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EDITORIAL 

Benvolguts serinyanencs i serinyanenques,

Ara ja fa un any que apareixia l’última revista, que habitualment 
publiquem coincidint amb les festes. El motiu és que en període 
electoral no es poden fer publicacions i la revista del maig coincidia 
de ple amb les eleccions municipals, motiu pel qual no es va poder 
editar. 
Aquest període des de la darrera revista ha estat molt farcit d’esde-
veniments. Si n’analitzem alguns d’importants, tocaria parlar de la 
consulta del 9N, que al nostre municipi va donar un clar resultat 
cap a la construcció d’un nou Estat. Un resultat que han confirmat 
les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, en les quals han 
guanyat clarament les opcions independentistes, que a la nostra 
comarca han aconseguit més d’un 80% dels vots. De tot això, els 
consistoris n’hem de prendre bona nota i treballar en aquesta di-
recció, d’una forma seriosa i responsable. Estem vivint un moment 
realment transcendental, encara que a vegades no ens fem a la idea 
de com n’és de crucial. Gaudim-lo i alhora participem d’aquest perí-
ode que, sens dubte, serà històric.  
I sense abandonar les eleccions, unes de molt importants per a Seri-
nyà han estat les municipals, que van ratificar la confiança en el grup 
que ha governat els últims vuit anys el poble, Gent per Serinyà. Acu-
mular anys vol dir també incrementar cada dia la responsabilitat. 
Tal com hem intentat fer aquests darrers temps, seguirem governant 
per a tothom, fent que tots els nostres veïns es puguin sentir identi-
ficats amb la nostra feina. Gràcies per la confiança que ens heu fet, 
particularment intentaré ser l’Alcalde de tots i totes.
Però a banda de la situació política, cal que recordem que en el nos-
tre municipi es mouen reptes i fets importants. Un és que en aquesta 
festa celebrem els 40 anys d’una entitat del poble, concretament el 
Club de Futbol. Està clar que una fita com aquesta només es pot 
aconseguir amb la implicació de moltes persones que s’hi posin 
amb molta il·lusió, encara que molt sovint això vulgui dir haver de 
fer sacrificis personals i familiars. Gràcies a aquesta il·lusió s’ha fet 
possible que els més joves puguin practicar un esport, que els més 
grans tinguin un espai de distracció i que el poble disposi d’una 
entitat dinamitzadora de la vida social. És per això que hem cregut 
que la gent que va iniciar aquesta activitat havia de tenir un prota-
gonisme en la festa fent el pregó d’enguany. A tots els fundadors, els 
col·laboradors als llarg d’aquests 40 anys i als responsables actuals, 
moltes gràcies per la feina feta.
Si parlem d’aniversaris, el proper mes de maig en tindrem un de 
molt important, i esperem que transcendental: el centenari de la 
nostra Festa d’Homenatge a la gent gran. Una fita que requerirà 
la participació de tot el poble per poder-hi imprimir tota la força, 
estima i reconeixement que es mereix. Només amb la implicació de 
tots plegats podrem fer possible una celebració ben lluïda d’aquesta 
efemèride. 
I finalment només em resta agrair a totes les entitats i persones im-
plicades el suport en la preparació d’aquesta Festa Major, i desit-
jar-vos que gaudiu al màxim dels diferents actes programats. 

Bona Festa a tots i totes!  

Josep A. Ramon Guasch
Alcalde

AMB EL SUPORT DE

Novembre 2015

Marc Martín Teixidor
En Marc, el fill d’en Carlos i l’Alexia i el 
germà petit de l’Ían, va néixer somri-
ent l’11 de gener de 2015 amb 3,600 kg 
de pes i 51 cm d’alçada. Tota la família 
està molt contenta i diuen que el nen 
és feliç, divertit i no para quiet.

Aram Navarro Gallego
L’Aram va néixer el 18 de juny de 2015 
a l’Hospital Santa Caterina de Giro-
na, amb un pes de 3,169 kg i 51 cm 
d’alçada. Segons els seus pares, la Judit 
i en Daniel, és molt tranquil, simpàtic 
i enjogassat. Li encanta veure jugar 
el seu germà gran i que el remenin i 
li facin petarrufes. És un sol i té el cor 
robat a més d’un serinyanenc.

Emma Ferrer Casero
L’Emma, que va néixer l’11 d’agost 
de 2015 a l’Hospital de Sant Jaume 
d’Olot, és la primera filla d’en Joan i 
la Yolanda. La nena es va fer esperar 
molt ja que va sortir dues setmanes 
tard i tothom estava desitjant conèi-
xer-la. Li agrada molt dormir amb la 
seva manteta de peluix i que tothom 
li digui cosetes. Ella respon amb un 
gran somriure ja que és molt amorosa 
i simpàtica.

Homenatge a 
Francesca Bartrina
La Sala de Lectura de 
Can Xerric porta el 
nom de la professora i 
escriptora serinyanenca

e l 8 de març, coincidint amb el 
Dia de la Dona Treballadora, 
l’Ajuntament de Serinyà va re-
tre un homenatge a Francesca 

Bartrina, desapareguda el juny de 2014 
als 46 anys. L’acte, que va aplegar a un 
públic molt nombrós, va comptar amb 

parlaments d’amics i familiars, que van 
deixar ben palesa l’estimació dels veïns 
per la professora, escriptora i investiga-
dora de Serinyà, que s’havia convertit 
en tot un referent a Catalunya en els 
estudis literaris de gènere. 

L’alcalde de Serinyà, Josep Antoni 
Ramon, va destacar la vinculació de 
Bartrina amb el municipi i la seva dedi-
cació a la literatura. Per aquests motius, 
el consistori ha decidit per unanimitat 
al ple municipal del mes de gener po-
sar-li el seu nom a la nova Sala de Lec-
tura de Can Xerric.
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VIDA MUNICIPALVIDA MUNICIPAL

es constitueix el nou 
Ajuntament de Serinyà
Està format per set regidors de Gent per Serinyà i dos de CiU

e l 13 de juny passat es va cons-
tituir oficialment el nou Ajun-
tament de Serinyà, que està 
format per set regidors de Gent 

per Serinyà, un més que la legislatura 
passada, i dos de Convergència i Unió 
(CiU), que formen el grup de l’oposició. 
Josep Antoni Ramon torna a repetir 
com a alcalde per tercera vegada.

JosEp ANToNi RAMoN i GuAsCh
ALCALDE, PORTAVEU DEL GRUP I REGIDOR 
D’URBANISME I ACTIVITATS
joseparamon@serinya.cat

“Per aquests propers quatre anys, espero i desitjo, 
poder acabar d’una vegada per totes amb les 
retallades i les restriccions imposades, que només 
perjudiquen els nostres veïns. Tenim un equip amb 
molta energia i volem treballar per Serinyà i per la 
seva gent.”

ANToNi JoRdi i olivAREs
1R TINENT D’ALCALDE, 
REGIDOR D’HISENDA, NOVES 
TECNOLOGIES I SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ I ESPAIS PúBLICS
antonijordi@serinya.cat

“M’agradaria poder treballar els 
propers quatre anys per mirar de 
construir el futur del nostre país, 
també des del nostre Ajuntament.”

M. ÀNGEls Ruiz i 
puNzANo
2A TINENTA D’ALCALDE, 
REGIDORA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I ANTENCIÓ A LES 
PERSONES GRANS
mariangelsruiz@serinya.cat

“Espero poder continuar enda-
vant tots els projectes que hem 
començat entre tots, i que dia rere 
dia ens fan créixer com a poble.”

MoNTsE sAlA i FiGuERAs
3A TINENTA D’ALCALDE, 
REGIDORA DE FESTES,  
SALUT I SANITAT
montsesala@serinya.cat

“Vull treballar perquè la gent 
sigui participativa, donar-los 
la possibilitat de gaudir de les 
activitats que fan que el poble 
sigui viu.”

sERGi plANAGuMÀ i 
MoRAdEll
REGIDOR DE JOVENTUT, 
ESPORTS I PROMOCIÓ 
TURíSTICA
sergiplanaguma@serinya.cat

“D’entrada, començar amb molta 
il·lusió per ser la meva primera 
vegada en formar part d’un equip 
que dóna resposta i ajuda els 
veïns de Serinyà.”

viCENç viñAs i FEliu
REGIDOR DE BENESTAR SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
ASSOCIACIONS
vvinas@serinya.cat

“Voldria poder mantenir el poble 
cohesionat socialment, que pugi 
mirar el passat per construir el 
futur de tots.”

M. CARME GAssioT i 
NoGuER
REGIDORA DE MEDI AMBIENT I 
MEDI RURAL
mgassiot@serinya.cat

“Crec que passejant pels racons 
de Serinyà un s’adona del que 
significa el nostre paisatge, la 
nostra natura i crec que cal 
preservar-lo per als nostres fills.”

JoAN poCh i siTJÀ
REGIDOR DE CIU

“Des de l’oposició, volem fer un 
treball ben fet.”

