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 € I també en aquest número:
> s’aproven les ordenances per al 2017, que 
inclouen més rebaixes socials  
> Pilarín Bayés inaugura el parc de la Caputxeta vermella
> Tres projectes innovadors, els primers que estrenen el 
Coworking Cassà de Can Trinxeria
> Gran èxit de les colles sardanistes cassanenques
> Castanyes i novetats a l’Aplec de Sant Martí
> Tot recordant amb: Llucià Casellas
> ... I tota l’actualitat de les entitats cassanenques
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Amb el suport de:

fe d’errades:
En la portada de l’anterior Llumiguia hi 
figurava el nùmero equivocat; havia de 
ser el 764 i hi sortia imprès el 765, 
que és el que teniu a les vostres mans.
Disculpeu l’errada i tingueu-ho present, 
aquells que col·leccioneu la revista, ja 
que semblaria que hi ha dos exemplars 
amb el mateix número.

Una de les 
actuacions del 
festival Càntut
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Editorial Opinió

De dilluns a dissabte, 
obert matí i tarda.

C/ Molí, 44 - 46       
Tel. 972 46 18 83  
17244 CASSÀ DE LA SELVA

Floristeria

a reveure, companys
“Darrerament, els problemes principals han estat els econòmics gene-
rats per la manca de publicitat, davallada de les vendes d’exemplars i 
les baixes generacionals de subscriptors. També en els últims mesos la 
manca d’informació hi ha incidit, havent de reduir les pàgines de l’edició 
setmanal. No ens hem deslliurat dels impagats, ni en el retard en el 
cobrament de subvencions i d’un relleu generacional a la tasca d’edició. 
Un altre factor important ha estat la competència dels nous sistemes 
digitals d’informació i la gran quantitat existent de butlletins i agendes 
comercials gratuïts. Tot i haver-se comentat en diverses ocasions que les 
publicacions locals en paper, potenciant-les com caldria amb els corres-
ponents ajuts i suports, no haurien de desaparèixer, la realitat és molt 
diferent i ha quedat demostrat tot el contrari. Malauradament el sistema 
no funciona així”.

El paràgraf anterior resumeix el cúmul de circumstàncies que han por-
tat a la revista setmanal Àncora de Sant Feliu de Guíxols a anunciar que 
aquest mes de desembre deixarà d’editar-se després de 69 anys de fide-
litat als seus lectors. En la seva editorial de comiat explicaven també que 
“lamentem prendre aquesta decisió de plegar, però malauradament les 
circumstàncies i els fets actuals hi acompanyen”.

En els darrers anys les notícies de tancament de revistes com la ganxo-
na no han estat excepcionals, però per als cassanencs, amb uns vincles 
tant forts amb Sant Feliu per raons econòmiques, comercials, socials i 
fins i tot esportives o culturals l’adéu d’Àncora és un comiat que ens deixa 
una mica més orfes i que en el fons també ens porta a reflexionar sobre 
el nostre propi futur. 

En aquests moments podem dir que tenim la sort de no compartir al-
guns dels símptomes que han expressat des d’Àncora perquè afortunada-
ment, de moment a Cassà no ens preocupa la competència dels gratuïts 
o la manca de noticies o originals; més aviat és al revés i la col·laboració 
de les entitats i els ciutadans de Cassà amb Llumiguia ha estat exemplar 
i esperem que es mantingui en els propers mesos com a mostra clara de 
la bona sintonia entre la revista i el convilatans.

Però sí que compartim amb Àncora altres dificultats com la manca de 
relleu generacional, que ens preocupen; per això no ens cansarem mai 
de demanar comprensió i suport per tirar endavant aquest projecte de 
Llumiguia que s’acosta al 75 anys i que mes rere mes vol ser punt de 
trobada entre els cassanencs i cassanenques, les seves entitats, les acti-
vitats de lleure i esport, les propostes municipals, el debat polític i social, 
la difusió cultural... Necessitem que anunciants i lectors ens sigueu fidels 
i aneu creixent per donar-nos la força necessària en uns moments espe-
cialment difícils, en els que alguns ja es queden pel camí.

Amb el vostre suport segur que podrem continuar endavant. 
I als comapnys d’Àncora: bona sort, moltes gracies i a reveure!
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agenda desembre 2016

Dijous, 1, tarda a les 5, berenar i ball amb Notes d’or. 
Berenar amb botifarra, pernil salat, pernil dolç o for-
matge. Preu: Socis 7 €/ No socis, 8 €. Reserva de 
tiquets al casal.

Diumenge, 4, tarda a les 5, ball amb Chus, de Sta. 
Coloma). Preu rifa: socis 2 €/no socis 3 €.

Dimarts, 6, tarda a les 5, ball amb Xus Marcos de 
Llagostera. Preu rifa, especial Constitució: socis 2 €/
no socis 3 €.

Dijous, 8, tarda a les 5,  ball ambFrancisco. Preu rifa 
especial Immaculada: socis 2 €/no socis 3 €.

Diumenge, 11, tarda a les 5, ball amb Ferran Prunell. 
Preu rifa: socis 2 €/no socis 3 €.

Dijous, 15, tarda a les 5, berenar i ball amb Toni Puig-
verd. Berenar amb truita, pernil salat, pernil dolç o 
formatge. Preu: Socis 7 €/ No socis, 8 €. Reserva de 
tiquets al casal.

Dissabte,17, celebració del XXXII aniversari del casal 
al pavelló polivalent municipal, amb dinar i ball amb la 
Gemma.

Diumenge, 18, tarda a les 5, ball amb Andreu. Preu 
rifa: socis 2 €/no socis 3 €.

Dimarts, 20, excursió a Agramunt.(Torrons Vicenç). 
Promoció 12 €.

Dijous, 22, tarda a les 5, berenar i ball amb David Ma-
gem. Berenar amb botifarra, pernil salat, pernil dolç o 
formatge. Preu: Socis 7 €/ No socis, 8 €. Reserva de 
tiquets al casal.

Diumenge, 25, tarda a les 5, ball amb Gemma. Preu 
rifa: socis 2 €/no socis 3 €.Nadal (obertura del casal 
a les  4 de la tarda) .
                                                            
Dilluns, 26, tarda a les 5, ball amb Francisco. Preu rifa 
de Sant Esteve: socis 2 €/no socis 3 €.

Dijous, 29, tarda a les 5, berenar i ball amb Àngel 
Puertas. Berenar amb truita, pernil salat, pernil dolç 
o formatge. Preu: Socis 7 €/ No socis, 8 €. Reserva 
de tiquets al casal.

Dissabte, 31, sopar i ball amb Francisco. Cap d’any.
 
notes: Diumenges i festius el ball comença a les 5 
de la tarda fins a les 8. Horari d’hivern. El berenar es 
podrà encarregar fins el migdia del dijous.         

casal de jubilats i Pensionistes  de 
cassà de la selva i comarca

Cassà al dia Agenda
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Apunts de l’últim quaden Opinió

Que els diaris pretenen atraure els lec-
tors i promoure la més general adhe-
sió mitjançant continguts satisfactoris i 
efectives presentacions amb la finalitat 
d’assegurar la venda d’exemplars , o 
d’engrandir-la, és innegable. I l’obligada 
funció notificadora mai no privarà els 
empenys en la propagació d’alguna ide-
ologia determinada. Són concepcions 
paral·leles, que no es destorben i es 
toquen en la busca o en l’augmenta-
ció d’adquirents. Aquesta afirmació és 
tan simple, lògica i sabuda que no me-
reix cap reflexió, admetent que quan 
un diari demostra sincers propòsits 
culturals o educatius, es redimeix a si 
mateix . Sobretot ara que la ignorància 
genèrica és tan útil als amanidors de 
multituds.  

Avui, he sortit de vacances lluny 
del fangueig polític transitat i trampe-
jat per tants superdotats i em quedo 
contemplant la vida dc cada dia, les 
coses que van passant segons les 
últimes afeccions, o les modes i ape-
tències del moment, de més o menys 
impacte. L’estímul especial que motiva 
aquest apunt d’avui prové, en concret, 
d’una portada de La Vanguardia (la del 
20 O) recaiguda ara, i per casualitat, 
a les meves mans. És impulsora d’una 
franca curiositat sobre la varietat de 
detalls innovadors que conformen 
l’aparença personal escollida pels joves 
d’avui. No crec que aquesta sigui cru-
elment imposada pel directori de l’es-
pècie humana, en vies d’avançar  per 
aquest segle XXI. La compilació  de 
novetats a la vista es intrigant per als 
individus anyencs i decaiguts que ens 
anem anant. Tan complexa estètica, 
més que espontània, es deu deure a 
guies llampants i convincents amb un 
èxit d’imitació indiscutible. També a la 
falta d’afinats adreçadors dels desoris, 
que, per altre part, serien difícilment 
escoltats i respectats. El seguiment de 
les extravagàncies és sempre captat 
pels vessants autosuficients de més 
cridòria i gesticulació, aquells mateixos 
que canalitzen les riades.

Una fotografia del gran Messi, ben 
segur pensada complaent per a una 
extensa pluralitat de gent –el barce-
lonisme futbolístic és aclaparador a 
Catalunya-  apareixia a la portada, per 
haver jugat meravellosament contra el 
City de Manchester. Una realitat habi-
tual, esperada i ja sabuda per enda-
vant.   Perquè l’argentí, d’un físic ben 
normal, ostenta unes condicions fora 
de mida sobre el camp: una agilitat de 
cames impressionant, redundada per 
un toc de pilota i una visió de la jugada 

mai igualades, i, ja d’entrada, espaor-
didores per al contrari, el qual, arribat 
el moment, es queda realment abstret 
i enganyat a cada pas per l’esponta-
neïtat més imprevisible del fenomen, 
en tots els casos oportú i agraciat de 
cara al gol. Lògicament, entusiasma 
l’afició i deixa tothom parat.

 Entrant en la qüestió, a un servidor 
que escriu això li sembla, com crec en-
cara força comú, que la normalitat o 
la naturalitat, en les presencies i as-
sistències dels famosos, són plaents, 
sobretot, quan s’hi aprecia, de part 
seva, la lloable i gratificadora dignitat 
d’uns posats de neta senzillesa. Doncs 
vet aquí, que l’estampa del celebrat ju-
gador al diari d’aquell dia ho contraria-
va. “Messi emplena de màgia el Camp 
Nou” deia la portada.  Però la foto im-
presa espantava... No per ell mateix 
que deu ser un bon xicot, sinó per l’ar-
tificialitat amb que anava agençat i la 
incoherència del posat. Ep! és un crite-
ri... Tant per l’expressió d’un rostre ca-
muflat sota un cabell decolorat i amb 
un (xocant en ell) riure sarcàstic em-
marcat en una desbordada pelussera 
a tota la cara, com també per l’expo-
sició del braç dret, plenament empa-
vesat de lletjos tatuatges, i aixecant, 
apoteòsic, el puny clos revolucionari. El 
clàssic gest antisistema a càrrec d’una 
floritura del sistema...

Tant l’adequació a certes modes, o 
el nou entonament de l’astre del futbol 
per un costat, com el gest que fa, i que 
resulta sempre desafiador, em motiven 
a parlar-ne, tot i entretenir-me en su-
perficialitats. El personatge deu tenir, 
pròxims o pagats, aplicats consellers, 
qui sap si també publicistes o entesos 
en efectes sociològics. D’aquí en degué 
sortir l’estampa personal d’aquell dia, i 
desprès, perquè comportava noticia, la 
subsegüent fotografia al diari. Lògica-
ment haurà tingut multitud de contem-
pladors i ben segur molts admiradors 
complaguts, però l’escrivent prefereix 

quedar-se entre els estupefactes. Les 
consideracions són lliures.

Referent al puny enlaire, cal dir-ne que 
és de malfadada traducció històrica i en 
extrem contrari a la cordialitat de què 
estem tan faltats. Sense entrar en els 
orígens ni jutjar-los, era el gest revoluci-
onari d’anarquistes i comunistes, amb 
un puny o l’altre, sempre estimulador 
d’una encoratjada agressivitat.  També 
el braç alçat amb la mà estirada, d’ai-
res romans i d’opció sociopolítica ben 
contraria, va tenir la seva època, i s’ha 
quedat en un moviment detestat, amb 
motiu del, més que desplaent, pèssim 
record. Els braços també poden matar 
i de moltes maneres, però, al món en 
què ens agrada viure, el contrast pre-
concebut és irrefutable: el bípede intel-
ligent dignifica les extremitats superiors 
mitjançant el treball  esforçat o tam-
bé en la consecució de les arts, però 
les enalteix encara més, en comesos 
d’afecte:  “amb els braços oberts...”  “el 
braç o la palmellada a l’espatlla“ , “allar-
gar el braç per ajudar... o per donar la 
mà”, fins arribar a glorificar-los del tot 
en l’abraçada, el gest mutu que més 
humanitza l’èsser humà.

Entenc, cal dir-ho, que Messi el 
magnífic, aixecant el puny es limitava 
a mostrar l’arquetip del guerrer  (ex-
posat en un altre apunt) que inspira 
els esportistes competitius i, en el seu 
cas, com a heroi dels fans del propi 
club. Per cert, l’escalfeït gest, del qual 
parlem, cada dia és més habitual al 
tenis  -qui ho havia de dir anys endar-
rera?-  fins i tot al tenis, un joc sense 
possibles patacades ni camelletes, que 
per tradició es vol educat i consta d’un 
públic mesurat. No s’hi veu gens adi-
ent. Cloure el puny amb força i alçar-lo 
és aquí un impuls instintiu d’autosatis-
facció dels guanyadors, però té un tic 
d’orgull i de poca generositat amb els 
vençuts.    

On és exhibit el gest, vanagloriat i re-
petit, és allà d’on va sortir, en la política 
de masses i als fronts populars. L’altre 
dia l’antropòleg  D. Johanson, disser-
tant d’humanisme , deia: “Som primats 
i per tant gregaris.”  Doncs aquesta és 
la raó de tots els populismes, també 
dels nostres d’avui d’extrema esquer-
ra, adscrits a una sonora barreja d’epí-
tets arreplegadors. Contemplant-hi 
un predomini de joventut espavilada, 
no sé si ha crescut entremaliada i és 
per témer, o si proveint-la de llapis de 
colors serà capaç de totes les magni-
ficències. 

                                                                                                         
J. Barceló B.              

el gest, amb decoració

cloure el puny amb 
força i alçar-lo és aquí 

un impuls instintiu 
d’autosatisfacció dels 
guanyadors, però té 

un tic d’orgull i de poca 
generositat amb els 

vençuts.
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Opinió Diuen els lectors

els del 66 
hem complert 
mig segle!
Ja en tenim cinquanta! I per celebrar-ho vam anar a fer un so-
par a Campllong i ens vam fer les fotos acostumades; a la de 
dalt, seguint els números de referència ens hi podeu trobar:

1: Jordi Esgleyes; 2: Mercè Cabarrocas; 3: Núria Moré; 
4: Sara Rodríguez; 5: Josep Salguero; 6: Francesc Jansa-
na; 7: Josep M. Cañigueral; 8: Glòria Vilagran; 9: Susi Ro-
sas; 10: M. Carme Garcia; 11: Vicki Mascort; 12: Montse 
Vehils; 13: Teresa Vilà; 14: Miquel Àngel Hernàndez; 15: 
Fermí Bota; 16: M. José López; 17: Clara Dauset; 18: 
Raquel Vidal; 19:Anna Faixedas; 20: Carme Miquel; 21: 
Margarida Fors;22: Lourdes Fàbregas; 23: Montse Viejo; 
24: Anna Muñoz; 25: Mali Llinàs; 26: Gemma Pica; 27: 
Elena Planas;  28: Albert Viñolas; 29: Josep Garriga; 30: 
Josep Torrentó; 31: Jordi Busquets; 32: Ricard Crous; 
33: Jesús Puig; 34: Maria Roser; 35: Santi Moreno36: 
Dori Medina;37: Genís Toldrà; 38: Lluís Trias; 39: Farners 
Rabassedas; 40: José Iniesta; 41: Narcís Blanquera; 42: 
Cristina Vilà; 43: Ferran Moreno; 44: Albert Bosch; 45: 
Jordi Bosch;  46: M del Collell Porsell; 47: Toni Paradas; 
48: Ester Basart; 49: Elena Navarro; 50: Isabel Carbó; 51: 
Xevi Pla; 52: Josep Torrentó; 53: Toni Díaz; 54: Núria Mir;  
55: Joan Cañet; 56: Francesc Pérez; 57: Carme Rabell; 
58: Martí Vallès (alcalde de Cassà); 59: Anna Miralles.

A dalt, la foto de tots plegats, amb l’alcalde; a sota, repartits pels col·legis on estu-
diàvem: noies i nois de les escoles i alumnes de La Salle. Fotos: Oliveras fotògraf
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Diuen els lectors Opinió

De vegades somio amb núvols,
m’agrada veure’ls passar.
Viatgen empesos pel vent

sense saber si venen o van.

De vegades jo sóc un núvol.
Des d’aquí dalt tot m’és igual,
Ho miro tot i... és tant petit

que no em canso mai de mirar.

Sóc una nena rere un vidre.
Voldria aprendre a volar.

Adoptar capritxoses siluetes,
I canviar de forma cada instant.

De vegades passa un núvol,
Jo tinc enveja de la seva llibertat.
Em pregunto que farà a la nit...
I si es desperta dins el mar?

el meu racó

Em sembla tocar els núvols,
quant em sento molt feliç.

Des d’aquí el món és tant xic
que, el que comença acaba aquí.

M. Carme ariza

Venda de parcel·les al Vi Novell
Opció de casa

Preu tancat

C/ Esport, núm. 1, baixos  - Tels. 972 46 35 70 / 616 487 026 -  vullunacasa@gmail.com

ConstruCCions sangüesa, s.L.

tocant els núvols!

els programes del te-
levisor segons la meva 

perspectiva
Amb el primer televisor que vaig tenir, 
m’agradava tot: tot era bonic, fins i 
tot els anuncis. Hi havia només dues 
cadenes, més tard, va sortir TV3. Ja 
n’hi havia prou per mi. Ara n’hi ha tan-
tes i de tant dolentes, que quasi, la 
millor solució, és tancar-la. 

Quan mires les notícies no s’hi en-
tén res. Crec que aniríem molt millor 
sí no ens governés ningú. Que si ara 
jo m’ajunto amb tu, que si l’altre diu 
que sí, que si l’altre diu que no i ningú 
resol res. El terrorisme, els jihadistes, 
els lladres (grossos i petits)... acabes 
amb el cap tan espès que te’n vas al llit 
marejada. Prefereixo escoltar música 
o mirar les pel·lícules d’en Tom i Jerry. 

Crec que a la televisió els hi ha ve-
nut un lot immens de pel·lícules cadu-
cades, que eren per llençar. 

Miro la Cinc amb aquell impresen-
table Sálvame, ho deixo i poso la 13, 
i allà fa 3 anys que fan les mateixes 
pel·lícules. Surten uns malfactors, 
quatre cavalls, indis, muntanyes, surt 
el bo que tira un tret des del cavall i va 
matant els indis de tres en tres o de 
quatre en quatre. 

Alguna vegada veig alguna bona pel-
lícula que se’ls hi va caure al lot, res 

d’estrenar pel·lícules de vint anys en-
rere. També hi ha els serials que no 
s’acaben mai. Crec que hi ha persones 
que hi estan enganxades i diuen que 
són boniques, però jo, no les miro. 

A la TV2, a partir de mitja tarda, hi 
solen fer uns reportatges que per mi, 
són interessants. A aquesta mateixa 
cadena solen fer pel·lícules, que pel 
meu gust, són interessants, però no 
sempre. 

Les cadenes 1 i 2 m’agraden perquè 
no fan mitges parts i acaben aviat. 

Tampoc puc seguir gaire el canal 8, 
perquè no hi ha lletra (subtitulada).

Si tens televisió de pagament pots 
veure més variació. Jo he comptat 
que durant uns tres anys sempre re-
peteixen el mateix. Si algun dia hi ha 
una pel·lícula interessant a les s7, 6 
o 5, quan fan les mitges parts tens 
temps de rentar els plats, posar la 
roba a la rentadora i escoltar tots els 
anuncis. Ara toca xarop per la tos, 
pastilles pel mal de coll i sobres pels 
refredats, mitges i mitjons que et cu-
ren el mal de peus i de les cames i si 
tens artrosis, unes pomades merave-
lloses que t’ho curen tot.

Ara que vindrà el bon temps ja co-
mencen els anuncis de cremes per 
la cara, pels cabells, pels pits, pel 
centre... vinga anunciar centres es-
tètics.. Crec que totes les velles de 
vuitanta anys hi  hem d’anar. No ens 

coneixerien quan sortíssim del centre 
estètic. Hauríem pagat a gust, traurí-
em tots els miralls i la crítica la faria el 
gos quan lladrés com un desesperat.

Carme Garriga Vidal

racó de poemes

la vinya

Camí de les Gavarres, amunt, 
amunt,

entre les pinedes de suros i l’olivar,
ajuntant-se el verd fosc i el verd clar

tenia vora el cel tot un tresor.

Al costat de la vinya una barraca
era l’ideal recés pel cansament,

per quan plovia fort, bufava el vent
amb un seient tronat i un llibre d’or.

Aquella vinya vella dels anys tendres
amb els raïms més dolços que la 

mel,
fou per a mi una fal·lera i un anhel,

una plenitud de verd i de blau...

En un racó d’aquell rònec sopluig,
hi havia un breu petit amagatall,

amb el tresor dels versos d’en Ma-
ragall

per quant buscava benestar i pau.

 enric albertí Mias
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Pedalar per millorar 
les llars residència

Un dels serveis dels quals ens sentim 
més orgullosos a la Fundació Onco-
lliga Girona són les llars-residència. 
Es tracta d’un servei gratuït que té 
com a objectiu proporcionar un espai 
d’acollida i allotjament als malalts de 
càncer que reben tractament onco-
lògic (quimioteràpia o radioteràpia), 
a familiars que tenen una persona in-
gressada a l’hospital i a malalts que 
necessiten un espai d’espera entre 
tractament i/o visita mèdica. Actu-
alment comptem amb dos pisos de 
tres habitacions dobles a Girona, la 
qual cosa ens permet oferir un total 
de 12 places. Els pisos estan situats 
al costat de l’hospital Josep Trueta i 
funcionen en règim de llar-residència, 
és a dir, cada família disposa d’una 
habitació doble per a ús particular i 
la resta d’espais (cuina, sala d’estar, 
lavabo i rentador) són compartits. Els 
interessats són derivats des dels ser-
veis sanitaris i els agents socials de 
l’hospital i, en cas que no hi hagi dis-
ponibilitat de places, s’ofereix la pos-
sibilitat d’allotjament en hotels amb 
els quals l’entitat té un conveni. Els 
pisos es van adquirir els anys 1998 
i 2006 i en aquest període han estat 
utilitzats per desenes de malalts on-
cològics i familiars que hi ha trobat un 

espai d’acolliment i descans que els 
ha estalviat moltes anades i vingudes 
al seu domicili, millorant així la seva 
qualitat de vida durant el procés de 
la malaltia. Després de tots aquests 
anys, però, les dues llars-residència 
necessiten una actualització i posada 
a punt: pintar, renovar el mobiliari del 
menjador, els matalassos i el para-
ment de la llar, adquirir dos televisors 
nous... El pressupost total d’aques-
tes millores és d’aproximadament 
20.000 euros, una despesa impor-
tant que s’ha pogut finançar gràcies a 
les aportacions solidàries que han fet 
els equips participants en la primera 
edició de l’Oncobike, celebrada el 12 
de novembre passat. El donatiu de 
500 euros que ha fet cadascun dels 
prop de 50 equips que s’han sumat 
al repte es destinarà íntegrament a 
aquestes reformes i millores, amb 
l’objectiu que tothom que n’hagi de ús 
s’hi senti el més còmode possible. 

Fundació Oncolliga Girona

cuba i filipines
Quan era petita i deien Cuba i Filipines 
em pensava que eren dues illes de 
costat l’una de l’altra, que tan sols hi 
havia un petit passadís de mar entre 
elles. 

De més gran, al estudiar, em va 

sorprendre que fossin tan lluny l’una 
de l’altra, a les antípodes. Una en el 
Carib, a l’Atlàntic i l’altra en el Pacífic, 
entre el mar Meridional de la Xina i el 
Mar de Filipines. 

L’any 1898 vàrem perdre el que que-
dava del nostre imperi: Cuba i Filipines.

Va ser durant el regnat de Maria 
Cristina de Borbó, segona esposa d’Al-
fons XII, per motiu de l’esfondrament 
del cuirassat nord-americà “Maine” en 
el port de l’Havana el 15 de febrer del 
1898. Nord Amèrica va declarar la 
guerra a Espanya i va derrotar el seu 
exèrcit. Cuba va quedar sota la influ-
ència nord-americana, juntament amb 
Puerto Rico i Filipines. Als nord ameri-
cans ja els hi interessava el comerç de 
la canya del sucre de Cuba i van tenir 
un motiu per fer-ne l’illa seva. 

El meu avi patern, l’Enric Garriga 
Berengó, ens explicava que va anar 
a la guerra de Cuba per allà el 1897. 
Deia que lluitaven des d’uns aigua-
molls pudents i que s’enfonsaven en 
unes terres de Camagüey. Anaven 
pobrament calçats i vestits. El men-
jar era escàs i es va cansar de veure 
camp de canyes de sucre. Moltes ve-
gades les trencaven per xuclar-les, ja 
que passaven molta gana. 

La guerra es va acabar i els van 
retornar a Espanya, en un vaixell. 
Aquest va desembarcar a Cadis, lloc 
on també havien embarcat anys en-
rere. En arribar, hi havia molta gent 

www.dosmildotze.cat
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Pocs sentits com l’olfacte em desperten sensacions tant 
intenses i em retornen instants de vida viscuda.

L’olor d’aquella colònia que em transporta a les tardes 
de diumenge de l’adolescència, quan m’arreglava per sor-
tir de casa i sentia papallones a  l’estómac. És l’olor de la 
primera vegada, de les coses prohibides, del salt al buit 
que suposa l’atrevir-se.

O aquella olor que em retorna als braços de l’avi quan 
obro la seva vella llibreta gris.

L’aroma dels cigrons amb bacallà que feia la iaia, que me 
la torna intacta, com si la veiés ara, a la cuina feinejant, 
amb el seu davantal i el cabell blanc com la neu.

L’olor de la farigola que em recorda l’àvia Encarnació as-
segura al sofà, prenent la infusió amb un llibre o una agulla 
enfilada a la ma.

La de les joguines, que em converteix altra vegada en la 
nena que jugava a cuinetes i a madelmans al jardí de casa, 
en un temps, el de la infantesa, en que les hores s’estira-
ven com un xiclet.

L’olor dels dinars dels diumenges, que em retorna a la 
taula familiar, a casa dels pares, quan hi érem tots i érem 
feliços d’una altra manera. 

L’olor d’herba molla, que em fa sentir que em pessiga a 
les cames, com  quan m’endinsava a dins els camps jugant 

a cuit i amagar.
La flaire de l’Ole, aquell sobre amb pols que convertia en 

taronjada o llimonada l’aigua i que em recorda a la Plàcida, 
la meva altra mare, sempre amorosa i generosa.

L’olor de les monedes velles, que em fa obrir els ulls i 
posar-me de puntetes per arribar a la caixa del tresor que 
l’àvia tenia guardat dins del rebost, a la casa de Tossa de 
Mar.

L’olor de la crema solar, que em retornar l’estiu en tota 
la seva plenitud, barrejada amb l’olor de mar i sal.

L’olor d’hospital que em fa sentir desemparada i trista, 
òrfena de gent que estimo i que encara camina amb mi.

L’olor de la meva mare que em torna als seus braços, 
lloc del que no em vull escapar mai. 

Son olors de vida que cadascú te guardats a la memòria 
i que permeten reviure, com la primera vegada, aquells 
instants feliços o aquells altres que, malgrat tot, ens han 
fet créixer.

Olors que ens permeten recordar i estimar, perquè re-
cordar és tornar a passar pel cor.

sílvia soliguer Fernández
advocada i mediadora

recordar és tornar a passar pel cor
moment zero

curiosa que els esperava. 
Deia l’avi que els soldats portaven uns 

vestits pobres, d’una tela mísera de rat-
lles primes negres, sobre el fons grisós 
clar. El barret, més ben dit, la boina, 
era del mateix teixit. L’avi explicava que 
semblaven presidiaris. Molts soldats hi 
varen morir. L’avi, com molts d’altres, 
van arribar amb les febres, sobre llite-
res que en desembarcar, els deixaven 
molt temps sota la mirada curiosa de la 
gent. Després els van posar en carros 
i els van portar a l’estació i amb el tren, 
van arribar a Barcelona. D’allà van anar 
cap a Girona i les famílies, es van fer 
càrrec d’ells. Ni un medicament, ni un 
diner, ni cap ajuda van veure. L’avi va po-
der combatre la malaltia, però altres, ja 
a casa seva, van morir. 

Així ho comentava. Va ser la fi dels 
residus del gran imperi espanyol. 

Quan Filipines era espanyola, tam-
bé hi va haver molta insurrecció. El 
governador aplicava lleis molt rígides, 
però les sublevacions eren continues. 
Va aparèixer la figura de Rizal, un filipí 
insurrecte patriota de la seva illa que 
volia la independència. Una multitud 
grandiosa el va seguir. Tots anhelaven 
rompre amb Espanya per tenir la seva 
autonomia. Rizal era un polític. En tots 
els seus discursos parlava de la Inde-
pendència. 

Els insurrectes van ser recolzats 
pels EUA.

Rizal va escriure un llibre molt bonic 
que parla de la seva illa. Al llegir-lo, 
em va agradar molt. Era un bon es-

criptor i tenia una aura de poeta. Crec 
que només va escriure una novel·la. 
Potser també algun fulletó polític. El 
va matar l’exèrcit espanyol per insur-
recte. Per la seva pàtria però, va ser 
tot un heroi. 

Quan l’illa va ser independent, va que-
dar un reducte de soldats espanyols en 
un fortí, els quals sabien que ja no per-
tanyien a Espanya. Allà varen resistir. 

Va quedar un soldat famós pel seu 
patriotisme d’aquells dies. Es deia Eloy, 

no recordo que més. Té un petit monu-
ment a Madrid, en una placeta davant 
de la Porta de l’arc de Cuchulleros. Fi-
gura un soldat amb un pas endavant i el 
fusell a la mà en actitud heroica. Aquell 
noi és el famós heroi de les Filipines que 
juntament amb uns quants soltats van 
resistir un dels últims baluards d’un im-
peri devastat quan les Filipines ja havia 
obtingut la independència.

Margarita Garriga Vidal
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ordenances de 
contenció per al 2017
Si hem de definir les properes orde-
nances fiscals, l’eina més important 
de recaptació d’ingressos de l’Ajunta-
ment, podríem resumir-les dient que 
hi ha una volguda contenció per una 
banda i una clara sensibilitat social 
per l’altra. Hem treballat per conge-
lar les taxes i els impostos per evitar 
gravar més les economies familiars. 
D’aquesta manera en els propers pres-
supostos haurem de continuar amb 
la mateixa política de contenció de la 
despesa, rigor amb les accions políti-
ques, reducció dels deutes bancaris i 
conservació i millora dels equipaments 
i serveis. 

Cal reconèixer que aquesta vegada hi 
ha hagut bona predisposició i això ha fet 
que s’acceptessin la majoria de les pro-
postes que hem presentat. Podríem dir 
que el més important que es va aprovar 
va ser el que no es va tocar, una con-
gelació de la majoria dels impostos: IBI, 
IAE, ICIO i d’alguna taxa molt important, 
com la de l’aigua. Un altra aspecte que 
cal destacar són les bonificacions orien-
tades cap a la reactivació econòmica, 
un apartat que sempre hem de tenir 
present si volem diversificar el teixit em-
presarial i lluitar per fer baixar la taxa 
d’atur.

La llàstima és que continuem sense 
poder moure a la baixa cap taxa. Els 
ingressos per aquests conceptes són 
la base principal de l’economia local, 
representen actualment un 73% d’un 
pressupost de 9,5 milions d’euros. El 
mal finançament de les administracions 
locals ens ofega i no ens deixa gaire 

marge de maniobra. Cal ser curosos i 
actuar amb seny i perspectiva.

Algunes de les propostes que vam 
presentar i es van aprovar són:

• Pel que fa a l’IBI (Impost de Béns 
Immobles) s’augmenta la bonificació del 
20 al 25% per a famílies nombroses.

