 
per part de tota la comunitat educativa, 
però sobretot per part de les nenes i els 
nens de l'escola.

Els infants de l'escola Alzines Balladores 
han estat els veritables campions i  campio-
nes d'aquesta nova versió de curs. Han tret 
profit de les noves possibilitats, de les noves 
combinacions i tot el positivisme possible, 
malgrat les restriccions a les quals hem estat 
sotmesos/es com a col·lectiu.

Han estat gaudint de les activitats proposa-
des i tot el que hem pogut fer a l'aire lliure 
ha estat aprofitat com mai!

Us deixem imatges d'aquestes propostes 
que ens han permès gaudir del nostre en-
torn proper i, quan ha estat possible, gaudir 
de sortides a llocs més allunyats.

Felicitats, nenes i nens! Fins al curs vinent! 

El passat 30 de juny vam tancar la nostra etapa com a 
equip directiu de l’escola Alzines Balladores, un pro-
jecte engrescador que ens ha permès somiar bona 
part dels dies i que ens ha desvetllat alguna que 
d’altra nit dels darrers nou anys.

Que un centre millori i tiri endavant és mèrit de tots 
i totes. És el resultat de la feina diària i constant de 
tot el col·lectiu de persones: dels/les alumnes i famí-
lies, AMPA, dels/les mestres, l’EAP, l’administrativa, 
la conserge, el servei de neteja, menjador, transport, 
brigada municipal, Ajuntaments,... És en aquest punt 
que volem manifestar el nostre agraïment a totes i 
tots plegats ja que heu fet que cada festa, activitat, 
proposta, objectiu, ... sigues més fàcil i possible. Real-
ment ens hem sentit acompanyades i estimades!

Durant aquests anys hem pogut viure i comprovar, 
més que mai, que la tasca directiva és un servei a la 
comunitat. És dedicar hores i esforços per a un objec-
tiu col·lectiu de gran envergadura i de responsabili-
tat: l’educació dels nostres infants. Ells i elles sempre 
han estat i seran el nostre motor i guia. Gràcies per 
haver caminat al nostre costat!

I per últim, unes sinceres disculpes pels errors que 
hem comès que de ben segur hauran estat fins i tot 
més dels que hem identificat.

Desitgem molta sort i molts encerts al nou Equip Directiu. 

Ha estat un plaer compartir els nostres propòsits amb 
tots/es vosaltres i esperem que ben aviat sigui una 
realitat la construcció de l’escola nova.

Salut i bon curs! 

Sandra - Piti - Irene

Des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i en 
concret, des dels diferents regidors/es d’ensenyament 
que han anat passant, sempre hem vetllat pel bé 
comú de l’escola, entenen que la relació entre amb-
dues parts havia de ser bona. Volem agrair a l’equip 
directiu els anys de dedicació al seu càrrec. Han estat 
moltes hores de treball conjunt, de cooperació i coor-
dinació sempre mirant pel bé comú de la comunitat 
educativa. 

Una de les diferents tasques de la direcció d’un cen-

tre educatiu és la coordinació amb múltiples serveis 
externs i entre d’altres amb els ajuntaments dels mu-
nicipis on estan situades les escoles. En aquest cas, 
aquesta tasca ha sigut doble ja que l’escola Alzines 
Balladores és compartida amb dos municipis. 

El camí no sempre ha estat fàcil, ens hem trobat obs-
tacles que hem intentat solucionar de la millor mane-
ra possible. Des d’aquí, donem les gràcies a la Irene, 
la Piti i la Sandra pel seu suport i la seva paciència 
tots aquests anys. 
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La nostra escola s’anomena les Alzines Balla-
dores i aquest nom sorgeix de la llegenda que 
porta el mateix nom. Des de l’inici del centre, 
s’ha anat treballant la llegenda perquè els nos-
tres infants coneguin aquesta història, i aquest 
curs  2020-21, l’alumnat de 6è ha fet un pas en-
davant fent-ne un treball específic dins l’àrea 
de llengua catalana. 

Han fet una versió teatralitzada de la llegenda, 
i sabeu com ho han fet? Doncs fent recerca so-
bre les diferents fonts escrites del municipi en 
què es parlava de la llegenda. Després n’han 
escrit el text: s’han inventat uns diàlegs dels 
personatges que hi apareixen per tornar-la a 
explicar d’una altra manera. Un cop finalitzat 
el text, vam començar els assajos, les gravacions 
en diferents espais de Gaserans i ha quedat un 

treball molt bonic i de llegat d’aquest alumnat 
que ja marxa del centre.

Per fer tota la part escènica hem comptat amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Fe-
liu de Buixalleu, de la família de la granja de 
Can Matauet, la família Arcega-Masmiquel i de 
l’Esbart Dansaire Montsoriu, els quals ens han 
cedit el vestuari de les noies.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Podeu veure el vídeo en el 
següent enllaç:

https://ja.cat/KEvfJ

Enguany, i en col·laboració amb l’escola Alzi-
nes Balladores, s’ha endegat un nou projecte 
de col·laboració per editar punts de llibres per 
celebrar la Diada de Sant Jordi.

Els alumnes de 5è i 6è de l’escola, i emmar-
cat en les classes de Visual i Plàstica, van dis-
senyar punts de llibre. De totes les propostes 

creades, els mestres de l’escola van escollir-
ne 20. Aquests van ser editats i impresos per 
l’Ajuntament i repartits als veïns del poble i es-
cola.

En agraïment a la predisposició mostrada pels 
alumnes, se’ls va obsequiar amb jocs per a la 
classe. 

L'ESCoLA HA EDItAt Un VÍDEo DE LA LLEGEnDA DE LES 
ALZInES BALLADorES

PUntS DE LLIBrE PEr A LA DIADA DE SAnt JorDI
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El llibre “Institut Vescomtat de Cabrera 
1995-2020” ja és una realitat. Va ser presen-
tat el passat dissabte 19 de juny a les 19 h al 
pati de l’Institut. En realitat els 25 anys els 
va fer el curs passat, 2019-20, quan tots es-
tàvem immersos en el confinament per cau-
sa de la pandèmia del Coronavirus-19. Un 
cop començat el curs no volíem deixar passar 
l’oportunitat de celebrar aquesta efemèride 
i una comissió de professors del centre vam 
decidir editar un llibre commemoratiu que 
recollís tots aquests 25 anys.

El podreu trobar ben aviat, en format digital, 
a la pàgina web del nostre institut https://
agora.xtec.cat/insvescomtatdecabrera/. El 

llibre fa un recull de les vivències, la història, 
els protagonistes, les activitats realitzades, 
les experiències, els projectes, les fotografies 
d’aquests 25 anys d’institut al municipi. 

A la pàgina web també hi trobareu l’enllaç 
per baixar-vos un joc anomenat “Vesjoctat”. 
És un videojoc elaborat des de zero pels 
alumnes de 4t de l’optativa d’informàtica i 
de Visual i Plàstica (Jaume Comas Canaleta, 
Ferran Cros Ramió, Joan Hernández López, 
Rafa Montero Fuentes i Martí osuna Saa-
vedra), que es van engrescar a col·laborar a 
fer alguna activitat per commemorar també 
aquest aniversari. 

L'institut Vescomtat 
de Cabrera 

Vols participar 
a Sant Feliu 

Diu?

Envia’ns ho a 
santfeliudiu@gmail.com 

Anima’t
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El passat dissabte 8 de maig vaig participar, 
juntament amb altres voluntaris, a netejar una 
part de la llera del riu Tordera. Avui faig aquest 
escrit perquè considero que és una activitat 
molt útil i necessària per mantenir net l’entorn 
del nostre municipi.

Malauradament hi ha moltes deixalles i residus 
per recollir. No podem continuar fent malbé el 
medi ambient. És per això que tots els pobles 
s’haurien d’organitzar per recollir les seves prò-
pies deixalles.

Cuidar i respectar l’entorn és responsabilitat de 
tots si volem tenir un futur millor.

JornADA: CUIDEM L'Entorn_8 de maig
Laura Muniesa de Can Muniesa

A conseqüència de la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19 i seguint les indicacions de les 

autoritats sanitàries, tant l'Ajuntament com les 
entitats del poble s'han vist obligades a anul·lar 

o adaptar les activitats.

Aquesta ha estat la segona edició del 
programa Cuidem l'entorn. Enguany 
va ser programada dins el let's Clean 
up europe!

Aquest any han participar 38 voluntaris, 
dividits en 2 grups per cobrir més espai. 
Es van recollir un total aproximat de 530 
quilograms de deixalles repartides per la 
llera i entorn proper del riu Tordera.

Gràcies a tots els voluntaris!
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La trobada jove va ser súper interessant. Vam 
fer moltes activitats, primer vam personalitzar 
unes bosses de tela, després un noi molt agra-
dable ens va explicar com es fan les animacions 
per ordinador. Una altra activitat era relacio-
nada amb el món dels discjòqueis, n’hi havia 
un i ens va ensenyar com funciona la taula de 
mescles i ens va deixar experimentar, em va 
semblar fascinant, va despertar l’interès de la 
majoria de nosaltres.

I per rematar va venir un mag que ens va fer 
trucs de màgia mentre feia bromes que ens 
feien pixar de riure. Va ser una trobada espec-
tacular, animo a tots els joves de Sant Feliu a 

venir a aquestes trobades que son genials, les 
activitats son increïbles.

JornADA JoVE_15 de maig
Clàudia Ramirez de la urbanització Ducat del Montseny
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Enguany ha estat la primera vegada que he 
participat a l’Homenatge de la Vellesa, que ha 
sigut, tot i las dificultats de la CoVID, una festa 
espectacular. Molt ben organitzada, amb segu-
retat, alegre, distreta i divertida, amb una gran 
orquestra com la Maravella.

Com cada any, la festa s’ha acabat amb un gran 
dinar. Enguany no ho hem pogut celebrar tots 
junts, però sí que l’Ajuntament ha tingut la 
brillant idea de preparar-lo i celebrar-lo indi-
vidualment.

Aprofito aquesta ocasió per donar les gràcies a 
l’Ajuntament una vegada més.

Salutacions, 

Benet Freixas, de Mas Assumpció

Hola! Som en Jordi i la Teresa de Can Molins de 
Grions, i aquest any ens hem estrenat a la festa 
dels avis! És una festa que sempre ens ha agra-
dat molt perquè la recordàvem de quan acom-
panyàvem els avis de casa, i ara ja hi som no-
saltres (semblava que no havia d'arribar mai!). 
Aquest any, tot i la pandèmia, ha estat molt bé! 
Concert de la Maravella, molt maco, i després 
un bon dinar a casa amb la família! Esperem 
que l'any que ve es pugui celebrar amb norma-
litat! Gràcies!

"L'any 2020 no vam poder fer la Festa 
d'Homenatge a la Vellesa, però enguany 
volíem recuperar una de les festes més em-
blemàtiques del nostre municipi, ja que la 
gent gran es mereixien un gran dia. Doncs 
es va programar amb un format reduït 
l'edició conjunta de la XLVII i XLVIII.

Va ser atípica, només es va programar el 
concert de l'Orquestra Maravella i es va fer 
entrega del detall i del dinar per emportar. 
No vam poder celebrar tots plegats aquest 
dia, però tots ho van poder fer amb les se-
ves famílies."

FEStA D'HoMEnAtGE A LA VELLESA_6 de juny

Autor: Arxiu orquestra Maravella
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Autor: Arxiu orquestra Maravella

Era la primera vegada que assistíem a la Festa 
Homenatge a la Vellesa. Va ser tot un plaer po-
der compartir un dia tan especial amb la gent 
del poble, tot i ser una festa atípica degut a les 
restriccions. Ens ho vàrem passar molt bé i vam 
sortir molt contents, amb ganes que arribi la 
propera i gaudir encara més. Moltes gràcies a 
tots.

Pere Aliaga i Paqui Clemente, de Can Candela 

Hola, amics i veïns!  Com tots sabem continuem 
amb la pandèmia, però tot i així hem tingut Fes-
ta de la Vellesa, aquest any sí, ja que l'any pas-
sat no va poder ser. Pel motiu que tots sabem, 
va ser una festa diferent, molt diferent. Les 
mestresses aquell dia no vam cuinar, ja que ens 
el van donar fet i ben presentat. La vam gaudir 
al màxim. Donem les gràcies a l'Ajuntament i 
col·laboradors per la feinada i la bona organit-
zació que hi va haver, i no diguem de l'obsequi, 
molt encertat i crec que del gust de tothom. 
Cuidem-nos tots molt i recordeu... mascareta, 
distància i mans netes.

Maria Saurí i Josep Juanhuix, de Can Cerdanya

Ens adrecem a vosaltres per fer-vos saber que 
estem molt agraïts per l'atenció que ens heu 
mostrat fent arribar a casa nostra  aquest bonic 
detall.