CRisTiNA Gil i duRAN
REGIDORA DE CIU

“Aquests quatre anys vull que 
Serinyà sigui el poble que volem i 
somiem.”
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VIDA MUNICIPAL

L’Ajuntament de 
Serinyà, amb les  
noves tecnologies

e ntre les novetats, cal destacar 
un servei de difusió de l’Agenda 
a través de WhatsApp. Tothom 
que s’hi vulgui subscriure ha 

d’enviar la paraula “agenda” al número 
648 030 221. Així, cada cop que s’organitzi 
una activitat al poble, els veïns rebran un 
missatge al seu telèfon mòbil. El regidor 
de Turisme de Serinyà, Sergi Planagumà, 
ha explicat que a més de les propostes de 
l’Agenda, el servei també difondrà altres 
informacions com els horaris del CAP o 

OBRES DE 
MILLORa 
aL paVELLó 
MuNICIpaL
L’Ajuntament de Serinyà ha dut a terme 
diverses obres al pavelló municipal, amb 
un pressupost total de 73.797,90 € euros, 
cofinançats per la Diputació de Girona i 
la Generalitat, a través del PUOSC 2012.  
L’objectiu: millorar-ne el seu ús i poder 
desenvolupar amb comoditat totes les ac-
tivitats que s’hi duen a terme. Així, s’han 
renovat els tancaments de vidre laterals, 
s’han canviat els baixants d’aigües pluvi-
als i s’han protegit amb la mateixa estruc-
tura de ferro que cobreix el voladís de la 
coberta. També s’ha canviat el sistema 
de calefacció que ara funciona amb gas 
natural.

NOuS tERRENYS 
pER aMpLIaR 
L’ESCOLa BORa 
GRaN
L’Ajuntament de Serinyà ha adquirit a 
través d’una permuta els terrenys que hi 
ha darrere el pavelló, que ara s’utilitzen 
com a aparcament, per poder cedir-los 
a la conselleria d’Ensenyament, que ha 
d’ampliar l’escola Bora Gran, una llarga 
reivindicació del municipi.   

En l’actualitat, el centre educatiu dis-
posa de tres aules, un menjador i una 
biblioteca que es fa servir com a espai 
polivalent. La manca d’espai s’ha suplert 
fins ara amb mòduls prefabricats, a l’espe-
ra que el consistori disposés dels terrenys. 
L’alcalde, Josep Antoni Ramon, ha expli-
cat que l’Ajuntament preveu l’ampliació 
per darrere l’edifici, on actualment hi ha 
la pista poliesportiva, i que aquesta es po-
dria traslladar als terrenys cedits.

Facebook, Instagram, WhatsApp... L’Ajuntament 
de Serinyà vol renovar i ampliar les vies de 
comunicació per fer arribar informació als veïns i 
ja ha posat en marxa diverses plataformes que se 
sumen a l’Agenda i a la revista en paper que ja fa 
temps que funcionen.

dels partits de futbol, o les activitats de 
l’AMPA i d’altres associacions.

Nou perfil de Facebook 
i instagram
El mes de setembre, Serinyà també va 
estrenar un perfil a Facebook que ja 
reuneix gairebé 300 seguidors. A més, 
l’Ajuntament s’ha proposat renovar 
la pàgina web del consistori i també 
crear un nou web dedicat al turisme 
(serinyaturisme.cat), que estarà actiu 

JOVENTUT

Can Beia enceta 
un nou curs
El jovent de Serinyà té en aquest espai un punt 
de trobada amb un munt d’activitats

A ra ja fa una temporada que 
Can Beia, l’Espai Jove que 
tenim a Serinyà, es va renovar. 
Va passar de ser un local en el 

qual els joves tan sols passaven les tardes 
jugant a la PlayStation a un espai on 
s’organitzen activitats i tallers, per tal que 
el jovent del poble no es quedin tancats a 
casa els caps de setmana. 

Des de Can Beia potenciem que 
els joves tinguin un espai on puguin 
organitzar-se i construir-se com a grup 
sense tenir en compte l’edat, així com 
incrementar la participació en el grup 
del Nari Nan i que aquest augmenti la 
col·laboració amb les activitats del poble. 
Per tal de fer possible aquesta coalició, 
des de l’Espai Jove s’organitzen activitats 
i tallers que podeu trobar especificats en 
aquesta mateixa pàgina

 Una de les activitats que va tenir més 
èxit a l’estiu van ser ser les trobades que s’hi 
celebraven cada dijous al vespre. També 
va tenir un gran ressò el sopar que vam 
organitzar per acomiadar tots junts l’estiu. 
Cadascú va portar un plat fet a casa que 
va compartir amb la resta dels companys.

 Dissabte 14 de novembre també 
vam celebrar una reunió per parlar sobre 
com ha de funcionar Can Beia perquè  es 
converteixi en el punt de trobada de tot el 
jovent del nostre municipi. 

De cara a dissabte 28 de novembre, 
coincidint amb la Festa Major, s’ha 
organitzat un sopar que té com a objectiu 
potenciar l’activitat dels joves al poble. 

Esperem que cap jove es quedi a casa 
els caps de setmana i vingui a participar 
en les activitats organitzades. 

ActivitAts pRoGRAmAdes
Divendres, de 19 a 22 h. Dissabte, de 17 a 21 h

NovEMBRE
Dies 6 i 7  Tarda de PlayStation i SingStar. Taller de creps 
Dies 13 i 14 Trobada amb pizzes i crispetes. Reunió per preparar el sopar de Festa Major. 
 Concurs de ping-pong
Dies 20 i 21 Jocs de taula. Taller de màgia obert a tots els públics 
 (vine a fer la inscripció a Can Beia) 
Dies 27 i 28 Participació en l’escenografia d’Els Pastorets. Sopar de Festa Major al pavelló

dEsEMBRE
Dies 4 i 5 Participació en l’escenografia d’Els Pastorets
Dies 11 i 12 Jocs de taula. Taller
Dies 18 i 19 Tarda de PlayStation. Sopar de Nadal i amic invisible

INStaL·LaCIó 
DE La FIta DEL 
COLLEt DE 
GuIxERES
El mes d’abril passat es va instal·lar la fita 
que delimita els municipis de Porque-
res, Sant Miquel de Campmajor i Seri-
nyà, amb la presència dels tres alcaldes. 
Aquesta senyalització és fruit de l’ater-
menament que van aprovar els plens 
municipals respectius durant l’any 2008. 
Segons marca la llei, la fita ha de ser en 
forma de triangle, i ha d’identificar amb 
la lletra inicial del topònim de cada mu-
nicipi les diferents cares. La fita ha estat 
esculpida per l’Isidre Batlle Saubí, regidor 
de l’Ajuntament de Sant Miquel de Camp-
major i mestre picapedrer. Concretament 
es troba instal·lada al punt de coordena-
des UTM X:477501 i Y:4666348, conegut 
com a Collet de Guixeres, en un lloc on 
s’uneixen els camins que condueixen a 
cada municipi.

a partir del mes de desembre. Aquesta 
nova plataforma vol aconseguir que tots 
aquells turistes que s’acosten a Serinyà per 
visitar el Parc de les Coves entrin també 
dins el nucli del poble. Finalment, també 
en aquesta línia, l’Ajuntament ha engegat 
un perfil a la xarxa d’Instagram que, amb 
l’usuari @SerinyaTurisme, es proposa 
augmentar el nombre de visitants del 
municipi.

L’alcalde de Serinyà, Josep Antoni 
Ramon, ha explicat que la voluntat és 
que la gent estigui assabentada de totes 
les activitats que es fan al municipi, i 
que poder-ho fer a través d’eines que 
no representen cap cost afegir és molt 
interessant.
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GENT GRAN

El 6 de setembre també es va celebrar 
el Dia dels Donants de Sang. Abans del 
dinar conjunt al pavelló, havia tingut 
lloc una ofrena floral al monument dels 
donants de sang. Una bona manera per 
deixar palesa el suport del municipi a 
aquest col·lectiu tan solidari.

M olts veïns i veïnes de Seri-
nyà es va reunir diumenge 
6 de setembre al pavelló 
per celebrar el desè ani-

versari del casal d’avis. Al dinar, que va 
començar a les 2 del migdia, també hi va 
ser present membres de l’Associació de 
Donants de Sang, com ja és habitual any 
rere any. 

Després del dinar, els nombrosos as-
sistents van poder gaudir d’un espectacle 
de play-back, que va anar a càrrec del grup 
Clau de Sol de Vilafant. No cal dir que s’ho 
van passar d’allò més bé!

el Casal 
d’avis 
fa 10 anys

Les ActivitAts 
deL cAsAL d’Avis 

Gimnàstica de manteniment*
Cada dimarts de 9 a 10 h, a Can Beia.
Divendres de 15.30 a 16.30 h, al pavelló. 

Gimnàstica rehabilitadora
Els dimarts (quinzenal) de 10 a 11 h, 
a Can Xerric.

Taller de memòria*
Cada dijous, de 15.30 a 16.30 h, 
a Can Xerric. 

Fem camí
Dilluns 16 i 30 de novembre 
a les 15.30 h
Passejades en grup per a la gent gran.
Activitat quinzenal. Gratuïta. 

Dinamització del parc de salut
Consultar properes dates i horaris
Les sessions les duu a terme un 
professional de l’activitat física i 
els exercicis estan adaptats a les 
necessitats de cada usuari. 
Sessions obertes i gratuïtes.