• A aquest 25% de bonificació tam-
bé s’hi podran acollir aquells propietaris 
que realitzin obres destinades al foment 
de l’estalvi energètic i apostin per a la 
instal·lació de captadors tèrmics so-
lars. Com que creiem que l’esforç eco-
nòmic és superior, aquesta bonificació 
s’allargaria 2 anys.

• Es reduirà un 30% l’IBI a aquells 
propietaris que cedeixin els seus habi-
tatges a la borsa municipal de lloguer 
social. Cal especificar que el lloguer ha 
de ser com a mínim d’un any i que hi 
queden exclosos els bancs i els grans 
tenidors. La bonificació destinada a 
augmentar el nombre d’habitatges so-
cials per donar una resposta adequada 
a la demanda.

• Hi ha una bonificació de l’ICIO (im-
post de construccions) que afecta als 
edificis del nucli antic. Aquesta s’amplia 
a diversos grups de cases construïts fa 
anys, com són: el Grup Sant Josep, les 
cases del c/ San Anton, les cases de 
la part final del c/ Marina, i les cases 
adossades del c/ Sta. Eulàlia i c/ Dr. 
Trueta. En aquestes zones del poble la 
bonificació pujaria fins a un 95 %.

• També hi ha una bonificació d’un 
50% de la quota de l’ICIO per aquells 
joves menors de 35 anys que vulguin 
rehabilitar, reformar o construir un 
nou habitatge. 

• Amb la voluntat de promoure el 
polígon industrial i l’activitat industrial, 
les noves activitats podran demanar 
una bonificació del 25% de l’ICIO per 
la rehabilitació, la reforma o la nova 
construcció. 

• Amb la voluntat de premiar a 
aquell que més recicla s’ha conside-
rat el % de bonificació a aquells veïns 
que facin ús de la deixalleria: de 6 a 
10 aportacions/any se’ls aplicarà un 
20% i si fan més de 10 aportacions/

any se’ls aplicarà un 30%. 
• Amb la voluntat d’evitar sots i 

forats a la via pública, s’apuja la pe-
nalització per no fer efectiva la repo-
sició. I si ho acaba fent l’ajuntament, 
es farà un recàrrec d’un 10% al cost 
de l’obra. Considerem que no és una 
feina que ha de fer el personal de 
l’Ajuntament sinó les empreses que hi 
treballen.

comPromís de revisar el P0 
el curs que ve
En l’ordenança fiscal que tracta els 
preus públics de la Llar d’infants és 
on hi va haver més discrepàncies. La-
mentem que no s’acceptessin les pro-
postes de bonificació per als infants 
amb alguna discapacitat, la bonifica-
ció per a aquelles famílies que coinci-
deixin més d’un germà a la Llar i  la 
millora de les quotes. 

Amb tot, hi va haver el compromís 
públic d’avaluar el tema del P0 quan 
es tinguin més dades econòmiques. 
Som del parer (i ja ho vam manifestar 
en la discussió dels pressupostos del 
2016) que ha de ser una aposta de 
servei i de futur. Si aprovem mocions 
per a la conciliació familiar cal que fem 
accions que vagin cap aquest sentit. 
Volem que l’Ajuntament doni aquest 
servei i que els preus que s’estan apli-
cant canviïn per preus en sintonia als 
dels pobles veïns. No podem competir 
amb els pobles veïns? No ens podem 
permetre una fuga d’inscripcions. 
Acceptem deixar la carpeta a sobre 
la taula i parlar-ne abans d’iniciar-se 
les preinscripcions del proper curs. 
El curs 2017-2018 ha de començar 
un P0 amb unes característiques dife-
rents de l’actual.

segur que ho fem bé?
En el Ple del mes d’octubre ERC va 
presentar la proposta de canvi dels 
contenidors de reciclatge actuals per 
uns de nous. El cost de l’operació puja 
a 140.000 euros i la sorpresa, és 
que no es farà la licitació des del ma-
teix Ajuntament, sinó que es delega al 
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Consell Comarcal del Gironès per què 
ho faci. Una decisió sorprenent i amb 
poc rigor que els cassanencs han de 
conèixer. 

Es porta a Ple un conveni que es 
basa en un informe provisional, i amb 
aquests termes es parla d’aquest do-
cument en el Ple i per tant no s’ajusta 
a la realitat. Ens fa l’efecte que hi ha 
pressa. I aquesta pressa és inquie-
tant. S’accepta un informe del mes de 
juliol passat, sense fer-hi cap mena 
de modificació per part de l’equip de 
govern i sabent que no és definitiu. 
Per afegir-hi més dubtes, tot just la 
setmana abans del Ple, la tècnica de 
Medi Ambient encara n’havia de fer 
l’informe preceptiu. 

És tan provisional aquest informe 
que estem parlant de la recollida selec-
tiva, que gestiona una empresa (UR-
BASER) però s’eliminen contenidors de 
rebuig que gestiona una altra empresa 
(CESPA). El que no se’ns ha dit, i voldrí-
em haver sentit, és que s’ha negociat 
l’eliminació dels contenidors de rebuig 
que això anirà lligat  amb una reducció 
del servei, que si és així es facturarà 
menys a l’Ajuntament i que finalment 
es podrà reduir la taxa als ciutadans 
per aquest servei. Quina llàstima!

Se’ns afirma que l’objectiu principal 
és millorar la qualitat i la imatge del 
servei. Es té previst passar dels 99 
contenidors de selectiva (32 de paper 
i cartró, 34 d’envasos i 33 de vidre)  
a 159 contenidors (47 de paper i 
cartró, 65 d’envasos i 47 de vidre). 
Però la paradoxa és que es redueixen 
les àrees d’aportació de 105 a 81 (un 
30% menys). No sabem si el reduir zo-
nes d’aportació serà proporcionalment 
beneficiós a l’augment del reciclatge. 
No hi ha cap estudi que ho demostri.

Si es du a terme aquest canvi es 
trenca radicalment amb el sistema de 
facilitar als veïns les zones d’aporta-
ció lleugerament properes. Per cert, 
es diu que “es renoven el 100% dels 
contenidors de recollida selectiva per 
contenidors de càrrega lateral” i no és 

cert, es deixa de banda les àrees amb 
contenidors soterrats. 

S’aprofita el mateix sistema que uti-
litza l’empresa, a instàncies del Con-
sell Comarcal, a altres municipis del 
Gironès, on es fa la recollida de con-
tenidors de càrrega lateral. D’aques-
ta manera es comparteixen rutes i 
despeses de transport. Vist així, qui 
en surt més beneficiat és l’empresa 
i no el poble. Si ens hem de gastar 
140.000 euros per trobar sinèrgies 
per estalviar, per què no es comple-
menta amb una reducció del preu 
dels servei? A Cassà hauran de venir 
igualment dos tipus de camions, pels 
contenidors aeris i pels soterrats.

Quan es fa una inversió per un ser-
vei sempre es mira que hi hagi alguna 
contraprestació, ja sigui econòmica o 
ja sigui amb millores. En aquest cas hi 
ha una despesa delegada a una admi-
nistració superior que farà la licitació. 
Això sí, sempre i quan l’ajuntament de 
Cassà pagui 140.000 euros al cap 
d’un mes d’haver aprovat aquesta lici-
tació. És a dir, paguem per endavant 
sense decidir quines compensacions 
volem rebre. Es canvien a cost 100% 
per l’Ajuntament, sense cap subven-
ció prevista que acompanyi la compra. 

El més surrealista va ser quan es 
va comentar que si hi havia un can-
vi del sistema de recollida aquesta 
contenidors eren prou nous i bons i 
tindrien sortida en el mercat de se-
gona mà. Només faltaria que féssim 
les inversions per després, al cap de 
no sabem quan, malvendre el parc de 
contenidors per falta d’ús. D’això se’n 
diu poca previsió i molta improvisació.

Ens preguntem el perquè s’han fet 
licitacions públiques per: sala annexa 
de la piscina coberta, canvi de llums 
en els semàfors, obres d’asfaltatge, 
mobiliari de la Residència Geriàtrica, 
etc. i ara, en aquest cas, no ho fem? 
No hi ha cap estudi econòmic previ 
del que representa fer aquest canvi. 
Se’ns vol fer creure que hi haurà un 
increment de 500 m3 per setmana 

per què ho diu aquest estudi que és 
provisional! No fem riure, una inversió 
com aquesta ha de tenir un fonament 
molt més sòlid per tal d’obtenir uns 
bons resultats.

Si volem incrementar el volum de 
Tn. de material reciclat, vol dir que 
hem d’actuar per conscienciar; cal 
un replanteig de la ubicació del parc 
de contenidors; cal un increment de 
punts de recollida; cal millorar el sis-
tema de recollida: cal un control ex-
haustiu del retorn; cal tenir un pla de 
possibles millores i accions a invertir; 
cal el compromís mateix de l’admi-
nistració local per fer d’exemple; i un 
llarg etcètera.

el futur de catalunya el 
decidiran els ciutadans i 
no els tribunals
Ja hi som una altra vegada i ja en van 
masses. Tots els representants polí-
tics de l’Ajuntament vam manifestar 
i continuarem manifestant, el nostre 
suport a tots aquells representants 
polítics i institucions catalanes que es 
veuen afectats per la tempesta acu-
satòria que aplica sistemàticament 
el govern del PP. No defallirem i ens 
mantindrem ferms amb les nostres 
conviccions.

La politització de la justícia és una de 
les grans xacres i rèmores d’aquest 
país. Investigar i encausar a càrrecs 
públics per defensar un procés demo-
cràtic és impensable en la majoria de 
països europeus. La nostra actitud ha 
de ser ferma i decidida de donar su-
port a les nostres institucions i als polí-
tics que hi estan representats per què 
han estat escollits democràticament.

Tenim la certesa que posar les ur-
nes no és mai cap problema, sinó la 
solució. Ho vam demostrar el 9N i ho 
tornarem a fer l’any vinent en un refe-
rèndum vinculant que, ara ja sí, serà 
l’últim esglaó fins a l’anhelada llibertat.

secció local del Partit Demòcrata 
europeu Català (PDeCaT) 

Diuen els lectors Opinió

solucions als entreteniments (Pàg 87)

Mots encreuats 366Sopa de lletres 366 Sudoku 128

	

C O L A M E N T O R
A B U S O S A R P O
R E S S U T A M A M
C R I E S I T A C A
E T T S E X A R A N
L A V E S E M I
L O N A C C R E A
E E N G R A N E N
R E S A R E U N T S
E L D A I X O A U
S T I U X S O T A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

novembre 2016 · núm. 765 · Llumiguia    11



Opinió Diuen els lectors

les ordenances fiscals 
del 2017

Aprovem unes ordenances fiscals que 
posen l’accent en la protecció del medi 
ambient, la revitalització de l’activitat 
econòmica i el centre del poble, i la pro-
tecció de famílies amb baixos ingressos

El mes d’octubre hem aprovat les 
ordenances fiscals amb bonificacions 
pensades per incentivar l’economia 
cassanenca, el nucli històric i que els 
joves es quedin a viure al municipi. 
Els canvis de les noves ordenances 
fiscals, els podem classificar en tres 
eixos.

1. BOnIFICaCIOns sOCIaLs PeR a JUBILaTs, Fa-
MÍLIes nOMBROses I MOnOPaRenTaLs

Hem aprovat una bonificació del 25% de l’IBI per a famíli-
es nombroses, un descompte del 32% de la taxa de clave-
gueram per a jubilats amb ingressos inferiors a la pensió 
mínima i una bonificació del 25% de la taxa d’escombraries 
per a famílies nombroses i monoparentals amb ingressos 
familiars inferiors al 5,5 o al 2,75% de l’IPREM. 

En aquesta línia també hem creat una nova tarifa social 
en la taxa del subministrament de l’aigua en funció de la 
renda familiar disponible, equivalent a la taxa reduïda per 
a pensionistes i la congelació de totes les tarifes, al mateix 
temps que es crea un fons per fer front al pagament del 
rebut de l’aigua per a aquelles famílies en situació de po-
bresa energètica. 

2. BOnIFICaCIOns PeR InCenTIVaR L’aCTIVITaT 
eCOnÒMICa, La ReaCTIVaCIÓ DeL BaRRI VeLL I 
QUe eLs JOVes es QUeDIn a VIURe a CassÀ

Hem utilitzat les bonificacions de les ordenances fiscals 
com una eina per revitalitzar el teixit econòmic i social del 
poble. A partir de l’any vinent descomptarem un 60% de 
l’IBI durant 4 anys als immobles del barri vell on s’iniciï 
una activitat econòmica, comercial o cultural. Hem rebai-
xat també el 95% de l’impost de construccions per als 
ciutadans que comencin una activitat o rehabilitin un edifici 
al nucli històric. 

Amb la voluntat de fomentar l’ocu-
pació i la contractació, les ordenan-
ces fiscals preveuen la bonificació 
d’un 2,5% de l’impost d’activitats 
econòmiques per cada nou contrac-
te indefinit i a jornada completa que 
realitzin les empreses cassanenques. 
Per potenciar la borsa de lloguer so-
cial hem aprovat una bonificació del 
30% de l’IBI per als propietaris que 
cedeixin els habitatges a la borsa de 
lloguer social sempre que s’ocupin 
efectivament. 

Els joves són una prioritat per a nos-
altres i volem que es quedin a viure a 
Cassà. Per això hem aprovat una bo-
nificació del 50% de l’impost de cons-

truccions per a joves a parelles de menys de 35 anys que 
facin obres de nova construcció, rehabilitin o reformin llars 
perquè sigui la seva residència habitual.

3. BOnIFICaCIOns MeDIaMBIenTaLs
El respecte al medi ambient passa per incentivar el re-

ciclatge i reduir els residus. Per això hem passat l’actual 
bonificació del 20% de la taxa d’escombraries al 30% si 
s’utilitza la deixalleria 11 vegades o més anualment. La 
bonificació per la realització de compostatge casolà també 
augmentarà l’any vinent del 10 al 15%.

Com que volem que les energies renovables siguin més 
presents a Cassà, hem augmentat al 50% la bonificació de 
l’impost de vehicles per als híbrids o elèctrics. També hem 
aprovat un descompte del 25% de la quota de l’IBI durant 
2 anys per la instal·lació de captadors tèrmics solars a 
l’habitatge.  

Aquestes mesures demostren la voluntat política ferma 
per incentivar pràctiques que considerem prioritàries: te-
nir en compte aquelles famílies amb situacions més vul-
nerables, evitar casos de pobresa energètica, incentivar 
la contractació de treballadors a empreses cassanenques 
o impulsar la revitalització del centre del poble. Al mateix 
temps seguim promovent el reciclatge i l’ús d’energies re-
novables.

eRC Cassà de la selva

C/ Barraquetes, 13  
Tel. 972 46 32 29  
 17244 CASSÀ DE LA SELVA

El regal 
d’aquestes festes:
La nova col·lecció 

del Tap d’Or, “la 
nostra joia”
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Sembla que el panorama s’embolica, caldrà creure en la 
teoria del Nostradamus empordanès el farmacèutic i es-
criptor Alexandre Deulofeu, investigador i brillant profeta 
a traves de la seva “Matemàtica de l’historia”, obra que 
cal re visitar per entendre moltes de les coses que es-
tan succeint. Una vegada mes els mortals d’aquest país 
hem viscut embadalits l’espectacle de les eleccions nord-
americanes amb un desplegament mediàtic que ja voldrien 
molts dels nostres “politiquillos de via estrecha”. Una ve-
gada més l’economia ha estat la clau de volta d’un resultat 
que, més per por que per ganes, la majoria dels oracles, 
tertulians i experts no volien reconèixer. És cert que els 
Estats Units son un conglomerat molt gran i divers i que 
qualsevol anàlisi que es vulgui fer hauria de tenir tantes 
variables que val més no entrar-hi. La realitat és que el 
candidat Donald Trump ja es president. Farà el que ha 
promès? Possiblement no, però si que capgirarà moltes 
coses, i algunes amb resultat incert. De moment donarà 
ales al proteccionisme, posarà en valor la producció pròpia 
i procurarà frenar les importacions a l’hora d’incrementar 
la sensibilitat cap tot allò que els hi és propi. El problema 
d’un creixement unilateral sense contrapartides comer-
cials és que suposa un fre en les pròpies exportacions 
i el consum intern no sol ser suficient per assolir xifres 
de creixement prou importants. Una altra cosa és que el 
creixement es faci basat en l’industria militar, fórmula més 
que provada per diferents presidents des de principis del 
segle XX. Suposo que aquest capítol suposarà el motor 
econòmic del Sr. Trump. El problema d’aquest programa 
és, per una banda la necessitat de finançament, i per l’al-
tra l’increment de la tensió amb els “amics” de sempre, és 
a dir Rússia, la Xina i Corea del Nord. Però només la Xina 
té capacitat econòmica i material per seguir la cursa ar-

mamentista i això deixa als russos fora de lloc amb la mala 
maror que pot generar en el comportament del Sr Putin. 
Corea del Nord tot i ser un polvorí, només pot fer el peri-
llós paper de detonador. El panorama està servit; aquest 
“trident” recorda perillosament allò que als anys 30 del 
segle passat es fa formar amb Stalin, Hitler i Roosevelt. El 
resultat és prou conegut.

Com ens afectarà aquest panorama a una Europa debi-
litada políticament i econòmica? Possiblement seguirem 
sent una comparsa a nivell mundial que no tindrà mes 
remei que posicionar-se a favor d’algun dels “gallitos” en 
qüestió. No cal dir que la Gran Bretanya dins o fora de 
la UE se’n anirà cap els USA, però la resta de la UE de-
pèn i molt del comerç amb els Estats Units i un bloqueig 
previsible de les exportacions pot portar, a Alemanya es-
pecialment, a un col·lapse econòmic en no poder donar 
sortida a la seva producció, ja tocada per la persistent 
crisi i la conseqüent davallada de consum intern per part 
dels socis de la UE, també tocats i sense massa capacitat 
de reacció. Si la gran potencia econòmica europea entra 
en caiguda arrossegarà l’euro i realment s’obre un període 
d’incertesa que difícilment podem aventurar  nos a albirar.

Cal tenir en compte però, que si els Estats Units van pro-
piciar la crisi  financera del 2007 també hem de dir que 
la reserva federal ha col·laborat juntament amb el Banc 
Central europeu a mantenir el valor de l’euro i per tant 
la confiança dels inversors, diguem-ne mercats, perme-
ten una recuperació, minsa i complicada, però que sense 
aquest suport no hauria estat possible.

Mentre tant aquí la cosa també pinta gris. El “nou go-
vern” del PP ja agafa embranzida per fer possible tot allò 
que li va quedar al calaix amb l’objectiu d’acabar de desfer 
el que queda de les prestacions socials, ajuts, pensions, 
educació i sanitat. La política “neo con” portada a la prac-
tica. Deu ser de les poques coses que anem per davant 
del propis Estats Units. Els principis del “tea party” més 
reaccionari en versió espanyola. No és estrany que el Sr. 
Rajoy Brei s’hagi afanyat a felicitar Donald Trump. El final 
del telegrama, com no podia ser d’altra manera, acaba 
amb un: “su seguro servidor”. Com cantava el noi de Ver-
ges, que tinguem sort.

J. H.

economia d’estar per casa (71)

la tormenta perfecta

Diuen els lectors Opinió
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Cassà al dia El Ple Municipal

Promouran la recollida selectiva 
posant més contenidors

l’objectiu és millorar la recollida de plàstic

L’Ajuntament de Cassà de la 
Selva va aprovar en el ple del 
mes d’octubre tirar endavant 
una modificació de crèdit i un 
conveni de delegació amb el 
Consell Comarcal del Giro-
nès amb l’objectiu de dur a 
terme una  renovació d’algu-
nes zones de recollida d’es-
combraries i l’augment dels 
punts de recollida selectiva 
existents, especialment pel 
que fa als contenidors d’en-
vasos. Segons va explicar el 
regidor de Medi Ambient, 
Joan Cañigueral, els nous 
contenidors funcionaran amb 
un sistema de càrrega late-
ral, que permetrà obtenir un 
pesatge individual de cada 
contenidor en el moment de 
la recollida, cosa que perme-
trà calcular exactament les 
tones de residus reciclats i 
el cànon que el consistori ha 
de percebre com a compen-
sació. L’objectiu de l’actuació 
és incrementar el percentat-
ge de recollida selectiva per 
anar-se acostant al 50% que 
s’haurà de complir al 2020 
(en l’actualitat està al 38%). 
En els propers mesos tam-
bé es faran campanyes de 
promoció del reciclatge, es-
pecialment per als escolars 
i també es faran nous descomptes 
per als ciutadans que reciclin o que 
facin més ús de la deixalleria a més 
de posar també més contenidors per 
al compostatge.

Des de l’oposició, el portaveu Ro-
bert Mundet va lamentar la preci-
pitació amb la qual s’havia tramitat 
l’expedient i -en relació a la proposta 
inicialment presentada  per l’equip de 
govern- va exposar els seus dubtes 
sobre la seva eficàcia; en aquest sen-
tit va preguntar-se si seria realment 
positiu que es reduïssin els conteni-
dors  de rebuig que en el projecte pas-
sarien de 105 a 81. Des de l’equip de 
govern es va recordar que la reducció 
prevista només era una proposta, que 
no estava decidit si s’aplicaria definiti-
vament i van insistir en la necessitat 
d’estimular la recollida selectiva. Es 
considera que pot ser un bon siste-
ma fer més difícil dipositar el rebuig 
i afavorir la recollida selectiva. Mun-

det també va posar en dubte que  la 
compra dels nous contenidors sortís 
més a compte amb una gestió feta 
des del Consell Comarcal del Gironès 
que no pas directament des de l’Ajun-
tament, va recordar que també hi ha 
contenidors soterrats que s’hauran 
de substituir i va lamentar que no hi 
hagués subvenció per la despesa de 
140.000€ que suposaria l’operació, i 
precisament a final d’any.

L’alcalde va tancar el debat reconei-
xent que “la neteja és un tema que 
ens preocupa a tots” i va recordar 
que com que de moment encara no 
es podria aplicar la recollida porta a 
porta calia treballar en fomentar la 
recollida selectiva facilitant la tasca 
als ciutadans. La proposta de conve-
ni es va provar amb els vots a favor 
dels set regidors de l’equip de govern 
d’ERC i l’abstenció dels cinc regidors 
de l’antiga CDC( Cristina Boadella 
va excusar la seva presència al ple). 
Igualment els regidors de l’oposició 

es van abstenir en la pro-
posta de modificació de 
crèdits que serviria per 
finançar l’operació i que a 
més de pagar els conte-
nidors servirà per algunes 
actuacions d’asfaltatge i 
per dur a terme el procés 
de valoració dels llocs de 
treball.

unes ordenances 
amb reduccions 
de caire social
En el ple del mes d’octu-
bre els regidors de l’oposi-
ció van acabar optant per 
una “abstenció positiva” a 
la proposta d’ordenances 
presentada per l’equip de 
govern, ja que els con-
vergents van reconèixer 
que estaven en un 85% 
d’acord amb la propos-
ta dels republicans, però 
com que les ordenances 
era una eina de govern 
havin optat per l’absten-
ció.

Tots els regidors van 
destacar l’esforç de con-
sens que s’havia fet per 
tirar endavant la proposta 
d’ordenances per al 2017 
que inclou una sèrie de be-
neficis fiscals per als col-

lectius i famílies amb més dificultats 
econòmiques i  també vol estimular 
l’activitat econòmica i les pràctiques  
mediambientals més profitoses. 

Amb les modificacions aprovades, 
l’any vinent hi haurà descomptes a les 
taxes de clavegueram i escombraries 
per jubilats, famílies nombroses i mo-
noparentals. També s’establirà una 
nova tarifa social en la taxa del sub-
ministrament d’aigua en funció de la 
renda familiar disponible, equivalent a 
la taxa reduïda per pensionistes. Re-
ferent a l’IBI, la bonificació augmenta-
rà del 20 al 25% i s’inclourà un des-
compte del 30% per als propietaris 
que cedeixin els habitatges a la borsa 
de lloguer social i s’ocupin efectiva-
ment.

Segons va explicar el regidor d’Hi-
senda, Pau Presas, “utilitzem les or-
denances com una eina per incenti-
var que els joves i la majoria de les 
activitats econòmiques es quedin a 
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El Ple Municipal Cassà al dia

Resum dels acords presos al Ple Mu-
nicipal ordinari del 28 d'octubre de 
2016: 

ACTES PENDENTS D’APROVAR
Primer.- Aprovació de l’esborrany de 

l’acta de la sessió extraordinària de 
data 5 de  setembre de 2016. apro-
vada per unanimitat.

Segon.- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia de data 20 de setembre al 
19 d’octubre de 2016 (Decrets núm. 
2016/741 al 2016/834). es dóna 
compte dels decrets d'alcaldia.

SECRETARIA
Tercer.- PRP2016/1354 Proposta 

d’acord de modificació de l’Ordenança 
de foment de rehabilitació d'edificis i 
façanes. aprovada per unanimitat.

Quart.- PRP2016/1355 Proposta 
d’acord d’aprovació inicial de modifica-
ció de l’Ordenança general de convi-
vència ciutadana i via pública. apro-
vada per unanimitat.

Cinquè.- PRP2016/1356 Proposta 
d’acord d’aprovació inicial de l'Orde-
nança reguladora de la neteja de ter-
renys, solars i construccions, tanca-
ment de solars i execució de voreres. 
aprovada per unanimitat. 

Sisè.- PRP2016/1372 Proposta 
d’acord d’aprovació del conveni de 
col·laboració per a la promoció econò-
mica i desenvolupament local. apro-
vada per unanimitat.

URBANISME, OBRES, MEDI AMBI-

ENT
Setè.- PRP2016/1343 Proposta 

d’acord d’aprovació del conveni marc 
de delegació entre l'Ajuntament i el 
CC del Gironès per a la renovació del 
parc de contenidors. aprovada amb 
7 vots a favor dels regidors d'eRC 
i 5 vots d'abstenció dels regidors 
de CIU.

Vuitè.- PRP2016/1352 Propos-
ta d’acord d'aprovació provisional de 
la modificació puntual núm. 12 del 
POUM de Cassà de la Selva d’instal-
lacions forestals a cel obert en sòl no 
urbanitzable. aprovada per unanimi-
tat.

RECURSOS ECONÒMICS
Novè.- PRP2016/1341 Proposta 

d’acord d’aprovació inicial de les mo-
dificacions de crèdit 3CE 8/2016 
i 3SC 2/2016 del Pressupost de 
l'Ajuntament 2016. aprovada amb 
7 vots a favor dels regidors d'eRC 
i 5 vots d'abstenció dels regidors 
de CIU.

Desè.- PRP2016/1347 Proposta 
d’acord de modificació de les OOFF 
2017. aprovada amb 7 vots a fa-
vor dels regidors d'eRC i 5 vots 
d'abstenció dels regidors de CIU.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Onzè.- PRP2016/1382 Proposta 

d’acord d’aprovació de les Bases del 
Mercat de Nadal. aprovada per una-
nimitat.

Cassà”. En aquesta línia, el ple tam-
bé va aprovar una bonificació del 60% 
de l’IBI durant 4 anys per als immo-
bles del barri vell on es comenci una 
activitat econòmica, comercial o cul-
tural, així com una rebaixa del 95% 
de l’impost de construccions per als 
que comencin una obra en aques-
ta zona. Per fomentar que els joves 
es quedin a viure al poble, es va in-
corporar una bonificació del 50% de 
l’impost de construccions per a joves 
o parelles de menys de 35 anys que 
facin obres de nova construcció, reha-
bilitin o reformin llars perquè sigui la 
seva residència habitual. També es va 
incorporar la bonificació del 2,5% de 
l’Impost d’Activitats Econòmiques per 
cada nou contracte indefinit realitzat 
per empreses del municipi.

Tot i que la majoria de taxes van 
congelar-se, una de les que es va apu-
jar és la de la recollida d’escombraries 
que s’ha incrementat un 1,62%, per 
fer front a la puja del cost del trac-
tament del rebuig; precisament per 

fer front a l’augment d’aquest ser-
vei, el regidor de medi ambient, Joan 
Cañigueral va presentar el projecte 
de mesures destinades a millorar la 
recollida selectiva per mirar d’evitar 
l’augment de la factura per l’elimina-
ció del rebuig.

 
conveni de col·laboració i 
desenvoluPament local
 El ple de l’Ajuntament va aprovar per 

unanimitat el conveni de col·laboració 
i desenvolupament local amb els mu-
nicipis veïns. Segons va explicar l’alcal-
de, Martí Vallès, l’objectiu és “establir 
sinergies i beneficiar-nos dels serveis 
i activitats que tots els pobles propers 
fan.” El conveni es firmarà propera-
ment amb Llambilles, Sant Andreu Sa-
lou, Caldes de Malavella i Campllong.

 
text i fotos: Joan Carles Codolà

L’equip de govern es va quedar sol en la votació 
de les ordenances per al 2017

els temes del ple d’octubre
PROPOSTA URGENT
Dotzè. - PRP2016/1233 Moció 

de suport a tots els representants 
institucionals per defensar el procés 
democràtic de Catalunya. aprovada 
per unanimitat.
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Cassà al dia El Ple Municipal

Els dos grups municipals de 
la corporació van aprovar per 
unanimitat una moció de su-
port per als representants que 
defensen el procés democràtic 
de Catalunya, especialment per 
a la presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, que ha rebut 
darrerament una querella cri-
minal de la Fiscalia Superior de 
Catalunya per haver permès la 
votació de les conclusions de 
la Comissió d’estudi del Procés 
Constituent.

moció de suPort a tots 
els rePresentants insti-
tucionals Per defensar el 
Procés democràtic de cata-
lunya

relació de fets
Catalunya ha demostrat en diverses 
ocasions per la via pacífica, la voluntat 
d’esdevenir un nou Estat d’Europa. El 
model autonòmic espanyol demostra 
ser incapaç de respondre a les ex-
pectatives d’autogovern, deixant de 
respectar la realitat plurinacional i lin-
güística, creant estructures socials, 
culturals, administratives i econòmi-
ques contràries a la voluntat catalana.

Amb les eleccions del 25 de novem-
bre de 2012 es va configurar una 
àmplia majoria a favor del Dret a deci-
dir, fet que va portar al Parlament de 
Catalunya a aprovar la Declaració de 
sobirania i del dret a decidir del poble 
de Catalunya amb 85 vots favorables 
de 135. Aquesta però va ser suspesa 
pel Tribunal Constitucional amb la im-
pugnació de l’Estat espanyol, al·legant 
que era un “desafiament obert contra 
la constitució amb efectes polítics i ju-
rídics”. Amb tot, els grups polítics a 
favor el dret a decidir ( CiU, ERC, ICV-
EUiA i CUP) van arribar a un acord 
per celebrar una consulta, que se 

celebraria el dia 9 de novembre de 
2014.

Malgrat que l’Estat va tornar a ac-
tuar suspenent aquest acte democrà-
tic, el procés va tirar endavant amb 
una participació de gairebé dos mili-
ons i mig de persones, amb un resul-
tat unívoc: que Catalunya esdevingui 
un Estat independent. Aquest resultat 
va servir per celebrar unes eleccions 
plebiscitàries el 27 de setembre de 
2015, amb 72 diputats de 135 a fa-
vor d’una Catalunya independent.

D’acord amb els resultats, els re-
presentants institucionals han obeït el 
resultat a les urnes, posant en marxa 
tot el desplegament necessari per es-
devenir un Estat, com ara l’aprovació 
de les conclusions del Procés Consti-
tuent, votades al Ple del Parlament de 
Catalunya.

Tot i el marc legal i democràtic en 
què s’està fent tot el procés, l’Estat 
espanyol ha polititzat la fiscalia els 
seus tribunals utilitzant-los per obrir 
querelles i portar davant els tribunals 
representants polítics.

Per últim, aquest 19 d’octubre, la 
Fiscalia Superior de Catalunya ha pre-
sentat una

querella criminal contra la presi-
denta del Parlament, Carme Forca-
dell, per haver permès la votació de 

les conclusions de la Comissió 
d’estudi del Procés Constitu-
ent.

La querella, signada pel fis-
cal superior de Catalunya, 
José María Romero de Tejada, 
acusa Forcadell de prevarica-
ció i desobediència per haver 
incomplert“frontalment”, amb 
“fets consumats”, les resoluci-
ons del Tribunal Constitucional.

