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I també en aquest número:
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> Presentació del llibre de poemes de M. Dolors Godoy 
> Placa del Memorial Democràtic per recordar el Soldat desconegut
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> ...i tota l’actualitat de les entitats de Cassà
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Editorial Opinió

No som racistes; 
però...

De dilluns a dissabte, 
obert matí i tarda.

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

Floristeria

Dues joves cassanenques van portar la veu cantant en la manifestació que  va 
recórrer diversos carrers de Cassà un dissabte a la tarda sota diversos lemes 
però essencialment per denunciar algunes actituds racistes. Val a dir que els 
mateixos convocants van ser força moderats en les seves queixes, motivades 
inicialment per una actuació policial que va tenir lloc aquest estiu contra un 
immigrat.

La repercussió que va tenir a les xarxes aquesta detenció va motivar la con-
vocatòria que va tenir més incidència pel gran desplegament policial que per 
l’actitud dels participants.

Posar en debat si Cassà és un poble racista a partir d’una actuació molt 
puntual d’unes persones determinades i sense analitzar el context de tot el que 
havia passat abans de la detenció  és molt arriscat i per això a l’hora d’expo-
sar la seva denúncia, els convocants van incidir en el fet que el racisme no es 
manifesta només en menysteniments evidents o amb agressions físiques de la 
força pública, com pot passar als Estats Units, sinó amb actituds més subtils 
de rebuig que  de manera potser inconscient  en un moment o altre es pot 
generar vers el col·lectiu d’immigrants. 

Per això la frase  Jo no soc racista, però.. que es posava en una pancarta 
i l’explicació que en van donar en el manifest final hauria de servir per fer-nos 
reflexionar que encara ens falta molt camí per recórrer per assolir la plena 
normalitat de la convivència necessària amb el col·lectiu  de gent que ha arribat 
de fora. Quan ells mateixos ens diuen que se senten ofesos quan se’ls parla en 
castellà perquè donem per entès que no han de saber català és una mostra 
d’aquesta marginació que entre tots hem de combatre. Si ho anem fent dia a 
dia segur que la manifestació i l’actuació policial només seran una petita anèc-
dota en la història local.

COM ELS CRANCS...
La segona onada ens ha agafat desprevinguts i ja tornem a estar en procés 
de confinament. Bars i restaurants tancats, restriccions de trobades de grups 
possibles tocs de queda... No hem sabut escoltar les  advertències que no 
podíem abaixar la guàrdia i el resultat ha estat el que ha estat. Es multipliquen 
els casos, alertes als hospitals i el coronavirus que continua  ampliant el seu 
àmbit d’afectació en la nostra societat. Mentrestant  tots lamentem no poder 
fer festes i volem que per Nadal puguem fer trobades familiars i que arribin els 
Reis de l’Orient... Hem de triar, o salut per tothom o passar-nos-ho bé durant 
una estona, amb el risc que comporta. I no és fàcil, ja que hi ha col·lectius ben 
diversos als que  unes determinades decisions poden afectar  greument, espe-
cialment per qüestions socials i/o econòmiques. De moment, paciència i cap a 
casa; però la gestió de la pandèmia està clar que no es fa bé i que malgrat les 
advertències i els avisos cada cop anem pitjor. Com els crancs...
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Opinió Diuen els lectors

Racó de poemes

RESURRECCIÓ
     

Ahir vaig veure una imatge,
d’un record del meu passat,
i fou igual que un miratge,
d’un vell ésser ressuscitat.

L’àvia tenia el seu estatge
prop del meu, més immediat,
i ara sembla que era de viatge,

i ahir hagués retornat.

Una semblança tan gran
és el do de l’existència

de reviure amb gran passió,

dels éssers que mai moriran
perquè els queda la consciencia

d’una nova resurrecció.
                      

 Enric Albertí Mias

El Grup de Teatre Cassanenc

Actuació del Grup de 
Teatre Cassanenc a 
favor de l’Oncolliga

Aquest any és un any molt complicat 
a tots els nivells. El COVID ho ha aca-
parat absolutament tot i ens ha condi-
cionat la vida.

A Cassà, a finals de cada mes de 
setembre, l’Oncolliga celebrava la 
seva diada. Es tractava de recollir el 
màxim possible per ajudar als malalts 
de càncer i als seus familiars. Any 
rere any ho aconseguien. Aquest any 
no ha pogut ser. Però els malalts i els 
seus familiars continuen necessitant 
ajuda i ara més que mai.

El Grup de Teatre Cassanenc s’ha 
ofert per representar LITUS cedint la 
recaptació a l’Oncolliga. Serà el dis-
sabte 31 d’octubre, a les 5 de la tar-
da, a la Sala de La Coma de Cassà.

El preu de l’entrada, 8 euros ínte-
grament per a l’Oncolliga.

Que ja l’has vist? Doncs torna-hi, 
valdrà la pena.

No l’has vist? Ara és el moment. És 
una història d’amistat per sobre de tot.

Últimament hauràs sentit la frase 
“La cultura és segura”. És així, hi hau-
rà totes les condicions de seguretat, 
distància entre butaques, gel al entrar 
i sortir, etc. No has de patir gens ni 
mica.

En Jaume Bona arriba amb el seu 
flamant cotxe Bentley 3.5 Litre a  la 
Coma i fa sis voltes a la plaça fins 
que troba aparcament. El servei d’es-
pionatge britànic MI6 l´ha enviat al 
poble perquè l´organització criminal 
SPECTRE vol esbrinar el secret de la 
famosa recepta dels cargols del Bar-
rombo. En Jaume Bona ja havia estat  
aquí fa un parell d’anys, en la primera 
edició de la Fira del Tap. Havia par-
ticipat en l´Esmorzar dels Peladors i 
li va quedar claríssim que el suro de 
les Gavarres és el millor del món. Des 
d´aquell moment, ell només utilitza 
taps de suro de milla 0.

Veu que a Can Trinxeria hi ha un 
Vermut de lletres amb la presentació  
del llibre Quan en dèiem xampany,  de 
Rafel Nadal. La sala d´actes del pri-
mer pis està plena de públic. Seu en 
una cadira del darrera de tot, a prop 
de la porta. Es fixa en una noia ros-
sa i molt atractiva de la tercera fila. 
Quan acaba l’explicació, en Jaume 
Bona compra el llibre a la improvisa-
da  parada del llibreter. Aprofita per 
demanar que li serveixin el vermut 
negre sacsejat, no pas remenat. Es 
posa a la llarga cua de gent que espe-
ra aconseguir la signatura de l’autor. 
A davant hi ha la noia rossa i molt 
atractiva. Quan ella diu a l´escriptor  
que posi el nom de Tatiana, en Jaume 
Bona ho té clar: és Tatiana Seminova, 
una coronela del KGB fins que es va 
anar a l’atur en caure el Mur de Ber-
lin! Més tard va treballar com a espia 
free lance per al règim de Corea del 
Nord. Recorda molt bé el dia que ella 
el va deixar plantat en una visita guia-

da en globus amb consumició  inclosa 
a Coruche, prop de Lisboa. En Rafel 
Nadal vol saber quin nom ha de posar 
a la dedicatòria. Ell respon Bona, Jau-
me Bona. De sobte la Tatiana es gira, 
se´l repassa amb la mirada de dalt a 
baix i li diu, sense deixar de somriure, 
que li agraden els homes  que llegei-
xen literatura. En queden tan pocs, 
aquests últims temps,  afegeix amb 
un sospir perfectament fingit. Ell li 
proposa de formar un club de lectura 
a la seva habitació de l’hotel, a la sor-
tida del poble anant cap a Llagostera.

Un cop a l’habitació, en Jaume 
Bona comprova que no hi ha cap cà-
mera  oculta darrera la capçalera del 
llit, i truca a recepció per demanar 
xampany Taittinger Blanc de Blancs. 
Dona mitja volta i veu la Tatiana es-
tirada sobre el llit. Només porta un 
conjunt de roba interior de color carn 
marca Women’s Secret comprat al 
mercat  de les 4R. Tot sigui per An-
glaterra, Jaume. Arriba el cambrer 
amb dues copes de vidre allargades 
i una glaçonera que conté l´ampolla 
coberta per un tovalló de cotó. En 
Jaume Bona la destapa i agafa el tap 
amb la mà dreta. El pressiona entre 
el seu dit polze

 i la resta de dits, i el fa girar unes 
quantes vegades seguides. A la Fira li 
havien mostrat que els tapers realit-
zaven aquesta rotació per saber l’ori-
gen i la qualitat del suro. Quan des-
cobreix que el tap prové de Portugal, 
agafa la novel·la visiblement molest  i 
li diu a la Seminova que se’n va al hall 
a llegir-la.

Josep Ferrer Serra

Microrelats de cinema

Des de Rússia 
amb amor

Si necessites entrades les pots de-
manar per Whatsapp al 637 83 88 
02 i te les farem arribar.

Feu-ne difusió. El motiu s’ho val.
Moltes gràcies.

Grup de Teatre Cassanenc

La sala de La Coma és 
del poble de Cassà de 

la Selva
Doncs si la sala de La Coma és del 

poble, que segueixi així i diguem NO 
a la concessió de la mateixa a “Cai-

xabank”.
En tot cas si les coses del poble sòn 

del poble, haurien de ser els Cassa-
nencs qui ho decidissin.

No ha passat l’ajuntament uns fu-
lletons amb uns pressupostos partici-
patius, uns fulletons on el poble podia 
opinar (dins uns conceptes ja gesti-
onats per ells en primera instància) 
en què podia l’ajuntament gastar els 
“nostres” diners?.

Doncs això, per què l’ajuntament no 
posa a votació popular si llogar o cedir 
o el que sigui o no la sala de la Coma 
a Caixabank ?