*Per a inscripcions i més informació, cal 
adreçar-se a l’Ajuntament (972 59 31 28)

pER DIjOuS 
LLaRDER, 
CaLçOtaDa
Ja gairebé s’ha convertit en una tradició: 
els socis del Casal d’avis celebren el Dijous 
Llarder amb una bona calçotada. Aquest 
any, que va caure el 12 de febrer, l’esce-
nari va ser Can Xerric i van ser molts els 
que van poder gaudir dels calçots i de la 
carn a la brasa.

uNa NOVa 
CaStaNYaDa  
a CaN xERRIC
Dilluns 2 de novembre, gairebé una cin-
quantena de persones van celebrar a Can 
Xerric la tradicional castanyada del Casal 
d’avis. Un any més, cal agrair la feina de 
l’agutzil, en Josep Roure, que s’encarrega 
de torrar les castanyes de manera total-
ment desinteressada. 

SALUT

A mb l’arribada del mes d’octu-
bre, comencen a Serinyà les 
activitats del Mes de la Salut, 
una iniciativa impulsada per 

l’Ajuntament i el DipSalut, amb l’objectiu 
de promocionar els hàbits saludables en-
tre la població. En aquesta edició, el tema 
principal ha estat el de la salut a l’esport i 
al voltant d’aquesta qüestió han girat les 
activitats programades.

Xerrades i tallers
Els complements i suplements dietètics, 

La salut a l’esport, 
eix central del Mes 
de la Salut 2015
Xerrades, tallers i una caminada popular, 
principals activitats d’una nova edició d’aquesta 
iniciativa saludable

l’alimentació natural, què menjar abans i 
després d’un entrenament, la nutrició de 
la gent gran o el Paleotraining han estat al-
guns dels temes que s’han tractat aquests 
dies en unes conferències molt interes-
sants, a càrrec de professionals i experts 
en la matèria. 

Els assistents també han tingut l’opor-
tunitat de participar en diversos tallers 
que ensenyaven com fer running d’una 
manera correcta, a practicar exercicis 
saludables per a tots els públics o a pre-

parar una dieta adaptada a la pràctica de 
l’esport.

Caminada popular
Diumenge 4 d’octubre va tenir lloc la ca-
minada popular del Mes de la Salut que 
enguany va recórrer el Pla de Martís i els 
voltants del turó de Can Parella. La ruta, 
d’una hora i mitja de durada, va acabar 
amb un bon esmorzar.
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CULTURA

La 4a edició 
de la Fira de 
Fades, Follets i 
Éssers Màgics, 
tot un èxit
La cita anual va omplir diferents punts del barri 
vell i el bosc de les Coves d’exposicions, tallers 
infantils, concerts i rutes pel bosc màgic

S erinyà va tornar a vestir-se 
de màgia per celebrar la 4a 
edició de la Fira de Fades, 
Follets i Éssers Màgics, que 

va tenir lloc el cap de setmana del 10 
al 12 de juliol. Les altes temperatures 
van acompanyar les nombroses activi-
tats organitzades per a participants de 
totes les edats, una cita ja consolidada 
en el calendari, que segueix el format 
de les edicions anteriors, però que té la 
voluntat de reforçar la part més cultural 
de cara al proper any.

La Fira es va inaugurar divendres a 
les 6 de la tarda i tot seguit va obrir les 
portes de Can Xerric l’exposició “Viky”. 
A les 8 va començar el concert del grup 
Àulia i a 3/4 de 10 es van iniciar les 
“Rutes pel Bosc Màgic”. Aquesta és una 
de les activitats estrella de la fira, unes 
visites teatralitzades, en les quals els 
assistents acompanyen els protagonis-
tes en un recorregut des del centre del 
poble que els porta fins al paratge de les 

coves prehistòriques. Al llarg del camí 
es van coneixent diversos personatges 
mitològics i màgics, com ara els follets, 
uns éssers que es poden trobar habitu-
alment “si mirem amb atenció el nostre 
entorn”, afirmen els organitzadors. Les 
propostes de divendres van acabar amb 
el concert de Deux Clichés.

Dissabte es van reprendre les activi-
tats amb diversos tallers, un espectacle 
eqüestre, noves sessions de les rutes pel 
bosc màgic i concerts amb Cúrcuma i 
The Maduritos. Diumenge van continu-
ar els tallers per als participants de totes 
les edats i amb el concert dels Bocs de 
Biterna, que va cloure aquesta 4a edició. 

uNa ExpOSICIó 
pRESENta EL 
puNt DE VISta 
DE DONES 
IMMIGRaDES
L’exposició “Dones km 0. Del dibuix 
personal al pictograma universal” es va 
poder veure a Can Xerric del 2 al 8 de 
març. Aquest mostra, organitzada per 
l’àrea de Benestar Social del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany, pretenia 
mostrar, a través de 22 pictogrames, les 
experiències d’una vintena de dones de 
la comarca d’orígens diferents, a través 
d’un llenguatge molt esquemàtic, clar i 
universal. Es tracta de reflexions i senti-
ments vinculats al fet d’establir-se en un 
país nou i exposen temes com la iden-
titat o la convivència a través d’unes 
imatges que volen ser un estímul al de-
bat i a la reflexió. 

EL CLuB DE 
LECtuRa 
S’aMpLIa aLS 
MéS pEtItS
Davant l’èxit de Club de Lectura de Seri-
nyà, els organitzadors han decidit fer 
un pas més enllà i crear-ne un adreçat 
als més joves. L’objectiu és que agafin 
l’hàbit de llegir i descobreixin els móns 
infinits que s’amaguen dins els llibres.

La propera cita, dirigida per la Rosa 
Cortada, serà dimarts 1 de desembre, a 
les 16.45 h, a la Sala de Lectura Frances-
ca Bartrina i el llibre escollit per comen-
tar és Un petó de mandarina d’Eulàlia 
Canal, que ens oferexi la magnífica his-
tòria d’un primer amor, molt poètica i 
imaginativa, que es llegeix amb facilitat 
i que agradarà a tota la família.

SERINYÀ tORNa 
a paRtICIpaR 
a L’ExpOSICIó 
DE FLORS DE 
BaNYOLES

El cap de setmana del 29 al 31 de maig, 
Banyoles es va omplir de motius florals 
per celebrar la 38a edició de l’Exposició 
de Flors, que va tenir a diferents espai 
de la capital del Pla de l’Estany. Un any 
més, Serinyà va ser present al claustre 
del Monestir amb la composició floral 
de l’Ajuntament i la de l’AFA, conjunta-
ment amb l’escola Bora Gran.

SaNt jORDI
El dia de Sant Jordi l’AFA va muntar una 
parada de llibres i roses a l’entrada del 
poble. Durant el matí els nens de l’esco-
la la van visitar i van comprar llibres per 
a les classes. Amb la compra d’un llibre, 
es regalava un punt de llibre. Els punts 
de llibres eren els guanyadors del con-
curs organitzat per l’escola. A la tarda es 
va presentar, a la sala de lectura Fran-
cesca Bartrina i Martí, un nou exemplar 
del Llibre Gegant de Serinyà.



1312 Serinyà | S28

DIA A DIA

primer casal 
d’estiu a les coves 
de serinyà
P er primera vegada, el Parc de les 

Coves Prehistòriques de Serinyà 
va organitzar un casal d’estiu per 

donar a conèixer la prehistòria i el treball 
dels arqueòlegs entre nens i nenes de 6 a 
12 anys. Amb el títol “Una trobada molt 
prehistòrica” es va celebrar diàriament 
cada matí entre el 29 de juny al 30 de ju-
liol i ha estat la primera de les activitats 
per commemorar el 70è aniversari de 
l’inici de les excavacions. 

El casal, a càrrec de l’empresa Atza-
gaia, va utilitzar la prehistòria com a fil 

conductor i es va centrar al voltant de 
cinc eixos temàtics, a través dels quals 
van treballar i experimentar amb diver-
sos mètodes de cacera de l’època pa-
leolítica, van aprendre a reconèixer els 
recursos vegetals de l’entorn i van treba-
llar diferents tècniques artístiques prò-
pies de l’època. Així, entre les activitats 
que s’hi van desenvolupar, hi figuraven 
la fabricació d’eines de pedra, l’encesa 
de foc amb materials naturals i també la 
visita a les excavacions per conèixer de 
primera mà el treball dels arqueòlegs. 

CICLE DE xERRa-
DES “LES ExCaVa-
CIONS RECENtS 
a LES COVES DE 
SERINYÀ”
Aquest estiu s’ha celebrat a Serinyà un 
seguit de conferències entorn a alguns 
dels jaciments excavats al Parc de les 
Coves Prehistòriques de Serinyà, orga-
nitzades per l’Ajuntament de Serinyà, el 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany, la 
Universitat de Girona i l’empresa Atza-
gaia SCP.