 Atesa la negativa del govern 
espanyol a buscar una sortida 
dialogant i pactada.

Atès que s’està vulnerant la 
separació de poders.

Atès que Catalunya té un mandat 
clar i unívoc per esdevenir un nou Es-
tat.

Atès que els representants polítics 
es dediquen a defensar el procés de-
mocràtic i a exercir les seves respon-
sabilitats.

Per tot això, el Grup Municipal de 
Convergència i el Grup Municipal 
d’ERC proposen al Ple de la corpora-
ció els següents

acords
PRIMER.- Donar suport polític a tots 

els nostres representants que estan 
sent

investigats i encausats per defensar 
el procés democràtic endegat a Ca-
talunya.

SEGON.- Encoratjar que totes aque-
lles persones que són jutjades per 
obeir el mandat democràtic del parla-
ment de Catalunya portin la causa fins 
als tribunals europeus.

TERCER.- Traslladar aquests acords 
al Parlament de Catalunya, a la Ge-
neralitat de Catalunya, a l’Associació 
de Municipis per la Independència, a 
l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya, 
al Govern espanyol i al Parlament Eu-
ropeu.

“en defensa del procés democràtic”
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Pilarin bayés, al parc de la 
caputxeta vermella 

El 4 de novembre passat a la tarda la il·lustradora Pilarín 
Bayés va inaugurar el parc de la Caputxeta Vermella de la 
plaça Font de Can Tolosà de Cassà de la Selva. A l’acte hi 
van assistir desenes d’infants amb les seves famílies, que 

van fer-se fotografies amb la il·lustradora i van escoltarel 
conte de la Caputxeta Vermella explicat per la contacontes 
Carmina Rabassedas. 
El conte va acabar d’una manera ben original sense cap 
víctima i tots plegats menjant un bon rostit. Al final de 
l‘acte la Pilarín Bayés i l’alcalde van regalar unes caretes 
de la Caputxeta Vermella i el Llop a tots els nens i nenes 
assistents a l’acte.
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La primera edició del festival Càntut. Cançons i músiques 
dels avis, que es va celebrar el cap de setmana el 18 al 20 
de novembre ha estat tot un èxit, amb una gran acollida 
de públic a totes les propostes, un alt nivell musical en els 
concerts i una valoració entusiasta de les activitats que 
han acompanyat aquesta mostra original i inèdita que sem-
bla que ha començat amb molt bon peu per obrir-se camí 
en el panorama  dels festivals musicals al nostre país.

Organitzat per Alter Sinergies, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Cassà i diverses institucions,  el festival  va 
tancar amb èxit tres dies dedicats a la música de tradició 
oral. En total, va comptar amb una vintena de propostes, 
el 70% de les quals, gratuïtes, que van aconseguir una 
molt bona afluència de públic. Les actuacions de pagament 
van arribar  a un 91% d’ocupació  de  mitjana  i tres  de  
les  cinc  propostes  van  exhaurint  totes  les  localitats:  
Belda  &  Sanjosex,  Dinar  de cantadors i Jaume Arnella & 
Ferran Martínez. D’altres com el concert de Pont d’Arcalís 
van quedar-se ben a prop del ple complet i les activitats a 

el càntut, tot un festival!
Dos moments del Càntut: Carles Belda i Joan Garriga, al Centre Recretaiu, i Ramon Manent amb les corals Bell Ressò i Tutti Veus al passeig de Vilaret.
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l’aire lliure van gaudir de molta partici-
pació aprofitant que la meteorologia va  
respectar l’esdeveniment. Cal remar-
car també la participació de diferents 
col·lectius locals en algunes de les pro-
postes musicals, com a mostra de la 
implicació del poble en un fetsival que 
durant uns dies va tornar a posar de 
moda cançons de fa uns quants anys.

una bona arrencada
El Càntut va arrencar el divendres 18 
de novembre amb el concert de Belda 
& Sanjosex presentant el disc Càntut 
per primera vegada a les comarques  
gironines, amb totes les entrades ex-
haurides.  Un concert a la Sala Centre 
Recreatiu, que va comptar amb mo-

ments especials, com la col·laboració  
en dues cançons de joves estudiants 
de l’Institut de Cassà de la Selva. Bel-
da i Sanjosex van oferir un concert en 
el que van reinterpretar cançons po-
pulars recuperades  amb un estil mo-

dern i que va connectar ràpidament 
amb tots els assistents. 

Tot just sortir del teatre, al bar del 
centre Recreatiu, una proposta ben 
diferent amb una molt bona afluència 
de públic en la proposta de Els Pan-

A les imatges:
Dos moments del concert de cançons populars al passeig de Vilaret.

La presentació dels Goigs dels Tranquils, d’Esclet amb en Lluís Carbó 
(94 anys), que encara va tenir delit de cantar-ne algun.

A sota el concert de Belda i Sanjosex, que van interpretar dos temes 
acompanyats d’un grup d’alumnes de l’Institut de Cassà.
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xuts & El Ganxet al Bar del Centre Re-
creatiu, en què es va reviure un autèn-
tic ambient de taverna, amb moments 
molt distesos i una gran participació 
dels assistents, que van cantar acom-
panyant les melodies proposades pels 
artistes. Les havaneres i cançons de 
taverna dels Panxuts es barrejaren 
amb els temes més irreverents d’El 

Ganxet, en una actuació que va fer 
cantar i xalar tots els assistents.

Les activitats del dissabte 19 de 
novembre, van començar al passeig 
de Vilaret, amb la cantada itinerant 
de Ramon Manent & Tutti Veus & Bell 
Ressò, que foren  seguits per un grup 
nombrós de persones que no es van 
voler perdre els cants festius i popu-

lars dels participants, que van reme-
morar cançons ben populars i que en 
alguns casos havien quedat relegades 
a algun racó de la memòria. 

Tot seguit es van viure alguns dels 
moments més emotius del festival al 
Dinar de cantadors,  en què persones  
de totes  les edats  han compartit  
taula  i cants,  en una trobada  diste-

Diversos moments del  concert ofert per Belda, Garriga i companyia, que va comptar amb la participació i complicitat del nombrós públic que omplia el 
bar del Centre Recreatiu.
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sa  conduïda  per Montse Casanova, 
Ramon Manent i Jaume Arnella. Va 
sre un dinar de tertúlia i de música 
amb cançons de tots els estils per 
anar allargant la sobretaula...

Preservar el Patrimoni et-
nològic musical
A la tarda, durant la Presentació del 
disc Goigs de Pasqua, a més d’escol-
tar l’experiència dels autors de l’enre-
gistrament  -Jaume Ayats i Gianni Gi-
nesi- es van rememorar les vivències 
d’un dels antics membres de la Colla 
dels Tranquils del Veïnat d’Esclet de 

Cassà de la Selva, en lluís Carbó, que 
als seus 94 anys, va demostrar que 
té ben vius els records de quan tenia 
set o vuit anys i anava a cantar goigs 
la nit de Pasqua per les cases de pa-
gès d’Esclet. L’avi de can Sacot va ex-
plicar que tenia el s goigs i cançons 
populars anotats en una llibreta que 
ha esdevingut un element fonamental 
per la preservació d‘aquet patrimoni 
etnològic. El CD, editat pel Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, recull divuit tonades del 
grup els Tranquils, que es van comen-
çar a recollir a nicis del segle actual, 
quan encara quedaven més supervi-

vents del grup que van poder aportar 
les seves veus al document.

Amb la sala plena també es va po-
der seguir la conferència prèvia al do-
cumental Lomax: Caçador de cançons 
de l’etnomusicòloga canadenca Judith 
Cohen, que va relatar com Alan Lo-
max  recollia testimonis i es van poder  
escoltar algunes de les gravacions,  
com  les  cançons  tradicionals  de  
recollir  olives  de  Mallorca,  entre  
moltes  d’altres.  

Quan es començava a fer fosc va 
presentar-se un  dels  actes  més po-
pulars del fetsival la cantada d’Adrià 
Dilmé & AEiG La Claca. Tant els parti-

L’alcalde de Casssà va haver de sgeuir el ritme de la cançò: “que begui, que begui, que begui... i que prou!”
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cipants  com el públic es van bolcar  a 
cantar cançons populars, d’excursió, 
de taverna i, fins i tot, algunes amb 
doble sentit, amb la participació dels 
membres de l’Agrupament escolta 
la Claca, magistralment dirigits per 
Adrià Dilmè (Germà negre). 

A continuació fou el torn de Roba  
Estesa,  un grup de noies de terres 
tarragonines  que van omplir la plaça 
Petita amb el seu “folk calentó” amb 
una marxa que s’encomanà, i de qui-
na manera, al nombrós públic assis-
tent.  

A la Sala Centre Recreatiu s’hi va  
pogut escoltar la proposta d’El Pont 

d’Arcalís,  un dels grups amb més 
recorregut de casa nostra que es va 
posar el públic a la butxaca amb can-
çons i càntics ben participatius com 
“Se’ns ha acabat la paciència,  fot-li 
foc al tribunal!”. La nit de dissabte va 
acabar-se amb Joan Garriga & Carles 
Belda al Bar del Centre Recreatiu, que 
es va omplir de gom a gom per parti-
cipar d’una autèntica festa de taverna 
distesa i propera. Una activitat que 
va trencar barreres entre artistes i 
oients, i en què s’hi van sumar músics 
d’arreu del país. Va ser un dels mo-
ments màgics del festival amb tota la 
sala plena de gent de totes les edats 

que cantaven les cançons proposades 
per Carles Belda i companys, en una 
fantàstic “foc de camp” d’interior. 

un gran fi de festival
El Festival va tancar la seva prime-
ra edició amb una jornada intensa i 
per  a totes les edats. Va encetar-se 
amb Càntut per a petits, amb Àngel  
Daban  i Carmina  Rabassedas a la 
Sala Galà,  i va continuar   amb  la 
presentació  del projecte  del Con-
sorci  de les Gavarres  de recerca i 
recuperació de la memòria cantada 
Cançons  populars de les Gavarres. 
Una presentació a càrrec de la inves-

Actuació d’El pont d’Arcalís, a l’escenari de la Sala Centre Recreatiu. 
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tigadora  Barbara Van Hoestenberghe  
que tornà a deixar petita la sala d’ac-
tes de Can Trinxeria per conèixer el 
treball fet sobre el rastre que quedava 
de cançons de tradició oral als pobles 
i veïnats del massís de les Gavarres, 
Durant la presentació van intervenor 
algunes de les persones que l’han 

ajudat aportant material per aquest 
treball, especialment en Lluís Carbó, 
Sacot, que no va dubtar en interpre-
tar algunes de les peces que formen 
part d’aquest inventari. 

Al  migdia,  Montse  Casanova  & Dia-
tonic’s,  van  oferir  un  concert itinerant 
amb una formació dedicada a l’acordió 

Adrià Dilmé (Germà Negre) va sortir al carrer amb els nois i noies dela Claca per rememorar 
cançons populars  ben animades. 
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diatònic, amb una sonoritat que va transportar els 
oients a territoris pirinencs. També es va poder sen-
tir la proposta de música popular de Maria Arnal & 
Marcel Bagés, que van sorprendre el públic amb la 
seva emotivitat i intensitat sonora en un epsectacle 
trebcador que es va cleberar a la Sala de la Coma.

Ja a la tarda i també amb les entrades exhaurides 
van actuar Jaume Arnella & Ferran Martínez, que 
van presentar un espectacle ideat especialment per 
al Càntut: Cançons aspres i de mala petja, una tria 
de cançons  cantades  a la Garrotxa.  Per tancar 
la primera  edició del festival,  es va presentar l’es-
pectacle Glosa i tampis!, amb una mostra de cançó 
improvisada molt didàctica i amena a càrrec de l’as-
sociació Cor de Carxofa i la participació d’alumnes de 
l’Escola Puig d’Arques i de l’Institut de Cassà.

activitats comPlementàries
A més d’aquestes activitats, el festival inclòs  expo-
sicions com la instal·lada a la Biblioteca Municipal 
Aparador de cançoners,  la de “Joan Llongueres, la 
rítmica a Catalunya”, i la projecció audiovisual Ver-
sions Bàrbares.
El Càntut  es va celebrar en una desena  d’espais  
de Cassà,  com la Sala Centre  Recreatiu,  Bar Cen-
tre  Recreatiu, Restaurant  la Brasa Grillada, Can 
Trinxeria, Auditori Centre Cultural Sala Galà, Sala 
La Coma, Biblioteca Municipal i carrers i places. El 
festival a més va tenir la participació de 10 entitats 
o col·lectius de Cassà de la Selva (Els Panxuts, Tutti 

A dalt, presentació del projecte Cançons  populars de 
les Gavarres, a càrrec de la investigadora  Barbara Van 

Hoestenberghe. A la dreta, Jaume Arnella i Ferran Martinez, a 
l’auditori de la Sala Galà.
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i ara, també...
tenim estufes i 

inserts de pèl.let. 
financiacions 

sense interessos.

Veus, Bell Ressò, Escola Puig d’Arques, Institut de Cassà, 
AEiG La Claca, Diatonic’s, Biblioteca de Cassà, Montse Ca-
sanova i Carmina Rabasseda).

El regidor de cultura Josep Ferrer, considerava que aquesta 
primera edició ha de deixar pas a una segona i una tercera. 
És evident que caldrà intentar ampliar l’aforament dels llocs 
on es facin alguns dels actes del festival, ja que en alguns ca-
sos han estat insuficients per acollir el nombre de persones 
que hi volien acudir; però l’èxit de la primera edició ha estat 
indubtable i l aidea sorgida el juliol del 2012, quan el mestre 
banyolí Albert Massip va iniciar el bloc Cançons i músiques 
dels avis per tal de recollir i difondre la música popular i tra-
dicional que recordava la gent més gran de les comarques 
gironines ha esdevingut  un festival amb cara i ulls.

text i fotos: Joan Carles Codolà

A dalt, actuacions de Maria Arnal i Roba Estesa. A la dreta, recuperant 
forces després d’una acuació al Càntut 2016.
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El primer pis de Can Trinxeria s’ha 
convertit des d’aquest mes en un es-
pai de coworking. L’emblemàtic edifici 
acull, de moment, a tres persones 
amb diferents projectes que ja gaudei-
xen de l’espai i estan del tot satisfets 
amb les condicions i els avantatges 
que genera la iniciativa per a les seves 
necessitats. 

Un dels punts més atractius del 
programa electoral d’ERC el 2015 
en matèria d’ocupació era la creació 
d’un espai de coworking a l’edifici re-
habilitat de Can Trinxeria. L’històric 
immoble era un lloc molt poc aprofitat 
fins llavors, tal i com explica el regidor 
de Promoció Econòmica Emili Mató: 
“era un edifici municipal infrautilitzat i 
això era una gran llàstima. Tot i que 
té les seves limitacions estructurals 
i pressupostàries durant aquest any, 
hi havien zones, com aquest primer 
pis, on podíem disposar de molt d’es-
pai per complir les necessitats dels 
coworkers, i ho vam tirar endavant de 
seguida”. 

En una visita guiada, el regidor Mató 
i l’integrant de l’Àrea de Promoció 
Econòmica Glòria Lloveras han ense-
nyat a Llumiguia totes les característi-
ques del nou espai i les instal·lacions 
que s’han habilitat “consultant als ma-
teixos interessats en formar part del 
projecte i també visitant altres espais 
de coworking de la demarcació”, tal 
i com assegura Lloveras: “tot el que 
s’ha fet ha estat consultat abans amb 
els tres interessats que estan ara 
mateix utilitzant l’espai, perquè ningú 
millor que ells ens podien explicar el 
que s’havia de fer perquè el projecte 
funcionés”. 

una oficina diferent al 
centre del Poble
Els integrants de Coworking Cassà 
tenen via lliure per entrar i sortir de 
l’edifici en qualsevol moment, ja que 
disposen d’una targeta que els per-
met l’accés a cada un dels espais 
de l’immoble sempre que vulguin. Al 
primer pis de Can Trinxeria hi ha un 
espai d’oficina, on treballen habitual-
ment els coworkers, una sala de re-
unions habilitada per a 10 persones, 
amb pantalla i equipament a la seva 
disposició, una zona d’office per poder 
menjar o descansar, unes taquilles 
pròpies i una gran sala d’exposicions, 
la ja habitual de Can Trinxeria, en la 

tres “projectes moderns” en 
un espai modernista

can trinxeria acull els primers emprenedors del coworking cassà

qual ells hi tenen preferència de re-
serva, a més de disposar de 4 hores 
mensuals gratuïtes per utilitzar-la. 

Tot aquest equipament el poden uti-
litzar per 75€ al mes durant el primer 
any, 95€ el segon i 115€ el tercer any. 
Uns preus del tot econòmics que “no-
més serveixen per cobrir despesa, no 
hi volem guanyar res, només volem do-
nar la oportunitat als emprenedors de 
tenir un lloc on tirar endavant els seus 
projectes”, assegura Glòria Lloveras. 

el contrast entre l’eina i 
la necessitat
Un dels punts que genera un cert 
contrast en tot aquest projecte és el 
concepte i l’objectiu que en tenen uns 
i altres actors. Mentre els responsa-
bles de l’espai públic ho veuen com 
una ‘llançadora´ de petites empreses 
i projectes, alguns dels usuaris ho ve-
uen més com un espai que cobreix les 
seves necessitats a la perfecció amb 
unes condicions molt assequibles eco-
nòmicament. 

“Quan passin tres anys, la intenció 
és que els coworkers ‘volin’ per sí sols 
i que ja no necessitin aquest espai. 
Això ha de ser un punt d’inici de la 
seva aventura empresarial. Tot i així 
es pot prorrogar l’estància durant dos 
anys més argumentant que l’emprene-
dor en qüestió ho necessita”. Aquesta 
reflexió sobre els objectius de l’es-

pai del regidor Emili Mató contrasta 
una mica amb l’objectiu real d’alguns 
dels coworkers que hi ha en aquest 
moment a Can Trinxeria, que creuen 
que “les condicions i prestacions són 
molt bones per al què fem, i d’aquí 
tres anys potser ho segueixen essent. 
Aquí podem treballar amb comoditat, 
amb més recursos dels que teníem a 
casa nostra i amb tot el que necessi-
tem. Ara mateix, no tindríem intenció 
de marxar, tot i que entenem que és 
un espai públic i hi ha d’haver opor-
tunitat per a tothom per disposar-ne 
amb una rotació al cap d’un temps”. 

De moment, però, aquest no és un 
problema real, ja que s’acaba d’obrir 
l’espai i està funcionant bé amb tres 
usuaris dels dotze que s’hi podrien 
instal·lar. 

dos Possibles usuaris més 
al gener
“Treballem perquè el Coworking Cassà 
arreli fort al poble i esperem omplir 
tota la capacitat de l’espai, però no 
ens marquem objectius a curt termi-
ni perquè de moment els que hi són 
n’estan molt contents i fins i tot surten 
més idees pel poble, per tant anem en 
la bona direcció”, diu Mató, mentre 
Lloveras assegura que “el mes de ge-
ner és molt probable que s’incorporin 
dues persones més a l’espai, que ho 
tenen  gairebé decidit”. 

El modernisme de la decoració de Can Trinxeria contrasta amb els equipaments informàtics dels 
usuaris del coworking Cassà.
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Can Trinxeria té des d’ara tres nous 
amfitrions que treballen junts, però 
per separat, al seu primer pis. 

Ells estan contents d’utilitzar “un es-
pai antic i històric per portar a terme 
coses noves i treballar en els nostres 
projectes personals”. Asseguren que 
“la idea de l’Ajuntament i la seva ma-
nera de fer, preguntant a la gent el 
què necessitava, ens ha convençut”. 

jordi gasau: moltes idees 
amb l’objectiu de trobar el 
Producte final
En Jordi Gasau, de Cassà de tota la 
vida, va viure un temps a Manches-
ter, al Regne Unit, on treballava de 
programador. Fa un temps va tancar 
la l’etapa per tornar a casa i encetar 
nous projectes. De fet, ell en parla en 
plural, del seu projecte, perquè “estic 
amb molts fronts oberts. estem 
mirant juntament amb un company 
(psicòleg de professió) d’iniciar va-
ris projectes amb la idea que ens 
acabin resultant suficients per viu-
re. Volem treballar acabant 10 o 
12 productes, per dir-ho d’alguna 
manera, i que un d’ells ens generi 
benefici”. 

En Jordi i el seu company estan tre-

ballant ja amb diferents empreses que 
ells ja  coneixien oferint-los sessions 
gratuïtes de coaching per veure en 
què volen millorar. D’aquesta manera, 
volen acabar trobant les necessitats a 
cobrir i generar un producte que sigui 
útil i que pugui vendre’s.  “es tracta 
de barrejar el que pot pensar un 
psicòleg –d’una banda- i una perso-
na de telecomunicacions com jo –de 
l’altra- i treballar conjuntament la 
part emocional i la vessant pràcti-
ca de les empreses, així trobarem 
les eines que necessita cadascú. 
D’aquesta manera podem ajudar a 
les empreses a aconseguir els seus 
objectius”. 

En Jordi és programador i es de-
dicava fins ara exclusivament a això, 
però a banda de les telecomunicaci-
ons sempre s’ha interessat per tirar 
endavant nous projectes que, amb la 
seva aportació, puguin generar bene-
ficis. Ell és la viva imatge de l’usuari 
que vol acollir el nou espai Coworking 
Cassà. Un projecte coent-se i per de-
senvolupar. Una aventura empresarial 
que s’inicia en aquest nou espai. 

Ara bé, els altres dos usuaris tenen 
ja avançada la seva activitat empre-
sarial, i han trobat a Can Trinxeria el 

lloc ideal per treballar amb unes con-
dicions assequibles i un equipament 
òptim. 

àlex salcedo: un desPatx 
ideal Per Poder gaudir de 
casa seva
També de Cassà de la Selva, l’Àlex Sal-
cedo és fotògraf. S’hi dedica de ma-
nera freelance, és autònom i fa des 
de fotografia per a empreses fins a 
casaments. 

“Jo segueixo amb la meva activi-
tat normal, però necessitava esta-
bilitzar-me en un despatx. Passava 
moltes hores d’edició davant d’un 
ordinador a casa, tot sol, on hi 
tenia un espai menjador-despatx i 
mai podia desconnectar. Reunions, 
presentacions... era incòmode per 
als clients i era necessari trobar 
un lloc on desenvolupar tot això”. 

L’Àlex parla obertament d’oportu-
nisme a l’hora d’aprofitar una ocasió 
única d’establir-se en un despatx, i 
explica que “les condicions econòmi-
ques són assequibles i el que tens 
a disposició s’agraeix molt, n’estic 
molt content i, a més, ho tinc al 
costat de casa”. 

I per què no? De fet, aquest espai 

els pioners del coworking cassà:

un fotògraf, una traductora i un 
projecte per arrencar
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ha de servir per diferents projectes, 
ambicions i perspectives, i per a l’Àlex 
ha estat una oportunitat magnífica de 
professionalitzar-se i de tenir “un es-
pai on veig gent, estic acompanyat 
i quan marxo desconnecto, cosa 
que abans, a casa, no podia fer”. 

begoña Prat: una traductora 
farta de treballar sola
Igual que l’Àlex, la Begoña Prat està 
encantada de treballar al Coworking 
Cassà, i assegura que “no m’ho vaig 
pensar, quan vaig veure el projecte 
ja sabia que m’hi havia d’apuntar”. 

Ella és de Barcelona però ja fa cinc 
anys que viu a Cassà. Es dedica a la 
traducció i des de casa seva treballa-
va per a diferents editorials. A partir 
d’ara, ho fa des de Can Trinxeria, i 
està “molt contenta del canvi. aquí 

estic acompanyada i veig gent men-
tre treballo, mentre que a casa em 
passava hores i hores al davant 
d’un ordinador tota sola, sentia 
que necessitava un canvi. a més, 
l’espai i l’edifici en sí m’encanta. 
necessitava contacte, gent, estar 
amb altres persones, perquè tota 
sola a casa m’avorria molt”. 

contents de la seva decisió
El Coworking Cassà de Can Trinxeria 
és obert, i tots tres s’hi ha adaptat 
molt bé. “ens hem anat coneixent 

poc a poc i esperem conèixer-nos 
encara més, estem a gust. Cadas-
cú va a la seva però a la vegada 
tens algú amb qui parlar, fer un 
cafè o distreure’t uns minuts”. 

Ells treballaven amb un ordinador 
des de casa seva i han fet un canvi “a 
millor” en la seva qualitat de vida per-
què “separes el què és la vida pri-
vada de la feina i, sense tenir que 
gastar molts diners en un despatx, 
tenim la oportunitat de comptar 
amb un espai nostre per treballar i 
desconnectar després”. 

Sense horaris, amb llibertat, amb 
ganes i amb nous reptes. Tots tres 
són autònoms. Estan contents d’ha-
ver pres aquesta decisió i esperen ex-
pectants com serà quan s’hi inscrigui 
més gent. Però tenen clar que, a par-
tir d’ara, la seva empresa tindrà seu 
en un dels edificis més emblemàtics 
del poble. 

text i fotos: eduard Llinàs

C/ Barraquetes, 13  
Tel. 972 46 32 29  

 17244 CASSÀ DE LA SELVA

Per Nadal, 
20% de 
descompte en 
tots els 
rellotges d’or

Els usuaris del Coworking Cassà, en el seu lloc 
de treball.

28    Llumiguia · núm. 765 · novembre 2016 



Notícies Cassà al dia

El 13 de novembre es va celebrar la gran festa i aplec de 
Sant Martí, organitzada pels veïns dels veïnats de Mont-
roig i Serinyà; la jornada va començar amb la missa i les 
sardanes per seguir amb la tradicional torrada de casta-
nyes amb degustació de vi novell i moscatell, el concurs de 
“quant diries que pesa el porc?” i una rifa de dos magnífics 
lots... I  per la mainada la trencada d’olles, taula de dibuix 
i la gran novetat del “Galliner de Sant Martí” a més de la 
pintada de cara a la mainada que ho volia i l’actuació del 
grup d’animació infantil.

 En nom de la comissió de la Festa de Sant Martí, un any 
més moltes gràcies a tota la gent que va venir a participar 
de la Festa.

sant martí, festa 
amb novetats
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Els  nostres serveis:
- Serveis a particulars
- Serveis a empreses
- Tramitació de paquets
- Recollides urgents
- Servei sanitari (trasllats a gerià-
trics, CAP, hospital, diàlisi, mútues...) i 
recollida a laboratoris amb servei urgent
- Servei turístic

Serveis de gestions (gestories, bancs...) i diversos pel poble

“Vaig néixer a Cassà de la Selva, l’u 
de mar de 2014, per tant ara tinc 
92 anys”

Un dia a la tarda a finals del mes 
d´agost  vaig anar a  veure en Llucià; 
m´obre la porta la Lola, la seva senyora 
i em fa entrar al menjador; en Llucià 
està mirant la tele, el  programa ”Pa-
sapalabra”. Després de mirar les fotos 
dels àlbums, per cert molt ben cuidats, 
i fer alguna foto, anem per l´entrevista:

records d’infància
Fill de una família de flequers, jo era el 
mitjà de tres germans, tots nois; però 
el meu germà gran era en Joan, va mo-
rir els 9 anys d´una malatia contagiosa, 
la diftèria. És una de les coses que crec  
que me varen marcar més, ja que tant  
jo com el meu germà petit, en Pere, 
per precaució ens varen fer anar a Sta. 
Pellaia amb els avis. Vaig créixer feliç 
amb el meu germà i molt ben cuidat 

per la meva àvia Catalina.
La meva mare era molt religiosa i 

va parlar amb el capellà perquè fos 
escolà; al cap de poc temps, el ca-
pellà el veure que tenia una veu molt 
maca i em va posar a l´escolania que 
dirigia Mn. Gabriel Garcia. Ell em va 
ensenyar solfeig. I aquí crec que vaig  
adonar-me que tant el cant com la 
música serien part de la meva vida.
On vares estudiar?

llucià casellas: “la música 
serà sempre la meva vida”
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Vaig anar al col·legi la Salle  
de Cassà de la Selva, “els 
hermanos”.
Què recordes dels anys de 
la guerra civil?
Quan va esclatar la guerra 
civil tinc records dels bom-
bardejos i de que la mare a 
la nit  ens agafava  a mi i al 
meu germà i ens portava cap 
a can Palahí, a una barraca;  
quan tornàvem, la casa esta-
va ben regirada.
Vas fer el servi militar?
Vaig fer el servei militar voluntari 
a aviació, a Saragossa; va ser una 
experiència molt bona, tot i que els 
primers dies enyorava a la família i el 
meu poble.

treball
Quan vaig acabar la mili, vaig fer 
d´aprenent de mecànic a Can Serre-
ta i a Can Vidal; però en Pacheco, el 
meu veí, em  va posar  en contrac-
te altre vegada amb la música i així 
va ser com vaig tornar a cantar amb 
l´orquestra Victoria,  d´Amer.  Es pot 
dir que  vaig néixer cantant i moriré 
cantant.

Una de les ultimes actuacions amb 
l´orquestra  Victoria va ser el carrer 

de baix, quasi al costat de casa, vaig 
dedicar una cançó a la meva mare 
que estava el balcó, escoltant-me  
emocionada; i li vaig cantar ”Madreci-
ta del alma querida”.

En acabar la actuació,  ja vaig parlar 
amb  en Ramon Cortada i en Josep 
Mercader de la Principal de Cassà i 
allà mateix me varen contractar per 
anar amb ells.

casament, fills,néts...
Amb vaig casar el any 1953 amb la 
Lola Puig Dilmé del carrer del Remei, 
la noia més guapa de Cassà i, per 
sort, encara estem junts: és la meva 
“noia”. Vàrem tenir dos fills, la Clara 
i en Llucià; sóc avi de quatre néts, 
tots nens, i besavi de una nena i dos 
nens... la família va creixent.

Què fas ara en l’actuali-
tat?
Ara com pots veure estic 
jubilat i fa una colla d´anys, 
vaig a passejar i cada tarda 
als jubilats a jugar a cartes, 
llegir el diari i parlar amb 
els amics... que cada vega-
da som menys amb l’edat 
que tenim; sempre en falta 
algun; jo espero ser dels úl-
tims ja que aquí estic molt 
bé. El dijous anem a ballar 
amb la dona i a berenar als 
jubilats.
Com veus el moment polí-

tic actual?
La política no la entenc, ni vull enten-
dre-la, només sé que tot està molt 
embolicat.

Ha passat quasi una hora, el temps 
passa volant, amb en Llucià he pogut 
comprovar que tenim algunes coses 
en comú, ens agrada la música, ens 
agrada cantar, per això acabem can-
tant la cançó ” Madrecita del alma 
querida”; aquesta cançó la recordo 
de quant anava al cine al “Casal Fami-
liar”, de Cassà de la Selva, amb 8 o 9 
anys; a mitja part  posaven aquesta 
cançó, després feien el “NO-DO” i se-
guidament l´altre pel·lícula.

Fins un altre Llucià i per molts anys 
puguis seguir cantant i ballant.

Xavier Carrera Bosch

Llucià Casellas, amb el micro a la 
mà, amb l’orquestra Victòria.
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El consistori cassanenc va celebrar a 
l’octubre el ple de les ordenances fis-
cals i va aprovar les modificacions amb 
els vots a favor d’ERC i l’abstenció dels 
regidors convergents. Les ordenances 
de l’any vinent inclouen diverses boni-
ficacions de caire social i d’altres per 
revitalitzar el nucli històric, l’activitat 
econòmica i l’ocupació.

Amb les modificacions aprovades, 
l’any vinent hi haurà descomptes a les 
taxes de clavegueram i escombraries 
per jubilats, famílies nombroses i mono-
parentals. També s’establirà una nova 
tarifa social en la taxa del subministra-
ment d’aigua en funció de la renda fami-
liar disponible, equivalent a la taxa redu-
ïda per pensionistes. Referent a l’IBI, la 
bonificació augmentarà del 20 al 25% 
i s’inclourà un descompte del 30% per 
als propietaris que cedeixin els habitat-
ges a la borsa de lloguer social i s’ocu-
pin efectivament.

El ple de també va aprovar una bonifi-
cació del 60% de l’IBI durant 4 anys per 
als immobles del barri vell on es comen-
ci una activitat econòmica, comercial o 
cultural, així com una rebaixa del 95% 
de l’impost de construccions per als que 
comencin una obra en aquesta zona. Per 
fomentar que els joves es quedin a viure 
al poble, s’ha incorporat una bonificació 
del 50% de l’impost de construccions 
per a joves o parelles de menys de 35 
anys que facin obres de nova construc-
ció, rehabilitin o reformin llars perquè 
sigui la seva residència habitual. També 
s’ha incorporat la bonificació del 2,5% 
de l’Impost d’Activitats Econòmiques per 
cada nou contracte indefinit realitzat per 
empreses del municipi.