F. Vilahur
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Diuen els lectors Opinió

No es pot tornar enrera,
perquè la vida empeny endavant,
potser es tracta de buscar drece-

res,
per  poder, el destí, encarar.

Vola tothom amb les mateixes ales,
els móns del que és ideal,

Apurant els plaers i els somnis
per tornar a la realitat...

Mentrestant un cel blau i estrellat,
brilla amb força a la immensitat.
La vida es bella, ja ho veuràs,
entendràs l’amor i l’amistat...

Imagina i fantasia,
sense por a l’adversitat,

despertant entre les flors
de una gespa primaveral.

M. Carme Ariza

El meu racó

La felicitat

Per tal de complir amb els criteris de 
salut pública que aconsellen restringir 
la mobilitat de la població mentre duri 
la pandèmia del coronavirus, l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya (ATC) ha 
posat en marxa dues noves iniciatives 
adreçades a millorar els serveis que 
ofereix i acostar-los a la ciutadania. 
D’una banda, ha ampliat els canals de 
pagament a disposició dels ciutadans 
al llarg de tot el territori, a través de 
la xarxa d’oficines informatitzades de 
Correus; i, de l’altra, ha activat un 
nou dispositiu –“L’ATC us truca”- que 
permetrà als contribuents presentar 
determinades declaracions telefònica-
ment.

Així, des del dilluns 5 d’octubre els 
contribuents poden utilitzar qualsevol 
de les 2.393 oficines postals que Cor-
reus té distribuïdes per tot l’Estat, es-
pecialment les 315 oficines informa-
titzades que hi ha arreu de Catalunya, 
per ingressar l’import de les seves 
liquidacions a l’ATC.

D’acord amb el Conveni subscrit en-
tre l’Agència Tributària de Catalunya i 
la Sociedad Estatal Correos y Telégra-
fos, el pagament dels tributs o altres 
ingressos de dret públic, la gestió re-
captatòria dels quals correspongui a 
la Generalitat o li hagi estat atribuïda 
o encomanada per altres ens i admi-
nistracions públiques, es podrà fer 
efectiu mitjançant un gir postal en la 
modalitat d’ingrés en un dels comp-
tes dels quals l’ATC sigui titular en les 
seves entitats col·laboradores. Prope-
rament, s’hi podran pagar també au-
toliquidacions.

El pagament del tribut o l’ingrés de 
dret públic es considerarà efectuat en 

L’ATC activa un dispositiu per ajudar els contribuents a presentar 
declaracions per telèfon i obre un nou canal a través de Correus 

L’Agència Tributària de Catalunya aposta per 
reduir desplaçaments durant la pandèmia

la data en què el gir postal sigui im-
posat pel client de Correus, amb inde-
pendència de la data en què els fons 
siguin ingressats en un compte de 
l’ATC. Correus cobrarà als seus clients 
la tarifa fixa estipulada per al servei de 
gir amb l’Agència Tributària de Catalu-
nya (actualment 1,95 €/gir).

L’AUTOLIQUIDACIÓ DELS
 IMPOSTOS DE TRANSMISSIONS 
I DONACIONS, PER TELÈFON
D’altra banda, l’Agència ha activat el 
dispositiu “L’ATC us truca”, amb un 
equip de 20 professionals tributaris 
que es posen a disposició de la ciu-
tadania per ajudar-los a presentar les 
declaracions tributàries per telèfon. El 
contribuent que vulgui rebre aquest 
servei ha de demanar cita prèvia a 
través del telèfon 93 551 51 51, 
dins l’horari de 8:30 a 14 h (excepte 
dissabtes i festius). Un cop compro-
vat que, efectivament, l’autoliquidació 
es pot fer per telèfon, un tècnic de 

l’ATC es posarà en contacte amb el 
sol·licitant per informar-lo de la docu-
mentació que necessita per poder fer 
l’autoliquidació i donar-li dia i hora per 
a la cita prèvia telefònica.

Les autoliquidacions que es poden 
tramitar per telèfon són les transmis-
sions de vehicles usats (model 620), 
tret de les transmissions d’embarcaci-
ons usades i dels vehicles que no figu-
rin a l’Ordre que anualment publica el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, les transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats 
(model 600) i les donacions (model 
651). Les transmissions patrimonials 
i les donacions només es podran fer 
per telèfon quan l’operació s’hagi for-
malitzat en un document notarial i la 
cita prèvia s’haurà de demanar trans-
correguts 10 dies des de la signatura 
del document (és el termini que té la 
notaria per fer arribar a l’ATC la fitxa 
notarial).

ATC
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Opinió Diuen els lectors

Economia d’estar per casa (118)

La revolució R(USA)
El president Trump (Donald 
per als amics) torna a mos-
trar el seu perfil més agres-
siu, ara que s’acosta el mo-
ment de la seva reelecció; no 
és que jo en dubti que sortirà 
guanyador i a més per una 
àmplia majoria, però sí que 
ha deixat clar que no pensa 
perdre. I això és molt seriós, 
no solament per als 250 mi-
lions de nord-americans, sinó 
per a la resta de la humani-
tat.

La fins ara primera econo-
mia mundial està a punt de 
deixar la cadira, la crisi de la 
Covid-19 els  porta a situacions mai conegudes des del 
crac del 29. Amb unes xifres de defuncions i contagis a 
l’altura de la magnitud del país, s’enfronta a un horitzó 
poc engrescador, producte de la seva disbauxa con-
sumista i política d’explotació colonial extremadament 
agressiva i de conseqüències devastadores per als “co-
lonitzats”.

Donem un cop d’ull al panorama. Les xifres d’atur 
s’han disparat, tenint en compte que la protecció per 
als sense feina és molt precària o inexistent. La gestió 
de la pandèmia ha estat un desastre, entre altres co-
ses perquè el sistema de salut pública gairebé universal 
que havia propiciat Obama, es va liquidar. És compres-
sible que a l’amic Donald el preocupés ben poc. Qui té 
diners es cura. Aquesta és la màxima que presideix el 
seu programa sanitari.

Per altra banda, malgrat que la reserva federal no 
para d’imprimir bitllets, el país ha basat tota la seva 
economia, que encara és molt potent, en la indústria 
militar i les empreses tecnològiques. Però clar, resulta 
que els compradors paguen en dollars, i d’això ja en 
tenen els que volen.

En l’aspecte militar, malgrat el seu estratosfèric pres-
supost estatal, no satisfà les ànsies dels industrials de 
l’armament, i això comporta que, l’anunciada retirada 
de tropes d’Alemanya, Afganistan i altres territoris, 
obrin la porta a companyies paramilitars privades que 

rebran subvencions mil milio-
nàries per a mantenir la pre-
sencia en els conflictes, sense 
haver d’assumir cap respon-
sabilitat per part de l’estat.

En l’aspecte tecnològic, les 
grans empreses de Silicon Va-
lley , que han dominat el món 
digital des del 1980, ara te-
nen competidors xinesos i sud-
coreans que els hi passen la 
mà per la cara, i només decisi-
ons polítiques proteccionistes, 
com ara la prohibició a Huawei 
per a desplegar la tecnologia 
5G, o el boicot al Tik tok els 
poden mantenir, però el poten-

cial dels orientals és imparable i s’acabarà imposant. 
Això sí que els fa por.

L’altra gran indústria exportadora, l’agrícola, ha dei-
xat de ser competitiva en l’àmbit mundial, on països 
asiàtics, africans o la mateixa Rússia, estan posant al 
mercat productes agrícoles a molt millor preu, des-
muntant el semi monopoli dels americans en aquest 
terreny.

I ara direu a què ve a parlar dels USA, puix que com 
a colònia virtual que som, ens estan donant dia si, dia 
també (des)informació exhaustiva maquillada, sobre 
l’estat de la metròpoli i els seus capitostos. La llàstima 
és que tampoc ens deixen votar.

És cert que surti qui surti de les eleccions del novem-
bre ens afectarà, i molt, com ja comentava fa quatre 
anys en aquesta mateixa secció.

He de dir que, malgrat tot, els fets han superat, per 
dolents, les expectatives que tenia de l’amic Donald.

Difícilment trobaríem un personatge tan poc amable, 
desassenyat i irresponsable com aquest home, capaç 
de declarar una guerra mundial per Twitter.

Però com solen dir, amb la mà al pit,” és el nostre 
president”.

Nosaltres, ara mateix no tenim ni això.

J. H.
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El govern municipal ha iniciat l’expedient 
per tal de poder llogar, segons ens ha 
informat el mateix govern, la sala d’ex-
posicions de l’antic ajuntament vell de 
la Plaça de la Coma a l’entitat bancària 
“la Caixa”.

Cal recordar que aquesta sala no té 
un ús només com a Sala d’Exposicions 
o com a seu d’un Col·legi Electoral, tal 
com comenta la memòria de l’alcalde 
per justificar la oportunitat i la neces-
sitat de la desafectació d’aquest espai 
per tal de poder-lo llogar a la Caixa. 

Les dades dels serveis tècnics de 
l’ajuntament demostren que només els 
anys 2018 i 2019 es va utilitzar aquest 
espai més de 200 dies per part d’en-
titats diverses, empreses, veïns, i pel 
propi ajuntament fent exposicions, ca-
saments civils, actes culturals, o actes 
diversos. De fet, de manera freqüent, 
amb fires, la festa major o altres jor-
nades, la sala d’exposicions de l’ajunta-
ment vell, les sales i equipaments de 
Can Trinxeria i la Sala Galà es solen uti-
litzar de forma simultània. 

Els espais disponibles per la realitza-
ció d’exposicions i actes de petit format 
al municipi com reunions d’entitats, 
xerrades, o conferències són limitats 
en el nostre poble i la pèrdua d’un es-
pai com el de la sala d’exposicions de 
l’ajuntament vell de la plaça de la Coma 
representarà disposar de menys espais 
disponibles.   