Considerem una mostra d'atenció cap a nosal-
tres i a totes les persones grans del municipi.

Valorem molt l'atenció i l'apreci que teniu cap 
a aquest  col·lectiu d'avis que, tant han fet pel 
poble i per la gent jove.

Aquest acte de generositat per part de 
l'Ajuntament, és una mostra que estimeu i va-
loreu molt a la gent del poble.

Nicolau Ferrer i Dolors Vilà, del Baix Montseny

Menjar per emportar

És un sistema de compra avançada de dinars, 
sopars, còctels i experiències, pel qual la ma-
joria de bars i restaurants van optar fins que 
poguessin obrir les portes al públic. 

Aquesta modalitat que van escollir molts bars 
i restaurants per poder subsistir té també be-
neficis o descomptes que el propietari posa a 
disposició del consumidor per fer més atractiva 
la seva compra. 

Aquest any, degut a la pandèmia, es va esco-
llir aquesta modalitat per portar a terme el di-
nar de la festa dels avis. Els restauradors vam 
gaudir de poder tornar a preparar el dinar per 
a la gent del poble, però vam trobar a faltar 
el caliu de la festa i el contacte amb la gent. 
Malgrat això, és una nova experiència que va 
sortir bé. 

Esperem que el dinar preparat pels restaurants 
Grions, Masferrer i Can Puig agradés a tothom 
i que la pròxima pugui ser com els altres anys. 

Salut per a tots i fins a la propera! 

Jordi Martínez, d'El Rieral

Van assistir a la festa 135 persones i es 
van servir un total de 160 dinars.
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FLAMA DEL CAnIGó. CronoLoGIA 
D’UnES EMoCIonS_23 de juny
Pepo Bernabeu de la urbanització Can Cadell i membre del Club Vòlei Montsoriu

És 23 de juny, aquest matí m’he posat la sego-
na dosi de l’AstraZeneca a Blanes i per sort em 
trobo com si res. He quedat amb la Cris, la pre-
si, aquesta dona ferma i decidida amb qui junts 
vàrem encetar, ja fa quatre anys, aquesta aven-
tura d’engegar el projecte esportiu del volei-
bol al nostre municipi. En aquests temps, i grà-
cies a l’esforç de molts amics, hem crescut fins 
a la situació actual en què som prop de trenta 
amics entrenant i practicant aquest esport, en-
cara una mica desconegut, que quan el tastes 
t’acompanya per sempre.

Encara amb la digestió a mig fer, i amb el llume-
ner nou entre les mans, ens 
fiquem en ruta sota un sol 
de plom fins a Sils, enguany 
la seu comarcal on trobar-
nos els diferents pobles de 
la comarca per rebre junts la 
flama i portar-la als nostres 
respectius pobles.

Fem la rebuda de la flama 
portada per en Marc Espier 
de Vilobí, a la plaça Cani-
gó, que ens explica la seva 
gesta de pujar a buscar-
la al cim i al coll d’Ares i 
l’acompanyem fins al pati 
de l’Ajuntament, on es fan 
diversos parlaments i ens en-
treguen la flama als diferents municipis inscrits 
a l’acte. Tenim temps de compartir impressions 
amb els amics de Breda, i en especial amb en Cla-
ret Papiol, pare d’en Nil –batlle d’Hostalric- amb 
qui m’uneix una especial amistat des de ben xics. 
Tenim el costum, no prefixat, d’anar-nos trobant 
en actes emotius i importants. Amb ell el somriu-
re i l’esperança en un món millor sempre hi són 
presents.

Arribem per fi a l’Ajuntament de Sant Feliu on 
ens esperen, amb tot ja preparat, per fer un petit 
i senzill acte d’homenatge de rebuda d’aquest 
foc que simbolitza la força i la persistència en la 
lluita del poble català per assolir el lloc que es 

mereix entre les nacions lliures de la terra. 

Després de diverses vicissituds amb el llum d’oli, 
gràcies a l’Albert i sota la mirada d’en Sixte, d’en 
Josep Roquet i acompanyants, podem canviar la 
metxa que ja s’estava exhaurint i revifar, just a 
temps, aquesta flama que es resisteix per fer-la 
present i que tothom que ho desitgi pugui en-
dur-se a casa seva i tenir-la present a les seves 
revetlles o llars.

Homenatgem i brindem amb aquesta flama ben 
present de manera especial els nostres homes i 
dones lluitadores que just avui han pogut sortir 
d’aquestes ignominioses presons on els volien re-

tenir pel fet d’aplicar la raó 
i la paraula al servei d’una 
idea i uns ideals que tot i 
ser democràtics i majoritaris 
s’han de veure escandalosa-
ment perseguits.

Però no és el temps dels re-
trets. És el moment de mirar 
endavant.

Simplement volia explicar-
vos la cronologia petita i 
domèstica d’uns fets que he 
tingut la sort de viure perso-
nal i col·lectivament. 

Donar la gràcies a l’Ajunta-
ment, per deixar-nos ser 

els portadors de la flama i expressar-vos el meu 
convenciment de la necessitat que les entitats 
del municipi tenim a incorporar-nos a la vida i 
realitat històrica per ser presents al teixit social i 
aportar el nostre granet de sorra, en el nostre cas 
dels valors de l’esport, força, sacrifici, autosupe-
ració i tants d’altres que volem incorporar al dia 
a dia. Gràcies també a tots els assistents que eren 
amb nosaltres i també als companys d’equip: la 
Lourdes, la Míriam, la Sara, que en representació 
de tots els jugadors del Vòlei Montsoriu han fet 
acte de presència. Em quedo, per acabar, amb el 
concepte que, per mi, és present al símbol de la 
flama del Canigó: la persistència.
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En PEyU PEr SAnt JoAn_24 de juny
Montse Daniel de Cal Rumbo

Ja és casualitat que després d'1 any i mig de no 
tenir la llibertat de poder gaudir del que més 
t'omple i t'agrada: la família, els amics, les pe-
tites coses, el teatre, de sobte tinguis la gran 
sort de poder ser feliç per dues vegades. Vàrem 
poder anar a Barcelona a veure l'última funció 
d’"El gallardo español" que feia aquest gran 
professional, en Peyu. La gran sorpresa va ser 
que vingués al meu poble com a "Home or-
questra". Això no té preu.

En Peyu per mi és un referent. La seva manera 
de fer ràdio al Fricandó Matiner del RAC 105, 
l'APM, el Búnquer... és una canya.

L'obra és de bojos, no té vergonya ni compas-
sió, no té pèls a la llengua i és molt reactiu, la 
seva veritat et fa còmplice en un segon: la vida 

real feta monòleg, però no un monòleg nor-
mal, un que et fa pensar amb profunditat de la 
vida i les coses que succeeixen.

Una obra com aquesta ens convé per sortir de 
la realitat dins la realitat.

PEYU! Ets un crac. 

Espero que puguem veure a Sant Feliu la seva 
obra mestra "El gallardo español". Rius, plores, 
omples l'ànima...

MoLTÍSSIMES GRÀCIES a qui ha fet possible 
aquesta tarda de dijous tan especial.

FINS A LA PRoPERA AVENTURA!

"Un Sant Joan diferent, sense acti-
vitats populars: com el sopar de re-
vetlla, el  ball i la foguera. Ho vam 
haver de celebrar en petit comité.

Però, es va organitzar una sessió de 
teatre a càrrec d'en Peyu i l'Home 
Orquestra, on van assistir un total 

de 130 persones."
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nIt D'AUtoCInEMA_9 de juliol
Jesús Ruiz de la urbanització Ducat del Monsteny

Pel·lícula: Hobby & shaw - Fast & Furious

Hi ha una dita que diu:

"A les velleses es fan les bestieses"...

Als meus 71 anys, per primera vegada en la 
meva vida, he assistit a una sessió d’autocinema. 
Recordo d'haver-ho vist en pel·lícules. 

Crec haver-me identificat amb aquella gent 
d'abans; però amb una diferència abismal! Els 
d'abans eren gent jove, parelles dins de l'acte 
menjant crispetes i de tant en tant una abraça-
da i...

Jo, amb la meva dona menjant fruita seca, ah! 
Amb un cava fresquet i després a dormir!!.

Gràcies al personal organitzador de l'Ajunta-
ment.

Ara me n’adono que em va quedar en el tin-
ter una de les raons més importants de per què 
vaig acudir a l'esdeveniment.

Com sabeu, la CoVID ens va privar de llibertat 
durant molt de temps, no vam poder estar amb 
els nostres sers estimats, amics, suspensió de to-
tes activitats, diades, etc.

No vaig voler desaprofitar l'ocasió de tornar a 
viure i compartir aquesta vetllada d’autocinema 
amb vosaltres i les vostres famílies. 

VAM FER PoBLE!

Gràcies als nostres responsables de Cultura, per 
l'interès en el nostre benestar.

Ja fa 50 anys que vau començar la vostra 
aventura, un camí ple de coses bones, també 

amb algun entrebanc, però seguiu lluitant i 
demostrant com sou de grans. Sou l'orgull de 
les vostres filles i els millors avis que podrien 

tenir els vostres nets. Gràcies per no 
deixar-nos mai i per haver fet que fossim unes 

dones lliures i valentes. Per molts anys més 
celebrant la vida al vostre costat. Us estimem.

Les vostres filles, gendres, nèts i nètes.

Aniversari de casament 

noces d’or
Jaume Puigdelliura i Margarita Garcia 

de Can Marçal
15-05-2021

Felicitats!
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  n és aquest Racó?

Aquesta secció de la revista municipal té com objectiu donar a conèixer indrets, racons, topònims, 
peces arquitectòniques, arqueològiques, etc., ubicades en el nostre municipi. 

Així, a cada número publiquem una fotografia d'un indret, per tal que els veïns i veïnes pugueu 
descobrir on i/o què és. 

Ens podeu enviar les solucions a l'adreça santfeliudiu@gmail.com. En el número següent resoldrem 
l'enigma i en proposarem un de nou.

Aquest és el campanar de Sant Feliu de 
Buixalleu; els finestrals són els que estan 
per damunt la teulada de l’església.
Campanar de planta quadrada, té tres 
pisos, els dos primers d’estil romànic, 
fins a la base del segon nivell de 
finestrals, l´últim va ser construït poste-
riorment.
Les quatre finestres geminades, separa-
des per columnes amb capitells una per 
cara, mentre que la coberta de tot el 

En el número anterior número el Racó era:
FINESTRAL DE L’ESGLÉSIA DE SANT FELIU

conjunt ha estat sobrealçada, a la part 
superior hi ha finestres amb arc de mig 
punt. La coberta és de forma piramidal.
En un angle per sobre de la base del 
segon pis, es pot veure un escut, és 
l’escut del Mas Teixidor, que el mossèn 
Teixidor que hi havia a la parròquia 
aquell temps va voler posar-hi l’escut 
d’allà on era ell fill, el Mas Teixidor de 
l’Empordà.
Tant l’església com el campanar van ser 

últimament restaurats i van obtenir una 
valoració arquitectònica. El descobri-
ment romànic del campanar i la posterior 
restauració foren fets en època de 
mossèn Joan Auladell i Rovira.

Francesca 
Cabra de 
Can Rocà

Escut del Mas 
Teixidor
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Associació de
Jubilats
ens retrobem! activitats presencials!

De mica en mica podem tornar a “la normali-
tat”. Ja estem vacunats, van desapareixent al-
gunes restriccions... Ja ens podem trobar, això 
sí, amb mascareta, finestres obertes, primer en 
grups fins a 6, més endavant els grups ja poden 

ser de 10 persones. Quina alegria tornar a com-
partir, en bona companyia, les activitats.

En una reunió amb l’Ajuntament vam demanar 
un local per nosaltres i ens van oferir el local de 
Grions per poder fer les nostres activitats, ara 
toca acabar-lo d’omplir al nostre gust.

Taller de memòria

El dia 23 d’abril recuperem el taller de memòria 
subvencionat per l’Ajuntament, amb la Farners, 
que amb la seva paciència i amb una bona mos-
tra d’exercicis de tot tipus, ens fa treballar el 
cervell perquè no se’ns rovelli. Cada dilluns de 
4 a 6 de la tarda ens trobem. Primer fèiem 2 
grups, però a partir del juny ja podem treballar 
plegats. A finals de juny hem acabat el taller.