Amb el títol “Les excavacions recents 
(1975-2015) a les Coves de Serinyà”, di-
versos experts com ara Narcís Soler, Julià 
Maroto, Josep Tarrús o Manuel Vaquero, 
van donar a conèixer les diverses i im-
portants troballes que els arqueòlegs 
han fet a les coves del Reclau, un espai 
únic per entendre la vida dels homes i 
les dones que les van ocupar al llarg de 
la prehistòria.

substitució 
d’arbres  
malalts

E stà previst que els propers me-
sos es talin els pollancres situats 
a la plaça de l’Ajuntament i entre 

l’escola i el pavelló. Aquests arbres, que 
tenen molts anys, han estat atacats per 
un fong, el tractament del qual és molt 
complicat i costós. A més, han crescut 
molt, aixequen el terra i hi ha perill que 
caiguin les branques. Per evitar riscos, 
l’Ajuntament ha decidit talar-los i plan-
tar en el seu lloc liquidàmbars, aurons o 
bé alzines, que és una espècie autòcto-
na i que no creix tant. La substitució es 
durà a terme els propers mesos, abans 
que comenci la primavera.

Revetlla de 
sant Joan 

U n any més, Serinyà va celebrar 
amb petards, coets i coques la 
revetlla de Sant Joan. Malgrat 

que no es va encendre cap foguera, els 
voltants del pavelló van servir de punt 
de trobada per als qui volien passar  
l’estona fent explotar cebes, piules i 
trons. A més, al pavelló va acollir, com 
ja comença a ser tradició, un sopar 
popular. 

Un nou 
casal per 
conéixer la 
prehistòria

La Festa 
del Roser i 
l’Homenatge 
a la vellesa

Novembre 2015

11 de  
setembre 

M és de 150 persones van gaudir 
del concert d’havaneres del 
grup La Taverna, a la plaça de 

Sant Andreu l’11 de setembre passat. 
En la seva actuació, la formació va re-
passar el repertori clàssic de la cançó 
marinera. Al final del concert, es va 
oferir al públic i als músics el cremat 
que havia preparat en Joan Vinyoles. 

els esperxats 

A quest any s’ha consolidat el grup 
de percussió i gralles dels Esper-
xats, gràcies a la direcció musical 

d’Eduard Pazos, membre de les Gàrgo-
les de Foc, i a l’arribada de més músics. 

Així mateix, durant la primavera, els 
grallers de la colla van participar en un 
curs de perfeccionament organitzat de 
manera conjunta amb la Colla de Ge-
gants i Capgrossos de Banyoles. La col-
laboració amb els Gegants de Banyoles 
ha permès a la colla poder fer més actu-
acions, tant a Serinyà (per Sant Antoni, 
per la Festa del Roser…) com en altres 
poblacions (festes de Banyoles, trobada 
comarcal...), ja que la colla de Banyoles 
ha ofert els seus portadors. També, el 13 
de juny, l’Andreu i la Roser van partici-
par en la festa de final de curs de l’Aula 
de Música Tradicional i Popular de les 
Comarques Gironines, a Salt.

serinyà 
organitzarà la 
festa de sant 
Galderic 2016 

C om cada 12 d’octubre va tenir 
lloc la festa de Sant Galderic, 
patró dels pagesos catalans. 

Enguany, els quatre municipis que s’en-
carreguen de la celebració (Fontcoberta, 
Porqueres, Esponellà i Serinyà) van de-
cidir treure les activitats del pla de Martís 
i portar el Sant al centre de Fontcoberta, 
que li tocava organitzar la trobada. Allà, 
els participants van poder assistir a di-
versos actes, com la desfilada de tractors 
o l’arrossada popular.

L’any vinent, el municipi amfitrió 
serà Serinyà. L’alcalde, Josep Antoni Ra-
mon, va assegurar que és molt impor-
tant que no es perdi aquesta tradició, 
ja que “actualment la pagesia no viu el 
millor moment”.
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L’Aplec de 
sant miquel  
sesvinyes

C oincidint amb la jornada electo-
ral del 27 de setembre, Serinyà 
va celebrar el clàssic Aplec de 

Sant Miquel Sesvinyes, al qual van as-
sistir una cinquantena de persones. De 
bon matí, un nombrós grup es va aplegar 
a l’entrada del poble per fer una cami-
nada fins a l’ermita. Allà es va celebrar 
una missa de campanya i, tot seguit, es 
va fer un dinar popular. A la tarda va ser 
el torn de les sardanes, amb una audició 
a l’exterior de la mateixa ermita.

L’Aplec de 
sant sebastià

C om és habitual el diumenge 
posterior al 20 de gener, la petita 
ermita de Sant Sebastià de Seri-

nyà va ser l’escenari de l’Aplec en honor 
al sant. Aquesta tradició és molt antiga i 
consisteix principalment en l’encanta-
ment d’ofrenes que fan els assistents i 
que van des d’animals vius a embotits, 
coques, productes de l’hort... 

Un any més, la celebració va arren-
car a les 11 del matí amb una missa 
solemne amb acompanyament musi-
cal. A la tarda, els assistents van poder 
gaudir d’una audició de sardanes a l’Era 
Mananda.

Una nova i 
entranyable edició  
de la Festa  del Roser

E ls actes, encapçalats pel tradicio-
nal Homenatge a la Vellesa, van 
tenir lloc el segon cap de setmana 

de maig.

Serinyà es va tornar a vestir de llarg 
per celebrar un any més la Festa del Ro-
ser, que va arrencar divendres 8 de maig 
amb un festival de patinatge al pavelló 
municipal i amb la presentació de la re-
vista “Les Garrotxes”. L’endemà, a banda 
de les activitats esportives habituals, hi 
va haver la Fira d’Intercanvi i Venda de 
Joguines i Llibres, un concert d’acordi-
onistes del Pla de l’Estany i la Garrotxa, 
al Casal d’avis, i un espectacle infantil 
a càrrec de Jordi Tonietti, al pavelló. La 
jornada es va tancar amb el concert de 
cant coral “Yes the Music” a l’església de 
Sant Andreu.

 

L’HOMENatGE a 
La VELLESa
Diumenge va tenir lloc l’activitat més 
destacada de la Festa: l’Homenatge a 
la Vellesa, que enguany va complir 99 
anys. Com sempre, els alumnes de l’es-
cola Bora Gran i El Casalet van ser els 
encarregats de retre homenatge amb els 
seus balls a les persones grans del mu-
nicipi. També cal destacar l’exhibició de 
castellers a la plaça de Sant Andreu i la 
representació teatral de l’obra Política-
ment incorrecte amb el Teatre Centre 
d’Arbúcies, al pavelló.

A més, durant tot el cap de setmana 
es va poder visitar l’exposició de quadres 
de l’Aurora Salvador i una mostra de la-
bors del Casal d’avis, a Can Xerric.

més d’una vuitantena de 
persones participen en 
la X caminada popular

D iumenge 26 d’abril es va celebrar una nova edició de la Caminada Popular 
organitzada per l’Ajuntament de Serinyà, que s’emmarca dins el projecte 
“Coneixer Serinyà a peu”. Els més de vuitanta participants van marxar per 

camins de bosc, però sobretot van voltar pel Pla de Martís, on van poder gaudir 
de vistes panoràmiques, van resseguir bona part del rec d’Espolla fins a la Creu 
de Terme i el pont medieval de Martís. Prèviament, el grup havia esmorzat a la 
placeta de Sant Galderic.

Tot seguit, es van dirigir cap al nucli urbà de Serinyà, després de passar pels 
Quatre Camins, cal Cau de Dalt, on la pista de terra es converteix en camí asfaltat, 
i cal Cau de Baix.

El recorregut, de 10,3 km, va acabar a la plaça de l’Ajuntament.
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La Festa de 
l’escuma

E l 16 de juliol a la tarda, la plaça 
de l’Ajuntament de Serinyà es va 
omplir d’escuma i de nens i nenes 

amb moltes ganes de refrescar-se i de 
passar-s’ho molt bé! 

La jornada va acabar amb un sopar 
gratuït organitzat per l’Ajuntament al 
pavelló per agrair la col·laboració dels 
nombrosos voluntaris que participen 
desinteressadament en les diverses ac-
tivitats que es fan al llarg de l’any: la Fira 
de Fades, la Cavalcada de Reis...

La caixa dóna 
un ordinador 
a can Xerric

L ’Obra Social La Caixa ha donat un 
ordinador nou al Centre Cultural 
Can Xerric que servirà perquè els 

usuaris de l’equipament puguin fer-lo 
servir per a diverses tasques, com ara 
consultes a través d’Internet. La do-
nació s’ha fet a través de la gestió de 
l’Ajuntament, que des d’aquí vol agrair 
la generositat de l’entitat.  

movistar instal·la una  
antena de telefonia mòbil

D esprés d’anys de reclamacions 
per part de l’Ajuntament de 
Serinyà, finalment els tècnics de 

Movistar van instal·lar el 6 de novem-
bre passat una antena de telefonia mò-
bil que té com a objectiu solucionar els 
problemes de cobertura que pateixen 
molts punts del municipi. El consistori 
ja havia donat els permisos feia més de 
dos anys i fins i tot s’havia fet arribar el 
corrent elèctric.

L’antena, de 30 metres d’alçada, s’ha 
ubicat al punt més alt del poble, al re-
cinte on hi ha els dipòsits d’aigua, una 
situació que ja havia estat acordada 
entre els tècnics municipals i els de la 
companyia telefònica, que assumirà 
els 200.000 euros que ha costat la ins-
tal·lació.

els cavalls, protagonistes de 
la festivitat de sant Antoni

T ot i que el gruix de les activitats 
va ser el diumenge 8 de febrer, 
la celebració de la Festa de Sant 

Antoni Abat va començar dissabte a la 
tarda, amb el lliurament del penó i un 
berenar a base de bunyols i vi dolç. 