La nostra proposta, exposada ja amb 
anterioritat, és la conversió de l’ajunta-
ment vell en un espai per les entitats 
del municipi, amb sales de reunions, 
espai per desar documentació o poder 
realitzar trobades i actes. Aquesta con-
versió es podria fer un cop els serveis 
socials i el jutjat de pau, ubicats actual-
ment a l’espai de l’antic ajuntament de 
la plaça de la Coma, es puguin traslla-
dar tal com estava previst, a l’edifici de 
Can Trinxeria, complint amb totes les 
mesures d’accessibilitat necessàries.

Per altra banda, els ingressos que 
s’obtinguin del lloguer de la sala no justi-
fiquen la “pèrdua” d’aquest espai. L’ajun-
tament de Cassà està, de moment, 
sanejat econòmicament. Fins i tot el go-
vern actual s’ha pogut permetre la re-
núncia d’alguna petita part dels ingres-
sos municipals. Per tant l’ajuntament, 
tal com reconeix el mateix govern, no té 
problemes econòmics que justifiquin la 
necessitat de prescindir de part del pa-
trimoni públic o d’haver de llogar espais 
públics a llarg termini a una entitat ban-
cària per obtenir uns petits ingressos.

La passada legislatura l’entitat ban-
cària ja va plantejar la seva voluntat 
d’utilitzar l’espai de l’ajuntament vell. 
Finalment en va desistir, un cop el go-

vern d’Esquerra Cassà va expressar la 
seva voluntat que aquest edifici es po-
gués destinar a les entitats de Cassà i 
la cultura. 

Demanem al govern municipal que 
reconsideri aquesta actuació, i aposti 
per la futura rehabilitació de l’espai de 
l’ajuntament vell, per posar-lo a disposi-
ció de la cultura i de les entitats del mu-
nicipi abans de cedir aquest espai a una 
entitat bancària, perdent a la pràctica 
la possibilitat d’utilitzar aquesta depen-
dència municipal.

PROBLEMES GREUS EN LA 
NETEJA DEL POBLE I INACCIÓ 
DEL GOVERN MUNICIPAL: CAL 
UN CANVI DE MODEL.
Duem molts mesos que de manera 
massa freqüent es produeixen proble-
mes greus en la neteja del municipi, 
abocaments incontrolats que sovint 
passen diversos dies a la via pública i 
dia rere dia se’n produeixen de nous.

A això s’hi afegeix una falta de man-
teniment de parcs i jardins, herbes als 
carrers, i fins i tot una manca de neteja 
als parcs infantils, que en una època 
com l’actual cal tenir més en compte.

L’incivisme d’alguns ciutadans és un 
fet recurrent i un dels factors que expli-
ca l’estat actual de la via pública contra 
el qual tots els governs han de prendre-
mesures de manera persistent. 

Les mesures coercitives en forma de 
sancions i multes a la ciutadania incívi-
ca són necessàries, però hem de ser 
conscients que és impossible que hi 
hagi un agent de policia davant de cada 
ciutadà que llenci una cosa fora de lloc 
o faci un abocament.

Abans d’arribar a les sancions o jun-
tament amb elles s’han de tirar enda-
vant d’altres mesures tant o més efi-
caces per tal de millorar l’objectiu final: 
uns carrers i places de Cassà nets i 

agradables.
Per un costat s’han de seguir fent 

campanyes cíviques dirigides a la ciu-
tadania per anar-la sensibilitzant de la 
importància del reciclatge dels diver-
sos residus, d’utilitzar els contenidors 
adequadament, d’utilitzar el sistema 
de recollida de mobles vells que ofereix 
l’ajuntament els dijous al matí, d’utilit-
zar la deixalleria els dies feiners... Així 
ho vàrem fer l’anterior legislatura amb 
diverses campanyes de sensibilització 
que varen arribar a totes i cadascuna 
de les cases i a totes les escoles, en-
ganxant la informació sobre com reci-
clar correctament als mateixos conte-
nidors, amb la utilització d’agents cívics, 
i amb converses amb entitats diverses, 
entre moltes d’altres accions.

Per un altre costat cal impulsar un 
canvi de model que dificulti que es pu-
guin realitzar abocaments i aquest mo-
del és el de la recollida de residus porta 
a porta. Tots els grups polítics sempre 
ens hi hem mostrat a favor, i ara que la 
majoria de municipis del gironès fan al 
canvi cap aquest sistema de recollida 
seria el moment idoni per fer-ho. 

Aquest sistema a més està demos-
trat que incrementa el percentatge de 
reciclatge, i s’acabarien les concen-
tracions de residus o abocaments en 
les àrees de contenidors, simplement 
perquè amb la recollida porta a porta 
es pot plantejar l’eliminació del conte-
nidors. El model de recollida i gestió 
d’escombraries i residus actual és un 
model obsolet. Cap municipi que hagi 
començat a utilitzar la recollida porta a 
porta fins a dia d’avui ha fet marxa en-
rere, ens hi posem?  

Cal prendre mesures i actuar, i quan 
calgui, sancionar. Però sobretot cal un 
canvi de model, que avanci cap a un po-
ble que recicli més i més net.

Secció local d’Esquerra Cassà

JxCat i el PSC de Cassà volen llogar la sala d’exposicions 
municipal de la plaça de la Coma a “la Caixa”
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Aquest mes de setembre s’ha for-
malitzat la compra amb l’escriptura 
pública de la casa i el magatzem de 
can Burset, situada entre el c/ Nou i 
el c/ Girona, de 605 m2 construïts i 
que dona tota la façana est a la plaça 
mossèn Cinto Verdaguer. Un espai al 
centre del poble que donarà resposta 
a la manca d’aparcaments en aquesta 
zona i que facilitarà l’accés als veïns i 
als comerços propers. 

Aquesta reivindicació veïnal ja s’ar-
rossega des de fa molt de temps 
sobretot després de les obres de 
millora d’alguns carrers del centre 
que han comportat l’eliminació de 
diversos aparcaments públics que hi 
havia. Som del parer que amb aques-
ta adquisició i la posterior adequació 
com a zona d’aparcament veurem 
millorat l’accés a la zona centre del 
poble i com no, alliberarem un gran 
espai, amb una edificació vella i que 
necessitaria una gran inversió per re-
formar-la.

La compra de la casa i del magat-
zem annex s’ha anat treballant des de 
finals de l’any passat  amb la família 
i ja es va fer una reserva de crèdit 
per a questa finalitat a través de la 
partida d’Inversions Financerament 
Sostenibles corresponents a l’exercici 
pressupostari 2019. El cost d’aques-
ta operació és de 278.915 euros. 
Una quantitat molt inferior a la que 
s’havia posat sobre la taula en la legis-
latura passada. Hi ha hagut una rebai-
xa molt substancial que ha propiciat 
l’oportunitat per fer l’acord.

Amb l’adquisició d’aquesta finca el 
poble guanya m2 en el centre del po-
ble. Una zona que ha de tornar a re-
cuperar el moviment comercial i que 
ha de ser una atracció pels inversors 
per adquirir i reformar les finques que 
ara es troben tancades. Creiem que 
amb aquesta compra pot haver-hi un 
punt d’inflexió per la millora de tota 
aquesta part del poble. 

I com no, també és una aposta de 
futur. Com que és patrimoni del poble, 
si d’aquí uns anys la mobilitat del poble 
canvia o es creu que aquesta parcel·la 
pot donar resposta a alguna demanda 
que sorgeixi, se’n podrà canviar l’ús. 
Sigui com sigui Cassà hi guanya.

POSSIBILITAT DE LLOGUER 
D’UNA SALA 
Des de fa molts anys que es parla de 
racionalitzar els espais municipals i de 
dotar-los de contingut, per donar de 
la millor manera els serveis segons 
les necessitats que sorgeixen.

Un bon exemple el tenim quan es 
va comprar la Sala Galà per poder-hi 
fer la Biblioteca i les escoles de Mú-
sica i Art.  Es tenia clar des de bon 

Opinió La Veu dels Partits / JxC

Augmentem el patrimoni per destinar-lo a aparcament

començament què s’hi volia fer i s’ha 
sabut emplenar de cap a peus, per 
a activitats culturals. Un altre exem-
ple d’aquesta voluntat de dotar de 
contingut un espai municipal és can 
Trinxeria. Inicialment es va reformar 
per ubicar-hi espais de divulgació del 
món sardanista i del suro i tot just en 
la passada legislatura va començar 
a obrir les portes per concentrar-hi 
l’Àrea de Promoció Econòmica, el 
Coworking  i espais per a actes cultu-
rals. Nosaltres volem fer un pas més 
i concentrar-hi la majoria de serveis 
destinats a les persones: els Serveis 
Socials, Ciutadania, Habitatge, Pro-
moció Econòmica, el Coworking, el 
Jutjat de Pau. I a més, disposar d’es-
pais per a exposicions, xerrades i ac-
tes culturals. Amb aquesta aposta, el 
centre del poble continuarà i augmen-
tarà el dinamisme social.

En aquest moment ens trobem que 
tenim l’àrea de Serveis Socials i el jut-
jat de Pau a l’antic ajuntament vell de 
la plaça de la Coma, que no reuneix 
els mínims indispensables per a po-
der donar un bon servei. A part de 
les barreres arquitectòniques, el de-
teriorament de la mateixa estructura 
i les deficiències en les instal·lacions 
no hi ha suficient espai per a donar 
uns serveis amb els mínims indispen-
sables. L’opció de traslladar aquests 
serveis i d’altres que es donen actu-
alment a l’edifici de l’Escorxador (Ciu-
tadania i Habitatge) en un sol punt, 
sembla ser l’idea més acceptada pels 
diferents partits polítics representats 
a l’Ajuntament. I així s’han manifestat 
en diversos Plens. És a dir, cal que re-
organitzem tots aquests serveis, més 
a munt esmentats, i els concentrem 
a can Trinxeria. 