Festa de la vellesa

El dia 6 de juny, l’Ajuntament va poder tornar 
a organitzar la “Festa de la Vellesa”, enca-

ra que en format “pandèmic”. Vam aprofitar 
l’avinentesa i vam dedicar unes paraules a tots 
els jubilats. Vull destacar aquest paràgraf:

“Hem de continuar! Fem una crida als nous ju-
bilats, els més joves. No us penseu que entrant 
a l’Associació sereu més vells, sinó tot el con-
trari. Podreu demostrar les vostres habilitats i 
descobrir que ajudar i compartir la feina que 
representa seguir endavant, aportar noves 
idees i nous projectes és molt enriquidor. Us hi 
esperem amb els braços oberts. Aconseguirem 
que l’associació segueixi endavant i se’n puguin 
aprofitar les noves generacions.”

Classes de català

A mitjans de maig vam retornar a les classes 
presencials. Feia goig veure’ns: tothom a punt 
amb la llibreta, l’estoig, la revista... molt con-
tents i contentes com els infants el primer dia 
d’escola. Alguns alumnes no s’han atrevit a re-
prendre les classes (s’han de respectar totes les 
opinions).

Hem llegit i treballat l’article de la revista Sant 
Feliu Diu: «L’Alzina de les Absoltes» i hem re-
passat les dites i adagis que havíem escrit du-
rant el confinament.  

Us escric algunes frases:

“Cap geperut es veu la seva gepa”. Re-
frany popular.

“La vellesa comença quan els records pe-
sen més que l’esperança." Proverbi indi.

“No hi ha pujada, per pedregosa que si-
gui, que dos no puguin pujar junts.” En-
rik Ibsem.

“No hi ha amic lleial com un llibre.” Er-
nest Hemingway.

Per fer la cloenda de les classes de català 
d’aquest curs hem fet una sortida a un lloc em-
blemàtic del nostre poble,  L’ALZINA DE LES AB-
SoLTES.

Hem fet tertúlia, hem explicat anècdotes, hem 
parlat de les nostres coses, de les nostres emo-
cions, dels nostres gustos i preocupacions... una 
tarda ben acollidora i enriquidora!
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a l’estiu farem vacances, però a partir del setembre tornarem a preparar i orga-
nitzar activitats: les caminades, les festes, tallers i mirarem de preparar alguna 
sortida.

bon estiu a tothom.

Trobades dels dimarts

El dimarts 25 de maig vam fer la primera troba-
da. Hem decidit fer-les cada setmana ja que és 
un moment de distracció i entreteniment que 
va bé a tothom. Mentre els senyors fan la par-
tideta del canari, les senyores juguem a cartes, 
a dòmino... i arreglem el món. Acabem la tarda 
amb un refresc i un tall de coca.

Aquesta vegada a la revista no parlarem de 
vespes velutines, parlarem d’abelles i de mel.

Com ja sabeu som uns apicultors de Sant Fe-
liu i pobles de l’entorn que ens hem trobat 
amb el problema de la vespa velutina. Tenim 
caixes d’abelles i recollim mel de proximitat, 
en un entorn de vegetació molt divers de ti-
pus mediterrani amb varietats de flors, plan-
tes aromàtiques i boscos, que pel fet de no fer 
transhumància, fa que generalment tinguem 
una mel amb característiques pròpies de gust, 
color i densitat. Tot això aquests últims anys ha 
canviat, una collita escassa degut a les vespes 
asiàtiques, la sequera i la gran extensió de col-
za que han plantat els pagesos de l’entorn, han 
fet que aquest any la mel de proximitat  tingui 
un fort component de flor de colza, molt més 
clara, groguenca, gairebé blanquinosa quan 
cristal·litza i més densa que la mel habitual al 
nostre entorn.

La mel de colza, segons es desprèn de la bi-
bliografia existent, és una mel rica en omega 
3 i omega 6 amb una alta concentració d’àcids 
grassos, cosa que li dona un alt poder antioxi-
dant similar a l’espígol i a la farigola, pel que 
fa a la seva aparença i propietats curatives. Una 
de les seves particularitats és que predomina la 
glucosa per sobre de la fructosa, cosa que fa 
que cristal·litzi molt aviat.

La mel de colza ajuda a reforçar el sistema de 
defensa de l’organisme, estimula el sistema 
nerviós i aporta energia ideal per a esportistes 
i un útil complement alimentari. També té apli-
cació com a antibiòtic i antisèptic en lesions de 
poca profunditat i, al ser rica en aminoàcids i 
antioxidants, millora la salud i aparença de la 
pell.

Amics de les abelles
de la selva
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Colla senglanera
sant Feliu de buixalleu i Grions
Eloi Quesada, company dels gossers de la colla

En l’article d’avui, exposaré dues de les moltes 
històries viscudes amb els grans companys de 
la colla. En primer lloc, em dic Eloi Quesada, 
soc d’un poble del Maresme, de Canet de Mar, 
i fa qüestió de 3 anys que comparteixo l'afició 
i l’esport de la caça amb la meva família i com-
panys de colla. Ara per ara encara no puc por-
tar escopeta sense tutor legal, ja que encara no 
he fet la majoria d’edat, tot i que per mi és el 
de menys en tot el que engloba el món de la 
caça.

El que més m’apassiona de la caça és tot el que 
envolta el tema gossos. Això és el que em porta 
a anar cada dissabte amb els meus companys 
de cacera, l’Hèctor i l’Andrea, amb la seva cani-
lla. Aquest any ha estat molt extens tot el que 
he après amb ells. Dit això, comencem amb 
l’anècdota…

“Tot va començar el dia 23 de gener de 2021. 
Primer vam quedar on em recollien sempre per 
anar a carregar els gossos, un cop carregats i 
tot a punt vam anar direcció a Sant Feliu de 
Buixalleu. Allà vam fer un queixal amb tots 
els companys de la colla i vam marxar cap a la 
cacera d'aquell dia. A l’arribar el cap de colla 
ens va dir on havíem de deixar anar la canilla 
de gossos i vam seguir les indicacions. Només 
deixar-los anar, van fer la seva feina i van tro-
bar un senglar… Tot seguit el senglar va fugir 
de la cacera sense que cap de les parades el 
veiés. Nosaltres vam haver de marxar del lloc 
per anar a recollir els gossos que van anar rere 
d’ell. Un cop trobats i tots al remolc vam tor-
nar a deixar-los anar. Aquest cop no hi va haver 
tanta sort i a la nostra zona no en quedava cap 

més. Dit això, vam revisar que no ens deixéssim 
res sense caçar. En un racó ja acabant la cacera 
els gossos van començar acorralar un senglar. 
El meu company, amb bastanta experiència i 
coneixent les aptituds dels gossos, sabia que 
era un de gros. Entre lladrucs i tota la remor 
que feia l’animal per la bardissa ens sorprèn 
un gran exemplar, sense pensar-ho el gosser li 
va dipositar les 3 bales que porta l’escopeta i 
l’animal sense deixar cap rastre va seguir el seu 
camí, de cop i volta entusiasmats encara amb 
l’adrenalina d’haver disparat ens va aparèixer 
una gossa esparracada, la qual la vam haver de 
socórrer tot just després del que ve a continua-
ció.

Al veure la ferida de la gossa ens vam adonar 
que l’animal tenia uns bons ullals, mirant pel 
GPS que porten incorporats en el collar els 
gossos vam veure que el tenien acorralat de 
nou, que ens va donar una pista per saber que 
potser hi havia hagut sort, així que vam tirar 
muntanya avall sense mirar enrere perquè no 
fes mal a cap gos més. A l’arribar al lloc on ens 
marcava que estaven els gossos, vam veure que 
sí que havíem tocat el porc senglar, però encara 
seguia viu, sense pensar-ho dos cops el vam re-
matar per evitar-li patiment i evitar més baixes 
a la canilla.

A l’observar breument l’animal, ens vam ado-
nar que tenia un dels ullals trencat, que no és 
gaire comú en aquests animals. 

Dit això, aquí us deixo un dia dels molts gaudits 
en conjunt dels millors companys de cacera que 
podria tenir i amb la gran sort que no va haver-
hi cap accident ni res més greu.”
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Colla senglanera
sant Feliu de buixalleu i Grions
Eloi Quesada, company dels gossers de la colla

"Des de ben petit que jugo a voleibol, és 
l'esport que m'ha acompanyat tota la vida. Al 
Vòlei Montsoriu s'ha format un grup humà in-
creïble, amb il·lusió de retrobar-nos per gaudir 
de l’esport i seguir aprenent."

"Per mi el vòlei és un espai d'evasió on m'oblido 
de tots els rols que tinc a la meva vida diària 
(mare, filla, esposa de, mestra, amiga...) per 
centrar-me únicament en mi i gaudir i conver-
tir-me en companya, per formar un bon equip, 
una bona pinya gaudint d'aquest moment i 
compartint bones emocions."

"Mai m'hauria imaginat que formaria part 
d'un equip, ni que jugant hauria conegut tan-
tes persones. Per mi jugar al Vòlei Montsoriu és 
un gran luxe."

"El vòlei m'ha fet aprendre molt de mi mateixa, 
per bo i per dolent."

"Per mi el vòlei ha sigut un descobriment de fa 
pocs mesos i m'ha fet tornar a tenir ganes de 
fer esport, motivant-me a millorar a cada en-
trenament i a ser competitiva."

"Per mi el vòlei és un moment d’evasió, de gau-
dir i d’aprenentatges."

"Des del primer dia que vaig arribar al Vòlei 
Montsoriu em van rebre amb els braços oberts 

i em van fer sentir 
que és més que un 
club, és una família. 
Estic molt content de 
formar-ne part." 

"El que més m’agrada del vòlei és el sentiment 
d’equip en el que et veus involucrat. El simple 
fet de tenir la confiança, que si jo no arribo a 
una pilota algú dels meus 5 companys/nyes ho 
farà segur."

"El vòlei Montsoriu ha suposat un espai de con-
fiança i bon ambient on iniciar-me en vòlei i on 
aprendre diàriament."

"El vòlei em permet sentir-me unida a un 
equip, sentir-me útil i celebrar cada punt amb 
il·lusió i alegria. Quan jugo a vòlei soc feliç i ho 
comparteixo."  

"M'agrada quan amb l'equip fem una bona re-
cepció, una col·locació i un remat que acaba en 
punt. És una gran sensació quan tots aportem."

"Sense la implicació de tots, no pot funcionar 
un club. Descobrir el vòlei és aprendre a fun-
cionar en equip."

"És curiós com l'entusiasme de la gent, d'un 
bon grup, d'un bon equip, et pot fer redesco-
brir un esport."

Una altra temporada acabada per als bit-
llaires del Perxa d’astor

Aquest any atípic amb tota la moguda de la  
Covid-19 hem pogut jugar la lliga catalana en 
format de 3 divisions. En aquesta competició, 
un equip ha jugat a primera divisió i ha quedat 
8è i un altre equip ha jugat a 3a divisió i ha 
quedat 5è. Tots els partits s’han jugat a les pis-
tes del poble. Volem destacar el bon ambient 
que hi ha hagut entre els i les bitllaires.

També hem jugat la copa Generalitat, on vam 
competir contra el ja campió de la Copa 2020-
21, el Siuranenc d’Horta, que ens va eliminar 
en un partit força disputat on els vam guanyar 
una partida i tot, però per punts va passar de 
ronda el Siurenenc.

El club de bitlles Emmurallats d’Hostalric ha or-
ganitzat totes les jornades del circuit indivi-
dual i ens hem hagut de desplaçar ben poc. En 

aquesta competició hi hem participat 9 juga-
dors/res dels Perxes i  alguns/nes no van quedar 
classificats per poc.

Amb ganes de tornar a començar una nova 
temporada, anem entrenant per jugar cada ve-
gada millor i deixar el club en un nivell més alt.

Si algú està interessat/ada en jugar, entrenem 
els dimarts i els dijous a la tarda. 

El nostre contacte és bitlles.perxastor@gmail.com

Vòlei Montsoriu

Club de Bitlles 
Perxa d'Astor

Què és per mi jugar a vòlei i formar part del Club Vòlei Montsoriu? 
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La Sílvia va néixer a Sant Feliu de Buixalleu el 
dia 6 d’abril de 1977, a Vil·la Massaguer de 
Grions. Els seus pares, en Josep Pla i la Pepi-
ta Mercader, segurament són els que li varen 
ensenyar ja des de ben petita a estar impli-
cada en les diferents activitats del municipi, 
fet que més tard faria que, a part de la dan-
sa, formés part del Casal i les Colònies, com 
a monitora. També que hagi format part de 
les comissions de festes, hagi intervingut en 
diferents col·laboracions... i hagi participat 
activament en diferents activitats organitza-
des al poble.

Fa més de 15 anys que treballa en el món de 
l’educació i actualment és mestra d’audició 

i llenguatge en una escola d’educació espe-
cial.