El ple també va aprovar altres bonifi-
cacions per incentivar pràctiques de res-
pecte al medi ambient.

 
conveni de col·laboració i 
desenvoluPament local
El ple de l’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat el conveni de col·laboració 
i desenvolupament local amb els muni-
cipis veïns. Segons ha explicat l’Alcal-
de Martí Vallès l’objectiu és “establir 
sinergies i beneficiar-nos dels serveis 
i activitats que tots els pobles propers 
fan.” El conveni es firmarà propera-
ment amb Llambilles, Sant Andreu Sa-
lou, Caldes de Malavella i Campllong.

 
renovació del Parc de con-
tenidors
En aquest ple també es va aprovar, 

aprovades les ordenances 
fiscals de l’any 2017

Inauguració del Coworking

amb els vots a favor d’ERC i l’absten-
ció dels regidors de CIU, la renovació 
d’alguns punts de recollida selectiva 
actuals i l’augment dels punts de reco-
llida selectiva existents, especialment 
pel que fa als contenidors d’envasos. 
Segons ha explicat el regidor de Medi 
Ambient, Joan Cañigueral, els nous 
contenidors funcionaran amb un sis-
tema de càrrega lateral, que perme-
trà obtenir un pesatge individual de 
cada contenidor en el moment de la 
recollida, cosa que permetrà calcular 
exactament les tones de residus reci-
clats i el cànon que el consistori ha de 
percebre com a compensació.

moció de suPort a tots 
els rePresentants 
institucionals que 
defensen el Procés 
democràtic de catalunya
Els grups municipals d’ERC i CIU van 
aprovar per unanimitat al ple d’octu-
bre una moció de suport als repre-
sentants institucionals que defensen 
el procés democràtic de Catalunya.

Concretament la moció dóna suport 
polític als representants investigats i en-
causats per defensar el procés demo-
cràtic endegat a Catalunya, encoratja 
a totes les persones jutjades per obeir 
el mandat democràtic del parlament de 
Catalunya que portin la causa fins als 
tribunals europeus i traslladen aquests 
acords al Parlament de Catalunya, a la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació 
de Municipis per la Independència, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, al 
Govern espanyol i al Parlament Europeu.

el coworking cassà es Posa 
en marxa a can trinxeria
El divendres 21 d’octubre es van re-
bre als primers usuaris del Coworking 
Cassà, situat al primer pis de l’em-
blemàtica casa modernista de Can 
Trinxeria, a la plaça de la Coma. A 
l’acte de rebuda (imatge superior) hi 
van assistir l’Alcalde, Martí Vallès, i el 
regidor de Promoció Econòmica, Emili 
Mató, juntament amb el personal de 
l’Ajuntament vinculat amb el servei, 
i es va explicar als usuaris el funcio-
nament de l’espai, se’ls va ensenyar 
les instal·lacions i es va oferir un petit 
esmorzar.

Els tres primers usuaris, que ja hi 
estan treballant, són professionals 
independents vinculats amb el món 
audiovisual, la fotografia i la traduc-
ció i interpretació, i han decidit fer ús 
d’aquest espai de cotreball per tenir 
un lloc on treballar autònomament 
però de forma acompanyada.

Tal com va explicar l’Alcalde, Martí 
Vallès, el Coworking Cassà “és un es-
pai que farà créixer les idees d’empre-
nedors independents que fins ara tre-
ballaven des de casa i a partir d’ara 
tindran l’oportunitat d’estar acompa-
nyats d’altres persones amb una si-
tuació similar a la seva”. Emili Mató, 
regidor de Promoció Econòmica, va 
remarcar que la voluntat és que “la 
feina dels usuaris tingui un valor afe-
git treballant de forma col·laborativa i 
que això repercuteixi positivament a la 
vida del poble.”

 
quÈ és el coworking cassà?
El Coworking Cassà és un servei ofert 
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per l’Ajuntament i gestionat per l’àrea 
de Promoció Econòmica, el personal 
de la qual es traslladarà al llarg de les 
properes setmanes als despatxos de 
la planta baixa de Can Trinxeria.

L’espai, que està a la disposició dels 
usuaris els 365 dies a l’any i les 24 ho-
res al dia, permet que professionals, 
persones autònomes independents i 
microempreses de diversos sectors 
comparteixin una mateixa zona de tre-
ball on es fomentarà la col·laboració i 
el treball en equip, a banda de la pos-
sibilitat de rebre assessorament i ses-
sions de formació i informació.

El Coworking Cassà es localitza al 
primer pis de Can Trinxeria i comp-
ta amb una sala de treball habilitada 
per a vuit usuaris, un espai destinat a 
usuaris amb necessitats especials de 
mobiliari, una sala de reunions i una 
altra de conferències, una cuina office 

i una terrassa.
Tota la informació sobre els serveis 

i les tarifes es pot consultar a www.
cassa.cat/coworking.   

la marca cassà destaPa 
es Promociona a la fira de 
mostres de girona
L’Ajuntament de Cassà va promocio-
nar tots els atractius del municipi a la 
Fira de Mostres de Girona que va ser 
del 28 d’octubre a l’1 de novembre. 
L’estand - imatge de la dreta-, que era 
compartit amb el Patronat de Turisme 
Girona Costa Brava, contenia informa-
ció diversa relacionada amb els actes 
organitzats al municipi com fires, fes-
tes i altres festivals com el Càntut. La 
valoració de l’acció és molt positiva i 
va servir per donar més visibilitat a la 
marca promocional del Cassà Desta-
pa presentada aquest any.

el President de la diPutació de girona 
visita cassà
El President de la Diputació de Girona, Pere Vila, es va reu-
nir el divendres 4 de novembre al matí amb l’alcalde, Martí 
Vallès, per tractar diversos temes de col·laboració entre el 
consistori i l’ens supramunicipal.

Vallès va exposar al President les principals accions que 
es fan a Cassà de la Selva al voltant de la cultura i la 
promoció econòmica. Seguidament van fer una volta pel 
barri vell i el centre del municipi on el batlle li va explicar i 
mostrar l’avantprojecte de remodelació del centre històric 
i altres iniciatives com el coworking.

es retiren diverses Plaques d’amiant 
abocades al massís de les gavarres
 L’Ajuntament de Cassà, a través d’una empresa especi-
alitzada, va retirar a finals d’octubre les plaques d’amiant 
(conegudes popularment com uralites) abocades a un 
punt del massís de les Gavarres.

L’amiant està format per petites fibres que es trenquen 
longitudinalment. Quan aquestes queden suspeses a l’ai-
re i són respirades s’introdueixen al sistema respiratori 
i són perilloses per als éssers humans; també es poden 
adherir a la roba i a la pell i desprendre’s més endavant 
i traslladar el risc a altres llocs i persones.

La sanció per abocar aquest material perillós a l’espai 
públic van fins a 6.010,12 €.

Tel. 972 46 34 79

Horaris: de dimarts a diumenge, de 9 a 15 h
Dilluns, festa. Dilluns festius, de 10 a 14.30
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millora del clavegueram de l’avda. gaudí 
i de la xarxa d’aigua de la travessera de 
romanyà i del carrer romanyà
Aquest mes s’han fet obres de millora del clavegueram a 
l’avinguda Antoni Gaudí. S’hi ha fet una nova canonada de 
600 mm de diàmetre on s’hi connecten tots els embor-
nals per portar l’aigua de pluja directament de la riera i 
així reduir cabal de la xarxa d’aigües negres, que fins ara 
es col·lapsava quan plovia i afectava a les llars de la zona. 
Cada any es fa una actuació similar a diversos carrers de 
Cassà seguint l’ordre de major afectació.

Aquest mes també s’han fet les obres de substitució de la 
xarxa d’aigua potable del carrer Romanyà i la travessera de 
Romanyà. Hi havia un tub molt antic que provocava averies 
i molestava als veïns. Les obres les ha dut a terme Aqualia.

entrega de les bicicletes als guanyadors 
del concurs #shoPPingbici
La Unió de Botiguers de Cassà, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Cassà, va entregar el 26 d’octubre al ves-
pre les bicicletes als guanyadors del concurs #Shoppingbici 
que enguany han estat en Guerau Òdena i en Leo Saravia. 

El concurs #Shoppingbici s’organitza des de l’any passat 
des de la Unió de Botiguers de Cassà amb la col·laboració 
del consistori i té l’objectiu de fomentar les compres a co-
merços locals de forma sostenible i és per això que s’em-
marca dintre de les activitats de la setmana de la mobilitat 
sostenible. L’Ajuntament de Cassà agraeix als comerciants 
de Cassà el fet de tirar endavant aquesta iniciativa. Felici-
tats als guanyadors!

Pilarín bayés inaugura 
el Parc de la caPutxeta 
vermella
El divendres 4 de novembre a la tar-
da la il·lustradora Pilarín Bayés va in-
augurar el parc de la Caputxeta Ver-
mella de la plaça Font de Can Tolosà 
de Cassà de la Selva. A l’acte hi van 
assistir desenes d’infants amb les se-
ves famílies, que van fer-se fotografies 
amb la il·lustradora i van sentir el con-
te de la Caputxeta Vermella explicat 
per la contacontes Carmina Rabasse-
das. Al final la Pilarín Bayés va regalar 
una careta de la Caputxeta Vermella i 
el Llop a tots els assistents.

La il·lustradora Pilarín Bayés va des-
tacar que “és màgic fer possible que 
la mainada sigui part del conte a tra-
vés del parc”. Per la seva banda, l’al-
calde, Martí Vallès, va remarcar que 

“Cassà disposa de 15 parcs infantils 
que volem posar en valor i per això 
vàrem començar a adequar amb un 
aire diferent el parc de la plaça Font 
de Can Tolosà”.

El parc de la Caputxeta Vermella es 
va instal·lar el mes de maig d’enguany 
i compta amb mobiliari inspirat en el 
conte i amb els dibuixos de la Pilarín 
Bayés. L’equipament urbà i de joc ha 
estat creat per l’empresa Happyludic 
i inclou la molla de la Caputxeta Ver-
mella, el balancí del cistellet, el gron-
xador del caçador, el tobogan del llop, 
el pont del camí del bosc, la caseta de 
la iaia i un panell on s’explica el conte 
i inclou un codi QR perquè les famílies 
es puguin descarregar, amb el mòbil 
o tauleta, el conte i els dibuixos de la 
Pilarín Bayés.

el mercat de segona mà i 
d’intercanvi i el de la Puça 
consoliden el seu Èxit
El diumenge 6 de novembre al matí es 
va celebrar el Mercat de Segona Mà 
i d’Intercanvi & el Mercat de la Puça. 
L’activitat, que es va haver de traslla-
dar al Pavelló Polivalent per la previsió 
de pluja, va aplegar una trentena de 
paradistes al Mercat de Segona Mà 
i d’Intercanvi i desenes de famílies 
amb mainada al Mercat de la Puça. 
L’afluència de visitants va ser notable 
i les activitats organitzades al llarg del 
matí, com el taller de creació d’instru-
ments musicals amb material reciclat 
o la inspecció tècnica de bicicletes, 
van ser ben rebudes.

El regidor de Promoció Econòmica, 
Emili Mató, considera que “aquesta 

Pilarin Bayés i Carmina Rabassedas, protagonistes de la inauguració del parc de la Caputxeta Vermella.
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Ajuntament / Des de la Casa de la Vila Cassà al dia

la grossa visita cassà
La senyora Grossa de la Loteria de Catalunya va visitar 
un dimecres d’octubre el mercat de Cassà de la Selva. 
L’alcalde Martí Vallès la va rebre i es varen anar a fer una 
fotografia a la rotonda dels taps de suro.

s’adquireix material Per fer front a 
nevades i glaçades
L’Ajuntament de Cassà ha adquirit material de la via pública 
per fer front a les nevades i glaçades. Concretament s’ha 
comprat una pala llevaneus que s’acobla al tractor de la 
brigada municipal, un escampador de sal que també funci-
ona amb el tractor i un  altre escampador de sal manual. 

La compra d’aquests materials s’ha fet amb una subven-
ció de prop del 45% de la Diputació de Girona.

obertes les inscriP-
cions Per als Para-
distes del mercat 
de nadal
El Mercat de Nadal d’aquest 
any serà el dissabte 17 de 
desembre a la plaça de la 
Coma i anirà acompanyat 
de diverses activitats du-
rant tot el dia en benefici de 
la Marató de TV3.

L’Ajuntament de Cassà 
busca a paradistes interes-
sats a participar-hi. Aquells 
que vulguin posar la seva 
parada poden consultar les 
bases de participació i envi-
ar la instància de participa-
ció i la documentació requerida al correu promocioecono-
mica@cassa.cat. El període d’inscripcions de paradistes 
és fins al 2 de desembre.Si teniu qualsevol dubte podeu 
contactar amb l’Àrea de Promoció Econòmica al telèfon 
972 46 00 05 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).

segona edició del Mercat de Segona Mà i d’Intercanvi de-
mostra que l’activitat genera interès als cassanencs, però 
també a gent de fora del municipi”. Mató va recordar que 
“el Mercat de la Puça ja fa 5 anys que s’organitza i des del 
primer moment va ser una activitat amb molt bona acollida 
per les famílies de l’escola Aldric i és per això que vàrem 
voler-nos sumar a la iniciativa per créixer junts i diversificar 
el públic.”

Els visitants que van venir a Cassà de la Selva - imatge de 
la dreta- van trobar parades de col·leccionistes, roba, biju-
teria, objectes per a la llar, eines, llibres, discs, joguines, 
instruments musicals i van poder intercanviar o renovar 
estelades a través de la iniciativa de la secció local de l’As-
semblea. A la versió per a més menuts d’aquest mercat, 
organitzada per l’AFA de l’Escola Aldric, les famílies amb 
la seva mainada van poder intercanviar joguines i material 
escolar de segona mà. També hi va haver tallers destinats 
a famílies amb infants que fomenten la filosofia de les 4R: 
reciclar, reduir, reutilitzar i reparar. Durant al matí els ci-
clistes van poder passar una inspecció tècnica de la seva 
bicicleta gratuïta oferta per l’ATM de Girona.

s’amPlia el servei de garantia juvenil i es 
Passa a oferir cada dimecres al matí
El servei de Garantia Juvenil ofereix atenció als usuaris 
cada dimecres de 10 a 14 h a partir del mes de novem-
bre. Aquest assessorament laboral dirigit a joves més 
grans de 16 anys i menors de 30 anys, s’oferia fins ara 
cada segon i quart dimecres de mes però degut a l’èxit 
rebut s’ha decidit ampliar els dies d’atenció. 

La Garantia Juvenil és una iniciativa que neix a nivell eu-
ropeu per reduir l’atur juvenil i va destinat a joves que no 
tenen feina i que no estan formant-se actualment (tot i que 
poden tenir formació). La impulsora de Garantia Juvenil a 
Cassà ofereix assessorament, treball, pràctiques i/o for-
mació. 

Per a més informació contacteu amb la promotora del 
servei al telèfon 972 46 28 20 o a través del correu elec-
trònicgarantiajuvenil@girones.cat.

Xavier Pla i Buscató 
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Cassà al dia Ajuntament / Àrea de Cultura

master class del clarine-
tista cassanenc lluís casa-
nova a la sala galà
A l’escola municipal de música de Cas-
sà, el passat dimecres 19 d’octubre, 
vam poder gaudir d’una activitat ex-
traordinària, enfocada als alumnes de 
clarinet, tot i que era oberta a tothom 
que volgués participar-hi com a oient.

A mitja tarda, els assistents a l’au-
ditori de la Sala Galà, van poder es-
coltar els consells que el clarinetista 
cassanenc Lluís Casanova, va impar-
tir en forma de master class a tots 
els alumnes de clarinet de l’escola. 
Aquests, acompanyats també per la 
seva professora habitual Helena Ro-
sas, van ser escoltats per el profes-
sor convidat de forma individual i fins i 

tot interpretant algun duet, per tal de 
rebre comentaris constructius i així 
millorar la seva tècnica i musicalitat.

L’anècdota de la jornada, la va do-
nar  un dels alumnes, que va confes-
sar  que havia triat tocar el clarinet,  
gràcies a sentir al Lluís quan va venir 
a mostrar-lo  a la classe de llenguatge 
musical anys enrere.

hora del conte 
La sessió de contes del mes de novembre, va anar a càr-
rec de la companyia La Minúscula. De nou ens va visitar 
el pallasso Pepet i ens va fer riure d’allò més. En una ses-
sió molt moguda, en Pepet ens va explicar un conte on 
apareixien un munt d’animals, i a cada animal teníem una 
cançó. Els nens i nenes van participar molt, fent que la 
resta endevinés l’animal en qüestió i ballant de valent al 
final de la sessió.

laboratori de lectura 
El dijous 27 d’octubre l’auditori de la Sala Galà va ser l’es-
cenari d’un nou laboratori de lectura. Amb roda que ro-
daràs la Marta Roig ens va dur a fer un recorregut pels 
diferents continents a través dels contes tradicionals. 

A cada maleta que hi havia a la sala, hi havia represen-
tat un continent, els investigadors/es van poder triar un 
per explicar-lo i vam veure algunes similituds entre aquells 
contes tant llunyans i els nostres contes tradicionals.

Finalment amb el llum de les espelmes els participants 
van explicar i crear les seves pròpies històries amb el 
material que havia dut la Marta.

escola de musica

biblioteca
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octubre 2016

defuncions

Josep 
Trallero 
Fernández

Va morir el dia 10 d’octubre de 2016,  a 
l’edat de 57 anys; era casat amb Anna 
Caldas i Bigas i deixa  una filla, Clara. La 
cerimònia exequial es va celebrar el dia 
12 de setembre a les 11 del matí, a la 
Sala de Cerimònies del Tanatori de Cassà 
de la Selva.

Jaume Call Bosch
Va morir el dia 10 d’octubre de 2016,  
a l’edat de 81 anys; era casat amb Nar-
cisa Carbonell Ros i havien tingut un fill, 
Gerard (+). 

Maria Gallostra Pujadas
Va morir el dia 24 d’octubre de 2016,  
a l’edat de 76 anys; era vídua de Joan 
Masllorens Lloveras i deixa dues filles, 
Cristina i Eva. La cerimònia exequial es va 
celebrar el dia 26 d’octubre a les 4 de la 
tarda,  l’església parroquial de Cassà de 
la Selva.  

Ramon Vidal Pintor
Va morir el dia 29 d’octubre de 2016,  a 
l’edat de 92 anys; era casat amb Adela 
Sánchez Zurita i deixa quatre fills: Fran-
cisco, Ramon, Jordi i Irene. La cerimònia 
exequial es va celebrar el dia 30 d’octu-
bre a 2/4 de 10 del matí, a l’església 
parroquial de Cassà de la Selva.

Meteo / Policia Local /Estadístiques Cassà al dia

meteorològiques

octubre 2016
Temperatures: 
Mitjana del mes: 16,11º C  La mit-
jana dels mesos d’octubre de Cassà 
és de 16,40º ( - 0,28º)
Màxima absoluta: 26,2ºC dia 1 a 
2/4 i 4 minuts de les 3 de la tarda
Mínima absoluta:  5,6ºC el dia 12 a 
2/4 i 4 minuts de les set del matí.
Mitjana de les màximes: 21,41 ºC 
Mitjana de les mínimes:  10,8 ºC
Pluges:
Sis dies amb pluja més o menys sig-
nificativa:
Dia 6  8,2 l
Dia 12            44,4 l
Dia 13            40,3 l
Dia 14        7,7 l
Dia 22        6,1 l
Dia 25        2,6 l
Precipitació total: 111litres (la mit-
jana global de tots els mesos d’octu-
bre és de 98,15 litres)

    
Vent dominant:  Gregal (NNE) du-
rant 11 dies. 
Ràfega més forta de vent : SO (Gar-
bí), el dia 15 a ¼ i 3 minuts de les 
4 de la tarda : 29,2 km/h

(Dates tretes del Meteocat)

força Pluja, Però mal 
rePartida
L’octubre és el més plujós per excel-
lència i aquest any ha fet honor a la 
seva fama, si bé un tant per cent 
molt significatiu s’ha concentrat 
en només tres dies (del 12 al 14). 
Tot i això ha estat benvinguda pels 
camps i sembrats. També, i junt 
amb la bonança de les temperatu-
res mínimes (que en cap cas han 
baixat dels 5 graus i la boires dels 
darrers dies de mes haurà afavorit 
els bolets. Pel que fa a les tempera-
tures, tot i que ja hem parlat de la 
tebior de les mínimes han estat en 
la línia d’aquest període de temps.

Policia local

accidents mes d’octubre de 2016

accidents amb danys materials:
 
Dia 02:
C/ Raval  – Vehicles implicats: Nissan Micra, Nissan Pri-
mera  i Seat leon

Dia 05:
C/Catalunya, 19  - Vehicles implicats:  Toyota Auris 
 
Dia 13:
C/Provincial, 226 – Vehicles implicats: Volkswagen Golf i 
Honda CRV
  
Dia 21:
C/ Provincial, 222 – Vehicles implicats: Renault Megane
 

Dia  23:
Ctra. Provincial amb C/ Miquel Martí i Pol . Vehicles impli-
cats: Peugeot 206 i tata Telcoline

Dia 26:
C/ Verneda amb C/ Conill. Vehicles implicats: Camió Mas-
sey Ferguson i Camió TC9679

Dia 26:
C/Raval, 26 – Vehicles implicats:Ford Fiesta i Alfa Romeo

Dia 26: C/ Marina, 42 –Vehicles implicats:Volkswagen 
Passat i Mitsubishi pajero

accidents amb ferits:

Dia 13:
Accés C-35 amb C-250a – Vehicles implicats: Ford Fiesta

Dia 13:
Provincial amb Avda. Antoni Gaudí – Vehicles implicats: 
Suzuki Vitara i Bicicleta.
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entitats Residència Geriàtrica

celebrem la castanyada
Aquesta és una festa de les que més 
ens agraden, sobretot si fa bon temps 
com aquest any i ens permet sortir 
a la terrassa a coure les castanyes. 
Allà ens ho passem bé tots junts amb 
la nostra castanyera, que ens ajuda 
a torrar i repartir les castanyes. En 
aquest berenar tampoc hi falten els 
moniatos i una mica de moscatell per 

acompanyar-ho tot. La celebració de 
les festes tradicionals és una de les 
coses que ens agrada mantenir, per a 
la gent gran les tradicions són impor-
tants, les han celebrat durant molts 
anys, així que a finals d’octubre sem-
pre busquem un dia per a la castanya-
da i ens guardem el dia de Tots Sants 
per menjar els panellets.

fem Panellets
Cada any fem un taller de cuina on amb 
ajuda de tots els participants elaborem 
aquests deliciosos postres. Tot i que 
l’elaboració és molt simple ens calen 
mans per a fer els panellets i no ens 
falten ajudants, la majoria són senyo-
res que durant molts anys n’havien fet 
a casa seva, són poques les persones 
a qui no li agraden aquests dolços, en 

tardor: castanyes i panellets
Fotos de la castanyada i de la preparació dels panellets a la Residència Geriàtrica
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Residència Geriàtrica entitats

aquest cas, fer-ne i menjar-ne. A més aquest any vàrem 
comptar amb uns visitants de luxe ja que el senyor alcalde i 
la seva muller no es van voler perdre aquest taller, una mag-
nifica oportunitat per a tots per intercanviar els trucs que 
les nostres magnifiques cuineres han après al llarg de molts 
anys d’experiència. 

formació contínua dels nostres 
Professionals
Aquest mes passat s’han realitzat diferents accions forma-
tives, la formació contínua de tots els professionals és quel-
com molt seriós i necessari, els reptes de l’atenció a les per-
sones d’aquest col·lectiu creixen amb l’augment de la situació 
de dependència i per estar preparats i afrontar la seva aten-
ció de la millor manera possible ens hem d’anar preparant i 
formant. Aquests últimes dies es va fer una acció formativa 
al centre sobre primers auxilis adreçat a tot l’equip d’atenció 
directa; un grup de professionals del centre varen assistir 
a unes jornades per ampliar els seus coneixements sobre 
envelliment actiu, i un altre grup d’auxiliars de geriatria han 
iniciat un curs a Vic sobre comunicació en la dependència.

Consultoria empresarial, Fiscal i Laboral, Comptabilitat, 
Tràmits administratius, servei Jurídic i Immobiliari

Els avis i àvies de la Residència van preparar uns panellets deliciosos
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entitats Amics de la Sardana

Sens dubte el campionat del Bàsic 
d’honor del 2016 serà històric per 
a les colles cassanenques, no gens 
menys que un primer, un segon i un 
tercer lloc les confirmem com de les 
capdavanteres de Catalunya. 

Aquests han estat els darrers resul-
tats:

vendrell i terrassa
Ambdós es varen celebrar el 16 
d’octubre i eren vàlids per al Bàsic 
d’Honor. Al Vendrell Estels quedaren 
primers i a Terrassa, Mans amigues 
foren tercers

banyoles
Aquesta vegada puntuava per al Bàsic 
d’honor infantil amb Il·lusions, mentre 
que les altres colles hi participaven 
com a Comarcal. 

Aquests foren els resultats:
Taps, 1a
Il·lusions,2a, al Bàsic d’honor
Mans amigues, 1a
Celístia,5a
Amics dansaires, 6a

girona
El concurs de Girona, organitzat des 
de sempre pel G.e. i e.G. complia se-
tanta-sis anys i es va celebrar, com 
de costum, el dia de Tots Santsa. Hi 
varen participar una quarantena de 
colles. Era vàlid per al Bàsic d’honor a 
més del Comarcal i així quedaren les 
nostres formacions :

Taps: No varen puntuar (fora de 
concurs)

Il·lusions, 1a

les colles cassanenques, de 
les millors de catalunya 

estel de les gavarres, 1a; il·lusions, 2a; i mans amigues, 3a

Estel de les Gavarres, 1a
Celístia, 5a
Mans amigues, 1a i varen treure la 

revessa 
Amics Dansaires, 7a

a balaguer, la gran final 
del bàsic d’honor de grans 
Era el 6 de novembre amb la partici-
pació de Mans amigues, que va fer un 
tercer, per darrera de Mare nostrum 
i les Violetes del bosc. 

valls: final del bàsic 
d’honor infantil i juvenil 
Aquí sí, que hi va haver un esclat de 
joia amb un èxit rotund de les colles 
cassanenques, la juvenil Estel de les 
Gavarres que va quedar campiona ab-
soluta mentre que la infantil Il·lusions 

ho va fer en segona posició per dar-
rera dels Petits de Tarragona dansa.

Sens dubte una fita importantíssi-
ma per als balladors de Cassà, que 
junt amb el tercer lloc que havia asso-
lit Mans amigues a Balaguer diumen-
ge passat fa que el grup cassanenc 
sigui l’amo i senyor del sardanisme de 
Catalunya.

cloenda de temPorada
Pendent del darrer concurs de la final 
de punts lliures, que s’haurà celebrat 
a Manresa, una altra possibilitat que 
Estel de les Gavarres i Mans amigues 
sumin més guardons en aquesta exi-
tosa temporada,  en acabar-se l’any 
és el moment de fer balanços, co-
mentar com ha anat la temporada i 
parlar de la temporada vinent. Això es 
el que hauran fet les sis colles cassa-

Tots els dansaires de les colles cassanenques al complet; a la foto inferior, els membres de la colla Estels, celebrant la seva victòria a Valls.
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Amics de la Sardana entitats

nenques en el transcurs del mes de 
desembre.

Totes les colles cassanenques te-
nen prevista la festa de Cloenda el dia 
11 de Desembre hi haurà hagut un 
dinar de germanor on  es farà el re-
sum de l’any i hi haurà repartiment de 
trofeus. Hi ha previstes una exhibició 
de l’esbart dansaire el dia 17 de de-
sembre al geriàtric. És l’actuació que 
la mainada dedica a tots els residents 
i personal d’aquest centre cassanenc, 
per desitjar-los un bon Nadal.

celebració de la segona 
Part de la diada del soci 
d’amics de la sardana
Aquest mes de novembre hi haurà ha-
gut una gran vetllada sardanista per 
celebrar els quaranta anys d’Amics de 
la Sardana : el dia 27 al matí, Concert 
de Música per a cobla amb la  La Cos-
ta Brava , al migdia, i a la tarda una 
doble ballada de sardanes amb les co-
bles Foment del Montgrí  i Ciutat de 
Girona. 

A les imatges superiors: els veterans, Amics a Girona; Il·lusions, 2ns de Catalunya; l’expedició cassa-
nenca que va anar a Valls el 13 de novembre; Mans amigues, a Balaguer; els alevins “Taps”, al concurs 
de Girona; i  Celístia, al concurs de Banyoles.

Mútues concertades: DKV, Medifiatc, Sanitas, 
Mútua General de Catalunya, CASER
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entitats Amics de la Sardana

Presentació del cd commemoratiu del 
centenari del naixement d’en Pere 
mercader i terradas
El 4 de desembre hi haurà uns actes que clouran aquest 
any del centanari del naixement d’en Pere Mercader i Ter-
radas.

A les 11 es descobrirà una placa a la Sala Galà que, 
d’ara en endavant, l’escola de Múscica portarà el nom de 
Pere Mercader en honor d’aquests dos grans mestres, 
pare i fill que tan significatius han estat per a la música de 
casa nostra.

A les 12, al local del Centre Recreatiu hi haurà un gran 
concert a cura de la cobla La Selvatana amb motiu de la 
presentació d’un Cd de sardanes commemoratiu del cen-
tenari d’en Pere Mercader i Terradas. 

És diumenge i fan sardanes,
curts i llargs, airós trepig,
no puc aguantar les ganes

aPlec de sant martí
L’Aplec de Sant Martí, va tenir lloc el 13 de novembre, 
als terrenys de can Violant de Mont-roig, com ja va esent 
costum els darrers anys..

Vaser una magnífica matinal amb amb missa, sarda-
nes i castanyes. tot, amb l’organització dels veïns de 
Mont-roig i Serinyà.

La part musical, tant pel que fa a la missa com a les 
sardanes va anar a cura de la cobla La Principal de Cas-
sà. 

La caràtula del Cd d’en Pere Mercader 
Terradas.

i és que tinc un foll desig
d’afegir-me a les rotllanes

i ficar-m’hi entremig.

si sabés ballar sardanes...!
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Parròquia de Cassà entitats

El vint-i-dos de juliol d’aquest any, després 
d’haver concertat dia i hora, el director 
de la “Fundació Rafael Masó de Girona”, 
Dr. Jordi Falgàs Casanovas, juntament 
amb un tècnic sobre teixits de l’època i 
un fotògraf es presentaren a la parròquia 
de Cassà per veure “in situ” la Senyera de 
l’Orfeó Catalunya, custodiada en la ma-
teixa parròquia, en compliment del punt 
quart de l’acta de 25 de gener de 1921 
de la Junta de l’Orfeó, on diu: “Per indica-
ció del Mestre i amb beneplàcit unànime 
de la Directiva, posar la Gloriosa Senyera 
de l’Orfeó a la custòdia de la Gran Protec-
tora dels Cassanencs, Nostra Senyora 
de Les Sogues. Per procedir a depositar 
tal ofrena, acorden posar-se en contacte 
amb el Rvd. Rector i de-terminar el dia”.

El 4 d’agost el director de la Fundació 
Rafael Masó demana formalment el prés-
tec temporal de la Senyera per incloure-la 
a l’exposició “De l’amor és lo jardí: Masó 
i els teixits”. Tal com escriu el mateix di-
rector en la petició de la senyera: “És una 
peça molt representativa del treball de 
l’arquitecte Rafael Masó en el món tèxtil 
i, en particular, dins el conjunt de senye-
res que va dissenyar en els primers anys 
de la seva carrera. Per això el comissari 
de la mostra, Josep Casamartina, l’ha 
escollida per a l’exposició i el catàleg”. La 
petició formal a la parròquia es fa des-
prés de parlar amb la Delegació Episco-
pal per al Patrimoni Cultural del Bisbat de 
Girona, i tenir el seu vistiplau.

sala d’exPosicions de la casa 
masó
La sala d’exposicions de la Casa Masó 
està situada al carrer Ballesteries, núm. 29, de Girona. 
Reuneix les característiques pròpies d’un museu: està 
equipada amb control de temperatura i humitat relativa, 
il·luminació artificial no ultraviolada amb control de lúmens, 
i càmeres de seguretat i alarma connectada a la policia. 
Conscients de la fragilitat de l’obra, a més d’assegurar-la, 
s’emmarcarà dins una vitrina feta expressament que asse-
guri el transport i l’exposició sense riscos.

característiques de l’exPosició
Aquesta exposició explora per primera vegada la relació 
de Masó amb els teixits, especialment els nombrosos bro-
dats que va dissenyar durant els primers anys de la seva 
carrera, com a exemple del seu interès per renovar les ar-
tesanies tradicionals i com a expressió d’una determinada 
concepció de la llar i del treball manual. 