Per avançar el tema s’ha demanat 
un avantprojecte d’ordenació dels di-

ferents espais en les tres plantes que 
es disposen i s’ha presentat aquest 
projecte a la línia de subvenció del 
PUOSC. Malauradament no ha rebut 
el vistiplau i no ha sigut subvencionat. 
Haurem de buscar altres recursos 
econòmics per fer-hi front.

Al mateix temps hi ha la demanda 
per part d’una entitat bancària de llo-
gar l’antiga sala de plens de l’Ajunta-
ment vell, una sala de 50 m2. Quan 
diem lloguer vol dir que no es ven i 
per tant que el poble no perd patrimo-
ni. L’ús que es fa d’aquesta sala pot 
traslladar-se sense cap mena de pro-
blema al mateix edifici de can Trinxeria 
i per tant no es perd cap espai per 
aquesta finalitat.

Entendre’s amb una empresa, en 
aquest cas una entitat bancària, per 
què puguin créixer i poder donar més 
bon servei no hauria de ser un pro-
blema en cap cas. Al contrari, amb la 
terrible situació econòmica que estem 
patint durant tot aquest 2020 i sem-
bla que patirem l’any 2021 entendre’s 
amb empreses que volen invertir en 
el nostre poble és més que justificat. 

El poble de Cassà no perd res, ja 
que l’espai per fer reunions, presenta-
cions o exposicions pot traslladar-se 
a un altre edifici amb molt més espai 
i més comoditats. Obrir moltes por-
tes cada dia representa una despesa 
molt gran i si podem tancar-ne alguna 
per concentrar serveis en un sol lloc 
amortitzarem la inversió més ràpida-
ment i estalviarem recursos públics.

En la discussió per tancar l’acord 
amb l’entitat bancària demanem que 
es torni l’espai de la mateixa manera 
que s’ha trobat i pel que fa al preu del 
lloguer tenim clar que aquest ha de 
servir per tirar endavant el projecte 
de rehabilitació d’aquest mateix edifi-
ci. 

La nova finca adquirida per l’Ajuntament
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UN ESFORÇ ECONÒMIC QUE 
RESPON A UN COMPROMÍS 
SOCIAL
Degut als efectes directes que està 
provocant la pandèmia als veïns i veï-
nes de Cassà, s’han preparat tota una 
sèrie de subvencions per ajudar, dins 
de les limitacions econòmiques que té 
l’Ajuntament, a aquells més afectats. 

Amb aquestes línies de subvenció 
l’Ajuntament té previst disposar d’uns 
300.000€ per a aquesta finalitat. 
Mai ens havíem trobat en una situació 
de crisis sanitària, social i econòmica 
com aquesta i tenim clar que hem de 
fer tot el possible per què tothom en 
pugui sortir beneficiat.

Aquest mateix mes s’ha posat en 
marxa el període de tramitació de 
subvencions per a gestionar les aju-
des COVID-19. En concret es tracta 
de tres accions: 

1. Subvenció a les empreses obliga-
des a tancar per l’estat d’alarma.

2. Subvenció a les persones afec-
tades per ERTO o que han perdut la 
feina arran de la Covid 19.

3. Campanya “Compra a Cassà”, 
en col·laboració amb la Unió de Boti-
guers de Cassà, per tal de donar un 
suport a la reactivació comercial del 
nostre municipi. 

Aquest mes d’octubre s’ha obert el 
període d’inscripció als comerços per 
tal de poder  inscriure’s a la campa-
nya Compra a Cassà. La mecànica de 
la campanya és senzilla: els comerços 
que ho desitgin podran inscriure’s a 
la campanya de promoció a través 
d’un formulari web a la pàgina www.
cassa.cat/compraacassa. Paral-
lelament, les llars de Cassà rebran 
un sobre amb dos vals de compra: un 
per valor de 5€ per comprar en 
establiments d’alimentació i un per 
valor de 15€ per comprar en la 
resta d’establiments del municipi. 
Aquests vals es podran bescanvi-
ar únicament en els establiments 
adherits a la campanya, que re-
bran una identificació a tal efecte. 
Per tal de poder gaudir dels vals, 
s’haurà de presentar el val i un 
document acreditatiu conforme la 
persona resideix a l’adreça impre-
sa en el val. 

Pel que fa a les dues subvenci-
ons restants, s’ha obert període 
de tramitació del 13 d’octubre al 
13 de novembre. 

La tramitació es pot fer online, 
tot i que també es permetrà la 
seva tramitació de forma presen-
cial a través de l’Àrea de Promoció 
Econòmica.  Els imports màxims a 
percebre seran de 200€ en el cas 
de les persones afectades per una 
ERTO i de 500€ en el cas de les 
empreses obligades a tancar per 
l’estat d’alarma. Es pot consultar 

la informació referent a aquestes sub-
vencions a www.cassa.cat/subvenci-
ons sota l’apartat “subvenció per a la 
reactivació de comerços  i empreses 
de Cassà de la Selva afectades per la 
Covid-19” i “subvenció per a persones 
treballadores per compte d’altri afec-
tades per al Covid-19”. 

En ambdós casos s’ha intentat que 
la documentació requerida fos la mí-
nima per tal de facilitar la tramitació 
d’aquestes subvencions. Els passos a 
seguir son els següents: 

- Omplir el document de sol·licitud 
de la subvenció que trobareu a www.
cassa.cat/subvencions

- Preparar la documentació reque-
rida

- Fer una instància genèrica (troba-
reu l’enllaç per fer-ho a www.cassa.
cat/subvencions) adjuntant la sol-
licitud de la subvenció i la documenta-
ció requerida. 

Un cop finalitzat el període de tra-
mitació, es procedirà a la tramitació 
dels pagaments d’aquestes subvenci-
ons. 

 
LA NETEJA ÉS UN TEMA 
IMPORTANT PER RESOLDRE
Com que és un tema molt delicat i 
molt susceptible de fer males inter-
pretacions o manipulacions de mane-
ra lleugera és bàsic que expliquem en 
quina situació ens trobem a dia d’avui.

En data 1 d’octubre de 2009, amb 
govern d’ERC, es va aprovar l’expedi-
ent i els plecs de clàusules adminis-
tratives i de prescripcions tècniques 
del concurs per a l’adjudicació de la 
gestió indirecta del servei públic de re-
collida i transport de residus urbans i 
del servei de neteja viària. 

Previs els tràmits corresponents, 
en sessió plenària de 12 de juliol 
de 2010 es va elevar a definitiva la 
proposta d’adjudicació del servei a 
favor de l’entitat mercantil CESPA, 
SA. Aquest acord va ser anul·lat per 
sentència del Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu núm. 1 de Girona, posteri-
orment confirmada en via de recurs 
d’apel·lació per la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en la sen-
tència núm. 841/2015, de 30 de 
desembre de 2015. 

Aquests pronunciaments judicials 
obligaven l’Ajuntament a retrotraure 
les actuacions de la licitació fins a 
la constitució de la mesa de contra-
ctació, per tal que aquesta proposés 
l’adjudicació del contracte de forma 
motivada, atenent al dictamen pericial 
practicat en les actuacions del recurs 
contenciós administratiu. És a dir 
s’havia de donar una puntuació dife-
rent a la que s’havia donat segons el 
jutge. Aquesta nova puntuació donava 
com a guanyadora de la licitació l’em-
presa SELSA, SA.

En execució d’aquesta sentència, i 
després dels tràmits pertinents, el ple 
municipal, en sessió de 18 de setem-
bre de 2017 va elevar a definitiva l’ad-
judicació provisional del servei a favor 
de la mercantil SELSA SA.

Si bé les entitats CEPSA i AJ RUZ 
van interposar recursos administra-
tius especials en matèria de contra-
ctació, en el seu moment, aquests 
van ser desestimats per acord del Ple 
municipal de 5 de setembre de 2017. 
El recurs interposat contenciós admi-
nistratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, per part 
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de CEPSA, va finalitzar 
amb el desistiment del 
mateix i es van arxivar 
les actuacions d’acord 
amb la interlocutòria 
d’1 de febrer de 2018. 
Per tot el que s’ha ex-
posat, aquesta adju-
dicació, feta a SELSA, 
constitueix un acte 
ferm.

D’aquesta manera, 
el contracte de gestió indirecta del servei públic de reco-
llida i transport de residus urbans i del servei de neteja 
viària de Cassà de la Selva va ser atorgat en data 1 de 
gener de 2018, d’acord amb el ple de clàusules admi-
nistratives i prescripcions tècniques aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 1 d’octubre de 2009, per un import 
de 734.988,80 €/any (IVA inclòs). Per tant adjudiquem 
un servei amb unes condicions de més de 8 anys de dife-
rència. La realitat del poble no és la mateixa i les necessi-
tats tampoc. 

Com que la formalització del contracte va tenir lloc el dia 
1 de gener de 2018 aquest serà vigent fins l’1 de gener 
de 2026.

Per altra banda, la prestació del servei de recollida i 
transport de les fraccions selectives de vidre, paper i en-
vàs és delegada per conveni al Consell Comarcal del Giro-
nès, qui ho presta de forma indirecta a través de l’entitat 
URBASER.

Pel que fa al percentatge de recollida selectiva de residus 
a Cassà de la Selva durant l’any 2019 és, segons dades de 
l’Agència Catalana de Residus, del 48’59%, i el percentat-
ge de reciclatge és aproximadament del 38’87%. Aquest 
percentatge queda lluny del 50% que exigeix la normativa 
europea dictada en aplicació de les directives comunitàries 
aplicables.