L’endemà, a partir de les nou del 
matí, van començar els actes amb una 
concentració de cavallistes. Tot seguit, 
una de les hípiques del municipi van fer 
una exhibició eqüestre i es va poder fer 
una ruta pels afores de Serinyà. 

A les 12 del migdia es va fer una mis-
sa a l’església de Sant Andreu, amb la 
benedicció del penó, i a continuació es 
van beneir els cavalls i el bestiar de tota 
mena. La celebració va cloure amb un 
dinar de germanor al pavelló municipal 
i un ball de country. Per primera vegada 
a Serinyà, la festa de Sant Antoni Abat 

va tenir lloc el mes de febrer. L’objectiu 
del canvi de data és el de no fer coinci-
dir la jornada, la més propera al 17 de 
gener, amb les celebracions de pobla-
cions veïnes i aconseguir que més gent 
hi participi.

P er tots aquells que encara no 
coneixeu l’escola bressol de 
Serinyà, us en farem quatre 
pinzellades. A nosaltres ens 

agrada dir que més que una escola és 
una petita família, ja que només dis-
posa de 20 places, fet que ens permet 
tenir tots els infants d’entre 1 i 3 anys 
en un mateix espai, per poder compar-
tir experiències i sobretot per aprendre 
els uns dels altres i afavorir el respecte 
i l’ajuda mútua.

Com a escola rural, tenim un munt 
d’iniciatives que ens conviden a experi-
mentar amb diversos elements dels 
nostre entorn i poder vivenciar, per 
exemple, com les estacions de l’any van 
canviant el paisatge. A més, disposem 
d’un pati amb un petit hort, on anem 
plantant el que marca l’època de l’any. 
Entre tots el cuidem i aprenem a res-
pectar la natura! 

Creiem que l’aprenentatge en to-
tes les èpoques, però especialment en 
aquesta, ha de ser vivencial. Per això 
apostem per l’experimentació amb 
materials naturals, de rebuig i del nos-
tre entorn més proper. Així els nostres 
infants aprenen des del joc, mentre ma-
nipulen, imaginen...

Una altra proposta que s’ha iniciat 
aquest curs és que les famílies interac-
tuïn i col·laborin amb nosaltres. Per 
això, oferim una tarda perquè els pares 
i mares puguin venir a l’escola a expli-

Coneixeu 
la nostra 
escola?

EL CASALET

Us convidem a fer un 
volt per El Casalet 
i descobrir com aprenen 
els més petits del Serinyà

car o ensenyar alguna activitat que vul-
guin compartir amb nosaltres. A més, 
una escola petita com la nostra permet 
tenir una relació molt directa amb ca-
dascuna de les famílies: compartim el 
dia a dia, tant a l’escola com a casa, i 
això permet un coneixement molt pro-
fund de cada infant i s’afavoreix el seu 
benestar i el respecte al seu propi ritme.

El nou curs a El Casalet
El curs escolar 2015-2016 va comen-
çar el 3 de setembre amb una jornada 
de portes obertes a les famílies per tal 
d’apropar els nous infants a l’entorn es-
colar i a les educadores.

Enguany, l’escola ha omplert totes 
les places amb un total de 20 nens i 
nenes matriculades. Algunes famílies 
utilitzen el servei d’acollida i a partir de 
les 9 del matí iniciem les activitats pro-
gramades. Al migdia tenim servei de 
menjador i tanquem a les 6 de la tarda. 

Una altra activitat iniciada el curs 
passat amb molt bona acollida és la 
classe de música amb una professora 
especialitzada que vindrà una hora a la 
setmana per oferir-nos sessions musi-
cals, de dansa i instrumentals. 

Després d’un període d’adaptació 
per a tots, vam començar el nostre tre-
ball amb les rutines que ens acompa-
nyen cada dia amb l’ajuda de la nostra 
mascota: el Lleó Punxó, un petit lleó 
que viu al circ, que ens permet endin-

sar-nos en aquest món de somni i d’il-
lusió....

Actualment estem treballant la tar-
dor, amb la col·laboració de les famílies 
que ens van portant material divers per 
fer un seguit de sessions d’experimen-
tació i així conèixer millor les caracte-
rístiques d’aquesta estació i com afecta 
el nostre entorn. També en seguim les 
seves tradicions, amb la visita de la Cas-
tanyera o jugant amb les fulles seques 
del pati.

Aquests dies, tot aprofitant la diada 
de Sant Andreu, treballarem la Festa 
Major: anirem a visitar les fires, els ge-
gants i els capgrossos, i amb la col·la-
boració de la colla gegantera de Serinyà 
coneixerem de ben a prop els instru-
ments que acompanyen una cercavila, 
com les gralles i els tambors. No cal dir 
que cantarem cançons i ballarem dan-
ses festives...

I just després de la festa, entrarem 
de ple en les activitats nadalenques: 
com ja és tradició, farem un pessebre 
vivent a l’escola per conèixer els perso-
natges protagonistes del Nadal. També 
llegirem contes, farem alguna petita 
sortida per veure l’ornamentació de les 
cases del poble, ens vindrà a visitar el 
tió i escriurem la carta als Reis a veure 
si ens hem portat prou bé i ens porten 
alguna joguina per a l’escola...
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taLLERS a CICLE 
INICIaL
Els nens i nenes de Cicle Inicial ens 
reunim els dilluns a la tarda per fer tres 
grups de tallers :

· Construccions
Els nens segueixen unes instruccions 
que han de llegir i comprendre per tal 
de poder construir el que se’ls demana, 
mitjançant diferents materials (fustes 
Kapla, ninots, plastilina...).

· pintura
Pintem mitjançant diferents tècniques 
(ceres, aquarel·la, tremp d’ou...).

 · Manualitats
Amb l’ajut de material, la majoria de ve-
gades reciclable, fem treballs manuals 
relacionats sovint amb centres d’interès 
que treballem a l’escola.

Els nens i nenes s’ho passen molt bé 
i aprenen tot jugant.

BIBLIOpatI
Seguint amb el projecte ILEC, d’impuls 
a la lectura, a l’escola fem, entre altres 
activitats, el Bibliopati, en el qual els 
dinamitzadors de lectura s’encarre-
guen de preparar revistes i contes per  
poder llegir a l’estona d’esbarjo. Els 
alumnes poden viure la lectura com 
una activitat més en el temps d’oci. 

CONEIxEM 
SERINYÀ 
· infantil
Els alumnes d’infantil van passejar pel 
poble, tot seguint les pistes que els ha-
via deixat el Follet Verdet, per trobar 
les mascotes de les classes. Van trobar 
la granota, prop del torrent; l’esquirol 
al bosc, i el ratpenat prop de la Cova 
Bora Gran!! Un cop al bosc, també 
van cantar cançons amb l’Alejandro. 

ESCOLA BORA GRAN

nou curs 
2015-2016
Aquests són els alumnes que formen les 9 classes de l’escola Bora Gran  
de Serinyà del curs 2015-2016

P3 20 alumnes   
Mestra tutora: Rosa Quintana

1r 18 alumnes    
Mestra tutora: Susanna Bramont

4t 17 alumnes    
Mestra tutora: Marta Dorca

P4 13 alumnes   
Mestra tutora: M. Rosa Planas

2n 13 alumnes   
Mestra tutora: Anna Torrent

5è 12 alumnes    
Mestra tutora: Emma Caballero

P5 9 alumnes     
Mestra tutora: Carme Llop

3r 13 alumnes    
Mestra tutora: Montse Malagelada

6è 12 alumnes    
Mestre tutor: Alejandro Garcia
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· Cicle Mitjà
Els nens i nenes de Cicle Mitjà van sortir 
al bosc per descobrir dos arbres cente-
naris de Serinyà.

Un el van trobar a Can Mollet, just on 
acaba el carrer de Sant Sebastià; és una 
saula històrica, i per això la classe de 4t 
porta el nom de La Saula de can Mollet.

L’altre arbre històric és un roure 
que van trobar a prop de can Maioles. 
És un arbre que guarda una llegenda 
sobre una creu i per això se l’anomena 
El Roure de la Creu, que és el nom de la 
classe de 3r. Si voleu conèixer aquesta 
llegenda demaneu als i les alumnes de 
Cicle Mitjà que us l’expliquin.
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ESCOLA BORA GRAN

El 
racó 
de 
l’AFA

La BORa
El desembre del 2014 va aparèixer el 
primer número de La Bora, el butlletí 
de l’AFA. La Bora recull les activitats 
que organitza l’AFA. Aquesta publica-
ció bimensual es fa arribar als socis a 
través del correu electrònic. També es 
pot trobar al blog de l’AFA.

SORtIDES
Com cada any, l’AFA ha organitzat tot 
un seguit de sortides en família. El diu-
menge 26 d’octubre es va anar a buscar 
bolets i castanyes i a passejar a prop 
d’Oix. El bon temps va acompanyar els 
excursionistes que, fins i tot, es van po-
der banyar a les gorgues de la riera de 
Beget.