Les obres seleccionades inclouen nombrosos esbossos 
i patrons originals de Masó combinats amb peces que van 
des d’un simple mocador brodat fins a estendards de grans 
dimensions, procedents de la Casa Masó i de diferents 
col·leccions públiques i privades. Un dels més destacats 
d’aquest grup és la senyera de l’Orfeó Catalunya de Cassà 
de la Selva, de 1904. Tal com escriu Josep Casamartina i 

exposició de la senyera 
de l’orfeó catalunya

Parassols, comissari de l’exposició, 
en el catàleg: “La senyera de Cassà 
de la Selva Masó s’inscrivia de ple 
en la línia de l’estendard capdavan-
ter del moviment coral nacionalista, 
el de l’Orfeó Català, que havia dis-
senyat Antoni M. Gallissà el 1896. 
Era una doble coincidència voluntà-
ria perquè Gallissà havia estat pro-
fessor seu a l’Escola d’Arquitectura 
i hi havia tingut una gran sintonia. 
Per sort la senyera de Cassà s’ha 

conservat. D’estètica medievalista, amb uns teixits molt 
elaborats i luxosos, plena de daurats i sedes brodades i 
velluts, amb una riquesa cromàtica i de textures bastant 
espectacular. El pal també segueix molt de prop el de Ga-
llissà per a l’Orfeó Català”.

tÈcnica i material dels diferents teixits 
de la senyera
Josep Casamartina dóna relació de la tècnica i els dife-
rents materials utilitzats en la senyera: “Ras duquessa 
amb brodats d’aplicació de tafetà de seda, vellut de cotó, 
vellut de seda, setí, cinta de teixit acanalat amb efecte de 
moaré, cadeneta de fil metàl·lic, fil metàl·lic entorxat i teixit 
de lamé, serrells de passamaneria de fil metàl·lic entor-
xat”.  Mides de la senyera: 190 x 73 cm.

dates de l’exPosició
El període de l’exposició és del 17 de desembre de 2016 al 
15 d’abril de 2017. La inauguració es farà el dia 16, a les 
7 de la tarda. Els horaris de visita de l’exposició seran de 
dimarts a dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda.

enric Plantés i Badosa
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El Camí dels Enginyers des de la central 
de Daió de Baix, el vam fer el 16 d’oc-
tubre 2016 amb aquest intineraris: 
Central de Daió de Baix – Salt del Grill 
- Camí dels Enginyers – Ref. Coma de 
Vaca – Les Marrades -  Pont de Daió.               

El camí dels Enginyers sembla que 

deu el seu nom a que va ser el camí 
utilitzat pels enginyers que van fer l’es-
tudi de construcció d’una presa al Fre-
ser (afortunadament desestimada) i 
és un dels camins més espectaculars 
que podem trobar en aquesta zona. 
Tot i que cal anar amb precaució, el 

camí no ofereix cap mena de dificultat 
amb bon temps i sense neu.  Es un 
camí  aeri en alguns punts (treure el 
cap pel mirador fa  impressió) però 
té poc desnivell i per tant podem es-
tar molt atents a on posem els peus 
sense patir per perilloses pujades o 

baixades. 
La connexió entre el Freser 

i el camí dels Enginyers es fa 
pujant entre el torrent del Salt 
del Grill i els Cingles de les 
Ribes. Aquesta és una forta 
pujada que ens portarà apro-
ximadament dels 1370m als 
2090m d’alçada en una mica 
més de 2.5 quilòmetres de 
recorregut, per tant cal pren-
dre-la amb calma. Cal comen-
çar a primera hora del matí 
així els cingles de les Ribes 
ens donaran una mica d’om-
bra durant gairebé la meitat 
de la pujada. Tot el camí és 
d’una gran bellesa (sobre tot 
si podeu fer-lo quan tota la ve-
getació és verda) i en arribar 
al camí dels Enginyers veurem 
recompensat l’esforç ja que 
obtindrem excel·lents vistes 
sobre els penya-segats que 
voregen les gorgues del Fre-

Pel camí dels enginyers
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ser centenars de metres més avall. 

La sortida comença a la Central hi-
droelèctrica de Daió a la que hi arri-
bem prenent la desviació a la dreta 
des de el revolt de la Farga a 1km 
abans d’arribar a Queralbs.  Constru-
ïda el 1907 va ser la primera central 
hidroelèctrica de Catalunya destinada 
a dur força elèctrica a llarga distàn-
cia, en aquest cas a la ciutat de Vic, 
i fou la primera del riu Freser. Els ca-
nals que provenen del riu Núria i del 
Freser s’ajunten per subministrar-li 
l’aigua necessària des  de la casa pin-
ta, que es troba a més de 200 me-
tres d’altura respecte a la central.

Aquí un pont de fusta que travessa 
el Freser ens indica el camí a seguir. 
Tot just passat el pont veiem un rètol 
que ens indica que el Salt del Grill és a 
20 minuts i Coma de Vaca a 3h 10m. 
El camí és clar i no calen gaire se-
nyals. Es tracta d’un agradable corriol 
que, endinsant-se per avellaners, ens 
porta en uns 20 minuts fins el Salt del 
Grill (salt d’aigua de 38 metres). Per 
veure’l ens desviem del camí uns 10 
metres a la nostra esquerra tot just 
passat un petit pont. Després del Salt 
del Grill el camí passa a ser empedrat 
i guanya alçada sobre el Freser tot 
resseguint una paret rocosa.  

Després d’uns 20 minuts de camí 
des del Salt del Grill veiem un rètol 
amb un helicòpter dibuixat i la fra-
se “Perill càrrega sospesa”.  És en 
aquest rètol on girem a l’esquerra 
tot seguint un corriol que inicialment 
torna enrere per guanyar alçada poc 
després. En prendre aquest camí  ja 
hem deixat qualsevol senyal i hem de 
seguir el corriol més marcat ja que 
només cap al final de la pujada troba-
rem alguna fita dispersa. 

Seguint el camí arribem a un filat 
(obert) i tot seguit a un collet herbós 
des d’on veiem Queralbs. Una mica 
més amunt veiem el canal d’aigua 
que, presa aigües amunt del Freser, 
alimenta la central del Daió. Aquest 
collet és la darrer tram planer que 
trobarem fins arribar al Camí dels 
Enginyers… Així doncs, enfilem camí 
amunt fins arribar al canal d’aigua 
(Canal del Freser). Aquest canal està 
tapat amb taulons de fusta.

Seguim prat amunt amb clara ten-
dència al nord-est intentant passar 
per la zona de mínima pendent fins 
que  arribem a una barraca de pastor. 
Des d’aquí veiem ja clarament el Ba-
landrau darrere nostre. Seguim per 
un camí que puja per darrere de la 
cabana i que en pocs metres ens por-
ta directament al GR-11.7 (el Camí 
dels Enginyers). Aquí finalitza la pujada 
sostinguda que hem hagut de fer gai-
rebé des  que hem iniciat la ruta i co-
mençarem a caminar per un terreny 
més planer. Des d’aquest punt veiem 
al nord el refugi del Pic de l’Àliga (ja a 

Núria) amb el Pic d’Eina i el Noufonts 
darrera seu, el Torreneules al NE, el 
Balandrau al SE, el Taga i Ribes de 
Freser al sud, i el Puigmal a l’oest.

Trobem una placa metàl·lica, a més 
dels senyals blancs i vermells, que 
ens indica que estem al GR-11.7. Ara 
només cal prendre el camí a la nos-
tra dreta (a l’est) per fer el Camí dels 
Enginyers fins al refugi de Coma de 
Vaca. En un moment passem per sota 
del refugi de les Pedrisses (totalment 
en ruïnes) i travessem torrents que 
gràcies a les darreres pluges porten 
força aigua. El camí és força planer 
fins arribar al Collet de la Guilla on 
el camí gira al nord, aquí cal passar 
per una zona més pedregosa tot i que 
sense cap mena de dificultat. Ara ja 
per la seva part més agresta, anem 
sortejant agulles de roca i algun tram 
de tartera, fins arribar a la Jaça Roja, 
on hi trobem una petita cabana de pe-
dra. A partir d’aquí es van alternant la 
pura roca que passem pels seus tren-
cats, escletxes i balcons vertiginosos, 
i prats alpins, encaixonats sota dels 
tallats i que són un trampolí al buit.

Al llarg d’aquesta zona, ens trobem 
amb dos ajudes artificials. La primera 
un parell de graons clavats a la roca 
per ajudar a superar un pas  de poc 
més d’un metre setanta. (de tota ma-
nera cal dir que es poden evitar els 
ganxos passant pel costat de la roca) 
i en arribar a la zona del Clot de Malin-
fern trobem un cable d’acer posat per 
fer de passamans per ajudar-nos en 
la baixada. Cal dir que aquest cable (si 
més no amb bon temps i amb el terra 
sec) fa una funció més psicològica que 
real ja que es tracta d’un tram sense 
problemes. Poc després el camí puja i 
en el punt més alt del camí trobem un 
senyal vermell que indica que si girem a 
la dreta trobarem a 50 metres el mira-
dor. Així doncs, només cal que sortim 
del camí per anar a parar a una balco-
nada d’impressió. Es tracta d’un sortint 
al costat del Roc Verd que ens permet 
posar els peus a uns 350 metres per 
sobre del Freser sense més protecció 
que un “stop” pintat al terra… Aquí po-
dem veure el camí de tornada serpen-
tejant en descens cap el Freser.

Una vegada que hem gaudit de la 
vista seguim camí avall fins al refugi 
de Coma de Vaca on podem aprofitar 
per descansar una mica.

L’Angel Guimerà s’inspirà en els pa-
ratges de Coma de Vaca per escriure 
la seva coneguda “Terra Baixa” on apa-
reixia un pastor anomenat Manelic. Per 
això el refugi també es conegut amb 
aquest nom. L’antic refugi fou inaugu-
rat el 1959. Es tractava de una petita 
cabana que feia les vegades de refugi 
lliure i per facilitar l’estada durant l’estu-
di de la construcció del embassament. 
La cabana fou cedida  a la FEEC. El nou 
refugi fou construït els estius de 1998 

i 1999.
Per fer el camí de tornada, traves-

sem el Freser per una passera metàl-
lica que hi ha a prop del refugi. Caldrà 
que encara pugem una mica, però en 
arribar a l’alçada de 2050 metres ja 
tot el camí serà de baixada.

La baixada és llarga i les parts més 
fortes es fan per un camí que fa ziga-
zagues per Les Marrades, mentre 
s’endinsa entre pins. Es fa una mica 
pesat, tot i ser baixada, però no podem 
cedir i hem de contemplar el merave-
llós paisatge amb el que ens obsequia 
la Vall de les Gorgues del Freser, i mi-
rar, sorpresos i incrèduls, les abruptes 
crestes i agulles de roca per on, fa tan 
sols una horeta i poc, caminàvem i on, 
des del punt estant, sembla impossible 
que hi pugui existir cap camí. 

Mentre baixem hem guanyat alçada 
sobre el Freser però podem sentir la 
potència dels salts d’aigua i així, en una 
mica més d’una hora ja tornem a estar 
a la seva mateixa alçada i el creuem 
per un desafiant pont de fusta, una 
mica desmantellat, però que ens per-
met canviar de vessant de la vall, per ja 
quedar-nos-hi fins al final del camí. Aquí 
el riu porta poca aigua ja que una part 
és desviada una mica més amunt cap a 
la canal que hem travessat unes hores 
abans. El camí és ara paral·lel al Freser 
i en alguns punts passa molt a prop del 
riu on trobem bones gorgues… Més 
endavant, trobem un rètol  que ens in-
dica, entre d’altres, el camí a Ribes de 
Freser, Pardines… També trobem indi-
cat a la roca del costat que el camí que 
es desvia cap a l’esquerra ens porta a 
Fustanyà. El nostre camí segueix sense 
desviar-se en direcció al Pont de Daió.

Seguim el camí i en poca estona re-
trobem el corriol pel que hem pujat 
cap el Camí dels Enginyers, a partir 
d’aquí es tracta de desfer el camí fet 
durant la primera part de la ruta. La 
baixada la fem seguint el curs del Fre-
ser encara que a força alçada respec-
te a ell. Només a la zona de la Prade-
lla ja anirem al seu mateix nivell i és a 
partir d’aquest punt on podrem agrair 
la frescor de les seves gorgues.

fitxa tÈcnica
Pont de Daió (1211m) – Salt del Grill 
(1286m) 0:20h – Senyal Helicòpter 
(1390m) 0:41h – Tanca (1507m) 
0:58h – Canal (1646m) 1:21h – Ca-
bana pastor Pedrises (2029m) 2:17h 
–Senyal Camí dels Enginyers (2090m) 
2:33h – (esmorzar 25’) - Ganxos 
(2097m) 3:48h –- Cable (2053m) 
4:46h – Mirador (2137m) 5:28h – 
(dinar 25’) – Refugi de Coma de Vaca 
(2008m) 6:14 – Pont de Daió 8:59h.               

Total recorregut 18,2 km. – Ascen-
sió acumulada 1250m. – Durada to-
tal 8:59h.

Josep Fortià

novembre 2016 · núm. 765 · Llumiguia    45



entitats AEiG La Claca

Ens preparem per una gran setmana 
i mitja. Motxilla plena del tot, amb lo 
mínim per fer d’aquests campaments, 
una gran experiència. El primer dia, 
amb tots els nervis a flor de pell i amb 
ganes de començar, agafem el camí 
que seguirem duran vuit dies. Arribem 
a dalt d’un refugi, a la Tosa d’Alp. Ens 
passem la tarda recuperant forces i 
fen alguna activitat. Així son tots els 
dies, però amb milions d’experiències 
diferents. 

El segon dia, fem un gran recorre-
gut, i pugem el Moixeró i al Penyes 
Altes del Moixeró. Ens instal·lem en 
un refugi, allà dinem, xerrem, inten-
tem emplenar cantimplores amb la 
font que menys raja del món, juguem 
a cartes i ens fem al sopar. Ens po-
sem a dormir aviat, com cada nit, ja 
que ens hem de preparar l’endemà. 

El tercer dia pugem el Comabona i 
cal dir que va ser un cim dur, però les 
vistes que es veien des de dalt, no es 
podien descriure. 

El quart dia vam pujar el Puig de les 
Gralleres i la Costa Cabriolera. Ens pas-
sem tot el matí caminant, al ritme de 
sempre, però mentalitzats perquè sa-
bem que ens queda “la gran baixada”. 
Però no estàvem prou mentalitzats. 
Havíem d’arribar a un poble abans de 
dinar, i vam arribar a les sis. I encara 
ens quedava un gran recorregut cap 
al poble on dormíem, Gósol. Sort, que 
encara queda gent que sap veure el 
nostre cansament i la nostre il·lusió, i 
entre dos cotxe i dos viatges cada un, 
dos bones persones ens van portar al 
nostre destí. Vam arribar a les set de la 
tarda, i ens vam instal·lar a la rectoria 
del poble, on vam passar la nit. 

L’endemà, el cinquè dia, va ser dels 
millors per molts. Vam començar a 
caminar, i al cap de només dos hores, 
ja érem a lloc! Un refugi preciós i per-
fecte per descansar, perquè l’endemà 
pujàvem el cim que ens ocupava tots 
els pensaments, el Pedraforca. Ens 
llevem al matí molt d’hora, per avan-

çar cap al cim. Tots coincidim en que 
va ser una pujada molt bonica, amb 
unes grans vistes, molt recomanable 
de fer. A dalt, a les nostres cares no-
més se’ns veia una expressió, i era 
d’orgull. De tot el que havíem acon-
seguit junts, fins on havíem arribat, 
units. La baixada, també va ser molt 
divertida, però vam acabar esgotats. 
Aquest dia vam dormir en un terreny, 
amb les tendes que havíem carregat 
duran tot el camí. 

El setè dia, agafàvem rumb cap a 
la nostre ultima nit de ruta, que la 
passaríem en un càmping, el somni 
que havíem tingut duran tota la set-
mana. I per fi es va complir, vam arri-
bar, ens vam banyar a la piscina, vam 
dinar tranquil·lament, i vam aprofitar 
la tarda per dutxar-nos amb aigua ca-
lenta, i jugant a cartes, aixoplugats a 
les carpes d’aquell càmping. Per so-
par, va ser un gran premi. Vam fer 
barbacoa per tots! Vam sopar, i vam 
descansar perquè l’endemà ja era l’úl-

campaments 2016 al cadí
En aquestes pàgines, diverses imatges dels campaments viscuts a la serralada del Cadí.
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castanyada
Castanyes, unes bones eines, foc, un grup d’amics i ganes, 
va ser el que ens va fer falta en els PiC’s i Truc de La Claca 
el passat dissabte a la tarda, per celebrar la castanyada. 
A les quatre vam quedar tots per començar-ho a preparar. 
Un grup feia paperines, els altres tallaven castanyes, uns 
preparaven la taula per vendre les coques que nosaltres 
mateixos havíem fet i la resta esperaven impacients fer les 
castanyes. Mentre fèiem la nostra feina, en Pep Puigde-
mont, l’animador de la castanyada d’enguany feia la seva. 
Amb l’escenari ja muntat i amb la guitarra a la mà, va anar 
animant la Plaça de la Coma. Cap a les 17:30, la gent va 
anar arribant, i el cor del nostre poble es va anar omplint 
de nens i de cançons. Cada cop, els cassanencs s’anaven 
acostant més i més, i les nostres castanyes i coques van 
tenir molt de èxit! Quasi no ens vam adonar i ja eren les 
set, l’espectacle del nostre amic Pep es va acabar amb un 
gran joc que a tots els nens els va encantar, i nosaltres els 
miraven agraïts de l’ambient que s’havia creat. Amb un gran 
aplaudiment i molta alegria, vam acomiadar la castanyada 
d’aquest any. Gràcies a tota la gent que ho va fer possible, 
ens ho vam passar genial i va ser una gran experiència. 

Jordina Malagon – Caravel·la

tim dia  de ruta. 
Vuitè dia, el dimecres, després de 

portar una setmana caminant, per 
fi vam arribar al terreny de campa-
ments! Allà ens esperaven totes les 
altres unitats, els petits i els grans. 
Van ser quatre dies molt tranquils, 

on fèiem petites activitats tots junts, 
menjàvem grans àpats a la mà dels 
nostres intendents, ens preparàvem 
la promesa i no ens cansàvem d’expli-
car les experiències obtingudes duran 
els dies de ruta. 

I així, com qui no vol la cosa, arri-

bem a l’últim dia. Ens trobem al cap 
de dotze dies amb els pares, dinem 
tots junts i ens en tornem a casa, 
sentin-nos més diferents i millors que 
quan vam marxar. 

Jordina Malagon – Pioners i Caravel·les
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Enguany els alumnes de 2n van ser els encarregats d’orga-
nitzar el dia de la Castanyada. Així ens ho expliquen:

El 4 de novembre bam celebrar la castanyada i vam men-
jar castanyes. També els alumnes de 2n A i B vam fer un 
teatre que va ser molt divertit.

alèxia i Judit (2n a)

El matí els nens de 2n vam fer un teatra de la castanyada 
i despres de esmursa vam turna a fer el teatra. Despres 
de dina vam menja castanyas i ans u van pasar molt bé.

Jana i nora (2n a)
Per el mati bam fer un teatra casdella la castanyera i el 

castanyer visitan la aldric i u van prapara tot els nens da 

tardor: castanyada i halloween
La festa de la castanyada a l’escola Aldric
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sortida de 1r a can 
vilallonga
Dimecres 19 d’octubre la classe de 
les dames i el parxís vam anar d’ex-
cursió a Can Vilallonga.

Quan vam arribar vam deixar les 
motxilles i vam anar a caçar ocells per 
poder-los estudiar.

Ara sabem que:
Els ocells quan fa fred marxen a 

Àfrica.
Com saber si són mascles o feme-

lles.
Els hi posen una matrícula perquè si 

es perden ho sàpiguen.
Vam aprendre a mesurar les seves 

ales.
Els hem de deixar anar ràpid perquè 

no s’espantin.
Vam pesar els ocells.
Vam poder tocar els ocells.

Vam poder passejar i observar ras-
tres dels ocells i altres animals com el 
porc senglar.

També vam tenir temps de recollir 
alguna planta medicinal.

Quan vam acabar el taller vam dinar 
i a continuació vam jugar. 

Ens ho vam passar molt i molt bé. 

(escrit dictat pels alumnes de 1r a)

sagon i per la tarde vam manjar castanyas i els nens de 
sise se van basti de castanye i castanyeres i ban ajudar els 
nens a pala las castanyas i llavien cançons de la castanya-
de i bam jugar un astona da pati.

Yasmin i Mihaela (2n B)

Bam fer un teatre e menjat castanyes amb suc. Bam 
estar an una obra de teatre feta per nosaltres. Bam tenir 
una estona de joc. Els nens de 6è anavan vestits de cas-
tanyer i castanyera per agudar els nens de P3, P4 i P5.

Marco i Doru (2n B)

(S’ha respectat l’ortografia natural dels alumnes de segon)

halloween
Des de l’àrea de Llengua Anglesa hem treballat el Hallo-
ween de P5 a 6è. Hem treballat el vocabulari, hem mirat 
vídeos i cançons. Alguns alumnes van venir a l’escola dis-
fressats i vam fer jocs típics de Halloween, com ara Bob-
bing for Apples, curses i endevinalles.

Imatges de 
la festa de 

Halloween
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entitats Escola Aldric

anellament 
d’ocells  a can 
vilallonga
El dia 28 d’octubre els nens 
i nenes de 3r de l’escola Al-
dric vàrem anar d’excursió a 
Can Vilallonga. A dos quarts 
de deu del matí ens va re-
collir un autobús a l’escola i 
ens va portar a fer l’anella-
ment d’ocells. Així que vam 
arribar vàrem fer una ruta 
pel bosc per veure els aqüe-
ductes i els diferents ar-
bres que ens envolten. Més 
tard vam anar a veure les 
xarxes que havien preparat 
els monitors i vàrem trobar 
tres mallerengues blaves, 
cinc pit-roig i dos rossinyols 
bords. Llavors, vam agafar 
els ocells i els vàrem pesar, 
mesurar i finalment anellar. 
Així que vam dinar vàrem te-
nir una estoneta de temps 
lliure per jugar i ens ho và-
rem passar molt bé. Final-
ment, vam tornar a l’escola 
i vàrem tornar cap a casa.

visita de la consellera a l’escola aldric
La tarda del dijous 13 d’octubre vam rebre la visita de 
la Sra. Meritxell Ruiz, actual consellera d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. Li va agradar molt la nostra 
escola.

Buffet lliure a 
la carta

Restaurante 
shangai
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colonias P5
BAM ANA DA CULONiAS A CAN 
MAiOL. 

BAM MUNTA AM BURU i
BAM FE UN CLAUE I GALETAS.
ALA NiT VA PLOURA MOL I VAM 

FE DiSCUTECA.

(Text elaborat per l’alumnat de P5 
en ortografia natural)

P3 i P4: sortida a una granja escola
El divendres 28 d’octubre, els nens i nenes de P3 i P4 van 
fer la sortida a la granja escola de Can Pau a Canapost. Per 
a molts d’ells anar en autobús ja va ser tota una experièn-
cia. A la granja, els monitors ens van permetre conèixer, 
tocar i donar menjar a un munt d’animals: xais, cabres, 
ànecs, oques, cavalls, gall dindis...  Va ser molt divertit.

Baixada de la Coma, 12   Tel.  i fax: 972 46 40 88   17244 CASSÀ DE LA SELVA (Girona)
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colònies de 2n i 4t a can 
caballé
Els alumnes de 4t ens expliquen la 
seva experiència a les colònies:

El dijous 20 d’octubre els alumnes 
de 2n i 4t de l’escola Aldric vam anar 
de colònies a Can Caballé.

El primer dia quan vam arribar, ens 
esperaven els monitors disfressats de 
cavallers medievals.

Ens van explicar les normes i des-
prés vam esmorzar. Ben acabat, vam 
anar a jugar i al cap d’una estona els 
monitors van representar com vivien a 
l’Edat Mitjana.

Després de dinar, vam pintar un es-
cut, vàrem escalar i vam fer tir amb 
arc.

Al vespre, vam fer un joc de nit. 
Quan vam anar a dormir ens van avi-
sar que en Guifré el Pelós se n’anava 
a Barcelona i li vam anar a dir adéu.

El dia 21 vam esmorzar i després 
vam anar caminant cap a una altra 
masia que es deia Mas Fortià.

Allà vam fer activitats per ser uns 
bons cavallers. Vàrem tornar, vàrem di-
nar, ens vam acomiadar dels monitors 
i després ja vam tornar cap a Cassà.

Va ser súper divertit i genial perquè 
m’ho vaig passar molt bé.

Ferran (4t)

Aquesta és la opinió d’alguns alumnes 
de 2n:

El 20 i el 21 vam anar de colonies 
i vam fer unas actibitats molt xulas i 
divertides. 

Judit, Júlia i Paula (2n a)

Vam nar a Can Caballé de colonies 
i vam aprendre a ser caballers. Vam 
fer tir amv arc, escalada i vam pintar 
un ascut. Ens ho vam passar molt bé.

Marc i adrià (2n a)

Bam fer activitats a la tarda, bam 
pintar ascut de caballers, bam esca-
lar i bam tira fletxas. Bam asmurza, 
dina i supa a la casa. Ala nit bam ju-
gar am llinternes a un joc intercanbia 
targetas per aconseguir un cavaller. 
Vam durmi en una llitera i am sac de 
durmir. Bam anar al bosc a  jugar a 
cumpatisions.

Laura i Gisela (2n B)

Vam vani amb bus cuan vam aribar 
vam ubrir la motxilla i vam pusa al sac 
al llit i vam esmorzar. Vam fer 3 jocs, 
un era tir amb larc, laltre era escalar 
i lultim el de fer escuts. Ala nit vam fer 
un joc de vuscar cavalles i vam dormi 
en unas lliteras. Cuan ans vam des-
pertar vam jugar i el de bus va vani a 
vuscarnos.

Berta i Gerard C (2n B)
 

(S’ha respectat l’ortografia natural dels 
alumnes de 2n)

Instal·ladors oficials 
autoritzats d’equips 
d’adaptació a gas de 
la marca Landirenzo.

estalvia fins a un 
50% en el preu de la 
gasolina, adaptant 
el teu cotxe al gas 

GLP.
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ASSESSOriA fiSCAL
COmPTAbLE i LAbOrALA.S. CASSÀ ROQUETA, S.L.

Correduria d'assegurances

Plaça de la Coma, 18 - 17244 CASSÀ DE LA SELVA (Girona)
Tel. 972 46 07 26  /  Fax: 972 46 18 86 / e-mail: aroqueta@cassa.com

Després d’un any d’intensa activitat, 
la Colla Gegantera de Cassà hem fet 
les últimes sortides d’aquesta tempo-
rada, com podeu veure a les fotos. 

Al mes de setembre es va celebrar 
al poble la Fira de Santa Tecla i, com 
cada any, els gegants no hi podíem 
faltar. Aquesta vegada, a part de la 
cercavila tradicional de diumenge, 
vam fer una cercavila nocturna dis-
sabte a la nit on el drac Cassiano, 
acompanyat de torxes, lluïa noves 
vestimentes. El foc, les espurnes i el 
drac van fer gaudir de valent grans 
i petits. Diumenge al matí vam ofe-
rir un bon esmorzar a companyes i 
companys de les colles que ens van 
visitar: Colla Gegantera Escola Aldric, 
Colla Gegantera Escola Puig d’Arques, 
Colla Gegantera la Salle, Fornells de 

la Selva, Llagostera, Bescanó, Camp-
llong, Caldetes, Caldes de Malavella, 
Fal·lera Gironina i Sta. Eugènia. Tot 
seguit vam tocar i ballar pels carrers 
fins tornar al Passeig Vilaret on vam 
gaudir d’un bon pica pica.

El dia 1 d’octubre l’Aldric i la Isaura 
van participar a la Trobada Gegantera 
de Caldes de Malavella en el marc de 
la 12a Fira de l’Aigua. Al final de la 
cercavila, els gegants de Caldes ens 
van oferir el seu “Ball de Vuit” on en 
Claudi, l’Emília, en Justinià, la Teodò-
sia, la Seclina, en Maurici, la Malave-
lla i en Suc de Bruc es movien al ritme 
de les gralles i timbals.

L’altra cita destacada al nostre ca-
lendari va ser la Trobada Gegantera 
de Girona. Diumenge dia 6 al matí 
diverses colles geganteres ens vam 

trobar al Parc Migdia per començar 
amb un bon esmorzar i carregar les 
piles. A dos quarts de 12 el so de gra-
lles i timbals va iniciar una cercavila al 
llarg dels carrers de Girona que ens 
va portar fins a la Plaça del Lleó. Allà, 
la Isaura l’Aldric i en Tonet van fer el 
ball final juntament amb tots els altres 
gegants i capgrossos. 

La Colla Gegantera de Cassà man-
tenim viva una tradició que forma part 
de la cultura del nostre país. També 
portem el nom de Cassà arreu de les 
viles i ciutats i ho fem en un ambient 
familiar, amical i festiu! Tenim les por-
tes obertes per si voleu unir-vos a la 
nostra gresca i xerinola! Fal·lera, fal-
lera, fal·lera gegantera! 

Colla Gegantera de Cassà de la selva

Últimes sortides de temporada

novembre 2016 · núm. 765 · Llumiguia    53



documental: mi vida dentro
Aquesta és una pel.lícula sobre les 
diferents tragèdies de la immigració 
il.legal, un tema molt tractat pel cine-
ma en general però que la seva direc-
tora, Lucía Gajá, eleva a un nivel més 
elevat de complexitat: Rosa Jiménez 
va emigrar als EUA, es va casar, va 
tenir una filla i va fer una vida normal 
fins que el nen petit que cuidava va 
patir un accident. El nen va morir per 
asfíxia i la Rosa va anar a la presó 
embarassada del seu segon fill i acu-
sada d´homicidi i maltractament infan-
til. I això que encara no governava en 
Trump…

Després de la projecció, que será 

el divendres 2 de desembre a les 9 
del vespre a Sala Galà, comptarem 
amb la presencia de Jordi Planas per 
presentar l´Agenda Llatinoamericana 
2017. Hi col.labora Xocolata per tots.

cinema infantil: ZootròPolis
El dissabte 12 de noviembre van co-
mençar les sessions de cinema infan-
til a Sala Centre Recreatiu  amb la pel.
lícula Atrapa la bandera i el 26 amb 
Hotel Transylvania 2. Aquest mes 
toca Zootròpolis el dia 10, a les 6 de 
la tarda.

Les properes pel.lícules  per a tots els 
públics serán el mes de gener amb Bus-
cant la Dory i l´última part de Ice Age. 

reestrena del curt 
arraconat
Després de la bona acollida de 
l´estrena del curt Arraconat el mes 
d´octubre, amb més de 200 espec-
tadors al cine , i davant de les petici-
ons de molta gent del poble que no va 
poder assistir-hi, es torna a projectar 
la pel.lícula de Quim Cassà  sobre el 
bullying. Bona part de l´equip artístic 
és de Cassà, un motiu més per veure 
aquest curtmetratge de 20 minuts. 
Serà el dia 10 de desembre a les 8 
del vespre a Sala Centre Recreatiu, 
un cop acabada la projecció de Zoo-
tròpolis.

entitats Llar d’Infants Taps / Cineclub vuitimig

cineclub vuitimig

cinema a cassà al mes de desembre

castanyada 
a la llar
Famílies, ja estem en plena tardor i fent 
un munt d’activitats. Hem començat a 
experimentar amb diferents materials i 
estem gaudint molt d’ells.