La insuficiència del percentatge assolit és corroborada 
per dos dictàmens tècnics encarregats per l’Ajuntament: 
la “Diagnosi del servei de recollida i valoració d’alternatives 
als sistemes actuals de recollida selectiva a la comarca del 
Gironès”, efectuat per l’empresa consultora LA VOLA el 
desembre de 2018 i l’”Estudi de viabilitat per la implantació 
de la recollida porta a porta a Cassà de la Selva”, elaborat 
per la consultoria ambiental SPORA l’octubre de 2019.

Ambdós estudis, després de fer una anàlisi del siste-

ma actual de recollida 
en contenidor i dels 
seus resultats, i ha-
vent elaborat diferents 
projeccions en virtut 
de diversos possibles 
escenaris de futur, re-
comanen el canvi del 
sistema actual per un 
sistema de recollida 
porta a porta. Es té 
clar que aquest siste-
ma és el més efectiu i 
és el que hem d’acon-
seguir tenir.

Per tant, no val a dir 
que nosaltres no hem 
fet res, per què amb 
anterioritat, d’altres 

tampoc han fet res per canviar-ho. Aquesta és la situació 
que ens hem trobat i que tenim la voluntat de modificar fins 
on puguem. Continuar amb el mateix sistema de recollida 
de residus no ens porta enlloc. No és viable econòmica-
ment. Cada any el cost del servei augmentarà, igual que 
el cànon que paguem per portar les deixalles a Solius. Per 
tant, hi ha dues coses que sí que podem fer: actuar amb 
més civisme i que tothom recicli de manera selectiva a 
casa seva.

Estem estudiant com fer per fer tenir un poble més net, 
més sostenible i més ajustat als models que funcionen i 
que obliga la UE. Això passa per valorar molt bé les dife-
rents possibilitats de gestió, les possibilitats jurídiques que 
podem utilitzar i per sobre de tot, saber el cost que repre-
senta el canvi de model.

INHABILITACIÓ DEL MHP QUIM TORRA
La sala penal del Tribunal Suprem va confirmar, el passat 
28 de setembre, la sentència que havia dictat el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya va condemnar a un any i 
mig d’inhabilitació per càrrec públic al Molt Honorable Pre-
sident Quim Torra. Aquesta sentència és una nova mostra 
de la decadència de la democràcia espanyola que se situa 
a anys llum d’altres països de la Unió Europea.

La sentència del TSJC condemna Torra per negar-se de 
forma “contundent, reiterada i obstinada” a acatar les or-
dres de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar llaços 
grocs i la pancarta a favor de la llibertat dels presos polí-
tics del Palau de la Generalitat durant la campanya electo-
ral de l’abril del 2019. D’aquesta manera es convertirà en 
el primer president apartat en l’exercici del càrrec.

Aquesta decisió no deixa de ser un altre atac més a la 
llibertat d’expressió, a la democràcia i a la sobirania del 
poble de Catalunya. Es menystenen els drets fonamentals.
Com es pot inhabilitar un president d’un país per una pan-
carta? És un fet insòlit que exemplifica altra cop la politit-
zació de la justícia. Que els tres darrers presidents de la 
Generalitat de Catalunya d’un territori de la UE hagin estat 
represaliats o destituïts és una anomalia total i absoluta.

Davant d’aquest embat cal una lluita compartida i conjun-
ta per l’amnistia i per avançar cap a l’autodeterminació. Hi 
ha gairebé 3.000 persones que han estat perseguides per 
la justícia des del 2017, és imprescindible aquest treball 
conjunt per canviar l’estatus en el que vivim.

Altra vegada ens treuen un president i ens obliguen a 
anar a les urnes. Reflexionem bé amb aquells que tenim al 
davant. La manipulació de la voluntat d’un poble que escull 
els seus representants de manera democràtica a través 
del vot està en perill en qualsevol moment.

Molta salut a tothom!

Secció local de Junts per Cassà

Els voluminosos al carrer 
quan no toca no és la millor 

imatge ni el civisme que s’ha 
de tenir.

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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Ple Municipal Cassà al dia

El treball que es va iniciar fa tres anys 
per  fer la valoració dels llocs de feina 
de l’Ajuntament de Cassà i que entre 
altres coses havia de servir per regular 
les retribucions dels empleats locals, fi-
nalment ha quedat en un no res i s’hau-
rà de fer de nou segons un decret d’al-
caldia del qual es va informar en el ple 
del mes de setembre. 

Un decret d’alcaldia va resoldre dei-
xar sense efecte l’expedient de valora-
ció de llocs de treball.  Mundet va re-
cordar que el 2017 es va contractar 
una empresa per tal que fes el procés 
de valoració dels llocs de treball, tasca 
que va finalitzar el 2020 i que estava 
pendent de l’acord entre ajuntament i 
comitè d’empresa. L’alcalde va explicar 
que van incloure’s dos informes desfa-
vorables dels departaments de recur-
sos humans i  de secretaria municipals 
i per la qual cosa es considera que no 
correspon aplicar les conclusions de 
l’estudi i es deixa sense efecte. Mundet 
va explicitar que “aquest equip de go-
vern té ganes de continuar el treball ini-
ciat i aprofitar el que es pugui d’aquest 
estudi” per donar sortida  a la necessi-
tat de tenir una valoració  dels llocs de 
treball de l’Ajuntament de Cassà. Tam-
bé va explicar que s’havia  explicat la 
resolució als treballadors i comitè i va 
recordar que  les bases amb les que  va 
començar la valoració no són vàlides; 
però hi havia la voluntat de resoldre la 
situació. 

Des de l’equip d’Esquerra a l’oposició, 
Pau Presas va lamentar que el procés 
hagués quedat aturat i va demanar  
l’informe que en justificava aquest pas 
enrere. Presas va remarcar que l’estu-
di dels llocs de treball és un document 
complex en el qual hi han participat tres 
secretaris i dos responsables de Recur-
sos Humans de l’Ajuntament de Cassà 
i que s’havia utilitzat el mateix model 
emprat a la Diputació de Barcelona i 
aprovat pels sindicats majoritaris. Per 
l’oposició aquesta aturada podria signifi-
car una frustració  dels treballadors i es 
van  prestar a donar suport per trobar 
solució al punt problemàtic tota vegada 
que consideren que és un document 
molt important i que podria ser molt bo 
per a l’Ajuntament de Cassà i de justícia 
per als treballadors. 

El regidor del PSC, Marià Montsunyer 
va donar suport a la decisió presa re-
cordant que l’origen del conflicte eren 
uns informes tècnics aliens a l’equip de 

El govern anul·la l’estudi de 
valoració dels llocs de treball

Dos informes invaliden la feina feta durant tres anys

govern i que estaven disposats a treba-
llar per resoldre’ls.

PAGA EXTRA ALS TREBALLA-
DORS DEL GERIÀTRIC
Segons va informar l’alcalde de Cassà, 
Robert Mundet, en el ple, els treballa-
dors i treballadores de la Residència 
Sant Josep de Cassà, rebran una paga 
extra de 900 € per compensar la seva 
dedicació durant la crisi sanitària provo-
cada per la Covid-19.

A més dels auxiliars de geriatria i di-
plomats d’infermeria, també cobraran 
la totalitat dels 900€ els equips tècnics 
de les residències (directores, fisiotera-
peutes, psicòlegs, treballadors socials, 
terapeutes ocupacionals...), i el perso-
nal indirecte (neteja, bugaderia, cuina, 
manteniment i administratiu). 

L’ajut és un complement establert en 
la resolució TSF/2193/2020 de 9 de 
setembre, de mesures extraordinàries 
en matèria de personal de la Generali-
tat, per compensar la dedicació del per-
sonal de les residències durant la crisi 
sanitària provocada per la Covid-19.

Segons informa l’Ajuntament de Cas-
sà, tot el personal de les 7 residències 
gestionades per SUMAR -gestora de la 
de Cassà- rebrà aquesta paga extra que 
suposarà per SUMAR una despesa ad-
dicional de 130.000,00€. La direcció 

de SUMAR va portar al Consell d’Admi-
nistració de mitjans d’octubre l’aprova-
ció dels següents 2 acords: Comple-
mentar el pagament de 500,00€ a 
900,00€  a les directores de les re-
sidències i els altres tècnics com fisio-
terapeuta, psicòleg, treballador social, 
terapeuta ocupacional. I aprovar el pa-
gament de 900,00€ al personal indi-
recte que queda fora de la Resolució 
(personal de neteja, bugaderia, cuina, 
manteniment i administratiu). 

Aquesta decisió s’ha acordat conjun-
tament amb els Ajuntaments titulars de 
cadascuna de les residències. En el cas 
de Cassà, la informació facilitada per 
l’equip de govern va ser rebuda favora-
blement per l’oposició.

COMPRA DE CAN PARERA
En el ple de setembre també es confi-
mà  la compra de la finca de Can Parera 
(casa i nau adjacent) que serà enderro-
cada per destinar l’espai a aparcament.

Mundet va explicar que s’havien pa-
gat 278.915€  per l’adquisició del bé i 
va remarcar que en aquest cas  el nou 
aparcament no serà en un espai de llo-
guer sinó de compra i per tant quedarà  
com a bé municipal. L’alcalde va des-
tacar que amb aquesta adquisició es 
destinarà un bon espai d’aparcaments 
al centre del poble i que s’adequarà ben 

L’equip de govern vol llogar la Sala de la Coma, que fins ara es feia servir per a sala d’esxposicions, 
entre altres activitats.
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Cassà al dia Ple Municipal

Temes tractats al ple ordinari del mes de setembre:
1 Aprovació acta anterior  30/07/2020; aprovada per unanimitat.
2 Decrets d’alcaldia núm. 2020/1315 al 2020/1621. Es dona compte
3 Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’any 2020. 