“Una part de la meva vida, uns valors, un res-
pecte, un aprenentatge, unes amistats, una 
història, una cultura..., una DEDICACIÓ.” Així 
ens descriu la Sílvia què és per a ella l’esbart. 
“Si a més el pots practicar al teu estimat po-
ble no té preu... El sentiment és molt fort, a 
vegades difícil d’explicar, però amb els fets 
t’adones del molt que significa per a tu.”

Va començar com una dansaire més i va aca-
bar com a responsable de l’esbart. Són quasi 
35 anys compartint aquests sentiments tan 
forts.

Sílvia
Pla i 
Mercader

"Una dedicació al ball, la dansa, l’esbart... i en 
especial a l’Esbart Dansaire Montsoriu"
Esther Gubert de les Casetes de Can Nualart i Dolors Vilà de Can Palet

sílvia, com vares començar en el món de 
la dansa?

Doncs l’any 1985 es va organitzar un curs de 
sardanes, on en Paco Fulla era el mestre, i 
els meus pares m’hi varen apuntar perquè 
m'agradava ballar juntament amb la meva ger-
mana. De fet, el meu pare era una de les perso-
nes que el van organitzar juntament amb altres 
veïns del poble. L’objectiu, a part d’aprendre a 
ballar sardanes, era agrupar la mainada de les 
parròquies de Sant Feliu en una sola activitat. 
Jo tenia 8 anys i juntament amb altres nens i 
nenes del municipi vàrem començar, ja que te-
níem ganes de fer i aprendre moltes coses.

Ara que potser, amb motiu de la Covid, s’ha acabat segurament una etapa en la vida de la Sílvia, no 
podem deixar passar l’oportunitat des de la revista de donar-li el nostre reconeixement i gratitud 
a tants anys dedicats a promoure, mantenir, viure i donar a conèixer la cultura o més ben dit, la 

dansa tradicional en el nostre poble.
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Com va anar el pas de ballar sardanes a 
decidir formar un esbart? 

Després d’un any de puntejar curts i llargs en 
el curset de sardanes, els pares van engrescar 
la mainada per fer alguna cosa més per als avis 
del nostre poble en el dia del seu homenatge. 
I així va ser, el 1986 naixia un grup de nois i 
noies que tenien ganes de seguir aprenent i fer 
alguna dansa per l’Homenatge a la Vellesa se-
guint amb en Paco, que va ser el mestre de les 
primeres danses i dels primers passos del que 
seria l’Esbart Dansaire Montsoriu. Així varen 
ser els inicis i els fonaments del nostre esbart. 
Però tothom deia: “Anem a ballet”, i sempre 
havien de rectificar: “Nosaltres no fem ballet, 
fem danses tradicionals.”

El primer ball que es va preparar va ser “Els 
Esclops” l’any 1986. Recordo que pensava que 
seria difícil ballar amb els esclops de veritat, se-
guir el ritme i que ningú en perdés cap, però al 
final ho vàrem fer i va quedar molt bonic.

En aquell moment hi havia ben bé uns 30 nens, 
nenes, nois i noies de Sant Feliu formant part 
del naixement de l’esbart.

Un cop en Paco va deixar d’estar al capda-
vant de l’esbart com va seguir tot?

Més tard ja es va demanar ajuda a l’Esbart 
Dansaire Joaquim Ruyra de Blanes; membres 
d’aquest esbart van venir a assajar-nos i fins i 
tot a ballar. La Montse i l’Anna Turón, en Jordi 
i la Núria Conejero, la Maria Matas, tots ells, 
coordinats pel mestre Joan Cruells. En Joan 
Cruells també havia vingut a assajar-nos. Tam-
bé els pares ens havien portat moltes vegades a 
assajar a Blanes, on en Joan Cruells ens polia els 
passos i acabava de retocar i polir el nostre ball.

Quin va ser el millor record en l'època de 
balladora?

N’hi han molts, però recordo la gran feinada 
que es va fer per tal de recuperar el ball del Ti-
rabou de Gaserans. Des de l’inici, amb l’interès 
de diferents veïns del poble i la col·laboració de 
l'Ajuntament per recuperar el ball i la música, 
però més tard també va ser molt important la 
feina que va fer en Joan Cruells en l’adaptació 
d’un ball popular de plaça a un ball adaptat 
perquè el pogués ballar el nostre esbart. Va 
ser molta la il·lusió que es va viure l’any 1999 
en l’estrena del ball a la nostra estimada Festa 
d’Homenatge a la Vellesa, que aleshores en-
cara es feia a la plaça de les antigues escoles 
de Gaserans. Tots teníem molts nervis i moltes 
ganes boges de lluir-lo. Un record molt maco! 
Inoblidable.

Fins a la covid un grup de persones del municipi 
seguia ballant el Tirabou i la Sílvia els ajudava 
en els assajos i en les actuacions. El dia de Sant 
Isidre es balla a la plaça de les antigues esco-
les de Gaserans, com s’havia fet antigament. 
Aquest grup ha donat a conèixer aquest ball a 
diferents pobles on han anat a fer actuacions.

l’any següent de l’estrena del Tirabou, 
molts dels balladors més grans varen ple-
gar de l’esbart. això va fer plantejar-te co-
mençar com a monitora?

En part sí. Jo volia seguir i a partir de l’any 2000, 
després de passar l’etapa com a balladora, vaig 
començar a ser monitora de l’esbart. Primer 
amb l’ajut d’en Vicenç Bosch; posteriorment, 
vaig tenir l’ajuda d’alguns membres de l’Esbart 
Dansaire Joaquim Ruyra de Blanes, amb el qual 
vàrem fer intercanvis de formació i informació. 
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També vaig formar part de l’Esbart Dansaire 
Joaquim Ruyra de Blanes durant dos anys, con-
juntament amb la dedicació com a monitora 
del nostre esbart. Això em va permetre millo-
rar i perfeccionar la tècnica del ball, tenir grup, 
gaudir encara més de la dansa i, no cal dir, socia-
litzar-me amb més dansaires amb qui la passió 
era compartida. Això sí, sempre amb la mirada 
posada al nostre esbart per tal que hi hagués 
una continuïtat i per poder aplicar tot el que 
aprenia de l’Esbart Joaquim Ruyra. Amb aquest 
esbart recordo haver gaudit d’actuacions molt 
boniques, com la del Palau de la Música, moltes 
vivències i, evidentment, moltes experiències. 
Això va fer que aquell contacte fos tan impor-
tant, que encara ara tinc un vincle molt gran 
amb ells, ja que hi ha persones que en aquells 
moments van marcar la meva vida.

La temporada 2007 i la 2008 vaig deixar tempo-
ralment l’esbart i en Ricard Capdevila va estar-
ne al capdavant, però la temporada 2009 se’m 
va demanar tornar-ne a ser la monitora i així 
va ser que vaig tornar a agafar les regnes del 
meu esbart.

Més tard, cap el 2017 dansaires de l’Esbart Dan-
saire Joaquim Ruyra, la Berta Bancells i la Luci-
la Alonso (com a monitores), em van ajudar a 
portar el nostre esbart.  I el 2019 vaig comptar 
amb l’ajuda  d’en Quim Serra (coreògraf). L’any 
següent l’esbart va ser dirigit pel mestre Quim 
Serra i la Paula Pla com a monitora i jo els aju-
dava amb els temes d’organització, contactes, 
actuacions...el que necessitessin.

Vares canviar molt la manera de veure la 
dansa com a monitora, després del pas per 
l’esbart dansaire Joaquim ruyra?

En general l’esbart s’ha hagut d’anar adap-
tant als temps, i gràcies als contactes sobretot 
amb Blanes, on em varen ensenyar a treballar 
la dansa de diferents maneres, vaig poder bus-
car noves motivacions per donar continuïtat als 
balls del nostre esbart. Per poder fer-ho anava a 
seminaris que feia l’Eduard Ventura (mestre de 
l’Esbart Joaquim Ruyra en aquells moments), 
un gran mestre. L’objectiu era engrandir-lo, 
millorar-lo, aportar danses noves... En defini-
tiva, aire nou..., una metodologia d’ensenyar 
diferent a la que jo havia après.

Ha estat molt dur portar a terme tota 
aquesta tasca i compaginar-ho amb la 
teva feina?

Han sigut anys molt intensos, en què cada di-
vendres he portat l’assaig del nostre esbart i he 
intentat que tots els assajos fossin satisfactoris 
per als dansaires, tant per als petits com per 
als més grans. Sempre es tractava d’aconseguir 
d’una forma o altra que per la festa dels avis 
els balls sortissin el millor possible i fessin una 
festa més bonica.

Ha suposat molt d’esforç, però sempre com-
pensat per moments inoblidables, assajos 
que sortien perfectes, d’altres no tant, festa 
d’avis, sopars amb la família de l’esbart (pares, 
col·laboradors...), sortides a diferents pobles, 
la sortida de final de temporada... A vegades 
aquesta feina que suposa portar endavant un 
esbart, a part del divendres, no es valora, ja 
que a més cal preparar l’assaig, cal preparar 
els vestits de les actuacions, coordinacions amb 
altres esbarts, historials de les danses, música, 
material... Cal estar pendent de tots els detalls. 
Per això estic molt agraïda a tothom, sobretot 
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a la resta de monitors i monitores, als nens i 
nenes, als nois i noies, als pares que han anat 
passant durant tots aquests anys per l’esbart. 
Sense tota aquesta gent al darrere no hauríem 
arribat a acumular la història que té el nostre 
esbart... I això s’ha de tenir en compte, ja que 
tots ells també n’han format part.

El millor de tot és la satisfacció d’estar fent el 
que t’agrada i el més complicat són les hores in-
vertides, però l’objectiu és preservar la cultura 
del nostre poble i del nostre país.

Considero que l’esbart ha sigut una gran fa-
mília i que en tot moment s’han implicat en 
col·laborar en altres activitats, com ara la Ma-
rató.

de quins balls tens un record més espe-
cial?

Són molts, però del ball en grup, potser: “Els 
Cercolets”, ja que era una gran responsabili-
tat de tots els balladors tenir un nen dalt dels 
cercolets pendent que no caigués, però tam-
bé del de Nyacres... Rentadores, i del ball en 
parella “El vals Jota” , que vaig ballar amb en 
Vicenç Bosch i també amb en Jordi Conejero 
(membre de l’esbart de Blanes). També tinc un 
record molt 
especial del 
treball  coor-
dinat (música 
i coreografia) 
que es va fer 
amb en Josep 
Navarro pel 
ball de gala 
amb motiu 
del 20è ani-
versari.

ens pots explicar alguna anècdota en es-
pecial?

Buf, n’hi ha tantes que no sé quines destacar en 
tants anys... Però com a dansaire potser: faixes 
o davantals mal posats que a mitja actuació es 
desfan i cauen; quan vàrem fer el ball dels càn-
tirs, a l’últim assaig i a l’actuació tiràvem ben 
fort el càntir a terra i el trencàvem; quan una 
ret s’enganxava a un cercolet i sortia volant; 
l’habilitat d’improvisar en algun moment do-
nat.

I com a monitora: algun ballador que s’havia 
deixat les sabatilles i els hi havia de deixar, 
adaptant-les al peu del ballador; la ballada que 
van fer el grup gran a un casament; sabatilles 
mal cordades i que es perdien; la il·lusió dels 
nens amb el vestuari nou; i, no cal dir, els ner-
vis que com a dansaire o com a monitora tens 
abans que es pugi a l’escenari i, alhora, la satis-
facció de tothom un cop tot acabat.

Per tu, quins han sigut els fets més des-
tacats en tots aquests anys?

La preparació i ballada del ball del Tirabou; les 
festes del 20è i 30è aniversaris de l’esbart; cada 
Festa de l’Homenatge a la Vellesa, tot un repte 
i alhora una il·lusió; les trobades de Sant Felius, 
on sempre l’esbart actuava, i sobretot la que 
es va organitzar al nostre poble -són records i 
vivències molt intenses i que no s’obliden mai 
més-; també la ballada a Santa Bàrbara cada 
1 de maig, i una vegada, per Sant Pere, al cas-
tell de Montsoriu, punts emblemàtics del nos-
tre municipi on sempre és especial ballar. I per 
últim, les ballades de sardanes a Torroella de 
Montgrí amb la Cobla Contemporània.
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ens pots explicar si durant aquests anys 
heu fet moltes sortides?

Sí, moltes. Com a esbart es va formar part du-
rant uns anys de la Roda d’Esbarts Catalònia ja 
que es tenia ganes que els dansaires sortissin a 
ballar a altres llocs i tinguessin contacte amb 
altres dansaires. Més tard, i encara actualment, 
es forma part de l’Associació d’Esbarts de les 
Comarques Gironines, i cada any es participa a 
la Mostra d’Escoles de Dansa de les Comarques 
Gironines.