54    Llumiguia · núm. 765 · novembre 2016 



Llar d’Infants Taps entitats

agraïments Per la 
castanyada
Com cada any, amb l’arribada de la 
tardor, a la llar d’infants TAPS vàrem 
celebrar la festa de la castanyada.

Durant les classes, la Maria casta-
nyera va sorprendre als més petits 
amb el seu cistell ple de castanyes.

Grans i petits, ho vàrem celebrar 
al pati de l’escola. Hi va haver casta-
nyes, coques i begudes per tothom.

Es vàren sortejar tres fantàstiques 
paneres.

Tot això, no hagués estat possible 
sense l’ajuda de l’Ajuntament, la llar 
d’infants, l’Ampa i els establiments 
que detallem a continuació a qui volem 
fer-los arribar el nostre agraïment per 
les seves col.laboracions.

“+” Moda, 4 passos, Agrobotiga, 
Momoburguer, Bon Àrea, Ca la Pilar, 
Magatzems Tàlia, Can Benet, Can 
Comas, Can Karlus, Carnisseria Vila, 
Casellas, Cuit’s, Sastreria Dausà, Dia-
bolos, Dietètica Fina, Draps, el Didal, 
Emge, Farmàcia Baleri, Farmàcia Do-

mingo, Fleca Avi Manel, Fleca Nèctar, 
Foto i vídeo Cassà, Fruiteria de la 
coma, Gamma, La Selva, La Selva-
na, Loco Nene, Magnatura, Oliveras 
fotògraf, Parramón, Pizeria la Petita, 
Pizzeria2012, Tot Dolç,  Xapo, Xinus 

Barraquetes, Hiper Cassà Ke Wang, 
Centre Recreatiu, Costa Brava, Hari-
bó, Mas Ros, Xindria i Can Benet. 

associació de Mares i Pares de la 
llar d’infants aPs

A finals d’octubre vam celebrar a la Llar la FESTA DE LA 
CASTANYADA. Va ser la nostra primera celebració. La Ma-
ria Castanyera ens va acompanyar al llarg del dia. Al matí, 
ens va explicar el seu conte, vam ballar la seva dansa i ens 
va ensenyar les castanyes sense torrar. A la tarda, dins 
les paperines de paper que els infants li vam donar, ens va 
posar les castanyes torrades. Estaven boníssimes!

Agraïm a totes les famílies la seva participació i especial-
ment a l’AMPA que gràcies a la seva bona organització va 
ser tot un èxit la Castanyada.

 Mireu les fotografies!
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El passat divendres 28 d’octubre vam 
celebrar com cada any la Festa de la 
Tardor.

Els alumnes podien venir disfressats 
de castanyers i castanyeres o amb 
motius tardorencs.

Vam cantar cançons: “ Olor de tar-
dor”,” la Castanyera” i d’altres...

Aquest any ens han acompanyat 
dalt de l’escenari i a la Festa mares 
i un pare disfressats de castanyers.

Un cop acabada l’actuació l’AMPA 

de l’escola ens va convidar a casta-
nyes torrades i sucs.

La tarda va ser molt divertida i ame-
na, tos els nens i nenes de l’escola 
van menjar unes castanyes boníssi-
mes, i els panellets fets al menjador 

a l‘escola celebrem la tardor

56    Llumiguia · núm. 765 · novembre 2016 



Escola Puig d’Arques entitats

pels nens de CI eren tan bons que al-
guns ja no van arribar a casa. Donem 
les gràcies a l’AMPA i als cuiners de 
l’escola. Tot boníssim!!!

educació infantil
Els petits de l’escola estem gaudint de 
la tardor!  Decorem l’aula, el passa-

dís, sortim a trepitjar fulles i a dibui-
xar al parc, cantem cançons, ballem 
danses i celebrem la Castanyada amb 
tota l’escola.

a cicle inicial fem Panellets
Els nens i nenes de Cicle Inicial hem 
anat a la cuina de l’ escola per veure 

de primera mà com es feien els pa-
nellets. Hem conegut els ingredients i 
hem vist que és molt fàcil de fer. 

El cuiner de l’ escola ens ha obsequi-
at amb un parell de panellets per cada 
nen de l’ escola.

els nens i nenes de Cicle Inicial

anellament d’ocells
El dia 21 d’ octubre de 2016 vam fer una excursió amb 
bicicleta a can Vilallonga a fer un anellament d’ ocells amb 
els nens de quart. 

Quan vam ser allà vam esmorzar. Després ens vam re-
unir amb grups per fer les activitats amb en Quim i l’ En-
ric, els monitors. En Quim ens va ensenyar els tipus d’ 
arbres que són els més habituals a les Gavarres que són 
l’ alzina, el suro i el pi. També ens va ensenyar dos aqüe-
ductes, també on els picots garser posa els pinyons per 
trencar-los. Amb l’ Enric vam fer un anellament vam anar a 
buscar a les xarxes que hi havia els ocells. Hi vam trobar: 

un pit- roig que estava anellat, un tallarol de casquet, tres 
mallerengues carboneres, dos mosquiters i dos cotolius. 
Després els vam anellar i ho vam fer amb una balança, 
un regle, unes alicates i una peça de ferro que era per 
saber d’ on venia, el pes ... Després vam dinar i jugar a 
fer cabanyes. Quan estàvem a punt de marxar vam buscar 
el geocaching de l’ equip Verneda però no hi era. I quan 
anàvem cap a l’ escola vam anar a buscar el de les Serres 
i aquest si que el vàrem trobar. 

M’ ho vaig passar molt bé perquè vaig veure ocells que 
mai havia vist i per l’ excursió amb bicicleta.      

Laia López / 4rt. a
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treballem en gruPs cooPe-
ratius a cicle suPerior
Els alumnes de CS han treballat el pla-
neta Terra, el seu origen, la seva for-
mació , capes...i els moviments que 
s’hi originen.

Per tal de comprendre millor el 
tema, vam construir un volcà seguint 
les instruccions del programa  dina-
miks  de TV3. 

A l’aula ens vam agrupar de cinc en 
cinc. Cada grup havia d’aconseguir tot 

el material per realitzar l’experiment. 
Per això entre tots els components 
del grup ens el  vam repartir.

Va arribar el dia de l’activitat i tots 
estàvem molt emocionats i nerviosos 
per a veure si els volcans entraven en 
erupció. Va ser un gran èxit; dels vuit 
volcans tots van treure la lava.

així ho vam fer:
Anem a fer un experiment a classe 

per esbrinar que passa al barrejar bi-
carbonat de sòdic amb vinagre i sabó 

líquid.
Material necessari:
Una ampolla de ½ litre, paper de di-

ari, cinta adhesiva, plastilina de color 
marró, verd i vermell. Un got de plàs-
tic, un embut, un corró, sabó líquid, 
bicarbonat sòdic, vinagre i una safata.

Com ho preparem:
Agafem el paper de diari i fem bo-

les, amb la cinta adhesiva les engan-
xem a l’ampolla.

Després cobrim les boles de paper 

Vam aprendre a fer panellets

Hem fet el nostre volcà
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cicle mitjà: aPrenem a orientar-nos
Els nens de tercer el divendres quatre de novembre vam 
anar al pati a fer una activitat amb les brúixoles.

Quan vam ser al pati vam fer una rotllana i vam seure. 
Llavors les mestres ens van donar una brúixola cada dos 
nens i ens van ensenyar com situar-la. Seguidament, quan 
la vam tenir ben orientada, vam repassar tot el que ens 
quedava al Nord, al Sud, a l’Est i a l’Oest, com per exemple 
els municipis veïns de Cassà.

Ens va agradar molt aquesta activitat perquè hem après 
una cosa nova i ens interessa saber-nos orientar.

els nens de tercer

amb plastilina marró, verd simulant un volcà.
Amb un embut fiquem 3 cullerades de bicar-

bonat dins de l’ampolla.
A part en un got barregem el vinagre, 3/4 

parts del got, amb el bicarbonat. Afegim colo-
rant vermell i amb una cullera ho barregem tot.

Finalment fiquem la barreja amb embut dins 
el volcà.

Que observem:
A poc a poc i en qüestió de segons surt una 

escuma de dins el volcà que sembla la lava, 
com podeu veure a les fotos d’aquesta pàgina.

Us adjuntem l’enllaç per si vosaltres tam-
bé en voleu construir un: www.ccma.cat/
tv3/super3/dinamiks/el-volca-explosiu/vi-
deo/4610951/
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Rebem la tardor amb les primeres 
sortides i altres activitats

L’estiu ha durat més del que ens 
pensàvem i aquest ha estat un inici de 
curs calorós...però finalment ha arri-
bat la tardor. I la dinàmica de l’institut 
continua...

delegats verds i 2n eso 
Pineda fosca

A finals d’octubre, els alumnes de 2n 
d’ESO i els delegats verds de tots els 
nivells van fer una sortida a la Pineda 
Fosca. Ens ho expliquen en Jordi i en 
Guillem:

El dia 27 d’octubre, els nens i nenes 
de 2n d’ESO vam anar d’excursió a la 
Pineda Fosca. L’objectiu de la sortida 
era fer un esmorzar amb els com-
panys i companyes envoltats per la 

naturalesa. A cada classe vam fer di-
ferents grups i cada membre de cada 
grup havia de preparar una part de 
l’esmorzar. Per arribar a la Pineda vam 
passar per davant de l’ajuntament i la 
piscina, i seguidament vam passar per 
un camí de carros. Ja allà, vam agafar 
taula i vam menjar. Quan vam acabar 
vam recollir i vam tornar a l’institut per 
fer una darrera hora de classe. La 

entitats Institut de Cassà

amb la tardor, noves activitats

Marc Pagès Ruscalleda

Osteòpata per 
la Universitat 

E.O.B.(Barcelona) 
i per   la Universi-
tat de Maidstone 

(Anglaterra)

               Hores  convingudes. Telf. 609 77 25 93

Soertida a la Pineda Fosca dels alumnes de 2n d’ESO i els delegats verds
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dinàmiques gruP 1r eso
Cada any la professora d’orientació 
del centre, la Lluïsa Vera, juntament 
amb els tutors, organitza unes dinà-
miques de grup per tal de reforçar la 
cohesió social. Tenim alumnes d’esco-
les i municipis diferents que vénen a 
cursar 1r d’ESO, i és una bona opor-
tunitat per fer nous amics!

sortida va estar molt bé i crec que els 
meus companys opinen el mateix.

Jordi Virgili

Hola a tothom!!!
El dijous 27 d’octubre, els alumnes 

de segon d’ESO, o sigui, nosaltres, i 
els delegats verds dels altres cursos 
vam anar a fer una excursió amb va-
ris professors de l’institut a la Pineda 
Fosca. Aquesta sortida, consistia a 
fer un àpat saludable amb grups de 
quatre persones, amb la finalitat de 
tenir una bona convivència entre com-
panys.

Vam marxar de l’institut a l’hora del 
primer pati i vam tornar abans que 
comencés la sisena hora de classe. 
Durant l’excursió va fer sol i molta 
calor. El camí va durar dues horetes, 
una d’anada i una altra de tornada. Jo 
no conec molt Cassà, perquè sóc de 
Riudellots de la Selva, però anava amb 
dos amics d’allà i em van dir que el 
recorregut va durar una hora, perquè 
estàvem fent el camí llarg.

Un cop vam arribar al destí, la Pine-
da Fosca, ens vam agrupar amb les 
quatre persones que havíem de fer 
l’àpat saludable. Mentre preparàvem 
l’àpat amb les coses que havia portat 
cadascú, els professors van aprofitar 
per fer una reunió amb els delegats 
verds. Un cop va acabar aquesta reu-
nió, vam començar a menjar. Al aca-
bar, els professors ens van deixar una 
mitja hora per jugar a futbol o a qual-
sevol altre esport o activitat. Passats 

els trenta minuts, vam recollir tot el 
que havia sobrat i, també, les deixa-
lles; i vam tornar cap a l’institut.

Vam arribar a l’institut just quan va 
tocar el timbre per començar la sise-
na i última classe de dijous.

Va ser una excursió força entre-
tinguda, ja que vam sortir de l’àmbit 
d’estar tancats en una classe treba-
llant i vam poder estar parlant amb 
companys d’altres classes.

Fins aquí la meva redacció explicant 
la sortida a la Pineda Fosca. Espero 
que us hagi agradat!!!

Guillem Cos Valls

ParticiPació en el Projecte 
cassà municiPi lector
Des de l’institut hem començat a par-
ticipar enguany en aquest projecte en 
el qual cada centre educatiu porta a 
terme propostes per tal de potenci-
ar la lectura. En el cas de l’institut, 
enguany oferim matèries optatives de 
lectura a 1r i 2n d’ESO, tenim ober-
ta la biblioteca tots els primers patis, 
mantenim el ‘racó de lectura’ al web 
del centre amb recomanacions de lli-
bres per a tothom i farem venir dues 
escriptores a fer xerrades amb els 
alumnes: la Laila Karrouch i la Dolors 
García Cornellà.

sortida d’orientació laboral i Professional 
dels alumnes de 4t a
Com cada any, els alumnes de 4t A han visitat el Servei 
d’Ocupació de Catalunya a Girona, on els han fet una xerra-
da sobre orientació laboral de cares al seu futur.

Activitats  
de música
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tecnologia 
(estructures 
triangulars)
Els alumnes de 3r d’ESO, a la 
matèria comuna de tecnologia, 
construeixen cada any estruc-
tures triangulars amb les quals 
demostren que la unió fa la for-
ça i que uns elements que per si 
sols tenen poca consistència (són 
de paper!), un cop units adequa-
dament, poden presentar gran 
resistència. Aquesta és una lliçó 
no només de tecnologia, sinó que 
serveix per la vida en general.

venda de Productes Proviatge de 4t 
d’eso i 2n de bat
Els alumnes de 4t d’ESO han començat a vendre 
lots de galetes i també loteria de Nadal per fer di-
ners per poder anar d’intercanvi o a l’esquiada. Els 
alumnes de 2n de bat, d’altra banda, venen polvo-
rons i altres productes por poder anar a Berlín al 
mes d’abril. Des d’aquí animem als cassanencs a 
contribuir-hi generosament per ajudar-los!

informacions de mÚsica
Com cada any, el nostre institut participa a la 
Cantata per la Pau, que es celebrarà a Girona a 
principis de febrer i que s’emmarca en les com-
memoracions del dia de la Pau.  Una quarantena 
d’alumnes de segon i quart d’ESO cantaran al cor 
general de la cantata, i enguany tenim dues can-
taires al cor de cambra. Són la Iasmina Moisa, 
de segon d’ESO, i la Fatou Bah, de tercer. Ens ho 
expliquen les dues protagonistes:

A ESO, practiquem amb l’ukelele

62    Llumiguia · núm. 765 · novembre 2016 



Institut de Cassà entitats
una mirada al Passat: 
alumnes de 1r d’eso a 

sant cristòfol (any 2004)
En aquesta foto veiem diferents alum-
nes que cursaven 1r d’ESO l’any 2004 
(ara ja són dones de 24 anys) fent la 
tradicional excursió a Sant Cristòfol. 
Fixeu-vos quina ‘taula’ més ben para-
da!

La UAP ’17 és un musical que 
aquest any tracta d’Europa i del seu 
paper en la crisi dels refugiats.Per po-
der-hi participar com a cor de cambra 
vam haver de fer un càsting en dues 
fases: primer vam haver d’enviar un 
vídeo cantant la cançó Comiat, del 
musical El Petit Príncep. Vam superar 
la primera prova i un divendres a la 
tarda vam anar al teatre de La Salle 
Girona a fer una prova de veu, reci-
tant i cantant el fragment de la cançó.

L’endemà vam rebre un correu que 
ens confirmava que estàvem accepta-
des. Ens hem hagut de comprometre 
a assistir a tots ls assajos, que són 
els dissabtes a la tarda. Aquesta ex-
periència està resultant fantàstica i 
els assajos són molt divertits.

Fatou Bah i Iasmina Moisa 

D’altra banda, l’alumnat d’ESO inicia 
l’aprenentatge d’un nou instrument, 

l’ukelele. És un dels eixos fonamen-
tals de la matèria de música al nostre 
centre, conjuntament amb la flauta de 
bec, la pràctica vocal i la percussió 
corporal. L’ukelele és un instrument 
econòmicament assequible  i d’apre-
nentatge relativament senzill, caracte-
rístiques que el fan ideal per al treball 
a l’institut. D’altra banda, permet to-
car i cantar alhora un ampli repertori 

de temes d’estils diversos.
A primer d’ESO cada alumne té un 

ukelele propi, que li permet practicar 
a la classe i a casa. A la resta de cur-
sos, l’alumnat que ho ha desitjat n’ha 
comprat un i la resta disposen d’ins-
truments al centre per a l’aprenentat-
ge durant les sessions de música. Un 
nou pas per potenciar els aprenentat-
ges de caire pràctic a l’aula.
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Aquest passat mes d’octubre ha vin-
gut ben carregat d’activitats. a INfan-
til, els de P5 hem començat amb els 
padrins de lectura. Els alumnes de 
sisè els ensenyen a llegir amb activi-
tats curtes de quinze minuts. Padrins 
i fillols estan encantats amb la idea i ja 
se l’esperen amb ganes. 

Els de P5 aquest mes van anar d’ex-
cursió al Parc Art, van arribar-hi  tot 
fent una caminada. Un cop allà van 
esmorzar i amb una activitat de bus-
car escultures i escriure diverses ca-
racterístiques van voltar tot el parc. 
Els va agradar molt, tan que l’estona 
va passar molt ràpid. Ben contents 
vam tornar cap a l’escola. 

Els de P4 també van anar d’excur-
sió, ells van anar a Can Comas. La 
idea d’anar d’excursió ja els agrada, i 
van arribar ben emocionats. Allà vam 

ja tenim la tardor aquí

Imatges de la castanyada als diferents 
nivells del col·legi
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recollim telÈfons 
mòbils!
Com ja vam avançar a finals 
de curs, La Salle Cassà ha 
decidit col·laborar d’una ma-
nera continuada amb la Fun-
dació Mona. 

Després del projecte “Ena-
mona’t” del curs passat, l’es-
cola ha apadrina’t a un dels 
animals que viuen a la Funda-
ció. 

És una ximpanzé que es 
diu Àfrica i que va ser caça-
da a la selva i transportada 
il·legalment en vaixell fins a 
territori espanyol. Un cop 
aquí, un particular la va inten-
tar cuidar a casa seva, però 
veient les dificultats que com-
portava, va acabar avisant a 
la Fundació Mona que se’n va 
fer càrrec.

Per tal que l’Àfrica i tota la 
resta de ximpanzés i maca-
cos que viuen a la Fundació 
puguin continuar feliços i ben cuidats, es necessiten molts 
recursos econòmics i una manera de aconseguir-los és 
recollint telèfons mòbils pel seu posterior reciclatge.

Així que,  ja ho sabeu! Tots els que tingueu algun telèfon 
vell que ja no feu servir, li traieu la targeta de memòria i el 
porteu a l’escola. Podeu estar segurs que serà per a una 
MOLT BONA CAUSA. 

Moltes gràcies!

esmorzar i van començar les activitats. Tots els nens van 
pujar amb els ponis i van fer unes quantes passejades, una 
altra va ser veure les diferents races de cavalls i a més 
els van poder pentinar i disfressar. La última activat va ser 
passejar amb carro, i tots ben feliços. 

Els de P3 no deixen de fer activitats plegats, aquest mes 
relacionades amb la tardor i la castanyada. Juguen i apre-
nen junts i així es van coneixent una mica més. 

I a finals de mes va arribar la castanyada, tan esperada per 
tots. Com cada any l’Albert i en Josep Maria ens van torrar 
les castanyes! Sort d’ells, a la tarda els vam anar a veure com 
torraven i vam anar al pati petit i allà amb la nostra corona de 
follets del bosc vam esperar que arribés la Castanyera. I va 
arribar! Ben contents vam escoltar la seva historia i nosaltres 
li vam ballar les cançons que havíem preparat per ella. Un 
cop vam acabar els nens de sisè ens van portar castanyes i 
tots junts vam menjar-les i ens ho vam passar d’allò més bé. 

la castanyada una tradició que aguanta 
el Pas del temPs
L’últim divendres del mes d’octubre, ja pels volts de Tots 
Sants, toca torrar castanyes. Ja fa uns anys el temps no 
és el més adequat per l’època en que ens trobem ja que el 
dia semblava més d’estiu que de tardor i la màniga curta 
no feia gens nosa.

Malgrat això hi ha tradicions ben arrelades que resis-
teixen sense problemes el pas del temps i la climatologia  
i  que a més suposen cada any un esdeveniment diferent 
dins l’activitat escolar. La castanyada n´és una d’aquestes 
i per molts anys la puguem anar fent.

La vella torradora que porta tants anys fent un servei 
impagable, les paperines que fan els alumnes de cicle Su-
perior usant paper de diari, els d’ESO  tallant  les castanyes 
perquè es torrin millor, la castanyera que cada any no deixa 

A dalt, els alumnes de P-4 a can Comas; a la dreta, a sota, la castanyera al 
col·legi.
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de visitar els més menuts de l’escola 
i que sempre en té alguna per expli-
car a més de fer-los cantar i ballar. I 
els torradors de castanyes, cada any 
una miqueta més grans   però encara 
amb ganes de seguir torrant. Poc a 
poc,amb temps suficient i tranquil·litat 
perquè les castanyes es torrin bé. Tor-
rar-ne tants quilos no és fàcil  i neces-
sita el seu temps. 

No cal dir que l’expectació que aixe-
ca el foc al pati del col·legi i el fum del 

bruc verd quan es posa a les brases 
fa de tot aquest muntatge un veritable 
encanteri sobretot per als més petits 
de l’escola que quan passen a veure-
ho a  primera hora de la tarda queden 
ben parats.

Abans de menjar les castanyes unes 
representacions dels alumnes de ci-
cle superior i unes cançons dels nens 
i nenes de primer fins a quart feren 
passar una bona estona als alumnes 
de Primària.

la castanyada
A primera hora del matí, els de 5è vam 
anar d’excursió  a Sant Vicenç  d’ Esclet 
.Quan estàvem arribant vam veure una 
ermita , vam continuar caminant, fins 
que vam trobar un lloc per esmorzar. 
Després d’una estona ens van deixar  
temps lliure  i ens vam posar a jugar. 
Llavors ens van dir que era hora de tor-
nar a l’escola. Però quan vam arribar al 
parc de l’Estació, ens van dir que tocava 
fer l’activitat d’agafar fulles per decorar 

Excursió dels alumnes de P5 al Parc Art.
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sortida de convivÈncia fem xas
El passat dia 20 d’octubre els alumnes de 1r d’ ESO 
vam anar fins a Figueres per tal de fer una jornada de 
convivència anomenada Fem Xas. Al matí, juntament 
amb els alumnes de primer d’ESO de la Salle Girona vam 
realitzar diversos jocs de treball amb valors. Després de 
dinar vam realitzar una pregària conjunta i el germà Javi 
va tocar la guitarra i vam cantar tots plegats. Va ser 
una sortida molt divertida en què ens ho vam passar 
molt bé i vam aprendre molts valors.

emma azoulay / 1r ESo a

l’escola o per fer treballs. Vam tornar a l’escola molt cansats  
i contents. Alguns nens es van quedar a dinar a l’escola i la 
resta a casa. A la tarda celebràvem la castanyada . Els de 
primer van ballar i cantar una cançó ,els de segon també van 
cantar una cançó, els de tercer i quart també van cantar i els 
de cinquè i sisè vam fer un teatre. Però els de cinquè no els hi 
va donar temps per falta de temps i el pròxim divendres faran 
el teatre. Els de sisè ens van repartir castanyes torrades per 
acabar el dia de la castanyada.

Biel ayala i Berta Gratacós / 5è

castanyada a eso
Hola a tots. Som els alumnes de 1r d’ESO i us volem 

explicar com de bé ens ho vam passar a la nostra prime-
ra castanyada.

Quan va començar el dia vam haver de pelar les cas-
tanyes per els alumnes de primària. Després vam anar 
caminant a la Pineda Fosca. Allà ens estaven esperant 
els alumnes de 4t d’ESO que van ser qui van preparar 
les proves. N’hi havia 8, cada grup tenia una lletra (A o 
B) i anaven a la prova 1A o a la 1B. Hi havia proves de 
tots els tipus: buscar la clau, el Limbo, futbol, un laberint 
i moltes més.

Quan vam acabar vam dinar i vam córrer per la pista 
americana, que també havien preparat els alumnes de 
més grans. Hi havia fang per tot arreu. Vam córrer en 
grups de 15 alumnes. Al final del dia vam tornar cap a 
l’escola ben bruts, però amb una bona dutxa vam quedar 
impol·luts.

eduard Gómez Casadevall / 1r d’ESo
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Els dies 22 i 23 d´octubre els mem-
bres del Patronat i la direcció de 
l´Escola, van organitzar una esplèn-
dida sortida per celebrar la cloenda 
del 135 aniversari de la fundació de 
l´escola, amb un programa molt acu-
rat, molt ben organitzat i entretingut, 
ple de varietats culturals i, sobretot, 
ple d´amistat i de bona convivència en-
tre tots els assistents.

A les set en punt del matí sortia 
l´autocar. Somriures, bones cares... 
Tots molt contents. Plourà, no plou-
rà? I sí, va ploure... i Déu n´hi do la 
pluja que va caure durant una bona 
estona.

Quan vam fer la primera aturada 
per esmorzar ja no plovia i tot i que el 
cel va estar força ennuvolat, la pluja 
no va caure en tot el dia i l´endemà 
tampoc.

Reconfortats amb un bon esmorzar, 
l´Espluga de Francolí era la primera 
etapa important del dia per visitar el 
seu magnífic “museu rural”.

Com era el món fa més de cents 
anys? Amb una excel·lent explicació i 
la visita detallada de les diverses sales 
vàrem descobrir la importància que 
tenen la matèria, el temps i l´esforç 
de tanta gent com a valors per fer un 
món més sostenible.

Un museu digne de visitar, us ho re-
comano.

A continuació, visita al monestir 
cistercenc de Santa Maria de Poblet, 
fundat el 1149 i habitat fins el 1835. 
La tristament famosa llei de Men-
dizábal va propiciar el teu tancament. 
L´any 1940 els monjos hi retornen i 
es procedeix a la reconstrucció i am-
pliació del monestir.

Una joia arquitectònica molt bonica 
i interessant. El figuerenc Pare Marc 

ens en va fer una detallada ex-
plicació. Recomanada també la 
seva visita pels diversos estils 
arquitectònics que hi ha i per la 
història del nostre país.

Un bon dinar en un proper 
restaurant molt ben servit i 
ple d´animació i de bona con-
vivència ens va servir per re-
cuperar forces.

L´imperial ciutat de Tarra-
gona ens va acollir la tarda 
del dissabte. Una vesprada 
per gaudir lliurement de la vi-
sita de la ciutat amb el sopar 
corresponent, ens va ajudar 
a passar el magnífic dia.

L´endemà diumenge visita 
al Casal La Salle-Sant Josep 
de Cambrils. Vam poder salu-
dar a molts Germans, alguns 
dels quals, havien estat anys 
enrere a Cassà.

Vam participar amb tots els Ger-
mans de la Comunitat de l´eucaristia 
dominical i després ens vam dirigir al 
petit cementeri on hi reposen les des-
pulles del nostre estimat Germà Sal-
vador i altres Germans. Un d´ells, el 
Germà Josep Esteba, era fill de Cassà 
de la Selva. 

Amb una ofrena floral al Germà 
Salvador i a tots els Germans i una 
pregària davant la seva tomba vam 
concloure l´estada a la casa.

Aturada a Altafulla per dinar en un 
restaurant “selfservice” ple de gent, 
però amb un funcionament perfecte i 
amb un bon menjar.

La darrera etapa del viatge va ser 
Sitges, una ciutat molt bonica, plena 
de vida i de gent... i amb un temps 
esplèndid i amb molta calor.

Quan es va a Sitges, una visita obli-

gada és el museu de Cauferrat, dedi-
cat a Santiago Rusiñol. Fundat l´any 
1933, s´hi pot veure una magnífica 
col.lecció de pintura, ferro forjat, ce-
ràmica, vidre, pintura, dibuix... Uns 
moments molt entretinguts veient to-
tes les peces tan variades i molt ben 
col.locades i explicades. Una autènti-
ca bellesa, digna de ser visitada.

La tarda va caient, ens dirigim a 
Cassà on hi arribem cap a les vuit del 
vespre.

Tot ha sortit molt bé, hem gaudit, 
descansat, conviscut... i com molt bé 
va dir el Sr. Lluís Maymí, a preparar 
ja, a partir d´ara, el 140è aniversari.

El temps vola... aviat hi serem...
A tots els organitzadors: moltíssi-

mes gràcies!

G. Ramon Font

sortida de cloenda 
del 135è aniversari
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L’equip SUB-12 lluita a Lloret
El Campionat de Catalunya d’Edats, 

per equips, es va disputar a l’Hotel 
Guitart de Lloret de Mar, del 29 al 31 
d’octubre.

Hi van participar uns 400 nens i ne-
nes repartits en 97 equips. Els juga-
dors estaven dividits en sis categories 
(Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-
16 i Sub-18).

El Club d’Escacs Cassà es va pre-
sentar amb un bon equip Sub-12, for-
mat per en Joan Tubert, en Marcel 
Bosch, en Marc Vilà, en Martí Albertí, 
en Marc Massaneda i en Marc Horta.

El dissabte 29 va començar molt 
bé. La primera partida contra el Vila-
franca B ens va portar a les primeres 
posicions després de guanyar 4 a 0. 
Tots els nens estaven molt animats i 
van riure molt a l’hora de dinar.

La partida de les quatre de la tarda 
ens va enfrontar amb el Sant Andreu, 
que era l’equip amb més ELO. La lluita 
va ser dura i vam perdre 0 a 4.

El mateix dissabte es va fer una ter-
cera partida a dos quarts de set del 
vespre quan tots els nens ja estaven 
molt cansats. Tot i aixó, el Cassà va 
fer un últim esforç i va guanyar 3 a 1 
al Vilafranca A.

Després dels bons resultats del dis-
sabte, el Cassà estava a la part alta 
de la classificació. El diumenge va ser 
dur i es van perdre les dues rondes 
1 a 3 contra l’Ateneu Colon i el Tres 
Peons.

El dilluns 31 ja no teniem possibi-
litats d’aconseguir places de podi i, 
després de un matí de lluita amb el 
Vall de Tenes B, els nens del Cassà 
van guanyar 3 a 1. 

La tarda va ser un resum de tot el 
Campionat. La setena ronda va aca-
bar amb un empat a dos amb l’equip 
del CEC Badia. 

Finalment, el Cassà va fer 14 punts 
de 28 possibles i va quedar just al mig 
de la classificació (12è dins un grup 
de 23 equips). 

El millor equip de la Categoria Sub-
12 va ser el Colon Sabadell Chessy 
amb 19,5 punts. 

El resultat competitiu podia haver 
estat millor però el fet de guanyar 4 a 
0 la primera ronda els va condicionar 
la resta del campionat, ja que els va 
tocar jugar amb els equips més bons. 
Altres equips que comencen mala-
ment, acaben fent el “submarí”: recu-
peren posicions després de guanyar 
altres equips fluixos de la part baixa 
de la classificació.

El Campionat de Catalunya d’Edats 
per equips, a Lloret, ha estat positiu 
per els jugadors del Cassà. Han jugat 
a escacs amb els millors nens i nenes 
de Catalunya. També han enfortit la 
seva amistat i s’ho han passat molt 

bé dinant junts i passejant per la plat-
ja.

camPionat territorial ab-
solut (a banyoles)
L’Àngel Mayor del Cassà està fent un 
fantàstic campionat. Després de sis 
partides porta 4,5 punts i està quart 
a la classificació (hi ha 70 jugadors). 
En Guillem Burset ha fet la meitat dels 
punts i, a falta de tres partides, es 
troba a la 28ena posició.

obert costa brava (a Pala-
frugell)
Els jugadors que participen a Pala-
frugell tenen un bon nivell i han posat 
les coses difícils als quatre represen-
tants del Cassà. Després de sis par-
tides, en Biel Horta i en Jordi Carbó 
tenen 2 punts, en Jordi Masnou 1,5 i 
en Jaume Ventura en té un.

el cassà juga a lloret el 
campionat català per edats

Joan Tubert, Marcel Bosch, Marc Vilà i Martí Albertí, a Lloret.
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El primer equip de la Unió Deportiva 
Cassà va rebre un cop dur enllaçant 
dues derrotes al camp del Cornellà 
en un gran partit i a casa davant del 
Blanes per culpa d’un penal que l’àr-
bitre es va inventar. De fet, els juga-
dors cassanencs van acabar perdent 
els nervis davant del Blanes, acabant 
amb tres sancionats per expulsió i al-
guna baixa més per lesió i acumulació 
de targetes. Amb la visita al líder im-
batut Bescanó a l’horitzó, els de Jordi 
Juanola no ho veien ben clar, i no podi-
en tenir més factors en contra. 