Aprovada per unanimitat
4 Aprovació definitiva del compte general de l’Ajuntament de Cassà de la 

Selva de l’exercici 2019. Aprovada per unanimitat
5 Bonificació IBI per lloguer social. Aprovada per unanimitat.
6 Informe morositat 2n trimestre 2020. Es dona compte 
7 Informe Període Mitjà de pagament 2n trimestre 2020. Es dona comp-

te 
8 Aprovació del règim de funcionament de la delegació a XALOC. Aprova-

da per unanimitat.
9 Adhesió al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible. Aprovada 

per unanimitat
 10 Declaració parcel·la sobrant terreny de sòl no urbanitzable d’antiga 

vialitat del polígon industrial i aprovació del plec de clàusules i licitació per a 
venda directa. Aprovada per unanimitat

11 Declaració parcel·la sobrera dels terrenys de sòl no urbanitzable de 
caràcter patrimonial, d’antiga vialitat del polígon industrial i aprovació del 
plec de clàusules i licitació per a venda directa. Aprovada per unanimitat

12 Aprovació del conveni de col·laboració/associació per a la realització 
de serveis de Policia entre els ajuntaments de Caldes de Malavella, Cassà 
de la Selva i Llagostera. Aprovada amb amb 9 vots a favor (JxCi PSC) i 
vuit abstencions (ERC)

13 Modificació de crèdit 3SC 06/2020 per a ampliació del contracte de 
neteja. Aprovada per unanimitat

14 Modificació de crèdit 3SC 7/2020 per suplement de crèdit. Aprova-
da per unanimitat

15 Modificació de crèdit 3CE 08/2020 Ajuntament 2020. Aprovada per 
unanimitat

16 Modificació de crèdit 3TC 4/2020 Ajuntament 2020. Aprovada amb 
amb 9 vots a favor (JxCi PSC) i vuit abstencions (ERC)

17 Moció per la Suficiència Financera dels Ens Locals. Esmena Transac-
cional, segons el text de l’ACM i l’FCM, pactada pels grups municipals de 
Junts X Cassà, ERC i PSC. Aprovada per unanimitat

18 Moció del grup municipal d’ERC per Reprovar les Accions del Rei Emè-
rit i l’Actuació del Govern Espanyol en la Seva Fugida. Aprovada amb 16 
vots a favor (ERC i JxC) i una abstenció del PSC 

19 Informes d’alcaldia i regidors
20 Precs i preguntes

PLE EXTRAORDINARI 
CONTRA LA INHABILITACIÓ AL 
PRESIDENT TORRA.
El ple de l’Ajuntament de Cassà, es va 
reunir de forma extraordinària i urgent 
(i de manera telemàtica) l’u d’octubre 
per aprovar una moció de rebuig a la 
inhabilitació del president Quim Torra, 
acordada pel Tribunal Suprem.

La moció, que va llegir l’alcalde Robert 
Mundet, proposava sis punts d’acord 
entre els quals: rebutjar la inhabilitació 
del president de la Generalitat; denun-
ciar que un president de la Generalitat 
escollit democràticament sigui inhabili-
tat; declarar l’ajuntament de Cassà al 
costat de les institucions d’autogovern 
del país; instar les institucions de Ca-
talunya a donar a una resposta davant 
aquesta situació insòlita; i adherir-se a 
les manifestacions que es facin arreu 
del país en relació a aquests fets.

Des d’Esquerra, el seu portaveu, 
Martí Vallès, va donar ple suport a la 
moció i a més va fer un repàs de les 
agressions sofertes per les instituci-
ons catalanes des de l’u d’octubre del 
2017; Vallès va remarcar que en l’es-
perit dels cassanencs i cassanenques 
que van votar fa tres anys es manté la 
mateixa voluntat de rebutjar les decisi-
ons injustes que afectin el bon govern 
de Catalunya.

Per la seva banda el portaveu del 
PSC, Marià Montsunyer, va manifestar 
que s’havia llegit les 114 pàgines de la 
sentència i també la proposta de mo-
ció, i que hi votava en contra perquè 
el propi president havia reconegut que 
havia desobeït quan li van dir que tragu-
és la pancarta per la qual cosa era una 
decisió judicial que es basava en la prò-
pia decisió del president Torra i que no 
havia sorprès a ningú. El representant 
del PSC es va preguntar: “en una hipo-
tètica república catalana si el president 
fes cas omís dels jutges de la república 
que hagués passat? I per això va mani-
festar que hi votaria en contra.

Finalment, des de JxC, l’alcalde de 
Cassà, Robert Mundet va esmentar un 
article del periodista Joan Vall Clara al 
Punt Avui on irònicament es referia a 
que la sentència no era desproporci-
onada sinó ben proporcional i d’acord 
amb les actuacions de la justícia espa-
nyola des de fa uns quants anys con-
tra les instruccions catalanes. Mundet 
també va recordar que Quim Torra 
serà el primer president apartat del 
seu càrrec mentre estava en actiu. I es 
va preguntar:  Qui escull els presidents 
de la Generalitat? I va concloure que en 
aquest darrers temps hi ha un poder 
que fa i desfà segons convingui.

La moció es va aprovar amb setze 
vots a favor (ERC I JxC) i un en contra 
(PSC).

Text i fotos: Joan Carles Codolà

Temes del ple de setembre

aviat com a tal.

DESPESES PER LA COVID-19
El ple de setembre va aprovar també 
diverses modificacions de crèdit per fer 
front a les despeses de neteja suple-
mentàries que s’han hagut d’aplicar per 
la pandèmia del coronavirus. També es 
va aprovar per unanimitat una moció 
demanant que els ajuntaments puguin 
gestionar els seus romanents;  el PSC 
es va abstenir en una altra moció, que 
s’ha aprovat amb setze vots a favor, 
que demanava una comissió d’investi-
gació sobre el Rei emèrit i la monarquia 
espanyola. 

També en el ple es va informar de l’ini-
ci dels tràmits per la desafectació de 
la Sal d’exposicions de la Coma per llo-
gar-la a Caixabank, decisió que en dies 
anteriors havia aixecat l’oposició del 
grup d’Esquerra.

Mundet va dir que s’estava estudiant 
la possibilitat per veure com es materia-
litza un lloguer d’aquest espai a l’entitat 

bancària  amb l’objectiu final  que Can 
Trinxeria faci de centre de servei a les 
persones i aculli els serveis que actual-
ment hi ha a l’edifici de l’Ajuntament vell 
a la sal de la Coma. L’alcalde va reco-
nèixer que de moment no hi ha projecte 
de reconstrucció ni de futurs usos per 
l’antic Ajuntament (Esquerra hi voldria 
ubicar espais per a les entitats locals i 
valorava que “treure’n un rèdit amb un 
lloguer seria una bona decisió”.  L’alcal-
de va insistir que es tractava de  cap 
venda i que en el futur s’explicaria la 
voluntat de l’equip de govern de donar 
utilitat a aquest espai (més informació 
sobre el tema a les pàgines d’opinió 
d’aquest mateix exemplar).

El ple es va tancar amb un ampli de-
bat sobre si la millor solució per millorar 
la neteja del poble era incrementar les 
sancions, com havia anunciat l’equip de 
govern, o fer pedagogia entre la ciuta-
dania del que s’ha de fer correctament 
com havia demanat la regidora Sílvia 
Simon.
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Ple Municipal Cassà al dia

Els tres grups municipals van presen-
tar al mes de setembre una moció 
per reivindicar les aspiracions finan-
ceres dels ajuntaments. Des d’ERC 
Helga Nuell va recordar que l’objectiu 
final de la moció era que els ajunta-
ments puguin fer ús dels diners que 
no s’han gastat i el regidor del PSC, 
Marià Montsunyer va destacar que 
les tres forces s’havien posat d’acord 
en les coses importants per garantir 
els drets i deures “perquè vivim en una 
situació d’emergència hauríem de mi-
llorar les ajudes famílies i el suport al  
comerç però tenim mitjans limitats”. 
L’alcalde,  Robert Mundet, va llegir la 
moció ques es transcriu parcialment 
tot seguit:

“La crisi generada per la pandèmia 
de la Covid-19 ha posat a prova també 
la capacitat de resposta de la nostra 
societat. La ciutadania, els sectors so-
cials i econòmics, les entitats i també 
les institucions hem hagut d’afrontar 
situacions per les quals no estem pre-
parats.

 Als ajuntaments, en ser la prime-
ra porta d’accés de la ciutadania i, 
alhora, l’administració més propera 
per a conèixer i donar resposta a les 
necessitats de les nostres veïnes i 
veïns, se’ns ha posat a prova una ve-
gada més en situacions d’emergència 
i, aquesta vegada, de manera genera-
litzada a tot el país. Tant els electes 
com les treballadores i treballadors 
públics hem actuat amb esperit de 
servei en benefici de les nostres res-
pectives comunitats locals.

 .../... La llei d’estabilitat pressupos-
tària de l’any 2012 i la limitació que 
imposava en la regla de despesa i la 
LRSAL del 2013, van ser la resposta 
legislativa de l’Estat espanyol a les me-
sures d’austeritat imposades a nivell 
Europeu per l’anterior crisi econòmi-
ca. Al cap dels anys, s’ha evidenciat 
que qui millor ha complert aquelles 
mesures han estat els ens locals. El 
compliment dels objectius de dèficit, la 
limitació de l’endeutament, l’aplicació 
de mesures econòmiques i finance-
res, s’han aplicat a les hisendes locals. 
Però aquest compliment modèlic, no 
serveix per a donar resposta a l’actual 
crisi. I menys si no podem disposar ni 
tan sols dels propis recursos que els 
ajuntaments hem acumulat gràcies a 
la bona gestió i en compliment de la 
normativa abans citada.