Després d’ajornar dues vegades l’ex-
cursió prevista a Vallter 2000 per culpa 
del mal temps, el 28 de març un grup 
de famílies de l’escola van poder gau-
dir plegades de la neu. La meteorologia, 
emperò, va fer de nou una mala passada 
i no van poder anar a l’estació de Vallter, 
ja que hi feia molt de vent, sinó que van 
haver de desplaçar-se fins a la Molina.

El 25 d’abril l’AFA va organitzar una 
sortida al Mas Casablanca de Taradell, 
un mas amb l’estructura i el funciona-
ment d’una casa de pagès tradicional i 
que alhora és l’escenari de les aventures 
d’en Fermí i la Valentina, dos ratolins 
molt entremaliats.

Les dues últimes sortides del curs 
passat es van fer al castell del Montgrí i 
al Centre de Reproducció de Tortugues 
de l’Albera, a Garriguella. L’objectiu del 

Centre és criar la tortuga mediterrània, 
una espècie en perill d’extinció.

A més, a través de l’AFA, les famílies 
de l’escola han pogut assistir a diferents 
espectacles: El petit príncep, Mar i cel 
i el Festival Internacional de Teatre de 
Figueres.

CaRNEStOLtES
“Fred glacial” era títol de la carrossa que 
va encapçalar la rua de Carnestoltes 
d’aquest any. Tot i que el sol va acom-
panyar la cercavila, el poble es va omplir 
d’Elses, pingüins i ninots de neu.

taLLERS 
DE NaDaL I 
SEtMaNa SaNta
Els tallers organitzats per l’AFA el curs 
passat van tenir una gran acollida. Per 
Nadal, els nens que hi van participar 
van poder fer diverses decoracions amb 
feltre i llana, un quadre nadalenc, gale-
tes… Per Setmana Santa el més petits 
de l’escola i alguns companys d’El Ca-
salet van gaudir de diferents activitats al 
matí. A la tarda es van continuar fent els 
tallers familiar (mones, decoració d’ous 
i galetes, i brunyols).

CaSaL D’EStIu
Durant la darrera setmana de juny i el 
mes de juliol es va fer una nova edició 
del casal d’estiu. Aquest any la gestió i el 
monitoratge van anar a càrrec de l’em-
presa especialitzada en lleure infantil 

Orió Eduserveis. Una trentena de nens 
van participar en el casal durant aques-
tes setmanes. Entre altres activitats, van 
anar a banyar-se a la piscina de Besalú, 
van fer-se gorres personalitzades, van 
recrear un circ, van buscar el Flautista 
de Serinyà i van visitar diferents racons 
del poble.

aCtIVItatS 
ExtRaESCOLaRS
El 17 de setembre es va fer una tarda de 
portes obertes perquè els responsables 
de totes les activitats poguessin presen-
tar-les. Aquest curs l’AFA ha incorporat 
tres activitats extraescolars noves: judo, 
robòtica i taller de cançons. Es conti-
nuen fent les extraescolars de natació, 
plàstica, anglès, teatre, mecanografia i 
multiesport. Com a novetat, les activi-
tats de plàstica i judo es fan a Can Beia.

La CaStaNYaDa
El dissabte 31 d’octubre l’AFA va orga-
nitzar una castanyada al pati de dalt 
de l’escola. Les castanyes ja comença-
ven a estar a punt i torrades quan van 
arribar els primers nens i nenes amb 
alguns pares. A més de menjar casta-
nyes, van poder participar en un taller 
fent clauers i penjolls amb castanyes i 
fer dibuixos per al calendari solidari 
amb XaropClown que estem prepa-
rant. També hi havia coca i panellets 
per berenar. La tarda no la vam passar 
sols, ens va visitar la Castanyera, i tam-
bé vam comptar amb el grup d’anima-
ció infantil Els Atrapasomnis, que ens 
va fer ballar i jugar a tots.

21

· p4 i p5
 Els nens i nenes de P4 i P5 van anar al 
Parc Prehistòric de les coves de Serinyà. 
Van poder observar pintures murals i 
van entrar a la cova del Reclau Viver, on 
van poder veure una demostració d’en-
cesa de foc amb mètodes prehistòrics.

MuRaL DE CICLE 
SupERIOR
A les sessions de plàstica els nens i nenes 
de 5è i 6è van treballar conjuntament 
en l’elaboració d’un mural de tardor. El 
van fer entre tots i el resultat va ser un 
paisatge tardorenc de vinya molt bonic. 

FENt BOCa pER 
aL pESSEBRE 
VIVENt
El proper divendres 18 de desembre a 
la tarda, els alumnes de l’escola repre-
sentaran el pessebre vivent en diferents 
espais del poble. Us hi esperem!!!

Novembre 2015
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L a secció de Serinyà de l’Assem-
blea Nacional Catalana ha fet 
diverses accions els darrers 
mesos que han tingut sobretot 

un horitzó comú: el 27 de setembre. Les 
eleccions passades, que esperem que 
siguin les darreres eleccions d’un Parla-
ment autonòmic i les que han posat les 
primeres bases d’un futur Estat indepen-
dent, tenien una importància cabdal per 
a l’objectiu final de la nostra entitat i per 
això moltes de les accions i activitats 
que hem organitzat anaven destinades 

a conscienciar els veïns sobre aquest fet.
Els resultats de les eleccions a Seri-

nyà ens fan pensar que potser ho hem 
aconseguit, ja que mostren una aclapa-
radora victòria de les forces indepen-
dentistes. De les 840 persones amb dret 
a votar al poble, van acudir a les urnes 
715, xifra que marca una participació 
del 85,12%. Els partits independentistes 
van obtenir a Serinyà una clara majoria 

informació.
En aquest mateix sentit, s’han orga-

nitzat dues xerrades a Can Xerric. El 3 de 
juliol, una quarantena de persones van 
assistir a una xerrada sobre les pensions 
i l’estat del benestar en una Catalunya 
independent. L’acte formava part d’un 
cicle de conferències que es van fer en-
tre juny i juliol a gairebé tots els munici-
pis del Pla de l’Estany per explicar amb 
claredat com quedaria la qüestió de les 
pensions en una Catalunya independent 
i desmentir falsedats que s’han deixat 
sentir des de l’anomenat bloc unionista 
sobre aquest tema.

L’altra xerrada va ser el 9 de setembre 
i portava per títol “L’endemà del 27-S”. En 
aquest cas, l’objectiu va ser analitzar el 
paper de les entitats sobiranistes l’en-
demà de les eleccions i, per això, amb 
Oriol Sallent, de l’ANC, i David Martí, 
d’Òmnium Cultural, vam descriure tots 
els possibles escenaris. La xerrada va 
comptar amb una trentena d’assistents, 
que van debatre animadament amb els 
ponents.

No podem oblidar tampoc que el 
poble de Serinyà també va ser present a 
l’exitosa Via Lliure que es va fer a Barce-
lona l’11 de setembre. L’autocar que va 
sortir de la parada de la Teisa, ja tenia to-
tes les places ocupades pocs dies després 
de posar els tiquets a la venda, i nombro-
sos serinyanencs s’hi van desplaçar tam-
bé en cotxes particulars. La darrera de les 
accions que hem organitzat va ser una 
concentració davant l’Ajuntament el 13 
d’octubre per donar suport als imputats 
pel 9-N, el president Artur Mas, la vice-
presidenta Joana Ortega i la consellera 
Irene Rigau. Tot i la pluja incipient, hi van 
assistir una trentena de persones.

ENTITATS

AnC Serinyà: 
treballant 
per un horitzó 
comú

pots posar-te en contacte 
amb l’assemblea a:
serinya@assemblea.cat
Fer-te soci de l’ANC a:
https://assemblea.cat/?q=form_
inscripcions
Més informació a:
https://www.facebook.com/
serinyaxlaindependencia
http://www.ancplaestany.cat/

absoluta, amb 503 vots per a Junts pel Sí 
(70,75%) i 82 per a la CUP (11,53%). La 
resta de formacions van obtenir: 34 vots 
el PSC (4,78%); 26 Ciutadans (3,66%); 22 
Catalunya Sí Que Es Pot (3,09%); 20 Unió.
cat (2,81%); i 19 el Partit Popular (2,67%). 
També es van comptabilitzar 4 vots nuls 
i 5 en blanc. D’aquests resultats es pot 
concloure que Serinyà aposta clarament 
i amb contundència per una Catalunya 
independent.

Per començar, una pancarta a l’en-
trada del poble ha anat marcant els 

mesos que faltaven fins arribar al 27 de 
setembre. També ens hem encarregat de 
recordar la data amb diferents bustiades 
i un porta a porta per fer arribar als ve-
ïns documentació sobre els avantatges 
d’una Catalunya independent davant 
de la permanència a l’Estat espanyol. 
Durant la darrera festa del Roser i el 99è 
Homenatge a la Vellesa vam posar una 
parada a la plaça per difondre aquesta 

Com va sorgir la iniciativa de crear un 
equip de futbol a Serinyà? 
En aquells temps, l’any 1975, un grup 
d’amics anaven a fer “quatre xuts” a 
l’esplanada de Can Servosa. S’acostava 
la Festa del Roser i es va decidir fer un 
partit entre casats i solters del poble, 
que van guanyar els solters per 4 a 3. 
Hi va haver tan bona resposta que vam 
decidir formar un equip que represen-
tés Serinyà i en 3 mesos el vam muntar.