Ara bé, aquest equip està fet a pro-
va de bombes i com ja va demostrar 
la temporada passada no s’amaga en 
els moments importants, sinó tot el 
contrari. El primer equip va trencar la 
imbatibilitat del Bescanó i, a domicili, 
va donar un cop d’autoritat i es va re-
fer de les dues derrotes anteriors per 
la porta gran. En un gran partit, els 
de Juanola van dominar fins i tot de 
dos gols de diferència al llavors líder, 
van veure com els empataven i van 
acabar enduent-se tres punts d’or en 
l’escenari més complicat. 

Aquesta victòria ha donat ales a 
l’equip, que ha enllaçat dues victòri-
es més, contra Campdevànol (cuer) 
i Palafolls (equip que l’any passat va 
quedar segon). En quarta posició amb 
20 punts, el Cassà està a tan sols 
cinc del líder, el Bosc de Tosca, que 
precisament és el seu proper rival en 
el calendari. Aquest equip és ambici-
ós i, tot i que toca de peus a terra, 
aspira a tot. 

edgar, baixa indefinida
El jugador del Cassà Edgar Garcia 

haurà de passar pel quiròfan des-
prés de confirmar el trencament 
dels lligaments creuats de la cama 
esquerra i també una fissura al fè-
mur. El migcampista es va lesionar 
a Cornellà del Terri i davant del Pa-
lafolls els seus companys i el club 
li van fer un bonic detall, ja que els 
jugadors van saltar al camp amb 
samarretes donant-li ànims. 

cassà 0-1 blanes
U.D. Cassà: Marc Martínez, 
Rabassedas, Guchi, Vera, San-
tamaria, Omar, Arxer, Marouan, 
Andreu, Kevin i Restru (Montero, 
Marc Viadé i Susso)
C.D. Blanes: Puig, Leo, Inal, 
Arévalo, Martín, Alejandro, Sebas, 
Isaac, Moha, Escoda i Manel (Ja-
cob, Brian, Jairo, Bukary i Dani)
Gols: 0-1, Alejandro (52’)(p). 
El primer equip del Cassà va caure 
derrotat per la mínima a casa da-
vant del Blanes, però el resultat no 
va reflectir de cap manera el que 
s’havia vist al damunt del terreny 
de joc. Si bé el matx va ser intens i 
igualat al centre del camp, ambdues 
defenses ben posades sobre el terreny 
de joc, va ser el conjunt local qui va 
disposar de les ocasions més clares, 
especialment a les botes d’Omar. El pit-
xitxi no va estar encertat i es va topar 
amb el porter blanenc, que va signar 
una gran actuació. A l’inici de la repre-
sa, a més, es va produir l’acció més 
determinant del partit, quan el col-
legiat va assenyalar un penal si més no 
dubtós en una jugada molt polèmica. 
Alejandro Bahamonte va transformar 
la pena màxima fent pujar al marca-

dor l’únic gol del matx. L’arbitratge del 
senyor Blanco Critg va crispar molt al 
conjunt local, que va rebre fins a 11 
targetes -el Blanes en va veure tres en 
total- i els jugadors del Cassà van aca-
bar perdent els nervis. Santamaria va 
acabar expulsat amb vermella directa 
i Martí Vera tampoc va acabar el matx 
per doble groga. 

bescanó 2-3 cassà
C.e. Bescanó: Jota, Aguilera, 

Zema, Font, Xevi, Soler, Sala, Felip, 

el cassà reacciona i s’instal·la 
a la part alta de la taula

El davanter cassanenc Omar està essent molt 
efectiu aquesta temporada

Alegria dels jugadors del Cassà en la victòria sobre el Campdevànol i Sergi Massegur controlant la pilota en aquell matx.
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Chami, Roger i Iván (Toribio, Xifra, 
Quiñones i Kilian). 

U.D. Cassà: Marc Martínez, David, 
Massegur, Arxer, Omar, Marouan, 
Marc Viadé, Andreu, Susso, Kevin i 
Restru (Rabassedas, Comas i Guero). 

Gols: 0-1, Omar (35’); 0-2, Masse-
gur (51’)(p);1-2, Xevi (62’); 2-2, Sala 
(79’); 2-3, Marc Viadé (85’). 

Ningú havia aconseguit derrotar un 
Bescanó que estava esdevenint l’equip 
revelació de la temporada. Però no hi 
ha res impossible per a un Cassà que 
va trobar la seva millor versió, va as-
saltar el camp del fins llavors líder i va 
relegar el Bescanó a la tercera posi-
ció de la taula. 

Un gol d’Omar en el primer acte va 
encarrilar el matx, que encara es va 
posar més de cara quan el capità, el 
reaparegut Sergi Massegur, va trans-
formar un penal només de començar 
el segon acte.  Això sí, una victòria 
d’aquesta dimensió a domicili no podia 
ser fàcil de cap manera, i els besca-
nonins van empatar mostrant la seva 
millor versió i aprofitant el moment de 
debilitat dels cassanencs.  Amb l’em-
pat i els locals llançats cap al gol de 
la victòria, el Cassà va saber mante-
nir la calma i, en una jugada de pura 
fe, Marc Viadé va acabar empentant 
a gol la pilota i va atorgar el triomf al 
seu equip. Molt mermat per les baixes 
degut a les expulsions de la setmana 
passada, el primer equip va comptar 
amb la presència de tres jugadors del 
filial (Rabell, Font i Comas). Albert Co-
mas va debutar a les ordres de Jordi 
Juanola en un escenari exigent i els 
blanc-i-blaus es van endur una victòria 
de prestigi

cassà 3-1 camPdevànol
U.D. Cassà: Ali, David, Massegur, 
Arxer, Omar, Marouan, Guero, Viadé, 
Andreu, Susso i Restru (Montero, 
Sergi Pérez i Gumbau).
U.e. Campdevànol: Sellas, Montón, 
Pau, Cambras, Garnatxe, Padrós, Er-

nest, Suarez, Aitor, Lopez i Ibáñez.
Gols: 1-0, Restru (18’); 2-0, Restru 
(41’); 2-1, Padrós (56’); 3-1, Monte-
ro (80’). 
Els homes de Jordi Juanola no es van 

confiar contra el cuer i van encarrilar 
de seguida el matx, tot i que en el se-
gon temps el partit es va complicar 
amb el gol visitant. 

Marc Restrudis va fer un doblet i va 

Edgar Garcia, retirat amb una greu lesió al genoll en el partit contra el Cornellà; a la dreta, un moment del partit contra el Campdevànol.
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certificar el domini cassanenc en el 
primer temps, i el gol dels del Ripo-
llès només de començar la represa 
va tornar a endollar als locals, que 
van fallar ocasions però també es van 
haver de defensar davant d’un conjunt 
necessitat de punts. 

Aleix Montero, convocat des del 
Cassà B, va sentenciar amb un gran 
gol de falta directa, en un matx on 
l’actuació del juvenil Sergi Gumbau va 
ser també molt destacada. Jordi Jua-
nola va estirar del filial i del juvenil per 
suplir les baixes que tenia del primer 
equip i els jugadors van donar la talla 
amb escreix. 

cassà 1-0 Palafolls
U.D. Cassà: Ali, David, Massegur, 
Arxer, Omar, Marouan, Viadé, An-
dreu, Susso, Kevin, Restru (Rabasse-
das, Montero i Guero).  
C.D. Palafolls: Juqui, Pol, Sergi, Nil, 
Amaya, Isaac, Loren, Massa, Jony, 
Victor i Victor Jose (Uri, Xevi, Sara-
bia, Nikolov i Moha). 
Gols: 1-0, Massegur (47’). 
En la primera meitat el partit estava 
molt igualat, amb un Palafolls que in-
tentava intimidar al Cassà a la contra 
mentre els homes de Jordi Juanola 
gaudien de la possessió sense acabar 
de materialitzar les poques ocasions de 
les quals va disposar. La segona mei-
tat, però, va començar de la millor ma-
nera, amb una execució perfecte d’un 
llançament de falta dels capità, Sergi 
Massegur, que va posar la pilota a l’es-
caire dret de la porteria del Palafolls, 
sense deixar opció al porter visitant. 

El treball defensiu dels locals va 
donar els seus fruits, i tot i l’expulsió 
del porter Oriol Parera -que havia en-
trat després del descans substituint 
al Caballero- els de Jordi Juanola no 
van poder agafar el control del partit 
davant d’un Palafolls lluitador que va 
tenir una ocasió en el darrer sospir. 

Aquest triomf de mèrit contra un 
dels candidats a l’ascens consolida el 
primer equip a la part alta d’una clas-
sificació molt ajustada. 

el cassà b s’estanca
El filial de Quimet Boadas ha enllaçat 
dues derrotes de manera consecutiva 

i ha vist interrompuda la seva escala-
da a la classificació. L’equip va encai-
xar una golejada a Sant Feliu de Guí-
xols davant d’un aspirant a l’ascens, 
el Vilartagues,que va ser superior. 

A casa davant de l’Arbúcies el Cassà 
B va reaccionar. Els de Quimet Boa-
das van fer una gran primera meitat 
i van marxar al descans guanyant per 
2 a 0, però una mala segona meitat 
va fer que els visitants empatessin i 
dominessin el partit. En una jugada aï-
llada, el pitxitxi del grup, X. Pérez, va 
fer el gol de la victòria des del punt de 
penal i el gol va fer endollar un Cassà 
B que necessitava els tres punts i els 
va aconseguir. 

A Begur, una jugada a pilota atura-
da va condemnar l’equip en el primer 
temps, i amb el marcador en contra 
els blanc-i-blaus no van comptar amb 
la inspiració necessària en atac i van 
acabar perdent a domicili per 3 gols 
a 1 ja que els locals van aprofitar els 
contraatacs per ampliar l’avantatge. 

La derrota més dolorosa va arribar la 
setmana següent a casa davant del Vi-
dreres. El filial va plantar cara al tercer 
classificat en la primera part, però en 
la segona es va veure superat per totes 
bandes i va acabar golejat al Municipal. 

A l’horitzó, un dels partits més im-
portants emocionalment de tota la 
temporada, la visita al Caldes en el 
derbi. L’equip veí, a més, és el líder 
de la categoria. 

Resultats:
Vilartagues 5-1 Cassà
Cassà 3-2 Arbúcies
Begur 3-1 Cassà
Cassà 2-6 Vidrerenca

futbol base

juvenil a 
Fantàstica ratxa del juvenil A del 

Cassà, que encadena victòries i bo-
nes sensacions. L’equip de Gerard Ar-
deriu i Robert Batllosera ha començat 
el curs a bon nivell i ha aconseguit ja 
victòries de mèrit, com per exemple 
al camp del Lloret. 

Lloret 2-3 Cassà
Cristinenc 2-3 Cassà 
Cassà 1-5 Girona

juvenil b
El Juvenil B seguirà aquest any amb 

la seva formació. Ara bé, enguany 
estan arribant també resultats ben 
aviat. Una fantàstica notícia que apuja 
la moral de l’equip i fa ser optimistes 
amb les perspectives de futur. 

Unió Girona 3-0 Cassà B
Cassà B 4-0 Palafolls
Fornells 2-0 Cassà B

cadet a 
Victòries en camps complicats. És 

el que s’ha d’aconseguir per poder 
competir a Primera Divisió Cadet, i 
l’equip de Jordi León ho està fent molt 
bé, guanyant rivals directes i donant 
cops d’efecte en camps difícils. 

Cassà 2-0 Sant Feliu
Gironès 2-6 Cassà
Fornells 3-0 Cassà

cadet b
El cadet B segueix en bona línia de 

treball i lluita en cada partit per acon-
seguir victòries i bones sensacions. 
Gran triomf al camp del Gironès Sàbat 
per un gol a dos. 

Begur 2-2 Cadet B
Gironès Sàbat 1-2 Cassà B

infantil a
L’infantil A d’Enric Mestres i Yaya 

Susso està donant la sorpresa en 
aquest inici de temporada i està ren-
dint molt per sobre del nivell esperat. 
Es nota el bon treball de l’equip, que fa 
grans partits i competeix contra bons 
rivals amb el joc col·lectiu i la solidari-
tat defensiva com a bases. 

Cassà 5-0 Unió Girona
Lloret 3-4 Cassà 
Llagostera 4-2 Cassà 

infantil b
Els resultats es poden fer esperar 

però acabaran arribant per a un se-
gon equip infantil que millora partit 
rere partit. 

Cassà B 0-3 Sant Gregori
Ca la Guidó 3-3 Cassà B
Cassà B 1-9 Bisbalenc

aleví a 
Gran inici de temporada de l’Aleví, 

que acumula una molt bona ratxa i 
està guanyant davant dels seus rivals 
directes a la màxima categoria. 

Porqueres 1-2 Cassà
Cassà 2-2 Camprodon
Cassà 3-2 Base Roses
aleví b
Bones i treballades victòries per a 

l’Aleví B en aquest inici de curs. 
Porqueres 2-9 Cassà B
Cassà B 3-4 Ripoll
Bosc de Tosca 0-4 Cassà B

text: eduard Llinàs
Fotos: eduard Duran
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Resultats dels equips d’hoquei del Fo-
ment Deportiu Cassanenc en les dar-
reres jornades:

Pre-iniciació
FD Cassanenc  3  - 0 Girona
FD Cassanenc  3 – 0 Figueres
st Jordi  0 – 3 FD Cassanenc
Han començat amb una gran força, 
guanyant de moment tots els partits. 
Juguen amb moltes ganes.

Pre-benjamins
FD Cassanenc  3 – 0 Banyoles
Jonquerenc  0 – 3 FD Cassanenc
salt  0 – 3 FD Cassanenc
Girona  0 – 3 FD Cassanenc
FD Cassanenc  3 – 0 Figueres
Partit a partit van sumant els tres 
punts per setmana. El seu entrena-
dor, Roger Perarnau, està molt satis-
fet de l’evolució d’aquest equip. 

benjamins a
F.D.Cassanenc 2 – 2 Figueres
Olot 14 – 2 FD Cassanenc
Farners 5 – 6 FD Cassanenc
Palafrugell 9 – 4 FD Cassanenc
Cal remarcar l’esforç dels jugadors a 
la pista i les aturades del porter, mol-
tes d’elles espectaculars, així com al-
gunes sortides al contraatac que per 
mala sort no acaben en gol.

benjamins b
FD Cassanenc 0 – 10 GeIeG

FD Cassanenc 7 – 6 Jonquera
Girona 13 – 0 FD Cassanenc
Ripoll 21 – 0 FD Cassanenc
Tenen possibilitat davant porteria però 
els costa marcar. L’equip millora dia a 
dia i cada cop és més competitiu.

alevins
Girona 14 – 4 FD Cassanenc
FD Cassanenc 8 – 3 shum
FD Cassanenc 8 – 3 Figueres
Un equip que cada vegada està més 
consolidat i va agafant forma per clas-
sificar-se a preferent. 

infantils
FD Cassanenc 2 – 8 Palafrugell
FD Cassanenc 2 – 18 Lloret
FD Cassanenc 3– 5 shum
Són partits molt complicats i de gran 
nivell; l’equip millora partit darrera 
partit. És nota que són jugadors de 
primer any en aquesta categoria.

juvenils
Caldes 2 – 6 FD Cassanenc
FD Cassanenc 6 – 0 Jonquera
Olot 3 – 5 FD Cassanenc
L’entrenador, Ivan Acuña, amb el seu 
sistema d’entrenament ha capgirat 
l’equip. Potencia la tècnica individual i 
dóna molt de protagonisme al porter.

jÚniors
FD Cassanenc 0 – 10 Lloret
shum 11 – 1 FD Cassanenc

FD Cassanenc 2 – 9 arenys Munt
Palafrugell 8 – 2 FD Cassanenc
No fa justícia el joc desplegat pel cas-
sanencs amb els resultats. Els juga-
dors ho donen tot a la pista i van a to-
tes. Però hi ha la dificultat que només 
poden entrenar un dia a la setmana.

2a catalana
Tona 8 – 3 FD Cassanenc
FD Cassanenc 6 – 11 Vic
Tordera 6 – 5 FD Cassanenc
FD Cassanenc 2 – 9 sta. Perpetua
M. Voltregà 13 – 0 FD Cassanenc
Cal tancar aquesta sèrie de partits 
seguits en derrota. Aquest equip ne-
cessita una victòria per motivar-se i 
començar a plantar cara als rivals.

1a catalana
Manlleu 4 – 6 FD Cassanenc
FD Cassanenc 5 – 3 Lloret
Taradell 3 – 5 FD Cassanenc
FD Cassanenc 3 – 1 Jonquera
FD Cassanenc 1 – 1 GeIeG
IMBATUTS! Aquesta és la paraula que 
defineix l’equip sènior de categoria 1a 
catalana. Han jugat 8 partits de lliga i 
no coneixen la derrota. Set partits gua-
nyats i l’últim partit conta el GEIEG, el 
clàssic derbi van acabar en un empat. 
Partit trepidant on els 2 porters van és-
ser els protagonistes de la jornada. Cal 
comentar que el GEIEG va portar tres 
jugadors de l’equip de 1s nacional (un 
d’ells el porter).

marxa triomfal del 1a catalana

A les fotos, els equips de preiniciació, el de 1a catalana i el juvenil.
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Continua la bona ratxa dels equips 
sèniors masculí i femení del Foment 
que aquesta temporada estan en un 
gran moment de forma. Repassem 
els resultats de les darreres jorna-
des en les diferents categories.

3a cat. sÈnior masculí 
camPionat de catalunya.
FD Cassanenc  a 75 - C.e.B. Gi-
rona B 70
Cassanenc: Tarrés (11), Artero (6), 
Nuell, Esparraguera, Crous, Ros 
(34), Gallardo (3), Xifra (16), Duch, 
Busquets (6), Torrentó.
32 faltes pers;27 de 36 tirs lliures; 
8 triples de 3 Ros, 2 Tarrés, 2 Bus-
quets, Xifra; Eliminats: Gallardo i Tor-
rentó. Parcials: 12-19, 26-27, 50-
43, 75-70.
Dues parts completament diferents; 
la primera per als gironins que han 
portat la iniciativa en el marcador. 
A partir del minut 26 (35-35), el 
nostre equip ha fet un parcial de 
9-0 (44-35). Tot i que la diferència 
de punts s´ha reduït, i els visitants 
han accelerat, un triple de Busquets 
i 5 de 6 de tirs lliures de Ros, han 

esports FD Cassanenc / Bàsquet

Senior femení B del Foment 16/17: drets:  Cristina Ribas, Gemma Boadella, Júlia Riera, Anna 
Boadella, Marta Rabassedas, Jordi Ayach(entrenador); ajupits: Núria Vila, Mireia Pujals, Neus Vila, 
Carla Corominas, Aura Sitjá.

permès guanyar el partit al final per 
75-70.

BC Torroella 54 - FD Cassanenc 
61
Cassanenc: Tarrés (16), Arte-
ro (7), Nuell (3), Esparraguera, 
Crous, Ros (20), Gallardo, Xifra 
(2), Busquets, Vila (9), Torrentó 
(4), Castells.
17 faltes i 1 técnica a la banque-
ta; 11 de 19 tirs lliures; 6 triples 
transformats per 2 Ros, 2 Tarrés, 
Nuell, Artero, cap eliminat. Parci-
als:17-14, 31-24, 44-39, 54-61.
Tot i el triomf, partit al jugat el 
Foment. Els locals han anat per 
davant en el marcador fins al mi-
nut 35 (53-46). A partir d´aquest 
moment un parcial de 1-14 i tots 
els punts transformats per l´Albert 
Ros han donat la victòria al equip 
cassanenc. Cal destacar al jugador 
veterà Jordi Vila amb 43 anys que 
juga de pivot i que torna al bàsquet 
cassanenc. Donarà més consis-
tència en els rebots i ajudarà als 
joves pivots cassanencs Gallardo i 
Torrentó.
FD Cassanenc 84 - CB Porque-
res 45
Cassanenc: Tarrés (6), Artero (2), 
Nuell (16), Esparraguera, Crous, 
Ros (27), Gallardo (6), Xifra (12), 
Castells, Busquets (7), Vila (6), 
Torrentó (2).

18 faltes pers; 13 de 21 tirs llires; 
13 triples: 5 Ros, 2 Tarrés, 2 Nuell, 
2 Xifra, Busquets , Vila; cap eliminat. 
Parcials: 30-11, 45-24, 69-36, 84-
45.
Un partit complert, amb un bàsquet 
alegre que va fer gaudir al poc públic 
assistent. Es va assegurar el rebot 
defensiu i es va poder sortir amb rà-
pids contraatacs; fent una pressió a 
tota la pista es varen poder recupe-
rar moltes pilotes. La progressió de 
l’equip és constant, ja la veterania i ex-
periència dóna confiança al bloc més 
jove de l’equip. 
FD Cassanenc 65 - CB santjoanenc 
56
Cassanenc: Tarrés (6), Artero (15), 
Nuell (5), Esparraguera (3), Crous, 
Ros (23), Gallardo (2), Xifra, Castells, 
Busquets (4), Vila (5), Torrentó (2).
25 faltes pers; 17 de 21 tirs lliures; 
7 triples: 3 Ros, Tarrés, Artero, Nu-
ell, Esparraguera; eliminats: Espar-
raguera i Castells. Parcials: 16-10, 
34-29, 47-39, 65-56.
Nova victòria del equip cassanenc que 
sempre ha portat la iniciativa, enca-
ra que amb poques diferències en el 
marcador, degut a que les defenses 
s´han imposat als respectius atacs. 
Després de haver jugat 7 partits el 
Foment porta 7 victòries i cap derro-
ta i li segueixen el CB Salt, Bàsquet 
Vilafant, CB Banyoles i el CEB Girona 

els equips sèniors mantenen 
la ratxa de joc i resultats
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Els veterans de l’equip sènior masculí, Albert Ros i Jordi Vila.

B amb 6 victòries i una der-
rota.

2a catalana. sÈnior 
femení. camPionat de 
catalunya
CB Masnou 52 - FD Cassa-
nenc  a 49
Cassanenc: Martinez (13), 
M.Boadella (2), A.Boadella, 
Casadevall, Massegur (11), 
Hernández (4), Carré (4), 
Teixidor (6), Miquel (3), Asso 
(6). 18 faltes pers; 15 de 25 
tirs lliures; 4 triples de Asso, 
Martinez, Miquel, Massegur; 
cap eliminada. Parcials: 15-
11, 28-26, 41-41, 52-49.
El Foment va perdre la imba-
tibilitat a la pista del Masnou, 
en un partit molt igualat, amb 
alternatives en el marcador 
amb mínimes diferències. Un 
triple de les locals als darrers 
moments les va donar la vic-
tòria.
FD Cassanenc  a 51 - CB 
Canet 47
Cassanenc: Martinez (4), 
M.Boadella (8), Busquets 
(2), Carreras, Casadevall 
(6), Viana (3), Massegur (4), 
Hernández, Carré (6), Teixi-
dor (2), Asso (8).
19 faltes pers; 6 de 8 tirs 
lliures; 1 triple de Viana; cap 
eliminada. Parcials: 9-11, 
27-21, 45-32, 51-47.
Partit molt irregular de les 
nostres jugadores, que du-
rant els 40 minuts han tin-
gut molts alts i baixos en el 
joc. Al 3r període semblava 
que ho tenien sentenciat  
(45-32); però el  CB Canet 
s´ha aprofitat de les errades 
en les passades del nostre equip i ha 
posat la por al cos al poc públic assis-
tent. Al final victòria del equip cassa-
nenc que el manté al primer lloc de 
la classificació amb 3 victòries i una 
derrota.
FD Cassanenc  a 51 - CB Lliçà de 
Munt 43
Cassanenc: M. Boadella (8), Carre-
ras (3), Casadevall, Busquets, Viana 
(2), Massegur (15), Hernández (5), 
Carré (6), Teixidor (5), Asso (7).
22 faltes pers; 8 de 13 tirs lliures; 5 
triples de 2 Massegur, Teixidor, Carre-
ras i Asso; cap eliminada. Parcials: 
21-13, 30-22, 34-36, 51-43.
Partit amb alternatives en el marcador 
que s’ha decidit al darrer quart quan 
el nostre equip s´ha posat les piles i 
ha exhibit el millor joc defensiu i ofen-
siu, movent la pilota ràpid i sense bot 
en atac , amb equilibris dins i fora en 
defensa arribant a la tercera i quarta 
ajuda provocant que es mengessin la 
posició dels 24 segons tres i quatre 

vegades. D´aquesta manera s’ha po-
gut assolir la victòria als últims mi-
nuts.

3a categoria  sÈnior fem.  b 
CB Lloret 51 - FD Cassanenc  B 41
F.D.Cassanenc B 46 - CB Blanes 
64
CB Fontajau 48 - FD Cassanenc  B 
21

camP. territorial sub-25 
FD Cassanenc 60 - CB Quart 69
CB Blanes 74 - FD Cassanenc 70
FD Cassanenc 70 - Bàsquet arbu-
cies 69
FD Cassanenc 39 - CB salt 58

camP. territorial sub-21
BC Palafrugell 107 - FD Cassanenc 
46
FD Cassanenc 63 - CB Celrá 77
CB Olot 60 - FD Cassanenc 61
C.e.Onyar 39 - FD Cassanenc 63

camP. territorial 
junior masculí
FD Cassanenc 42 - CB 
Quart 53
CB Blanes 74 - FD Cas-
sanenc 77
FD Cassanenc 82 - Bàs-
quet arbucies 51
FD Cassanenc 66 - BC 
Fontajau 69

camP. territorial 
jÚnior femení
CB Tordera 42 - FD Cas-
sanenc 59
U.a.Tossa 13 - FD Cassa-
nenc 83
FD Cassanenc 46 - Vall 
d´en Bas 39

camP. territorial 
cadet masculí
FD Cassanenc 49 - esco-
lapies de Figueres 76
 FD Cassanenc 36 - CB 
Farners 80

camP. territorial 
cadet femení 
FD Cassanenc 60 - 
G.e.Ie.G Uni Girona ver-
mell 47
escolapies de Figueres 
48 - FD Cassanenc 71
FD Cassanenc 54 - CB 
Olot  a 43
CB Farners 36 - FD Cas-
sanenc 83

camP. territorial 
Pre-infantil masc.
C.e.B.Girona 67 - FD 
Cassanenc 38
FD Cassanenc 71 - CB 
L´escala 63

Vedruna de Palafrugell 33 - FD 
Cassanenc 83
FD Cassanenc 31 - CeB Girona 65

camPionat territorial mini  
masculí
FD Cassanenc 16 - CB adepaf 66
CB Vilafant 72 - FD Cassanenc 22
FD Cassanenc 37 - CB Roses 48
Masmitjá 88 - FD Cassanenc 48

camPionat territorial mini 
femení
FD Cassanenc 39 - Vedruna P. 16
CB Verges 66 - FD Cassanenc 15
Bisbal B. 37 - FD Cassanenc 28
FD Cassanenc 23 - Vedruna de Pa-
lafrugell 62

camPionat territorial Pre- 
mini mixte 
escolapies de Figueres 63 - FD 
Cassanenc mixte 13
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esports FD Cassanenc / Bàsquet

ànnia
carré 
simon

Jugadora i entrenadora de 
Bàsquet del FD Cassanenc.

Va néixer el   23 de gener de 
1997 

Alçada: 1m  76 cm. 
Juga de pivot.

Historial esportiu: com a juga-
dora de bàsquet, sempre amb el FD Cassanenc:
Temp: 2002 – 2003   Escola de bàsquet  F.D.Cassanenc.
Temp: 2003 – 2004  Escola de bàsquet.
Temp: 2004 – 2005  Escola de bàsquet.
Temp: 2005 – 2006  Pre-Mini femení.
Temp: 2006-2007     Pre-Mini femení.
Temp: 2007 – 2008  Mini femení.
Temp: 2008 – 2009  Mini femení.
Temp: 2009- 2010    Pre-infantil femení.
Temp. 2010 – 2011  Infantil femení 
Comença a fer d´auxiliar de taula.
Temp: 2011- 2012    Cadet femení.
Temp: 2012 – 2013  Cadet femení.
Temp: 2013 – 2014 Júnior femení
Sub- Campió Provincial.
Temp: 2014 – 2015  Júnior femení 
Entrena l´equip de l´Escoleta.
Temp: 2015 – 2016  3a Cat. Sènior femení A. Acaba la 
temporada al tercer lloc i pujen  a 2a Catalana.
Temp: 2016 – 2017  2a Catalana. Sènior femení A.

gerard 
jimÈneZ 

vilà
Jugador i entrenador del FD 

Cassanenc
Va néixer el 10 de juny de 

1994
Juga d’aler. 

1m 78 cm d’altura.

Historial com a jugador:
Temp: 2002 – 2003   Escola 
de bàsquet  F.D.Cassanenc
Temp: 2003 – 2004   Escola de bàsquet.
Temp: 2004 – 2005   Mini masculí
Temp: 2005- 2006     Mini masculí A
Temp: 2006 – 2007   Pre-Infantil masc.
Temp: 2007 – 2008   Infantil masc.
Temp: 2008- 2009     Cadet masc.    
Comença a col-laborar fent de  auxiliar de taula.
Temp: 2009 – 2010   Cadet masc. A
Temp: 2010- 2011     Júnior masc.
Temp: 2011 – 2012   Júnior masc. A
Temp: 2012 – 2013   Sots 21
Temp: 2013 – 2014   Sots 25
Temp: 2014 – 2015   Sots 25. 
Sotscampió de Catalunya.
Temp: 2015 – 2016   3a Cat. Sènior masculí
Temp: 2016 – 2017   3a Cat. Sènior masculí.  
Entrenador del equip de Pre-Mini masculí.

Xavier Carrera Bosch

L’equip de Mini femení. Drets: Genis Ibanco(entr), Laura Alimar, Elena 
Montsuñer, Adriana Becerra, Mireia Moragas, Sònia Masó, Clàudia Serra, 
Aiseta Dembele, Marta Rabassedas (entr.); ajupits: Odra Moreno, Aixa Mar-
tin, Laia Marcos, Isona Martin, Laia Reverter, Naima Avilés, Aran Carré.

CB Grifeu de Llançà 58 - FD Cassanenc mixte 27
CB Roses blanc 43 - FD Cassanenc mixte 42
FD Cassanenc 18 - escolapies de Figueres 67

camPionat territorial Pre-mini masc
BC Torroella 10 - La salle Cassà-FD Cassanenc 60
salle Cassà-FD Cassanenc 28 - sta.eugenia 52
CB nou Caulés 47 - salle Cassà .FD Cassanenc 26

camPionat territorial Pre-mini masculi
CB La Cellera 74 - La salle Cassà .FD Cassanenc 25
La salle Cassà. FD Cassanenc 59 - CB Vilafant 52
 salle Cassà-FD Cassanenc 57 - BC Torroella 7

els nostres jugadors/ores:

Bon profit!
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Gimàs Jorsan / Taekwondo esports

El passat 15 d’octubre es va dispu-
tar a Cantalejo (Segovia) el campionat 
d’Espanya júnior de taekwondo en la 
modalitat de combat. Adrià de Dios, 
del Gimnàs Jorsan, hi va participar a 
la categoria mosca (-48 kg.) com a 
membre de la selecció catalana, en 
representació de Catalunya.

En la primera ronda es va enfrontar 
al representant de Navarra i va gua-
nyar per 3-2; en la segona va guanyar 
al representant de Canàries per 12-2 
classificant-se així per la semifinal.

El combat de la semifinal, contra 
el galleg Miguel Orro, varies vegades 
campió d’Espanya i campió d’Europava 
ser molt ajustat. L’Adrià va estar per 
davant en el marcador fins als últims 
20 segons on un parell d’accions mal 
arbitrades van perjudicar al nostre es-
portista que va acabar perdent 3-4. 
Es va haver de conformar amb una 
molt merescuda medalla de bronze.

ricky ambel bronZe en el 
catalunya Promoció de 
Pumses
El nostre esportista Ricky Ambel va par-
ticipar el passat dia 16 d’octubre en el 
campionat de Catalunya promoció de 
pumses. Recordem que els pumses 
són unes combinacions de tècniques 
de defensa, d’atac i de patades.