Tot això ha fet que hi hagi relació amb es-
barts de l’entorn, a part de Blanes: les Preses, 
Torroella, Figueres, Cassà de la Selva, Castelló 
d’Empúries..., i ens ha permès organitzar al-
guns intercanvis d’actuacions amb alguns es-
barts, a part de la Mostra d’Escoles.

Altres sortides han estat a pobles que ens 
han demanat una actuació per una festa pun-
tual, com per exemple a Massanes per la Fes-
ta d’Homenatge de la Vellesa i per Sant Jordi, 
Hostalets d'en Bas per la festa de la Dalla, tro-
bades de Sant Felius... Déu-n’hi-do, si les comp-
tés... En definitiva, són moltes en tants anys 
que no les puc esmentar totes.

Vares estar als inicis amb el grup de basto-
ners els Picasoques?

Sí, però sols als inicis d’Els Picasoques, assajant 
i ajudant a muntar balls i intentant buscar con-
tactes d’altres colles de balls de bastons.

actualment estàs encara dins el món de 
la dansa?

Actualment formo part de la junta de 
l’Associació d’Esbarts de les Comarques Gironi-
nes perquè el lligam i vincle amb aquest món és 
molt gran, fabulós i únic. on també en formen 
part membres de l’esbart Blanes i les Preses, i 
tot i l'aturada forçada que hi ha volem man-
tenir la mostra d’escoles de danses infantils i 
juvenils i les actuacions dels Cossos de Dansa. 
També volem organitzar activitats per poten-
ciar els vincles entre els monitors i dansaires 
dels diferents esbarts de les comarques.

El nostre esbart, igual que la majoria, està pa-
rat a causa de la pandèmia.

Els dos últims anys he ajudat en Quim Ser-
ra (coreògraf) i la Paula Pla (monitora) en 
l’organització i en el contacte entre esbarts per 
intercanvis d’actuacions i en tot el que he po-
gut.

La Sílvia ens posa cara de nostàlgia quan ens ex-
plica que tot evoluciona, que tot passa i que tot 
té unes etapes a la vida, i que ella s’emporta un 
gran record dins del seu cor de tot el que és i ha 
sigut l’esbart per a ella i de tot el que hi ha vis-
cut i ha crescut amb ell. Creu que hi ha d’haver 
relleu i aire nou i posar la mirada a l’esbart que 
volem que continuï, i sobretot respectant i te-
nint present la seva història. Ella sempre do-
narà suport a l’esbart perquè se l’ha estimat, se 
l’estima, i se’l seguirà estimant per tot el que li 
ha aportat. Una etapa s’ha acabat i ara cal una 
nova adaptació als temps actuals. Només desit-
ja que l’esbart continuï durant molts i molts 
anys ja que creu que en un poble com el nostre 
té molt de mèrit tenir 35 anys d’història, i el 
que ella més desitja és que el pugui gaudir des 
de l’altra vessant, la d’espectadora.

També ens recalca que seria bo tenir un bon 
arxiu amb un extens recull de tot el que s’ha 
fet i viscut a l’esbart durant aquests 35 anys. 
No que sols quedi a la memòria dels qui hi han 
participat, o en fotos de mòbils, sinó d’alguna 
manera que quedi per a totes les generacions 
futures.

sílvia, per acabar, vols afegir-hi alguna 
cosa?

Sí, volia aprofitar per donar les gràcies a to-
tes les persones que d’una manera o altra han 
estat implicades amb l’esbart. Gràcies, ja que 
sense tots vosaltres no hauríem sobreviscut, no 
hauríem viscut i gaudit l’esbart! Espero i desitjo 
que cadascú pugui sentir-se satisfet i orgullós 
d’haver aportat el seu granet de sorra d’una 
manera o altra! Jo n’estic molt, veient el camí 
de l’esbart i de la feina feta!

El resultat 
és el que 
jo m’enduc 
amb gran 
e s t i m a -
ció, un sac 
de bons 
records i 
desitjo que 
v o s a l t r e s 
també!

Que no es 
perdi mai 
la il·lusió i 
les ganes 
de conti-
nuar fent 
història!
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“Esbart no és sortir a ballar amb una vestimenta adequada... Esbart és molt més: treball de la 
cultura, danses, respecte al grup i a la parella, autoestima, confiança, superació, col·laboració, 

cooperació, responsabilitat, compartir... És un treball de valors... Assaig rere assaig es va 
perfilant tot aquest gran ventall d’aprenentatges per tal de poder-ho mostrar amb un bona 

actuació i sortir satisfet de la ballada duta a terme dalt de l’escenari. També socialització 
entre nens i nenes de les nostres parròquies (Grions, Gaserans i Sant Feliu), conèixer dansai-
res d’altres pobles, poder fer intercanvis d’actuacions... Com a monitora destaco l’evolució 

que feien els balladors, no només en el ball, sinó en diferents valors com el respecte, 
l’ajuda, l’autosuperació, les ganes, la il·lusió..., que finalment t’omplen de satisfacció veient 
l’evolució..., però sempre respectant i donant importància a la cultura i el folklore del que 

s’estava treballant en cada moment.”

Des de l'Ajuntament volem agrair la feina que ha fet la Sílvia durant tots 
aquests anys per l'Esbart Dansaire Montsoriu, primer com a dansaire i poste-

riorment com a monitora; ha treballat i ajudat a mantenir la cultura popular i 
tradicional catalana en el nostre poble. Moltes gràcies!

Moltes gràcies, sílvia, per tot el que tu has fet per la 
dansa i pel nostre poble!!

efemèrides de l’esbart:

naixement: 1986. L’any 1985 es va organitzar un curs de sardanes i poc 
després ja es va passar a anomenar-se Esbart Dansaire Montsoriu.

desè aniversari: celebrat el 9 de juny de 1996 a la plaça de les escoles de 
Gaserans coincidint amb l’Homenatge a la Vellesa.

Vintè aniversari: celebrat el 16 
de juliol de 2006 a la Sala Poli-
valent amb l’actuació de l’Esbart 
Dansaire Joaquim Ruyra de Bla-
nes, dinar de germanor, recull de 
fotos i sobretot ball de dansaires i 
exdansaires. Es va estrenar el ball 
del 20è aniversari amb la música 
exclusiva de Josep Navarro i Sol-
ves.

Vint-i-cinquè aniversari: celebrat el 17 d’octubre de 2011 a la Sala Polivalent amb l’Esbart 
Montgrí de Torroella i l’Esbart Dansaire Joaquim Ruyra de Blanes com a convidats, dinar de 
germanor i recull de fotos.

Trentè aniversari: celebrat el 17 de setembre de 2016 
a la Sala Polivalent amb l’actuació especial del Grup 
Ballet Jammu de Senegal.

Actuacions diverses a pobles del voltant de Sant Feliu 
per la celebració de diferents actes.

Participació a les trobades de Sant Felius.

Participació a la Roda Catalònia d’Esbarts.

Participació a la mostra d’escoles de dansa de les comarques gironines.

I intercanvis d’actuacions entre diferents esbarts.

locals d’assaigs en diferents etapes de l’esbart:

L’esbart ha passat d’assajar des de l’inici a les antigues escoles de Gaserans a assajar després a la 
Sala Polivalent i últimament a Cal Mestre.
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HIPERREALISME AL SEGLE XXI 
Mercè Serra de Banyoles 
Esperava com tothom a la fila de passatgers, 
perfectament alineada i amb una separació 
exacte de metre i mig entre les persones. La 
pandèmia havia imposat cues comunistes. A 
aquella hora del matí, si hagués fet un xic més 
de fred la imatge hauria semblat soviètica. 

Avançava pas a pas a mesura que la gent anava 
pujant a l’autobús. Baixava a Barcelona a visitar 
les filles. S’havia cansat que al seu barri ja no hi 
hagués res que se li fes quotidià i un any abans 
havia agafat les maletes i s’havia traslladat a la 
casa de Puigcerdà. Era la forastera, la de Barce-
lona, però almenys allà els carrers, les botigues 
i l’hort d’en Mingo continuaven com sempre. 
Ningú l’expulsava, només l’assenyalaven. Un 
mal menor. 

Duia el just i necessari per passar una nit al pis 
de Consell de Cent. Tot en una bossa de mà que 
l’August li havia regalat dies abans del tràgic 
accident. Va ser ràpid, tan ràpid com tots els 
canvis dels últims anys. Com el sentit de circu-
lació d’alguns carrers de l’Eixample, les restric-
cions en els carrils o l’arribada dels patinets a la 
ciutat. Va ser això, un patinet. L’August creuava 
un pas de zebra amb semàfor verd, la seguretat 
efímera de la ciutat. No va ser suficient per evi-
tar l’inevitable, però sí que va ser molt ràpid. La 
sang es va coagular sobre un embornal acabat 
de col·locar, l’última peça d’unes obres eternes. 
L’Ajuntament va haver de reprogramar la inau-
guració que havia de fer l’alcaldessa aquell 
mateix matí, dia assolellat i calorós de princi-
pis d’estiu. El patinador devia tenir pressa per 
baixar a la Barceloneta, duia un para-sol pen-
jant de l’espatlla i xancletes a joc. 

Mentre esperava disciplinadament el seu torn, 
es va fixar en la noia del cotxet que s’esperava 
en un banc. Parlava amb un adolescent que se 
li aferrava al braç mentre mirava la criatura 
embolcallada en un llençol prim, d’un blanc 
net i profund. La noia li va posar als braços 
mentre s’afanyava a plegar el cotxet per posar-
lo al maleter. Era senzill i es veia molt utilitzat. 
De la fila estant se sentien els grinyols, no 
s’acabava de plegar. El sobrepès de la noia li 
impedia doblegar-se per fer força i desencallar 
les palanques rovellades. La fila anava avançant 
i va etzibar al nano quatre paraules aspres 
perquè agafés com Déu mana la criatura. 
S’havia distret en un aparador del costat i 
aguantava el nadó com si fos un sac de patates. 

Se li veia el caparró, tenia pocs dies. Només 
embolcallat per un llençolet blanc, quanta 
fragilitat, semblava que no pogués ser. Un 
home va sortir de la cua per ajudar la noia, que 
li ho va agrair traient importància a l’assumpte. 
L’adolescent se’ls mirava a tots dos mentre feia 
saltironets. Ai, la criatura! Finalment van poder 
posar el cotxet dins el maleter i es van afegir 
a la fila que avançava sigil·losament. Potser 
ningú més s’hi va fixar.

Des de dins del bus, còmodament asseguda, va 
observar-la. Se la veia jove però amb la mirada 
desgastada. Un fill adolescent, un nadó acabat 
de néixer, segur que no eren del mateix home. 
Vaja, una vida dura. Segur que arrancaria a plo-
rar només sortir de Puigcerdà i el viatge es faria 
més llarg del que ja era. Podia entrar una cria-
tura tan petita en un autobús? Ho desconeixia. 
No el portava ni amb motxilleta. La jove bus-
cava xavalla al moneder mentre el nano con-
tinuava amb el llençolet als braços. Feia patir, 
reia massa i no estava atent. Tot plegat molt 
fràgil, molt soviètic, molt de fila disciplinada, 
de racionament i de “no ens queixem, és el que 
ens ha tocat”.

Es va fixar en la reacció del conductor, a tothom 
li passava el mateix menys a ella. Quan va veure 
el nadó se li van obrir els ulls i només li van sor-
tir paraules dolces. Tot amor. Els va fer asseure 
just al davant d’on s’havia assentat ella, a la pri-
mera fila que era un xic més ampla. Que petitó, 
que bonic, quina cosa, quina coseta, a veure si 
segueix dormint i que no plori.

I així va anar que la mare, la noia jove de vida 
dura, li va contestar al conductor:

- Tranquil, que aquest no dirà res. És una 
nadó hiperrealista, un reborn. Soc artista, 
faig nines realistes com aquesta. Amb el 
meu fill baixem a Barcelona a una trobada 
de col·leccionistes. 

- ostres! Però si sembla de veritat! Però si 
mou el cap i tot!

- Tranquil, no t’hi amoïnis- Va dir-li, anima-
da- Sempre ens passa el mateix, eh, Pep!- El 
nano va somriure.