On vau començar a jugar?
En Pere Gassiot, que tenia una em-
presa constructora, va fer molt per 
l’equip en tots els àmbits i va aplanar 
el terreny d’en Cintet (on ara hi ha la 
benzinera). Aquell dia, el 22 de juny 
de 1975, el Mossèn Joaquim i l’alcalde 
del poble, Ricard Claveguera, acom-
panyats d’altres personalitats, van 
inaugurar el primer camp de futbol.

L’equipament és blau i negre. Per què 
vau escollir aquests colors?
Jep: Jo, que venia del món del futbol i 
feia d’entrenador, em vaig encarregar 
de comprar les primeres samarretes. 
M’agradava la combinació blanca i 
verda, però eren els colors del Besalú, 
i vaig haver de comprar-les a ratlles 
negres i blaves, com l’Inter de Milà. 

L’ENTREVISTA

Aquest any celebrem 40 anys 
del F.C. serinyà, una entitat que 
ha aconseguit dinamitzar la vida 
social del nostre poble, amb il·lusió, 
sacrifici, treball i la implicació 
de moltes persones. per això, els 
impulsors d’aquell projecte seran 
els encarregats de fer el pregó de 
la Festa de sant Andreu 2015. hi 
trobarem a Jep Noguer Robirola, 
Josep Tubert serramontmany, Josep 
portes Nias, Josep Juncà Coromina 
i Josep iglèsies, “Cargolic”, entre 
d’altres.

iMPuLSOrS DeL PriMer  
equiP FeDerAT DeL F.C. Serinyà
pREGONERS DE SaNt aNDREu 2015

“Abans, el món del 
futbol era molt més 
sacrificat”

quina diferència trobeu entre 
el futbol d’ara i el d’abans?
Abans era molt més sacrificat. En 
aquella època no hi havia futbol als 
pobles i el F.C. Serinyà va ser dels 
primers equips de les comarques de 
Girona. Tothom havia de posar moltes 
hores i molta feina. A més, pots imagi-
nar-te com eren els desplaçaments...

esteu sorpresos de ser els pregoners 
de Sant Andreu?
Jep: Ja ens fa il·lusió! Tot i que la ma-
joria de nosaltres no està acostumat a 
parlar en públic i fa nosa, jo sóc del pa-
rer que si saps que vols dir, és qüestió 
de començar i tirar pel dret...
la resta riu: Parlarà en Jep i nosaltres 
l’acompanyarem al balcó!

Ja teniu preparat el pregó?
Res, explicarem quatre anècdotes, que 
en tenim moltes, i la gent s’ho passarà 
molt bé!
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EL REPORTATGE

e l futbol a Serinyà, tal com el co-
neixem avui, té el seu origen en 
la trobada d’un grup d’amics 
que quedaven, cada diumenge 

a la tarda, per fer “quatre xuts” a l’espla-
nada de Can Servosa. Ens hem de situar 
a l’any 1975, quan encara falten un pa-
rell de mesos per a la Festa del Roser, 
una de les dates més entranyables del 
nostre municipi. Amb motiu de la Fes-
ta, es va decidir organitzar un partit de 
futbol entre solters i casats de Serinyà, 
que es va celebrar l’11 de maig. L’èxit de 
la convocatòria va ser tal que tothom va 

L’any 1975 s’ha convertit en una de les dates més importants de la història 
de l’esport serinyanenc: el mes de juny es va constituir el Futbol Club Serinyà. 
En aquestes pàgines volem fer una mirada al passat i retre homenatge a 
tots aquells que van col·laborar en posar en marxa una de les entitats més 
importants del nostre municipi. Visca el Serinyà!

estar d’acord en formar un equip que 
pogués representar al municipi. 

Així l’1 de juny de 1975 es va dispu-
tar el primer partit amistós contra el 
Crespià, al seu camp, amb un resultat 3 
a 2 a favor de l’equip local. Els gols del 
Serinyà van ser obra d’en Josep Cels i 
Miquel Terrades. 

El primer camp de futbol
El 22 de juny, les màximes autoritats de 
Serinyà inauguraven oficialment el pri-
mer camp de l’equip. El lloc triat va ser 

el terreny d’en Cintet, on ara hi trobem 
la benzinera, que es va aplanar i vestir 
de gala per rebre el Crespià, que ens tor-
nava la visita. El resultat va ser d’empat 
a un. En Torcuato va ser l’encarregat de 
marcar per al Serinyà.

El primer partit oficial
Els tràmits per inscriure’s a la Federa-
ció van tirar endavant i va arribar el dia 
del primer enfrontament oficial dins el 
campionat de 3a Regional. La data: el 7 
de setembre. L’adversari: el Sant Hilari. 
El resultat: 3 a 2 a favor del Serinyà. Cal 

destacar que Josep Cels va ser el primer 
jugador en marcar un gol, tant en partit 
amistós com oficial.

En aquella primera temporada, el 
F.C. Serinyà es va classificar en el lloc 
17è d’una lliga integrada per 20 equips. 

Després de jugar la temporada 76-
77 en la categoria d’aficionats, a causa 
d’una reestructuració de la Federació 
Gironina de Futbol, el F.C. Serinyà va 
aconseguir pujar de nou a 3a Regional. 
En aquells anys també es va inaugurar 

l’actual camp de futbol, “el de la  fàbrica”. 

Al llarg dels anys i després de molts 
esforços per part de jugadors, equip tèc-
nic i directius, el Serinyà s’ha convertit 
en un equip habitual dels camps de les 
comarques gironines, amb moments 
bons i d’altres que no ho són tant. A 
part del primer equip, l’entitat es va 
anar ampliant a un equip d’empreses, 
un equip d’alevins i un equip de benja-
mins, un planter que va posar en marxa 
Josep Iglesias, “Cargolic”, i que ha vist 
passar molt del jovent del municipi. 

Ascens a 2a Territorial
En l’àmbit esportiu, el F.C. Serinyà va 
fer història la temporada 2009-2010: va 
guanyar el campionat de Lliga i per tant 
va pujar a la categoria de 2a Territorial. 
L’equip serinyanenc va aconseguir un 
total de 72 punts, tres més que el CD 
Bescanó, segon classificat, després de 
guanyar 22 partits, empatar-ne 6 i no-
més 2 derrotes.

Llarga vida al F.C. Serinyà!

el F.C. Serinyà  
fa 40 anys

La pRIMERa 
aLINEaCIó 
Aquests són els jugadors que van jugar 
el primer partit oficial del F.C. Serinyà:

1. Joan Pont
2. Carlos Díaz
3. Emilio
4. Salvador Casas
5. Pere Parella
6. Miquel Terrades
7. Baldiri
8. Vicenç Illa
9. Torcuato Casas
10. Antonio Casas
11. Josep Cels

directiva: 
Ferran Juncà (president)
Berto de Ca la Pura
Josep M. Juncà
Marcel Juncà
Jep “Petit” 
Enric Portas

Equip tècnic: 
Jep Noguer (entrenador) 
Antonio Herrera (massatgista) 

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Serinyanencs i serinyanenques,

Com heu pogut veure, la primera part 
d’aquest pregó ha estat amb la participa-
ció dels primers alumnes que van inau-
gurar El Casalet i que els va veure créixer. 
Tots ells han volgut fer aquests gags per 
recordar i representar les aventures vis-
cudes a l’escola. Els nens han fet possible 
aquest moment i també tots els anys de 
l’escola en actiu. En nom d’ells dono les 
gràcies a la Tere Solà per ajudar-nos a 
preparar-ho.

Quan l’Ajuntament em va propo-
sar fer el pregó conjuntament amb ells, 
coincidint amb els deu anys de la inau-
guració de l’escola, vaig pensar que jo 
no era ningú important, ni diferent de 
qualsevol altra persona del poble, però 
l’ocasió es mereix això i més i, per tant, 
aquí em teniu. És un honor representar 
l’escola davant tots vosaltres per celebrar 
el desè aniversari del seu funcionament. 

Vam iniciar aquell projecte l’any 
2004 amb molta il·lusió i innocència. 
Imagineu: dues amigues amb les ma-
teixes ganes d’ensenyar i gaudir amb els 
infants... I és va fer realitat. Cal dir que 
amb la Nani formàvem un bon tàndem. 
Moltes gràcies per aquests anys.

Aprofito per donar les gràcies a les 
persones que en aquell moment van 
creure i van confiar en nosaltres per ini-
ciar un gran repte: obrir una escola bres-
sol en un poble de només 1.000 habitants 
i sense haver-hi precedent. I també vull 

agrair a la resta de la gent que avui en dia 
encara ho fan possible.  

Els inicis van ser tota una bomba 
d’emocions, alegries, incerteses, pors... 
però el més important és que els infants 
venien contents, s’ho passaven d’allò 
més bé. I això ha succeït any rera any, fins 
al punt que s’han ampliat algunes places 
i aquest estiu s’han fet obres a l’escola per 
millorar les seves instal·lacions. Podem 
estar molt contents que en les èpoques 
que estem passant, l’Ajuntament hagi fet 
l’esforç per poder reformar l’escola. 