Després de la puntuació dels jutges, 
Ricky es va classificar en tercer, a no-
més una dècima del segon. Per tant,  
tercer de Catalunya en la categoria 
infantil (nacuts 2004 i 2003).

sis Podis a l’oPen 
internacional d’albi
L’últim campionat que hem disputat 
el mes d’octubre va ser l’open inter-

nacional d’Albi (França). En aquest 
campionat es van disputar les catego-
ries infantils i precadets -en les que a 
França no poden fer accions a la cara-  
i les categories cadet, júnior i sénior 
amb la normativa normal de la WTF.

Del nostre club hi van participar deu 
esportistes repartits en les diferents 
categories; vam obtenir cinc medalles 
d’or i una de plata repartides així:

- Sara Belhaj (precadet): or - Yaiza 
Rostan (cadet): or - Jofre Salanova 
(cadet): or - Arnau Company (júnior): 
or - Aniol Salanova (sènior): or - Hic-
ham Belhaj (cadet): plata 

També hi participaren Alba Com-
pany (infantil) que guanyàa la prime-
ra ronda i perdè a la segona, Àlex de 
Dios (infantil) que guanyà la primera 
ronda i fou desqualificat en la segona 
quan anava guanyant d’onze punts de 
diferència per una acció amb el peu a 
la cara, Aniol Company (precadet) que 
també guanyà la primera ronda i per-
dé en la segona i Ismael Sánchez (júni-
or) que tingué mala sort en el sorteig 
i quedà eliminat a la primera ronda.

yaiZa, jofre, anna, arnau i 
adrià, a la selecció catala-
na de taekwondo.
Els nostres esportistes Yaiza Rostan i 
Jofre Salanova, com a cadets, i Arnau 
Company i Anna Teixidor, com a júni-
ors, han sigut seleccionats per entrar 
a formar part de la selecció catalana 
de taekwondo. Actualment van un dia 
a la setmana a entrenar al CAR de 
Sant Cugat amb els altres esportistes 
seleccionats de la resta de Catalunya. 
Per altra part recordem que l’Adrià de 
Dios continua amb la beca interna en 
el CAR, i entrena i estudia en aques-

adrià de dios, tercer 
a l’estatal júnior

tes instal.lacions i per tant també for-
ma part de la selecció catalana júnior.

Com sempre, des del club volem 
felicitar-vos a tots pels resultats acon-
seguits i animar-vos a seguir enda-
vant. També donem les gràcies a tots 
els que ens ajudeu en el dia a dia. Fins 
als pròxims campionats!

A les imatges superiors, Adrià de Dios tercer classificat al podi de l’estatal i, amb el pitrall blau, en un 
dels combats; a la dreta Ricky Ambel, amb la medalla de bronze en el Catalunya de Pumses.

A dalt, Els participants júniors i sénior, amb 
els entrenadors, a Albi; a sota, Arnau Company 
(amb protector vermell) i Yasiza Rostan (pitrall 
blau), en uns combats a Albi.
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esports FD Cassanenc / Patinatge

Aquest mes hi ha hagut  una bona 
colla de competicions en les que han 
participat els patinadors i patinadores 
del Foment Deprtiu Cassanenc. Les 
repasem tot seguit.

david canyet, medalla de 
Plata en modalitat lliure
La prova de medalles que darrerament 
convoca la federació se’ns resisteix en 
la modalitat de Figures Obligatòries. 
Les dues representants del Foment, 
la Lígia Vegas  i la Laura Jackson  no 
van superar el vistiplau del jutges. Qui 
sí ho va fer  va ser David Canyet fent 
un ball net en els integratius del nivell 
medalla de Plata en la modalitat lliure. 
Felicitats David!

festival de riPoll
El diumenge 16 d’octubre ens vam 
desplaçar a Ripoll per celebrar el 30è 
Festival de Patinatge Artístic de Ri-
poll.  Vam portar l’exhibició del nostre 
grup de xou Juvenil Volàtil. Va ser un 
festival ple d’emocions per la gent de 
Ripoll i pel públic de fora que va poder 
aplaudir els campions del darrer mun-
dial de Novara: el grup xou gran d’Olot 
que va coreografiar: treu-me d’aquí,  
així com la patinadora sènior Mónica 
Gimeno que va aconseguir la medalla 
de bronze al mundial. 

iniciació c a breda
El 30 d’octubre a la tarda a Breda 

es va fer la darrera convocatòria fe-
derativa d’iniciació C de la temporada 
2016. 

Les 6 representants cassanenques: 
Carlota Vergara, Paula Esteva, Marina 
Juana, Duna Ramos, Iria Cabrillana i 
Elma Xifra  acompanyades de la seva 
entrenadora Paula Barnés i de la Cèlia 
Esteva van executar a la pista de ter-
rasso de Breda  la coreografia d’inicia-
ció C. Van aconseguir el vistiplau dels 
jutges la Paula, la Duna i la Iria. 

coPa girona de Patinatge 
artístic 2016
El 5  i 6 de novembre es va  celebrar 
a Llagostera el trofeu de  la Copa Giro-
na de patinatge artístic en modalitat 

A les imatges, d’esquerra a dreta i de dalt a baix: un moment de l’execució del ball per aconseguir la medalla de plata  de patinatge artístic d’en David 
Canyet. El grup xou Juvenil Volàtil  felicita al grup xou gran de l’Olot -treu-me d’aquí-  per la medalla d’or del mundial  de Novara, en el festival de 
Ripoll. Les patinadores cadets: Iona, Jinli, Anna, Laura i Marta, amb el seu entrenador Jordi Dalmau, en la cloenda de la Copa Girona cadet, celebrada a 
Llagostera. Un grup dels patinadors que s’han iniciat  a rodar sobre patins aquesta tardor. 

competicions a tots nivells
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FD Cassanenc / Patinatge esports

lliure de les categories cadet, juvenil i 
júnior.  El Foment Deportiu Cassanenc  
hi  participava amb  5 patinadores ca-
det: Anna Sureda (9a) Marta Sureda 
(18a), Laura Alba (27a), Iona Serra 
(30a)  i Jinli Huertas (41a) i 1 patina-

dora juvenil: Lígia Vegas (15a).  

Patinadors novells
Dóna gust de veure la pista plena 
durant la primera hora dels entrena-
ments de patinatge  artístic amb un 

munt de nens i nenes que han comen-
çat aquesta tardor a equilibrar-se so-
bre patins de 4 rodes. 
A tots plegats, gaudiu del patinatge 

i feu-lo gran!

Un grup de  patinadors d’iuniciacio. La Paula, la Carlota, la Marina, la Duna, la Iria i l’Elma junt amb la seva entrenadora Paula Barnés minuts abans de començar les 
prova d’iniciació C de Breda.  I la patinadora juvenil Lígia Vegas executant el seu ball a la Copa Girona. 
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esports Hípica

Muntar a cavall és, per a molts, un 
passatemps, un moment de diversió 
que es realitza generalment en vacan-
ces. Donar passejos pujats a aquests 
animals per les serres o a la vora del 
mar té el seu encant. No obstant això, 
aquí no acaba tot. La utilització del ca-
vall per a la rehabilitació de persones 
discapacitades física o psíquicament, 
anomenat equinoteràpia, és el seu 
costat més conegut. Però també té 
un altre costat, menys popular, que 
permet posar-se en forma, gràcies a 
beneficis per al cos i la ment.

Nuria Gómez, terapeuta de l’Associ-
ació Equinoteràpia com a Teràpia, li va 

enumerar al diari El País, 12 bene-
ficis físics i psicològics que aporta 
aquesta disciplina.

“El gran element diferenciador 
d’aquest esport enfront d’altres dis-
ciplines és la interacció amb l’ani-
mal, la qual cosa ho converteix en 
una activitat encara més atractiva. 
A més, l’equitació té grans avantatges 
sobre el cos pels qui ho practiquen”, 
va assegurar Gómez.

Vegem de què es tracta:

beneficis físics
1. La millora l’equilibri vertical i ho-

ritzontal.

2. El tronc es manté alçat, la qual 
cosa afavoreix el control de la postura 
i ajuda a corregir-la.

3. Regula el to muscular i, a més, 
el fet que el cavall tingui una tempera-
tura major a la de l’ésser humà afavo-
reix la circulació sanguínia.

4. Disminueix la espasticidad 
(músculs contrets).

5. En haver d’estar alerta davant 
possibles canvis de ritme per part 
del cavall s’afavoreix la coordinació 
motriu fina i gruixuda, els reflexos 
i la planificació motora.

7. Millora la percepció de l’es-
quema corporal i afavoreix l’adqui-
sició de lateralitat.

beneficis Psicològics
8. Estar en contacte amb el ca-

vall afavoreix la confiança, l’auto-
control de les emocions i també 
millora l’autoestima.

9. Millora la concentració, la 
capacitat d’atenció i, per tant, re-
percuteix de forma positiva en la 
memòria.

10. Que l’animal estigui sota el 
nostre control ajuda a una millora 
en la capacitat d’atenció i inculca 
sentiments com el respecte i la 
responsabilitat.

11. Proporciona nous coneixe-
ments.

12. Afavoreix la ubicació a l’es-
pai i en el temps.

“El cavall és un element iguala-
dor (no hi ha diferència entre un 
genet sa i un altre amb discapaci-
tat) el que afavoreix a un allibera-
ment de les limitacions dels paci-
ents”, va agregar la professional, 
i va tancar: “Això unit a totes les 
qualitats que hem esmentat ante-
riorment ho converteix en un es-
port complet ideal per a tots”.

Madonna és una de les famoses que realitzen 
equitació per mantenir-se en forma.

els beneficis físics 
i psicològics de 
muntar a cavall
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esports CT Cassà / Tennis

Àlex Condom Gámez és el nou respon-
sable de l’Escola de Tennis del Club 
Tennis Cassà. Va començar a primers 
de setembre a agafar la coordinació 
de l’Escola. La seva experiència en al-
tres clubs li ha fet més fàcil la integra-
ció i el coneixement del funcionament  
d’una Escola que no  difereix molt de 
les altres que hi ha. 

La seva manera de ser li ha facili-
tat la bona entrada que ha tingut amb 
els alumnes, la majoria de Cassà però 
també alguns de fora del poble que ja 
el coneixien i que han volgut venir ex-
pressament perquè ell els entrenés, 
cosa que diu molt del seu tarannà i de 
la seva manera de fer.

El currículum de l’Àlex ens ajudarà 
a conèixer-lo una mica millor: és  Mo-
nitor Nacional de Tennis, des de  l’any 
2002. Com a jugador aquests són els 
seus millors resultats:

- Sotscampió gironí dobles mascu-
lins Infantils, any 1996

- Sotscampió gironí dobles mascu-
lins Cadets, anys 1998 i 1999

- Sotscampió gironí dobles mixtos 
Cadets, any 1998

- Campió gironí dobles masculins Jú-

niors, anys 1999, 2000 i 2001
- Campió gironí individual Júnior, 2001
- Campió gironí dobles masculins 

Absoluts, any 2004
- Campió gironí dobles mixtos abso-

luts, any 2004
- Sotscampió gironí dobles mascu-

lins Absoluts, any 2005
- Campió gironí dobles masculins 

+25, any 2014
- 4 participacions al Campionat d’Es-

panya per equips absoluts (CT La Bis-
bal i CT d’Aro)

- 3 vegades classificat pel Màster 
del Circuit Gironí d’Oberts

- Millor rànquing Nacional assolit: 
274è d’Espanya, l’any 2001

 Fou entrenador de tennis i pàdel al 
Club Tennis La Bisbal d’Empordà du-
rant 10 anys, fins el 2012.

Entrenador de tennis i pàdel  al CT 
d’Aro  del 2013 al juny 2016.

Un palafrugenc de 33 anys  que ara 
porta la direcció de la nostra Escola. 

Només cal desitjar-li molta sort i 
encert!

(a les fotos podem veure l’Àlex amb 
alguns dels seus alumnes)

àlex condom, nou 
responsable de l’escola

Dimarts, tancat per 
descans setmanal
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Col·laboracions  Entre el somni i la vigília 

el meu blog
Sóc blocaire! Per a mi va ser un 

gran descobriment això dels blogs. 
A mi m’agrada molt escriure, posar 
sobre el paper allò que m’impacta, 
que em crida l’atenció, que em fa fe-
liç, que m’empipa. Escriure-ho és com 
una vàlvula d’escapament que em ne-
teja el cervell per tal que no se m’hi 
faci un embós. Per això, en descobrir 
el potencial que em donava tenir el 
meu blog, m’hi vaig ben enganxar.

Però, al cap de poc temps, vaig 
descobrir que no a vegades el que 
penses, el que et fa feliç, el que et 
preocupa, no sols es fa difícil de trans-
criure, sinó que encara es fa més di-
fícil compartir-ho amb altra gent i, de 
mica en mica, ho vaig anar espaiant.

Avui, però, després de dinar, em 
mirava un canal de TV en el qual 
acostumen a fer programes molt inte-
ressants sobre temes tant de natura 
com d’emigració i m’he començat a 
bellugar, inquieta, a la cadira, mentre 
l’anava mirant. ”Ho he d’escriure!” he 
pensat ràpidament Ho havia de foragi-
tar del meu cap!

Parlaven, en el programa,  d’aquests 
individus que travessen el mar per ve-
nir a Europa a la recerca de millors 
condicions de vida, tant climàtiques 
com d’allotjament o nutrició, fugint de 
llocs on la seva pervivència perillava.

Era interessant veure com funciona-
ris, gent interessada en el tema, vo-
luntaris, persones del camp sanitari, 
s’afanyaven a prepara-ho tot per quan 
arribessin: que els llocs on s’allotjari-
en estiguessin preparats i nets, etc. 
etc., com es faria el seguiment del 
seu procés d’adaptació, de creixe-
ment...

A mesura que anaven arribant, en 
grups compactes, també calia pen-
sar en com se’ls acolliria, se’ls dona-
ria menjar si ells no eren capaços de 
trobar-ne, es cuidarien els seus fillets 
perquè estiguessin ben alimentats, 
amb una atenció especial pels que 

naixerien aquí; de tant en quant se’ls 
hi faria alguna revisió sanitària, porta-
rien una tarja d’identificació des dels 
llocs on venien i aquí se’ls n’hi posaria 
una altra que els identifiqués i que era 
com el seu permís d’estada, de nacio-
nalització, etc.

Eh que bonic? Però he oblidat expli-
car que aquest reportatge parlava de 
l’arribada dels ocells migratoris!

Em sembla molt bé la seva protec-
ció, tot el que es fa per atendre’ls 
quan arriben, per evitar la desapari-
ció de moltes espècies...Però ràpida-
ment m’ha vingut la imatge dels qui no 
poden venir volant, dels qui arriben en 
pateres insegures, dels qui s’amunte-
guen en camps de refugiats inhabita-
bles, sense atenció sanitària, sense 
menjar pels infants, sense cap docu-
ment que els autoritzi a trepitjar Euro-
pa...sense que a ningú sembli impor-
tar-li la desaparició d’ètnies enteres i 
els voluntaris que, de cor, els voldrien 
ajudar, son menystinguts, perseguits, 
i esbroncats.

És per això que se m’ha indigestat el 
dinar i he vingut corrent a l’ordinador 
i he reprès el meu blog.

Ho havia de dir! M’havia de des-
fogar. Ara potser em quedaré més 
tranquila. Em temo però que, abans 
no arribi la nit, em consolaré amb 
aquell pensament tan hipòcrita: “Per 
què amoïnar-me tant si no hi puc fer 
res?” I, naturalment, seguiré mirant 
programes com el d’avui perquè són 
interessants, ben fets, et fan estimar 
la natura i els seu hàbitat... però pen-
sant que, segons amb quin ànim me’ls 
miri, només podré fer el que acabo 
de fer: només podré protestar quan 
comenci a fer les inevitables compa-
racions.. 

 Per avui ja ho he fet i m’he tret un 
pes de sobre i que em perdonin els 
qui encara llegeixen el meu blog.

M. Dolors Godoy
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El vi de la Pilar Viure bé

A l’altiplà de l’Empordà trobem la po-
blació de Garriguella i la mateixa car-
retera que ens porta cap a Vilajuïga. 
Allà hi ha el celler Mas Llunes, un 
celler familiar amb vocació de moder-
nitat però amb més de 700 anys de 
tradició vinícola. Els seus vins tenen 
un marcat caràcter empordanès on 
el ceps de la seva propietat els tro-
bem plantats en terrenys ondulats en-
tre boscos de pins, alzines sureres i 
oliveres a mig camí entre el blau del 
mar Meditarrani i el blanc de neu del 
massís del Canigó. El seu paisatge 
aspre i complex, acariciat per fortes 
ràfegues de la tramuntana i amb el 
clima mediterrani al llarg de l’any, fa 
que presenti les condicions idònies pel 
conreu i l´elaboració de la vinya.

El celler Mas Llunes és de nova 
construcció. La nau actual es va aixe-
car l’any 2000 a la finca que li dóna el 
seu nom, on anualment es manipulen 
els 200.000 quilos de raïm anuals 
provinents de les 48 hectàrees de vi-
nya de la seva propietat. La superfície 
construïda és de 1.260 metres qua-
drats i la sala d’envelliment totalment 
subterrània compte més de 200 bar-
riques de roure francès pel correcte 
envelliment dels seus vins a una tem-
peratura estable durant tot l’any.

El terreny empordanès és carac-
terístic de pissarra, amb sols àcids 
i pobres en matèria orgànica però 
amb bon drenatge. Les varietats ca-
racterístiques de la zona s’adapten en 
gran mesura per donar aquest vins 
equilibrats però molt rics en textures i 
aromes diferenciades en funció de les 
varietats i els sols utilitzats.

El celler Mas Llunes conrea bàsica-
ment la vinya amb les varietats tra-
dicionals: garnatxa negra i samsó, 
complementades amb merlot, syrah i 

cabernet franc en varietats vermelles 
i garnatxa blanca, carinyena blanca i 
macabeu per elaborar els seus vins 
blancs.

NIVIA 2015, és un vi blanc cupat-
ge de garnatxa blanca (57%), gar-
natxa roja (17%), macabeu (16%) i 
samsó blanc (10%). Es presenta en 
una etiqueta amb cristalls de neu que 
simbolitzen el paisatge singular de 
la zona amb el massís del Canigó de 
fons.  La seva producció ha estat de 
4.107 ampolles. Aquest vi ha tingut 
una criança durant 5 mesos en bar-
rica de roure amb la característica 
que les lies també han reposat durant 
tot aquest temps en la mateixa bota. 
Abans del seu embotellament, el vi 
ha estat filtrat i estabilitzat, fet que li 
ha donat certa rusticitat al producte 
però amb un gran resultat final.

El seu color és palla brillant amb 
aromes cítriques i florals. Hi trobarem 
també olors d’herbes mediterrànies, 
notes cremoses i de torrats amb motiu 
del seu envelliment amb barrica. Bona 
textura en boca, cremós, ben estructu-
rat, amb cert toc mineral i salí. El seu 
final és llarg i lleugerament afruitat per 
deixar molt bona sensació en boca. Té 
un grau alcohòlic de 14% vol.

És un vi ideal per molts moments: 
acompanyat per xarcuteria i embotits, 
peixos i marisc amb salsa, arròs i tam-
bé carns blanques. Sota el meu punt 
de vista trobo que exemplifica l’equilibri 
perfecte entre un vi afruitat i un vi blanc 
de criança que pot agradar i arribar a 
convèncer paladars i gustos diversos. 
Un bon acompanyant per molts àpats.

Preu aproximat: 10 eur

Salut i que vagi de gust! 

Joaquim Cadanet i artigas

nivia 2015 / celler mas llunes, 
vi blanc / d.o.empordà
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Buffet lliure a 
la carta

Restaurante 
shangai

Viure bé Fem salut!

alimentació de l’infant i 
adolescent esportistes
Els joves esportistes tenen les ne-
cessitats energètiques, hídriques i 
nutricionals augmentades en com-
paració amb els que no practiquen 
esport habitualment, degut a què 
el seu cos pateix més estrès físic 
durant tot l’any.

Així doncs, en general, ens hem 
d’assegurar que consumeixen les 
calories que necessiten en funció 
de la seva edat, gènere, pes actual 
i pes necessari per a l’esport que 
practiquen, alçada i número d’ho-
res que entrenen, i que estiguin 
ben repartides entre hidrats de 
carboni, proteïnes i greixos, poten-
ciant els saludables. La deficiència 
energètica (consumir menys calories 
de les que necessiten) repercuteix 
negativament en la recuperació i en 
la qualitat de l’entrenament, condueix 
a disfuncions menstruals i té un im-
pacte negatiu en el creixement i des-
envolupament, mentre que un excés 
d’energia (menjar més del necessari) 
posa als joves en risc a patir obesitat, 
diabetis i d’altres complicacions me-
tabòliques. 

Els carbohidrats són el nutrient prin-
cipal, ja que és el combustible predo-
minant durant la majoria d’activitats i 
per tant, la pedra angular d’una dieta 
ben equilibrada per a qualsevol atleta. 
Es calcula que els joves atletes que 
participen en un exercici dur necessi-
ten entre 1 i 1,5 grams d’hidrats de 
carboni per quilo de massa corporal i 
per hora de pràctica. A aquest ritme, 
un atleta de 50 quilos pot gastar 100 
grams en menys de 2 hores d’entre-
nament! Per això les necessitats d’hi-
drats se situen entre els 200 i els 

500 grams per dia, i representaran 
entre el 50 i el 60% del total de calo-
ries ingerides en un dia. 

Les proteïnes són necessàries per 
el creixement dels teixits i per la seva 
regeneració, producció d’hormones i 
enzims i per la transferència de nu-
trients a la sang. Una ingesta inade-
quada produeix fatiga, pèrdua de pes, 
pèrdua de força, manca de recupera-
ció, etc. La ingesta hauria de suposar 
entre el 12-15% del total de calories 
diàries. 

En quan als greixos, són necessa-
ris per la producció d’energia, facilitar 
l’absorció i assimilació de vitamines 
liposolubles (vitamina A, D, K i E) i es-
tabilitzar les membranes de les cèl-
lules. Els omega-3 i omega-6 tenen 
un paper important en el creixement 
i desenvolupament, senyalització cel-
lular i inflamació. Haurien de suposar 
entre el 25 i el 35% del total de calo-
ries ingerides diàries. 

Els micronutrients (vitamines i mine-
rals) estan implicats en la salut dels 

ossos, funció del sistema immuni-
tari, contracció muscular, metabo-
lisme, transport d’oxigen i tenen 
activitat antioxidant. Per tant, no 
hauria d’haver dèficit de cap d’ells 
en l’alimentació de ningú, en espe-
cial dels nens i adolescents i més 
si practiquen esport.

En quan a la ingesta hídrica, és 
tant important i específica que es 
mereix tot un article. Per tant, ho 
deixarem per a un altre dia. 

Cal anar en compte amb els jo-
ves atletes que volen perdre pes 
o bé arribar a un pes concret. 
En aquests casos encara és més 
important comprovar que no fal-

tin els nutrients essencials ja que 
repercutirà negativament en la seva 
salut per una banda, i per l’altra en 
el rendiment esportiu. Podem ajustar 
la ingesta, però hi ha límits que no es 
poden traspassar o es poden veure 
afectats el creixement i desenvolupa-
ment del jove atleta.

Si necessiteu més informació o un 
pla personalitzat, no dubteu a consul-
tar-me.

esther 
Ortiz 
Barcons 
 aula Sana
dietista / Nutri-

cionista esportiva 
/ Educadora 
Sanitària / tècnica 
en Higiene dels aliments

http://aulasanabyesther.blogspot.com.es

84    Llumiguia · núm. 765 · novembre 2016 



Per què una pròtesi fixa?

Higiene dental Viure bé

Ja tots sabem que davant la pèrdua d’una o diverses 
peces dentals, si no realitzem el seu reemplaçament a curt 
termini, produeix desplaçaments indesitjats de les dents ro-
manents en boca. Aquests moviments condueixen a mala 
oclusió, càries, retenció d’aliments, etc. Una pròtesi dental 
fixa o un pont fix, és una manera excel·lent de substituir les 
dents que falten. Aquesta pròtesi fixa pot ser sobre dents o 
sobre implants dentals, avui comentarem la primera opció.

Actualment hi ha diversos tipus de ponts fixos que es 
poden utilitzar amb excel·lents resultats, tant en l’aspecte 
funcional com en l’estètic, ja sigui per reemplaçar una sola 
peça absent com diverses, realitzant una rehabilitació com-
pleta de arcada en aquest cas.

La pròtesi fixa dentosoportada es fa sobre dents roma-
nents, per substituir les dents que falten. Aquestes prò-
tesis són fabricades de “metall” - porcellana, es diu “me-
tall” perquè és l’aspecte que té, tot i que es fa de diversos 
aliatges o combinació de metalls fins a usar metalls fins 
com l’or i la plata; això seria la base del pont que li donarà 
rigidesa i suport a la pròtesi per aguantar les forces de 
masticació i l’ús normal, seria l’estructura que estaria en 
íntim contacte amb les dents, realitzant a més el segellat 
adequat del pont, el qual, al final, serà cobert de porcellana 
donant-li el toc estètic i funcional final.

Per què parlem de ponts fixos suportats per dents ?, per-
què encara que vulguin que ho vegem així, no tots els ca-
sos es poden o s’han de solucionar amb implants dentals. 
Absència d’os, malalties generals que afecten la densitat 
òssia, o malaltia periodontal present en boca, contraindi-
quen la col·locació d’implants dentals, i no per això hem de 
negar-li al pacient una pròtesi fixa que li doni una correcta 
qualitat de vida.

Amb l’arribada de l’alta tecnologia en alguns casos po-
dem prescindir dels aliatges metàl·lics i podem fer aquests 
ponts només de porcellana. Existeixen actualment porcella-
nes o zirconi tan forts o durs com el metall. Amb la diferèn-
cia que són altament estètiques, simulant perfectament les 
dents naturals. Aquestes pròtesis fixes duren molts anys 
a la boca en condicions normals d’ús, i seguint les pautes 
de revisions semestrals o anuals donades pel professional 
dental.

Fa més de 20 anys que ens dediquem a rehabilitar bo-
ques mitjançant pròtesi fixes, aquesta experiència ens 
permet poder assessorar eficientment sobre com fer-ho 
perquè pugui gaudir d’una correcta masticació i molt bona 
estètica.

Quines són les raons per triar un pont fix: Omplir el, o els 
espais de l’o les dents que falten. - Mantenir la forma faci-
al. - Evitar que les dents restants es moguin i es col·loquin 

Dr. Manuel López 
de Calatayud
www.lopezdecalatayud.com
Llicenciat en odontologia COEC 3800

Diplomat en Cirugía i Implantología  Universitat de París
Magister en Implantología  Hardvard University
Màster en Implantología, Periodòncia i Rehabilitació oral  New York University - Université de París XII 
Membre de la S.E.I.

www.dentalinfo.es

c/ Doctor Vilaseca, 13 - 1er 1a c/ Baixada Piscina, 6
Tel. 972 461 813 Tel. 972 661 929

Els serveis més avançats 
en salut buco-dental:

Estètica Dental
Periodòncia
Implantologia
Rehabilitació oral
Pròtesi Dental
Mini implants

CalongeCassà de la Selva

fora d’oclusió. - Restauren la capacitat de masticació i de 
fonètica. -Restaura El somriure retornant l’autoestima. -És 
Una millor opció en comparació amb les pròtesis movibles 
(de posar i treure)

El procediment clínic, generalment requereix de dos o 
més visites, segons la complexitat del cas. A la primera cita 
generalment es discuteix l’opció mes encertada, o el tipus 
de pont més adequat per al pacient, després es pren una 
impressió de l’àrea a restaurar que servirà de model d’estu-
di, el qual ens ajudés a dissenyar el tipus de pròtesi que es 
va triar, aquest mateix model ens ajudés a fabricar un pont 
temporal o provisional, que fes servir el pacient mentre es 
fabrica el pont o pròtesi definitiva.
A la segona cita es col·loca anestèsia (la mateixa que per a 
un empastament) a l’àrea on es farà el procediment, des-
prés, les dents que serviran de pilars es reduiran en un 
30% d’una manera adequada, fent espai per a la corona 
que servirà d’enllaç al pont fix.
A la tercera cita es retirés el pont provisional i es substituirà 
pel pont definitiu o permanent, el qual es cimentarà d’una 
manera definitiva amb un adhesiu adequat per a tal fi, i dels 
quals hi ha molts, un d’acord a cada circumstància. A partir 
d’aquest moment recobrarà la masticació habitual, i en la 
majoria dels casos millorarà la seva 
estètica dental.

Manuel López de Calatayud Gaio
Llicenciat en odontologia/ CoEC 3800
Màster en implantologia
-periodòncia i rehabilitació oral (ESoriB) (New 
York University - Université de Paris). Membre 
de la SEi. diplomat en cirurgia general i implan-
tologia
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Temps era temps  Foto nostàlgica 

La foto d’aquest mes és la d’un grup 
d’alumnes del Col·legi Cor de Maria que 
estudiaven  “les Monges” l’any 1946. Hi 
podem veure, d’esquerra a dreta: 

Fila del darrera: M. Dolors Dausà, 
Angelina Barrera, Montserrat Dausà, 
Teresa Fusté, Montserrat Pagès, Jo-

ana Pagès, Concepció Garriga, Pilar 
Casanova i xxx.

segona fila (del mig): Anita Dau-
sà, xx Freixas, M. Collell Cañigueral, 
Maria Comas, Angelina March, Rosa 
Salvador, M. Assumpció Puig i Quime-
ta Ros.

Fila del davant: Montserra Gruart, 
Rosa Calzada, M. Neus Ripoll, Joaqui-
ma Cañigueral, M Dolors, Pi, M. Tere-
sa Reyné i Flora Genoher.

Foto i treballs d’identificació: Rosa 
Calzada

alumnes de “les monges” (1946)

C/ Barraquetes , 29
Tel. 972 46 01 84

gammacassa@gmail.com
17244 Cassà de la Selva

Col·lecció 
tardor/hivern
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Per passar l’estona

mots encreuats 
núm. 366
horitZontals
1.- El fet de passar d’estranquis a la consulta del psi-
quiatre. El més valuós de Santpedor. 2.- Excessos dels 
conductors d’autocars. Instrument de pesca. 3.- Tan 
barroer que s’escriu al revés. Final de tram. 4.- Pro-
creacions d’animals. Illa grega en un llac, fita del viat-
ge més llarg i ple d’aventures. 5.- Empresa de treball 
temporal. Determinaran el sexe. 6.- Un escaire. Acos-
tumem a vessar-la. Pal d’escombra. 7.- Teixit molt fort 
de cotó amb aparença mediterrània. Ho sé, ho sé. 
Culpable de la diarrea. 8.- L’est. Encaixen les dents de 
les rodes dentades. 9.- Pregaré perquè passi a penes 
fregant. Taques greixoses indeterminades. 10.- Arti-
cle determinat. Daixonses. Ocell que incita a prendre 
una resolució. 11.- Ganxo de carnisser. Gamba roja 
pintada voladora, de dreta a esquerra. La carta de la 
baralla que està més ben amagada. 

verticals
1.- Guardianes d’una presó. 2.- Sense límit de parti-
cipació. Un brunyol que no ho sembla, de tan ben fet 
que està. Un estel que no assenyala cap punt cardinal. 
3.- Portugueses. Parada de taxis. 4.- Consonant que 
s’enfila per la columna serpentejant. Metall que, aliat 
a l’acer, li comunica una gran duresa. 5.- Postres per 
a ratolins. Unitat de mesura de temperatura. 6.- Hi ve 
el vent de llevant. Quantitat pagada de més a l’hora 
de saldar un deute. 7.- El nord. Enlaira. Multiplica. 
8.- Mitjà de missatgeria utilitzat pels pobles orientals 
i africans, no pas de tecnologia punta, diguéssim. Ple 
de nusos. 9.- La primera a riure. La punta del cam-
panar. Mamífer de la família dels cèrvids. Zero. 10.- 
Sense la brillantor habitual que la caracteritza. Torçat 
en forma de clavilles. 11.- Residia en un país l’antiga 
Europa de l’est. Transpira.

Una secció de Josep M. Fusté
Solucions, a la pàgina 11

entreteniments
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Celebreu 
que estem 

d’aniversari.
Aprofiteu-ho!