I ella, des del seient del darrere va pensar que 
s’estava fent vella i de dretes, que se li havia 
avinagrat el caràcter i que quina sort que al 
llençolet hi hagués una criatura de silicona. El 
viatge fins a Barcelona seria tranquil.
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La revista “Catalunya Cristiana”, corresponent 
a l’edició del 16 de maig del present any 2021 
porta la notícia que el sant pare Francesc ha 
decidit posar en marxa una “marató” de 
pregària, per tal d’ajudar en el procés de represa 
de la vida social de treball, i de les nombroses 
activitats humanes que s’han anat suspenent 
degut a la propagació de la pandèmia. La 
realització d’aquesta nova evangelització 
consisteix a resar el Sant Rosari en els principals 
santuaris del món durant el mes de maig. Cada 
dia un de concret. El nostre estimat santuari 
de Montserrat també ha estat escollit. Se li va 
senyalar el 22 de maig, que va caure en dissabte. 
Hem d’estar agraïts i contents que el Papa hagi 
considerat el nostre monestir de Montserrat 
com un d’entre els trenta més importants del 
món. Una vegada més sentim l’estima del res 
del Sant Rosari ja en família, ja en particular. 
Recordem aquella estrofa del cant de l’Ave de 
Fàtima:

Reseu el rosari

reseu sens parar

i la pau del món

Jesús us darà.

El santuari de la Mare de Déu de Montserrat,
Iinvocat per demanar la fi a la plaga de la 
pandèmia
Mossèn Rossend Roca

A voltes el cor s’eixuga i encongeix,

a voltes una tempesta el fa trontollar i l’humiteja,

a voltes l’aire hostil l’esquerda i eixuga la pell.

Però si en treus profit, si et creixes,

si creus en tu i no et deixes ensorrar,

dels teus actes surten les flors,

testimonis de la teva lluita.

Gener 2015
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Els negociants de bestiar
Jaume Fugarolas antic estadant de Can Lleganya

Recordo de la meva infància, de 
mitjan s. XX, l’interessant ritual que es 
desenvolupava a l’hora de negociar un 
cap de bestiar de la cort de casa. Més o 
menys, tots els masos tenien cria i comerç 
de bestiar estabulat. Quan els pagesos 
volien tractar un cap del seu bestiar, fos 
un xurmer, un vedell, una brava, una vaca 
de llet, una vaca vella o una engreixada 
de porcs, el dimarts s’arribaven al mercat 
d’Hostalric a cavall del seu carruatge, fos 
la tartana, el carro o la carreta, viatjant 
amb les seves dones que hi portaven a 
vendre els cistells d’ous, de pollastres i de 
conills. Si les pageses viatjaven a peu, el 
pagès, per no perdre temps, hi anava a la 
sella del cavall, fent tots els possibles per 
trobar-se amb els negociants de bestiar a 
la plaça dels Bous. A vegades, al revés, els 
podia convenir de comprar un xurmer o 
una garrinada per fer créixer. o fer tracte 
per un vedell o una vedella escardalencs 
per encebar. Els negociants solien ésser 
de la comarca i posseïen granja pròpia. 
Tenien relació comercial amb els carnissers 
i amb majoristes de diversos escorxadors, 
alhora que comptaven amb els transports 
necessaris. Amb la revenda del bestiar dels 
masos, augmentaven molt el seu volum 
de negoci.

La plaça dels Bous a l’estiu era polsosa i el 
vent hi aixecava polseguera, en temps de 
pluges, en canvi, era enfangada i s’hi feien 
basses d’aigua i roderes. Cap al principi 
hi destacava una vella i elegant farola, 
amb el peu envoltat per un guarda-rodes 
i amb dos fanals a la part superior. Al 
final del passeig de les acàcies hi plaçava 
una sòbria i assistida font que, amb pocs 
retocs, s’ha conservat fins ara. Els pagesos, 
tots amb gorra, armilla, flamants calces de 
vellut, d’aquelles que caminant xiulaven 
amb el fregadís, i espardenyes, feien el 
caliu del mercat a la mateixa plaça. Molta 
era la concurrència, entre flaires de pana 
i picadura, però poca era la mercaderia a 
la plaça, poc bestiar per vendre i comprar, 
sobretot era un mercat basat en les 
propostes entre pagesos i negociants per 
passar pels masos. Cada setmana el Pelut i 
en Ciset de la Conna, en petits tancats cada 
u, hi exposaven garrinades de porcells de 
morret eixerit i grunyir suau. Els pagesos 
compraven aquest bestiar petit a la plaça 
per fer-lo créixer i engreixar i el carregaven 
als seus carruatges. Algun pagès hi podia 
mostrar per vendre un vedell que treia el 
cap, tossut i tímid, en una sàrria lligada. 

o una vaca manyaga, fermada a la paret 
de Cal Sr. Riera o en una acàcia, la qual 
feia un mugit nerviós pels tàvecs i anava 
esquitxant el terra amb un seguit de 
buines que creaven un ambient de pudor 
vaporosa. 

Els negociants, els tractants en bestiar, 
seguien tots els mercats de la rodalia, 
es ficaven pertot, tenien informació per 
concloure operacions ramaderes arreu, i si 
no en tenien se l’inventaven. Eren desperts 
i es feien interessants parlant, sabien 
argumentar fins clissar les fragilitats del 
pagès. Vestien brusa llarga, duien un 
bastonet a la mà i feien conxorxa. Com els 
pagesos, eren coneguts per un sobrenom, 
recordem ara que d’Hostalric passaven en 
Vespa, el Batalló, en Xicu Coix, en Maties 
Coll, en Guardiola. De Breda el Rebec, 
en Roc i en Ventureta. De Sant Celoni 
recordo un home que anava una mica coix 
i li deien el Coix, també eren habituals en 
Paietes, el Bord, el Calent i en Paulassa. 
Eren negociants de bestiar porcí el Pelut 
d’Hostalric i el Pelut de Sant Celoni, dos 
germans. També compraven per matar 
a pes vedells, porcs o xais, els carnissers 
d’Hostalric, en Llach, en Barnola, l’Aragai 
i d’altres, com en Quelet de Breda. o en 
Mai·Tanquis de Sant Celoni, que tenia 
hostal i també negociava vins i granes.  

A la plaça dels Bous, a frec de carruatges 
i automòbils, els pagesos, amb cares 
rialleres, feien cercles entre coneguts 
i s’intercanviaven notícies, es donaven 
expressions amb parents i amics, 
s’aconsellaven i s’orientaven fins allà on 
sabien sobre els valors a tractar. Així, enmig 
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dels grups de gent i com per casualitat, 
pagesos i negociants es  feien el trobadís. 
Vells coneguts, després de la salutació, 
es gastaven bromes. El pagès deia al seu 
negociant preferit que tenia un cap de 
bestiar per vendre i aquest s’interessa per 
les seves característiques. Com sempre, 
queden que ja passarà a mirar-lo per la 
cort de la casa. El pagès també ho dirà a 
més negociants, perquè 
convé competència. 
Alhora, també els 
pagesos per poder 
vendre havien de 
negociar tots els seus 
productes, de saber 
tractar amb sagacitat 
en depenien els seus 
imprescindibles guanys, 
però eren menys astuts. 
Els negociants que 
venien de lluny arribaven 
a les estacions de Breda 
o d’Hostalric en el tren 
i després anaven fent 
cansades rutes a peu per 
les cases convingudes de 
Gaserans, Grions o Sant 
Feliu de Buixalleu. Així 
quan hi estaven posats resseguien tots els 
masos possibles. Els d’Hostalric i de Breda 
sortien a peu des de casa seva. Per això a 
tots els interessava el màxim de visites per 
aprofitar bé la caminada.

El pagès no es movia de la terra i no tenia 
informació. Els preus canviaven seguint 
les lleis del comerç, que ells ignoraven. 
Només tenia referències de segona mà, 
de parlar amb veïns que havien fet una 
venda dies enrere o la informació del 
mateix dimarts a la plaça dels Bous. 
Tampoc no podia fer números per saber el 
valor real de cost de la bèstia, ja que tant 
el temps com el menjar del camp no estan 
valorats en pessetes. Pel pagès la venda 
era molt important perquè es tractava 
de treure un benefici de molts mesos de 
cuidar la bèstia, sense fer res més que 
despeses. Quan el negociant arriba a la 
casa cansat de caminar, presenta els seus 
compliments i és benvingut. A l’hivern 
entrava a escalfar-se i fer trago, mentre 
parlaven resolia qualsevol dubte que 
li plantejaven, ho sabia tot. El pagès el 
farà passar a la cort sabent que hi haurà 
regateig. Amb la preocupació de no 
tenir prou informació, demana alt per 
temptejar el negociant. Els preus i els 
tractes són diferents si es negocia per una 
brava per produir llet o si és per criar el 
vedell, o si es tracta d’una vaca vella per 
carn i més encara si són vedells d’engreix. 
Per exposar un cas concret, el pagès farà 

notar al negociant les qualitats de la 
brava, vaca jove a prop de parir. Aquest 
l’examina i els hi reconeix, però tot seguit 
l’hi trobarà algun defecte important. Els 
hi assenyalarà amb un bastonet d’amidar 
que sempre porta a la mà, amb el qual va 
mostrant els punts per on, suposadament, 
flaqueja la vaca per no ser prou bona. 
Mantindran una lluita dialèctica amistosa, 

fent valer cada u el seu propi punt de 
vista. Quant en demanes?, pregunta amb 
una ganyota de pessimisme. Penso fer-ne 
10.000 pessetes, respon el pagès amb ulls 
escrutadors. Però què dius ara? Que t’has 
tornat boig? No vendràs pas així, respon 
estranyat. Es torna a mirar bé la vaca i amb 
un posat tot pinxo, diu: estirant molt que 
te’n pugui donar 5.000, ja veus si vas bé. 
El pagès sap que aquesta entrada forma 
part de l’estratègia: Jo crec que sí que els 
en faré, ja veig que avui no vens pas per 
comprar, respon amb seguretat. 

El negociant va fent el seu paper, dient 
que els preus de les vaques s’han abaixat 
molt i aparenta convicció. El pagès es lleva 
i es posa la gorra amb cara d’incredulitat, 
es grata el cap a mig rapar. Mentre es 
passa la mà pel clatell diu que no li vendrà 
si no paga el que en demana. Parlen en 
el repòs i la tebior de la cort, darrere el 
bestiar del tot indiferent. Les teranyines 
pengen per tot el sostre. Les vaques 
remuguen fermades a la menjadora i 
s’espanten les mosques amb la cua, la 
conversa sembla que les tranquil·litza. 
Amb to desdenyós sentencia: Això que 
en demanes no ho faràs pas, treu-t’ho 
del cap. El pagès manifesta el seu sentit, 
Malparit!! El negociant fa un somriure 
sarcàstic. Mesuren les paraules mentre el 
xoc va pujant de to, mantenen un combat 
basat en les seves raons de qualitat-preu, 
però no els convé enemistar-se massa, 
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han de continuar tractant. Passen per 
breus moments de silenci, que es fan 
llargs, esperant que l’altre mogui fitxa. 
Com que porten estona de disputa, el 
negociant sempre sembla que vol marxar, 
s’acomiada, diu que no vol discutir més, 
però alhora, sempre es torna enrere i 
s’empesca més raons per convèncer el 
pagès que està equivocat. Per demostrar 
interès, vinga passar les mans per entre 
les cames i per sota la panxa de la brava, 
sembla que per esclarir si portarà llet i si 
el vedell que duu és gros, en acabat toca 
l’ase.

Tot el cerimonial té una finalitat 
especulativa pel preu de l’animal. 
Enmig del xoc dialèctic, del desacord 
calculat, tots dos saben que a l’un 
l’interessa molt vendre i que l’altre vol 
comprar, del contrari haurà perdut el 
dia. Veladament el negociant ha anat 
donant pistes al pagès de la quantitat 
aproximada que pot acabar pagant, fins 
que fa una oferta raonable i acorden 
que ja en tornaran a parlar. Tant l’un 
com l’altre saben que poden passar més 
negociants, que tornaran a mantenir un 
nou debat semblant. El pagès sap que té 

les de perdre, perquè desconeix el mercat 
majorista i no té el temps necessari per fer 
desplaçaments, o per buscar transport i no 
pot prescindir del negociant. Quan passa 
un altre negociant pel mas, generalment 
no millora la primera oferta a no ser que 
tingui un interès especial. El pagès no era 
menys intel·ligent ni menys despert, però 
el negociant estava més informat i era més 
experimentat a l’hora de regatejar, no en 
va, aquí hi residia l’èxit del seu negoci. Si 
alguna vegada agafava pel mot un pagès 
desorientat, un cop passat una mica de 
temps, reculava i es quedava la bèstia. El 
dimarts vinent a la plaça dels Bous, pagès 
i negociant arrodoneixen el preu, així, 
sota paraula d’honor, rematen l’operació. 
Només algun pagès folgat podia tancar 
el tracte en una fonda d’Hostalric havent 
dinat. El pagès queda satisfet, perquè 
podrà emprar els diners tal com té previst 
i déu-n’hi-do el que li ha costat. Queden 
en el lloc de destí on han de menar la 
bèstia. Els negociants sempre pagaven 
el preu acordat, si no liquidaven en el 
lliurament del cap de bestiar, el dimarts 
següent el pagès no faltaria de nou a la 
plaça dels Bous. 