S’ha de dir que aquesta feina és molt 
gratificant i s’hi viuen molts moments i 
cadascun d’ells molt diferent, però no 
menys important que l’anterior. T’ado-
nes que estàs envoltat d’innocència i 
imaginació.  

Els infants d’aquesta edat et recorden 
mentre hi tens relació directe, però pel fet 
de ser un poble, veus créixer i madurar 
els nens i és molt curiós quan voltes per 
Serinyà i, de sobte, sents algú que et crida 
i t’adones que són aquells petitons que ja 
quasi et passen un pam i encara es recor-
den de tu i t’expliquen alguna anècdota 
viscuda. 

Ara us parlaré del què opino sobre 
aquesta etapa educativa. Molta gent 
parla de “guarderia”, i a l’escola bressol 
no guardem els infants, sinó que els edu-
quem, els donem les primeres pautes per 
conviure en societat, així com també els 
ensenyem els primers coneixements, 

amb una educació compartida amb les 
famílies. 

Evidentment tot això ho realitzem a 
través del joc, que és una bona base ne-
cessària per a un bon desenvolupament 
emocional. I com diu Jorge Bucay: “Nin-
gú no pot créixer per tu”. Amb això està 
dient que ho han de fer sols i la nostra 
obligació és deixar-los experimentar per-
què aprenguin a fer-ho. 

També creiem que els infants han de 
conèixer les tradicions catalanes i, per 
això, les treballem en cadascuna de les 
estacions de l’any i les seves caracterís-
tiques; a la tardor trobem la Castanyada, 
els panellets; per Nadal, el tió, el pesse-
bre, els reis; per Pasqua, la mona de xo-
colata, sant Jordi i la llegenda, sant Joan... 

Tot això és fonamental per a ells, però 
també per a nosaltres, perquè tot el que 
ensenyem als nostres fills, és el que ells 
retornaran a la societat. No creieu que 
amb la societat que tenim actualment, 
cal ensenyar uns valors molt diferents 
als nens per poder millorar el que ens 
envolta?

Bé, després de deixar-vos pensant 
què respondríeu, només em resta desit-
jar-vos de tot cor una bona Festa Major 
de Sant Andreu i que l’olor de festa, els 
colors de la tardor i les trobades en famí-
lia i amics us omplin d’alegria.

BONA FESTA A TOTHOM!
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Sant Andreu Apòstol és el patró 
de la parròquia de Sant Andreu 
de  Serinyà. Segons el Nou Tes-
tament, Andreu (en grec, An-

dreas) havia nascut a Betsaida, Galilea, 
i va morir a Patres, Peloponès, cap el 38 
desprès de Crist. Havia estat deixeble de 
Joan Baptista i posteriorment un dels 
dotze apòstols de Jesús de Natzaret.

Era fill d’un pescador anomenat Jo-
nàs, però vivia a Cafarnaüm on treba-
llava amb el seu germà Simó, conegut 
posteriorment com a Pere. Quan era 
deixeble de sant Joan Baptista, en bate-
jar aquest a Jesús, Andreu va exclamar 
“Heus aquí l’anyell de Déu!” i va decidir 
seguir a Jesucrist, sent el primer apòstol 
en ser cridat.

Segons Orígens, Andreu va predicar 
a Grècia, al Mar Negre, a la regió d’Es-
cítia i al Caucàs; va ser el primer bisbe 
de Bizanci, un càrrec que finalment és 
convertiria en el patriarcat de Constan-
tinoble. Per això, és considerat el cap de 
l’Església Ortodoxa, com Pere ho és de 
l’Església Catòlica Romana.

En el text apòcrif Fets d’Andreu, 
s’explica que l’Apòstol Sant Maties fou 
enviat a predicar entre els caníbals, que 
l’apressaren per menjar-se’l, i que Sant 
Andreu va anar a alliberar-lo: Sant An-
dreu i alguns deixebles seus s’embar-
quen en una petita nau conduïda per 
tres persones (que resulten ser Jesús de 
Natzaret i dos àngels disfressats de pes-
cadors) i arribin miraculosament als 
ports de la ciutat on Sant Maties està re-
clòs. Quan són a dins, ningú no els cap-
tura i arriben a la presó. Allà Andreu resa 

a Déu i els guàrdies de les cel·les cauen 
fulminats. Aleshores alliberen els preso-
ners i Maties.

Mentrestant, els soldats de la ciutat 
van a la presó a agafar presoners per re-
partir-los al poble com a menjar, però és 
troben la presó buida. Llavors agafen els 
cossos dels guàrdies morts i els duen a 
la plaça principal del poble. Quan ja te-
nen els ganivets a les mans per trossejar 
els cadàvers, Sant Andreu els torna les 
mans de pedra. Aleshores tot el poble 
enfurismat linxa Sant Andreu durant 
dos dies pels carrers de la població i a la 
nit el deixen tancat a la masmorra.

Durant la nit, de la boca d’una es-
tàtua de marbre de la cel·la d’Andreu, 
comença a brollar aigua en grans quan-
titats fins que tota la població queda 

inundada. En aquest moment, apareix 
l’arcàngel Sant Miquel i crea una mura-
lla de foc al voltant de la ciutat perquè 
ningú no es pogués escapar. D’aquesta 
manera van morint tots els ancians, se-
nyors i nens de la ciutat.

Quan els supervivents demanen 
perdó a Andreu, aquest atura la plaga de 
l’aigua i del foc i ressuscita tots els que 
havien mort. Aleshores tota la població 
es converteix al cristianisme i construeix 
una església.

La tradició conta que va ser crucifi-
cat en una creu en forma de “X” (crux 
decussata), sense claus sinó amarrat, 
des d’on va predicar dos dies.

A partir de finals de l’Edat Mitjana, a 
Andreu se’l reconeix per la creu en forma 
d’aspa que prendrà el seu nom: Creu de 
Sant Andreu, crucifixió imaginada com 
parella a la del seu germà, Sant Pere; no 
obstant això, es basa en una tradició que 
no té cap font documental.

Les seves restes es trobaven a Patres, 
d’on van ser traslladades a Constantino-
ble.

Quan els croats varen prendre Cons-
tantinoble el segle XIII, les relíquies van 
ser robades i traslladades a diversos 
llocs, entre ells la catedral d’Amalfi, a 
Itàlia, o a la població de Saint Andrew, 
a Escòcia. El seu cap va ser traslladat a 
Roma el 1462 i va ser col·locat a la Basí-
lica de Sant Pere. El papa Pau VI, com a 
gest ecumènic, el va retornar a l’Església 
Ortodoxa el 1964. Sant Andreu és patró 
de Rússia, Romania i Escòcia. La seva 
festa se celebra el 30 de novembre.

Sant Andreu 
Apòstol, patró 
de la parròquia
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DiuMenGe 22 De nOVeMBre

11.30 h  Cercavila amb Els Esperxats de Serinyà juntament 
amb altres colles geganteres.

12.30 h  Pregó de Festa Major a la plaça de l’Ajuntament. 
Tot seguit, aperitiu per a tothom

DiVenDreS 27 De nOVeMBre
19.30 h  Correfoc Xiqui a la plaça de Sant Andreu
20.30 h  III sopar popular al pavelló municipal amenitzat 

pel Grup Xàkara, que oferirà un extens repertori 
amb temes ballables d’ara i de tota la vida, amb 
una posada en escena fresca i elegant.

 (Menú: pa amb tomàquet + botifarra + patates 
xips + embotit + aigua + vi – Preu tiquet: 6€)

 Hi haurà concurs de coques i ratafia en acabar 
el sopar. Us animem a tots/es a portar la vostra 
coca i/o ratafia. Es podran degustar les coques i la 
ratafia per 1€/tall. Els diners recaptats serviran per 
ajudar en l’organització de la Cavalcada dels Reis 
Mags. Premi a la Millor Coca. Premi a la millor 
Ratafia.

DiSSABTe 28 De nOVeMBre
Durant tot el cap de setmana, exposicions:
 A Can Xerric: exposició “40 ANYS DE FUTBOL: 

PASSAT, PRESENT I FUTUR” 
 A Can Beia: exposició “ARTISTES DE SERINYÀ
11-13.30 
i 15-18 h Inflables a la plaça de l’Ajuntament. 
 Preu: 3 € tot el dia.
11.15 h Partit de futbol benjamí: FC Serinyà - Girona
16.00 h  Partits de bàsquet de l’Escola Bora Gran
16.00 h  Partit de futbol de 4a Catalana: 
 F.C. Serinyà – Olot AT
17.00 h  Taller a Can Xerric
23.30 h  Concert:
 Disturbio Civil
 DJ Reve
 DJ Aleix

DiuMenGe 29 De nOVeMBre
12.00 h Ofici Solemne i, tot seguit, sardanes 
18.00 h Concert i ball de Festa Major a càrrec 
 de QUÈ TAL.
 Entrada: 5€ (Jubilats del poble: IMPRESCINDIBLE 

recollir les entrades al Casal d’Avis)

DiLLunS 30 De nOVeMBre
16.00 h Animació infantil, a càrrec de  

CUINES&AMBULANTS al pavelló municipal. 
 Tot seguit, xocolatada per a tothom

Nota: l’organització es reserva el dret de modificar els horaris i les 
ubicacions si causes externes hi obliguessin.
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