Per tal que els ens locals puguem 
afrontar amb garanties nous rebrots 
de la pròpia crisi sanitària però, a la 
vegada, també puguem aplicar les im-

prescindibles mesures efectives per la 
inclusió social i la reactivació econòmi-
ca, així com pel sobreesforç i la greu 
tensió que viuen les hisendes locals 
degut a la pandèmia, ens calen nous 
instruments legislatius i econòmics 
que ara no tenim.../... La suficiència 
financera dels ens locals és un prin-
cipi present en tots els ordenaments 
jurídics que garanteix els recursos ne-
cessaris per a fer front a les compe-
tències pròpies i els serveis impropis 
que es presten habitualment, i més 
en crisis com la que estem patint. Al 
costat d’aquest principi, hem de rei-
vindicar també l’autonomia local. Més 
enllà de l’harmonització financera de 
totes les administracions i fixar en 
coresponsabilitat les limitacions que 
corresponen, no se’ns poden imposar 
més tuteles que ens limitin l’adminis-
tració dels recursos dels ens locals, 
que no deixen de ser de la ciutadania, 
i que s’han d’enfocar a les necessitats 
urgents de la pròpia ciutadana.

 .../... Les propostes que s’incorpo-
ren en aquest acord i en el posterior 
Reial Decret Llei, malgrat que posen 
a disposició dels Ajuntaments recur-
sos econòmics, ho fan establint unes 
condicions que no s’adeqüen a les re-
ivindicades del municipalisme català. 
En lloc de facilitar l’ús de romanents 
de tresoreria per a despeses gene-
rals per part dels ajuntaments, se 
n’estableix la transferència voluntària 
de la seva totalitat, com a préstec, a 
l’Administració General de l’Estat, que 
el retornarà en un termini de quinze 
anys a partir de 2022. Com a contra-
partida, s’habilita un crèdit extraordi-
nari de 5.000 milions d’euros al qual 
només tindran accés, en proporció a 
l’aportació que facin a l’Estat, els mu-
nicipis que transfereixin els seus ro-
manents, amb els riscos de liquiditat 
que això els podrà comportar, flexibi-
litzant únicament la regla de la des-
pesa per a l’any 2020, i generant un 
greuge respecte als municipis que no 
disposen en l’actualitat de romanents.

 Coneixedors de què el Reial Decret 
Llei 27/2020 ha decaigut en  no su-
perar el tràmit parlamentari, els grups 
municipals de JxC, PSC i ERC propo-
sen al Ple de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva, eleven l’adopció dels següents 
ACORDS:

 PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat 
i els grups parlamentaris a presentar i 
aprovar una nova proposta que  reculli 
les reivindicacions financeres dels ens 
locals en els termes d’aquesta moció, 
tot i garantint el crèdit extraordinari 

per a la recuperació econòmica i social 
de les entitats locals amb una dotació 
mínima a fons perdut de 5.000M€, i 
uns fons addicional per afrontar el dè-
ficit generat en el transport públic a 
causa de l’aturada de la mobilitat du-
rant l’estat d’alarma.

SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Es-
tat Espanyol a flexibilitzar la regla de 
despesa i a modificar la llei 2/2012 
d’estabilitat pressupostària, així com 
la llei de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració, per així donar més 
marge a les administracions locals en 
la resposta a la present crisi.

 TERCER.- Reclamar al Govern de 
l’Estat que permeti que les adminis-
tracions locals puguin disposar del 
superàvit de l’any 2019 i dels roma-
nents acumulats per a destinar-los a 
mesures per a la reactivació socioeco-
nòmica de les respectives comunitats 
locals. .../...

QUART.- Instar el Govern de la Gene-
ralitat a crear un fons de cooperació 
extraordinari incondicionat per als ens 
locals. Aquest fons hauria d’estar dotat 
amb un mínim de 150 milions d’euros 
l’any 2020 i  la mateixa quantitat per 
a l’any 2021, amb l’objectiu de donar 
resposta, des de l’administració més 
propera al ciutadà, a les mesures ne-
cessàries per reactivar les economies 
locals i atendre les noves necessitats 
socials que ha generat la pandèmia.

CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la 
Generalitat per a què es quantifiquin, 
conjuntament amb les entitats munici-
palistes, les despeses a què han hagut 
de fer front les administracions locals, 
per serveis impropis derivats de la 
pandèmia i per les noves regulacions i 
plans de desconfinament que s’han re-
gulat durant aquests mesos. L’objectiu 
d’aquesta quantificació és que s’habiliti 
la corresponent línia de compensació 
econòmica a les administracions locals 
d’unes despeses que no els correspo-
nen.

SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, 
al Congreso de los Diputados, al Go-
vern de la Generalitat i al Parlament de 
Catalunya que es reguli per Llei l’obli-
gació que qualsevol nova regulació ha 
d’anar acompanyada d’una avaluació 
d’impacte competencial i econòmic en 
els ens locals i, si és el cas, les mesu-
res compensatòries.

SETÈ.-  Comunicar l’aprovació 
d’aquesta moció al Govern de la Gene-
ralitat, al Parlament de Catalunya, al 
Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i 
al Congreso de los Diputados.

Moció per permetre als ajuntaments 
fer ús dels seus romanents
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Cassà al dia Ple Municipal

El ple de setembre va aprovar amb 
setze vots a favor  (ERC i JxC) i una 
abstenció (PSC) una moció, presenta-
da per ERC, per reprovar les accions 
del rei emèrit i l’actuació del govern es-
panyol en la seva fugida.

El regidor del PSC, Marià Montsu-
nyer tot i que va reconèixer que estava 
d’acord en bona part de la moció, ja 
que les actuacions del rei emèrit con-
sidera que no són les que desitjaria de 
cap ciutadà i que “actituds com les del 
Borbó fan fàstic”; a més va dir que el 
PSC està més a prop del republicanis-
me que de la monarquia però que no 
es tractava de jutjar una institució sinó 
una persona. Montsunyer va al·legar 
que la seva preocupació era gestionar 
les responsabilitats de la Covid-19, l’in-
civisme,  els problemes dels ciutadans 
de Cassà... i considerà que la moció 
era una litúrgia ideològica

Des d’ERC Silvia Soliguer va retreu-
re al regidor del PSC que no l’hagués 
escoltat: “ja hem dit que hi ha altres 
coses prioritàries; però l’actuació de 
l’emèrit també afecta el benestar dels 
ciutadans i no pot ser considerada una 
qüestió banal, ja que afecta el més 
profund de l’estat de dret i si tenim  
una monarquia corrupta és clar que 
hem de denunciar-ho”.

Robert Mundet en nom de JxC va 
mostrar el seu suport a la moció i va 
lamentar que l’emèrit hagi de ser invi-
olable ja que hauria de sotmetre’s a la 
justícia com qualsevol ciutadà. 

El text de la moció diu entre altres, 

el següent: 
La monarquia espanyola s’ha carac-

teritzat històricament, i en especial en 
les darreres dècades, pels seus escàn-
dols. Durant les darreres setmanes, 
en plena crisi sanitària i social, el rei 
Felip VI va admetre, sense vergonya, 
l’existència de possibles irregularitats 
en els comptes del rei emèrit.

A finals de mes de juliol ens vàrem 
assabentar que el Rei espanyol emè-
rit, Joan Carles I de Borbó, havia fu-
git després que se sabés que existien 
unes investigacions judicials obertes a 
Suïssa per la fortuna acumulada per 
l’antic cap d’Estat i, específicament, 
una comissió de 100 milions de dòlars 
cobrada a l’Aràbia Saudita. La notícia 
es va fer pública després de la fugida 
del monarca en una operació que la 
Casa Reial Espanyola i el Govern Espa-
nyol han reconegut haver pactat i so-
bre la qual han rebutjat, amb el suport 
del PP i Vox, donar-ne explicacions al 
Congrés dels Diputats. .../...

Si bé aquests fets no són una sorpre-
sa, atesos els precedents d’actuacions 
similar que els Borbons han repetit 
històricament, mereix tot el rebuig la 
complicitat activa del Govern de l’Estat 
Espanyol en aquesta operació de sor-
tida clandestina, anterior en realitat 
al propi anunci de la decisió adoptada 
per la “Casa Real”. Una “fugida d’Estat” 
que per sí mateixa implica el reconei-
xement de capteniment irregular per 
part de l’actual dinastia monàrquica.

Des de les més altes institucions 

Reprovació del ple a les accions 
del rei emèrit i el govern espanyol

de l’Estat espanyol, la Monarquia i el 
govern central, s’han vulnerat explícita-
ment els principis més elementals de 
l’estat de dret que teòricament hauri-
en de protegir i fer complir.

.../... Davant d’aquests fets, la ciu-
tadania i els grups polítics represen-
tats en aquest ple no podem restar 
impassibles. Per tots aquests motius, 
el grup municipal d’Esquerra Republi-
cana de Cassà de la Selva proposa 
l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Constatar que la monar-
quia espanyola és successora del 
règim franquista, segons la “Ley de 
Sucesión en la Jefatura del Estado de 
julio del 1946”.

SEGON: Condemnar la fugida del 
Rei Emèrit Joan Carles I de Borbó a 
causa de les investigacions sobre els 
orígens de la fortuna acumulada a Su-
ïssa.

TERCER.- Rebutjar i reprovar la ges-
tió del Govern espanyol amb coordina-
ció amb Felip VI i la Casa Reial espa-
nyola en la fugida del monarca.