Envia’ns la 
teva foto

Participa en aquesta secció amb fotografies curioses, 
divertides o anecdòtiques. Només cal que enviïs la teva 
fotografia, juntament amb el nom de l’autor i una breu 

explicació, a la següent adreça de correu electrònic: 
santfeliudiu@gmail.com

En Benet Freixas ens ha enviat aquestes dues 
fotografies: una bonica posta de sol i el 

tomàquet més gran que ha collit aquest any. 
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Envia’ns la 
teva foto

Participa en aquesta secció amb fotografies curioses, 
divertides o anecdòtiques. Només cal que enviïs la teva 
fotografia, juntament amb el nom de l’autor i una breu 

explicació, a la següent adreça de correu electrònic: 
santfeliudiu@gmail.com

En Benet Freixas ens ha enviat aquestes dues 
fotografies: una bonica posta de sol i el 

tomàquet més gran que ha collit aquest any. 

Els símbols solen representar idees, maneres 
de pensar i fins i tot d’actuar. Les banderes en 
són un clar exemple i és que, en aquest cas, 
per representar un símbol, sempre ho fan amb 
el mateix color, les mateixes formes i propor-
cions. La bandera pirata es representa amb una 
calavera blanca en un fons negre; la Senyera, 
quatre franges vermelles en un fons groc; la del 
col·lectiu LGTBIQ+, la seqüència de les franges 
roig, taronja, groc, verd, blau i porpra.

Però avui vull parlar de transició energètica, 
de tots els canvis que hem de fer per tenir una 
economia sostenible, basada íntegrament en 
energies renovables i l’eficiència energètica. 
Però, no tenim bandera per a això, no? o sí?

Alguna cosa devem haver vist: banderes en 
contra l’energia nuclear, la bandera de Green-
peace o el símbol de la certificació d’eficiència 
energètica que hi ha a la nostra rentadora. 
Malgrat tot, crec que cap d’aquestes represen-
ta la transició energètica, que és un concepte 
molt ampli i complex. Com hauria de ser lla-
vors, aquesta bandera?

Per respondre aquesta pregunta hem de saber a 
què ens referim amb el concepte “energia” i ser 
conscients que la utilitzem i la necessitem per 
obtenir qualsevol bé o servei. Escalfant la llar, 
desplaçant-nos, utilitzant dispositius elèctrics... 
mare meva, l’energia és a tot arreu. Sovint pen-
sem en electricitat com la font energètica que 
utilitzem en el dia a dia, però si esteu llegint 
això (en format paper) voldrà dir que en un fu-
tur la revista Sant Feliu Diu hauria d’utilitzar 
fonts renovables en tot el seu procés: la tala 
de l’arbre, la fabricació de la pasta de paper, 
l’obtenció dels tints, la impressió, el desplaça-
ment des de 
la impremta a 
l’ajuntament 
i finalment el 
repartiment a 
les nostres ca-
ses. Si a més a 
més ho esteu 
llegint a la cui-
na amb la llum 
encesa, doncs 
sí, aquesta 
energia també 
hauria de pro-
venir de fonts 
r e n o v a b l e s . 
Quina feinada, 
no? No sé si ha 

quedat clar el concepte “energia” però potser 
el que sí que ha quedat clar és que és una 
“transició”, ja que calen canviar tantes coses... 

Seguint amb això de l’energia, amb les dades 
disponibles a dia d’avui a Catalunya, només el 
5% d’energia primària prové de fonts reno-
vables... 5%! En plena emergència climàtica... 
Que ens hem begut l’enteniment?

És cert que, pel que fa a l'energia elèctrica (que 
és una part de l’energia primària), Catalunya 
ja produeix un 20% provinent de fonts reno-
vables (majoritàriament eòlica i solar). És un 
suspès, però, vaja, com a mínim és alguna cosa.

L’objectiu marcat per Europa, l’Estat espanyol 
i la Generalitat és arribar a un 100% d’energia 
elèctrica provinent de fonts renovables al 2050. 
Aquest és l’origen de la problemàtica en la 
planificació de les renovables... on les posem? 
Però això ho deixem per un altre dia, d’acord?

Arribats a aquest punt hi ha qui diu que la ban-
dera de la transició energètica és negre, ben 
negre, perquè clar, això de passar de produir 
del 20% al 100% d’energia elèctrica de fonts 
renovables en 30 anys és molt difícil i encara és 
més dramàtic saber que tot i arribar a aquest 
100% això només suposaria un 40% del total 
d’energia que utilitzem. La resta d'energia, 
com la utilitzada en processos tèrmics per es-
calfar les llars o per moure maquinària en pro-
cessos industrials, és molta energia que encara 
provindrà de combustibles fòssils. De totes ma-
neres, deixeu-me dir que a Sant Feliu s’escalfen 
moltes cases amb llenya, algunes fins i tot amb 
llenya que es recull a les pròpies finques, així 
que tots aquests tenen la feina feta, ja que la 

La bandera de la transició 
energètica
Toni Cantero de Els Miratges
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llenya és una font renovable i de proximitat.

Ja està bé que hi hagi un pla per al 2050, però 
deixeu-me afegir que això de que no hi hagi 
una estratègia per arribar al 100% d’energia 
primària provinent de fonts renovables em 
sembla un error... o no estem en emergència 
climàtica? Deu ser que aquesta bandera és in-
completa? Potser li hauríem de retallar les pun-
tes o posar-hi un pedaç (en això no seria tan 
diferent a la bandera pirata, que normalment 
té forats i també és negra...).

De totes maneres no som aquí per lamentar-
nos i haurem de fer la “transició” més d’hora 
que tard. Per produir energia haurem de bus-
car el sol, el vent i l’aigua. Si us sembla, dei-
xem de banda això dels colors de la bandera i 
procurem que, siguin quins siguin, la bandera 
estigui ben orientada al sud perquè li toqui mi-
llor el sol i en un lloc elevat perquè li bufi el 
vent. D’això es tracta, que generem l’energia 
a casa nostra, amb plaques fotovoltaiques, tèr-
miques o mini-eòlica,  que aprofitem els recur-
sos naturals recollint l’aigua de pluja per regar 
i així evitar bombejar l’aigua que ve del riu o 
de ves a saber on. Tot i que això ja és conegut 
per molts de nosaltres, ho hem de seguir dient, 
de la mateixa manera que hem de promocio-
nar tot allò que és energèticament més eficient 
o sostenible, com el fet de consumir productes 
alimentaris de temporada i proximitat o te-
nir una dieta amb menys consum de carn. Sí, 
la transició energètica la trobem fins i tot a la 
sopa, que per anar bé, tampoc hauria de ser de 
peix. I ben bona que és, però clar, ens hi hem 
posat nosaltres en aquest merder, bé, nosaltres, 
em refereixo als éssers humans i d'alguna ma-

nera haurem de sortir d'aquí. Arribarà a ser la 
nostra major prioritat? 

Això de tenir una bandera per a la transició 
energètica no sé si és possible, són tantes co-
ses... Potser és impossible definir-la com un sím-
bol únic. I aquest deu ser l’error, com en tantes 
altres coses, de voler simplificar massa un con-
cepte tan ampli. Però, què vols que et digui, el 
món és prou difícil com per no buscar les coses 
senzilles. 

Arribats a aquest punt i sabent que calen can-
viar tantes coses, m’asseguro que tant jo com 
el meu entorn estem bolcats en aquesta tran-
sició. Reduir residus, reciclar-los, utilitzar trans-
ports més eficients, invertir en generar ener-
gia renovable (a casa meva o si visc de lloguer 
en inversions col·lectives), practicar el consum 
conscient, compartir recursos, allargar la vida 
útil als objectes i un llarg etcètera d'hàbits i ac-
tituds. 

Després de dir el que anem sentint des de fa 
temps, m’adono que la bandera no es pot re-
presentar amb una tela, però sí en una forma. 
Nosaltres mateixos, i és que la bandera de la 
transició energètica som cadascú de nosaltres. 
Si ens identifiquem amb aquesta bandera quan 
ens mirem al mirall, llavors la transició l’haurem 
completat, com a mínim, per la part que ens 
toca.

I si no, què coi, a dalt de Santa Bàrbara hi toca 
molt el sol i hi bufa el vent i això carrega les pi-
les quan hi arribes, especialment si hi has pujat 
amb bici, que és un transport ben renovable. Si, 
a més, pares a menjar quatre mores i un parell 
de figues pel camí, ja has fet el matí amb un 
mínim impacte ambiental. 

servei d'atenció integral a la diversitat afectiu-sexual 
i de gènere de la selva (sai la selva)
adreça electrònica: sai@selva.cat

Horari d'atenció: hores convingudes, de dilluns a divendres, de 9h. a 
14h. Cal demanar cita prèvia trucant, enviant un correu electrònic, o bé, 
presencialment.

servei que s'ofereix:
- Atenció, informació i assistència psicològica.
- Atenció, informació afers socials i assistència social.
- Atenció i informació jurídica.
- Actuacions preventives de sensibilització, de formació i d'identificació 
de situacions de risc LGBTIfòbiques.
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GUia d’aJUda Per Fer MÉs aCTiViTaT 
FÍsiCa en QUaTre Passos
Pilar Casellas DUI Referent de Comunitària ABS Breda-Hostalric

no et dic que serà fàcil... 

Fer més activitat física, és a dir, deixar de ser 
una persona no activa i sedentària, pot ser difí-
cil i implica un esforç personal, però és possible 
i molta gent ho fa cada any. Cal estar motivat 
per aconseguir-ho. Si estàs pensant a ser una 
persona més activa, ENHoRABoNA! És la millor 
decisió, tant per a tu com per a les persones del 
teu voltant. Vols que et donem un cop de mà? 
Malgrat que no hi ha cap fórmula miraculosa, 
seguir uns passos et pot ajudar a activar-te i a 
mantenir-te en la teva decisió 

... et ben asseguro que valdrà la pena!

Quins beneficis obtindràs en començar a 
fer activitat física? 

Alguns beneficis de l’activitat física els pots 
notar immediatament. Et sentiràs millor, amb 
més energia i, alhora, també més relaxat; dor-
miràs millor, la teva funció cerebral millorarà i 
estaràs més atent. També notaràs que la pres-
sió arterial i la glicèmia milloren. Altres bene-
ficis, com la millora de la teva condició física, 
l’augment de la força muscular o la disminu-
ció dels símptomes depressius requeriran més 
temps d’activitat física. L’activitat física també 
pot alentir o retardar la progressió de malalties 
cròniques —la hipertensió i la diabetis mellitus 
de tipus 2—, reduir el risc de certs tipus de càn-
cer —el càncer de bufeta, de mama, de còlon, 
de pulmó, d’estómac— i, sobretot, reduir el risc 
de mortalitat general. Si tens fills i fas activitat 
física, seràs un bon exemple per a ells.

adUlTs (de 18 a 64 anys) 

Cal fer, com a mínim, entre 150 i 300 minuts 
d’activitat física aeròbica d’intensitat mo-
derada o bé, com a mínim, entre 75 i 150 mi-
nuts d’activitats aeròbiques d’intensitat 
vigorosa o una combinació equivalent al 
llarg de la setmana. 

Per tal d’aconseguir beneficis addicionals per a 
la salut, com a mínim, 2 dies a la setmana 
cal fer activitats d’enfortiment muscular 
d’intensitat moderada o més elevada per 
treballar tots els grans grups musculars. Per tal 
d’aconseguir beneficis addicionals per a la 
salut, cal fer més de 300 minuts d’activitat 
física aeròbica d’intensitat moderada, o 
bé més de 150 minuts d’activitat física 
aeròbica d’intensitat vigorosa, o una com-
binació equivalent al llarg de la setmana. 

liMiTeU: el temps dedicat a activitats seden-
tàries. 

sUbsTiTUÏU: les activitats sedentàries per més 
activitat física de qualsevol intensitat (fins i tot 
lleu). En els adults, l’activitat física es pot rea-
litzar com a part del temps lliure i l’oci (jocs, 
esports o exercici planificat), també com a part 
del transport (caminar, anar en bicicleta), o de 
les tasques de la feina o de la llar. Sobretot, fer 
una mica d’activitat física sempre és millor que 
no fer-ne gens. És important començar amb 
petites quantitats d’activitat física i aug-
mentar-ne gradualment la freqüència, la 
intensitat i la durada en el temps. 

Fer més activitat física requereix introduir 
canvis en la nostra vida quotidiana. 

Amb la intenció d’anar aconseguint la desau-
tomatització d’un nivell insuficient d’activitat 
física, t’aconsellem una sèrie d’exercicis que 
t’ajudaran a anar incorporant de manera rea-
lista petits moments d’activitat física durant el 
dia. Adquireix el teu compromís! Escull accions 
per fer durant les properes setmanes i intenta 
mantenir-les en la teva vida quotidiana: 

- Parla amb els amics i la família i 
explica’ls que estàs preparant-te per 
fer activitat física regularment (podries 
comprometre’t amb algú per començar 
suaument). 

- apunta’t a una classe, o queda amb un 
amic o amiga per fer activitat física plegats; 
això t’ajudarà a no deixar el compromís. 
Junts és més divertit i et serà més fàcil man-
tenir-lo. 

- Cada dia al matí planifica en quins 
moments del dia podries dedicar 10 
minuts a fer activitat física (per exemple, 
ballar al ritme d’una cançó; aixecar-se de la 
cadira i fer estiraments; baixar del transport 
públic una parada abans de la que toca, 
etc.) 

TrUCs Per ser aCTiUs 

abans d’agafar el cotxe, pensa si podries 
fer el trajecte caminant o en bicicleta. Si 
vas en cotxe a la feina, aparca’l a 10 minuts ca-
minant de la feina.

Tria sempre pujar a peu les escales en 
comptes d’agafar l’ascensor (per exemple, 
al metro, a la feina o a casa).

si tens fills, aprofita el trajecte a l’escola 
per caminar (també hi pots anar en bicicleta, 
patinet, etc.). 
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si utilitzes el transport públic, intenta 
baixar una parada abans de la que et toca 
i aprofita-ho per caminar. 

Quan parlis per telèfon, camina o queda’t 
dempeus en comptes de seure.

si mires la televisió més de 30 minuts se-
guits, aprofita els anuncis per moure’t i fer 
una volta per casa.

deixa el comandament a distància de la 
televisió lluny per haver-te d’aixecar per can-
viar de canal. 

després de sopar baixa al carrer i fes un 
tomb de 10 minuts. Pots fer-ho coincidir amb 
el moment de llençar les escombraries o passe-
jar el gos. 

involucra tota la família en el teu procés. 
Feu una volta en bicicleta amb els teus fills o 
integra jocs actius com jugar a “tocar i parar”, 
“pica paret”, bàsquet, etc.

a la feina imprimeix els documents a la 
impressora que tinguis més lluny, de mane-
ra que t’hagis d’aixecar cada vegada que impri-
meixis alguna cosa.

A la feina, si has de fer trucades o videocon-
ferències, fes-les dempeus.

QUines són les reCoManaCions 
de l’orGaniTZaCió MUndial de 
la salUT? 

Les directrius de 2021 poden resumir-se en 6 
punts bàsics:

1- l’activitat física és bona per al cor, la 
ment i el cos. 

2- Qualsevol quantitat d’activitat física 
sempre és millor que no fer-ne gens.

3- Tota activitat física compta.

4- l’enfortiment muscular beneficia to-
tes les persones. 

5- Massa sedentarisme pot ser perjudi-
cial per a la salut.

6- Totes les persones poden beneficiar-
se d’incrementar l’activitat física i re-
duir els hàbits sedentaris. les directrius 
estan orientades a totes les poblacions, 
per tots els grups d’edat des dels 5 fins als 
65 anys, independentment del sexe, el con-
text cultural o la situació econòmica.

El 14 de març se celebra el dia mundial de 
l’endoMeTriosi, malaltia sovint de difícil 
diagnosticar.

Aquesta malaltia té a veure amb l’endometri, 
la membrana mucosa que revesteix l’interior 
de l’úter. L’endometri augmenta de gruix cada 
cicle menstrual, per preparar-se per rebre l’òvul 
fecundat, en cas que no es doni l’embaràs, es 
desprèn i s’expulsa a través de la menstruació. 
En el cas de l’endometriosi, aquest teixit endo-
metrial apareix en altres zones fora de l’úter, es 
pot trobar a les trompes, ovari, bufeta, intes-
tins, recte, inclús s’han trobat en alguns casos 
al pulmó!

Aquests focus d’endometri fora de lloc actuen 
com el teixit endometrial propi de l’úter i reac-
cionen igual davant de les hormones, de mane-
ra que cada mes provoquen petites menstrua-
cions fora de l’úter.

L’endometriosi amb el temps pot provocar 
adherències en els teixits provocades per 
aquests sagnats i la inflamació que això genera.

El dolor menstrual que provoca l’endometriosi 
pot ser incapacitant. Moltes dones tenen do-
lors molt importants durant la regla, i algun dia 
previ a la regla també.

El diagnòstic de l’endometriosi pot tardar 10 
anys a produir-se, ja que el dolor menstrual 
està normalitzat a la nostra societat, cosa que 
no és normal.

Mai el dolor MensTrUal És norMal.
Cal buscar la causa que el provoca.

El tractament de l’endometriosi ara mateix és 
interdisciplinari, des del ginecòleg/a per al con-
trol, l’abordatge mèdic algunes vegades impli-
ca la cirurgia, també. La dieta, la fisioteràpia 
pelviperineal i l’acupuntura poden ser recursos 
importants a tenir en compte per l’abordatge 
del dolor i la millora de la qualitat de vida de 
la dona.

Cal tenir en compte que l’endometriosi no no-
més provoca dolor menstrual, sinó que també 
pot ser la causa de la infertilitat.

salUT de la dona
Gemma Formiga de Can Rata. Fisioterapeuta pelviperineal i acupuntora 
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L’Andròmina neix el 2013, unint en un mateix projecte, profes-
sionals de diferents sectors relacionats amb les arts escèniques i 
la gestió d’esdeveniments culturals i corporatius.

Amb la voluntat d’acostar les eines necessàries per a dur a ter-
me qualsevol mena de producció, oferim un ampli ventall de 
serveis i espectacles.

ens dediquem a:
- La promoció de les arts escèniques.

- La producció i realització de projectes culturals.

- La gestió i contractació d’artistes, així com de la distribució 
i difusió de la seva obra.

- L’equipament tècnic de tot tipus d’esdeveniments.

- El disseny escènic.

- El disseny de vestuari a mida.

Tenim accés a qualsevol tipus d'infraestructura o complement 
per a la realització d'esdeveniments culturals, lúdics o festius.

Lloguer d'equipament tècnic, sonorització, il·luminació i enre-
gistrament d'espectacles en viu, instal·lació i manteniment, ser-
vei tècnic i assessorament.

Disseny, maquetació, manteniment i reparació de tot tipus 
d’escenografies.

Confecció i subministrament de teixits per a teatre, auditori, 
cinema, tv i altres espais escènics.

Estem capacitats per assumir la producció parcial o completa de 
qualsevol esdeveniment que pugui plantejar-se.

Disposem de tots els recursos necessaris per a la seva gestió i 
realització.

A més d'un equip format per professionals del sector i un gran 
nombre de col·laboradors.

oferim un servei complet i professional perquè el client pugui 
despreocupar-se del tot.

Realitzem des de programacions en sales i locals, fins a grans 
produccions.

Distribució, contractació i gestió de tot tipus d'espectacles, 
instal·lacions, tallers...

ens podeu visitar a: www.andromina.pro

Ubicació: El Bac, masia a Sant Feliu de Buixalleu
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Gastronomia 
Salmó amb cava
Rosa Maria Molas de Can Costa

Cassoleta rústica de llimona
Júlia Roquet de Can Roquet 

250 ml de cava
2 cebes
250 ml de crema de llet
4 filets de salmó

1/2 kg de xampinyons
100 g de mantega
Sal i pebre al gust

200 g de farina de rebosteria
2 cullerades soperes de sucre llustre
125 g de mantega, freda de la nevera 

3 cullerades d’aigua freda 
Un grapat de cigrons crus (són perquè la base no 
pugi al coure-la al forn)

Ingredients (per a 4 persones)

Ingredients
Base de pasta brisa:

Com es prepara?

Com es prepara?

Posem en una safata de forn la mantega, les cebes, els  xam-
pinyons,  els filets de salmó i el cava, amb la sal i el pebre.
Mentrestant, haurem engegat el  forn a 180 ªC. 
Un cop calent, deixem la safata a dins el forn amb tots els 
ingredients durant uns 10 minuts.
Retirarem del forn la safata i traurem el salmó. La resta deixa-
rem que es redueixi i una vegada reduït, afegirem la crema 
de llet i ho passarem per la batedora, ben triturat.
Tot seguit emplatarem el salmó, que ja havíem retirat,  posant-
hi la salsa per damunt, i ja es podrà servir.

1. Tamisem la farina i el sucre llustre dins d’un bol.
2. Tallem la mantega a trossets, i l’afegim al bol. Ho remenem amb una cullera de fusta fins que tot 
quedi ben homogeni.
3. Quan la barreja tingui un aspecte de sorra, ho seguim barrejant a mà. Un cop ja no hi hagi 
grumolls hi afegim l’aigua freda i ho barregem fins a formar una massa. Quan no s’enganxa a les 
mans vol dir que ja està a punt.
4. La deixem reposar a la nevera (tapada amb paper film) durant uns 15 minuts.
5. Un cop passat aquest temps, posem farina sobre la taula i estirem la massa amb el corró que 
quedi de mida una mica més gran que el motlle.

Bon prof it!
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Bon prof it!

4 ous  (dos d’ells amb els 
rovells i les clares separades)
150 g de mantega

150 g de sucre
20 g de farina rebosteria
4 llimones

100 g de sucre llustre 
1 pols de sal

Crema de llimona:

Com es prepara?
1. Trenquem 2 ous, els posem en un bol i hi afegim els rovells dels altres dos (reservem les dues 
clares). Hi afegim la farina i la meitat del sucre. Ho barregem bé amb les varetes fins a obtenir una 
barreja homogènia. Ho reservem.
2. Agafem 2 de les llimones i en ratllem la pell (amb compte de no arribar a la part blanca, que és 
amarga). La reservem.
Ara agafem les quatre llimones, les tallem i les exprimim. En reservem el suc.
3. En un cassó gran hi posem: el suc, la ratlladura, la mantega i el sucre restant. Ho escalfem a foc 
suau fins que la mantega s’hagi fos. Ho barregem amb una cullera de fusta i hi afegim la barreja 
d’ou i sucre. Ho barregem tot amb les varetes fins que quedi integrat.
4. Ho seguim cuinant a foc lent sense parar de remenar, fins que s’espesseixi. Llavors retirem la crema 
del foc i la deixem refredar.
5. Un cop freda, aboquem la crema de llimona a la massa ja feta i allisem la superfície amb una 
espàtula.
6. Elaboració de la merenga per decorar:
Posem les clares que hem reservat a temperatura 
ambient en un bol i les batem amb la batedora 
elèctrica de varetes a velocitat mitjana. Quan esti-
guin espumoses (comenci a quedar blanc), hi afe-
gim el pols de sal i seguim batent fins que formi 
puntes blanques. Finalment hi anem afegint a poc 
a poc el sucre.  
7. Quan tenim la merenga feta, la posem a la 
màniga pastissera i l’anem posant sobre la crema 
de llimona.
8. Per acabar posem la cassoleta al forn a gratinar 
fins que la merenga comenci a quedar daurada. 
Ja la podem treure del forn i la deixem refredar. 

6. Encamisem el motlle (l’untem amb mantega i hi posem farina). Agafem la massa, l’estirem en el 
motlle i l’anem pressionant començant pel centre i cap a fora, així anem eliminant l’aire. Seguida-
ment anem pressionant suaument la massa als costats i traiem l’excés de massa.
7. Punxem la base a diferents punts amb una forquilla i ho deixem reposar 20 minuts a la nevera. 
Mentrestant preescalfem el forn a 190ºC.
8. Ho traiem de la nevera. Tallem un tros de paper de forn de la mida del motlle, el posem sobre la 
massa i sobre seu hi hem de posar els cigrons.
Deixem la massa al forn 15 minuts, ha de quedar ferma però no feta del tot (d’això se’n diu cocció 
al blanc). La traiem i amb molt de compte retirem els cigrons i el paper.
9. Ho tornem a posar al forn entre 10 i 12 minuts, fins que la massa tingui un color daurat. Llavors 
ja la podem treure del forn i deixar-la refredar.

El millor és menjar-se-la el mateix dia.



Cavar entre les pedres, 
els terrossos

i les arrels que mai no 
arrencaràs.

Però aquest és el preu 
del que és profund.

Cavar és religiós.

És una forma de 
bondat.

Cavar de nit. Després 
agenollar-se

i aixecar els ulls a les 
estrelles

sabent que cal buscar-
ho tot a terra:

com construir una 
casa, com escriure un 

poema.

I fins i tot des d’on 
tornar a estimar

en aquest temporal de 
la memòria.

CONEIXEMENT,

de Joan Margarit