QUART. - Instar al Govern de l’Estat 
espanyol i el Congrés de Diputats a 
implementar les reformes necessàri-
es per poder:

- Demanar als grups del Congrés de 
Diputats que engeguin una comissió 
d’investigació sobre la gestió per de-
terminar les responsabilitats de l’Exe-
cutiu i de la Casa Reial i aclarir també 
si s’hi han destinat diners o recursos 
públics.

- Retirar els privilegis dels que gau-
deix Joan Carles I, així com l’afora-
ment al Tribunal Suprem.

- Derogar els delictes de calúmnies 
i injúries contra la Corona, i anul·lar 
les causes i sentències per aquests 
delictes.

- Permetre la fiscalització dels 
comptes i activitats dels membres de 
la Casa Reial.

SISÈ.- Reafirmar el dret d’autodeter-
minació de Catalunya perquè les cata-
lanes i els catalans decidim el nostre 
futur polític i institucional; així com so-
lidaritzar-nos amb qualsevol iniciativa 
per exercir el dret democràtic de la 
ciutadania espanyola a decidir lliure-
ment sobre el seu model d’Estat.

SETÈ.- Traslladar aquests acords al 
congrés de Diputats i a les instituci-
ons de la Unió Europea, i instar a la 
Comissió Europea a actuar en defensa 
de l’estat de dret, tot exigint a l’Estat 
espanyol la deguda i estricta aplicació 
dels tractats que regulen les obligaci-
ons dels Estats en aquest àmbit.
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L’Ajuntament dignificarà la 
tomba del soldat desconegut
L’alcalde de Cassà, Robert Mundet va 
assegurar que l’Ajuntament duria a ter-
me  les accions destinades a dignificar 
l’indret on hi havia la tomba del soldat 
desconegut que, d’ençà la retirada de 
les restes òssies que hi havia, ha que-
dat desatesa. El diumenge 11 d’octu-
bre Gemma Domènech, directora ge-
neral de Memòria Democràtica, i Jordi 

Font, director del Memorial Democràtic 
van personar-se al cementiri on es va 
descobrir una placa que rememorava la 
història del soldat desconegut. Tot i les 
analítiques d’ADN la identitat d’aquest 
soldat que va morir al final de la Guerra 
Civil (febrer de 1939) a Cassà, conti-
nua essent desconeguda. 

Tal i com va recordar l’alcalde queda 

pendent la senyalització del lloc on el 
soldat va romandre enterrat durant gai-
rebé vuitanta anys, actuació que s’havia 
aprovat en uns pressupostos participa-
tius i que es va ajornar per l’exhumació 
duta a terme per la Generalitat. A les 
fotos, un moment de l’acte, amb la pla-
ca i l’estat actual de la tomba a la zona 
de Cal Porrer.
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Cassà al dia Notícies

Concentració de rebuig a la 
inhabilitació del president Torra
El 28 de setembre tot just tenir-se 
coneixement de la sentència, una se-
tantena de cassanencs i cassanen-
ques  van prendre part, a les 7 del 
vespre, en una concentració que es va 
celebrar davant la seu de l’Ajuntament 
de Cassà, a Can Nadal per  protes-

tar contra la inhabilitació del president 
de la Generalitat, Quim Torra, arran 
d’una sentència del Tribunal Suprem 
que en ratificava la condemna per no 
haver tret una pancarta del PaLau de 
la Generalitat. 

L’acte, organitzat per la secció lo-

cal de l’ANC, va coincidir amb el que 
s’organitza cada dilluns per demanar 
la llibertat dels presos polítics el re-
torn dels exiliats i com és habitual va 
començar amb la lectura de dos po-
emes.

JORNADA DE RÀBIA I REVOLTA
Àlex Capdevila, responsable de l’ANC 
de Cassà,  va llegir el manifest en re-
lació amb la inhabilitació del president 
Torra, que diu així:

“Moltes gràcies per haver vingut en 
aquesta convocatòria d’urgència en 
una jornada de ràbia i de revolta.

A pocs dies de l’1 d’octubre, tres 
anys després d’aquella victòria con-
junta de la ciutadania i les instituci-
ons, l’Estat espanyol continua la seva 
persistent i innoble repressió contra 
Catalunya, les seves institucions i els 
seus ciutadans, com ha fet al llarg de 
la història.

Avui, utilitzant el Tribunal Suprem 
com a front repressiu, com en el 

PROJECTES D'ENCÀRREC 
DISSENYS PROPIS

Polígon industrial - c/ de la Via, núm. 3
17244 Cassà de la Selva
Tel. 972 46 12 10 / Fax: 972 46 14 87

Esteve Artigas i Marcó

Representants de diferents partits polítics i d’entitats locals van assistir a la convocatòria de rebuig a la inhabilitació del president Quim Torra, convcada 
per la secció local del’ANC
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Notícies Cassà al dia
passat fou el militar, ha ratificat la 
sentència d’inhabilitació del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya con-
tra el Molt Honorable President Quim 
Torra, el qual encarna la primera ins-
titució de Catalunya.

I ho ha fet per haver desobeït una 
Junta Electoral de funcions purament 
arbitrals en períodes electorals, que 
extralimitant-se en les seves atribu-
cions va donar les ordres de retirar 
unes pancartes. Només això ha por-
tat a aquesta vergonyosa sentència 
d’inhabilitació del primer càrrec electe 
de Catalunya.

L’Estat espanyol actual, hereu 
d’aquella monarquia borbònica que 
el 1714 va abolir per via militar les 
nostres llibertats nacionals i polítiques 
i prohibí la llengua catalana, continua 
la seva persistent repressió contra la 
nostra minoria nacional, que vol anor-
reada i assimilada. I ho fa atacant 
constantment els nostres drets civils 
fonamentals, com el d’expressió o el 
d’elecció. Només en aquests darrers 
tres anys, ja són gairebé 3.000 cata-
lans més els represaliats per l’estat 
ocupant.

Tots els partits polítics i institucions 
de l’Estat espanyol, al marge de les 
seves ideologies, comparteixen el ma-
teix objectiu: mantenir-nos sotmesos i 
espoliats i persistir en la seva voluntat 
d’assimilar-nos nacionalment, cultu-
ralment i lingüísticament.

Ells no canviaran d’objectiu: fa tres 
segles que el mantenen. El modulen, 
el fan més evident quan les nostres 
ànsies de llibertat nacional són més 
organitzades. Som nosaltres que hem 
d’entendre la manera d’alliberar-nos 
d’aquest jou infaust.

Davant de la repressió i persecució 
d’aquests darrers tres anys, les nos-
tres institucions i els partits polítics 
que les conformen no han sabut tro-
bar encara el camí conjunt i solidari 
de lluita per culminar l’objectiu tan viu 

en la nostra societat mobilitzada. Com 
a resposta a la inhabilitació, acaten la 
injustícia, i aquesta inacció debilita el 
sentit i la força discursiva de la neces-
sària complementarietat de les mobi-
litzacions de la societat civil davant de 
la repressió de l’Estat.

Creiem que la resposta acordada 
pels dos partits del Govern i pel Molt 
Honorable President, sense la parti-
cipació de la CUP ni de les entitats 
civils, és un acord decebedor que per-
petua l’autonomisme i gira l’esquena a 
la primera institució de Catalunya, que 
mereixia més que això. 

La independència no la faran els 
partits i institucions sols, ni tampoc la 
ciutadania mobilitzada sense una ac-
ció conjunta. Cal que les institucions, 
els partits i la ciutadania actuïn sin-
crònicament i en conjunt amb l’acció 
exterior.

Aquesta incapacitat, molt evident 
aquests dies, amb una inexistent res-
posta política i institucional a aques-
ta brutal agressió, comporta greus 
disfuncions en el moviment, confon i 
frustra la societat, i fa que es projecti 
la frustració contra companys de lluita 
en enfrontaments inútils que ens de-
biliten molt.

Per assolir la independència plena 
cal canviar també el comportament 
de les nostres institucions. El desen-
llaç de la nostra lluita de causa justa 
exigeix una societat civil activa i la co-
operació i el reconeixement mutu en-
tre aquesta i totes les institucions del 
país. Les institucions han de culminar 
les lluites de la societat civil organit-
zada si no en volen esdevenir un fre.

Exigim als partits independentistes i 
a les institucions que respectin el sen-
tit autèntic de la seva representació 
política que els atorga el poble per cul-
minar els objectius col·lectius. Aques-
ta és la veritable dimensió dels lide-
ratges. L’única via possible d’avançar 
en la resolució del conflicte i assolir 

l’alliberament nacional és compartir i 
acordar el camí de futur assumint les 
pròpies discrepàncies internes.

Des de l’Assemblea persistirem en 
aquest camí de bastir un camí, un ob-
jectiu estratègic compartit, indispen-
sable per culminar el nostre procés 
d’alliberament nacional. Seguirem 
treballant per exigir la necessària uni-
tat estratègica, vinculada i imbricada 
amb la mobilització ciutadana, i ens 
implicarem al màxim per bastir una 
xarxa encara més gran d’entitats de la 
societat civil, que facin del moviment 
i de la mobilització una eina decisiva 
al servei de la lluita conjunta amb les 
institucions.

L’Estat espanyol no canviarà la seva 
deriva repressiva: és la seva manera 
d’afrontar conflictes polítics.

Som nosaltres que hem d’entendre 
d’una vegada que només amb la com-
plicitat de tots i un objectiu estratègic 
compartit serem capaços de vèncer 
un mur que a hores d’ara ja està molt 
debilitat per la seva pròpia lluita de 
poders, i està a les portes d’un greu 
conflicte intern que hem de saber 
aprofitar. 

Tal com vàrem afrontar aquell 1 
d’octubre, amb la mateixa complicitat 
i objectiu compartit entre ciutadania i 
institucions, hem d’enfocar la resolu-
ció de la nostra lluita d’alliberament. 
Hi som tots.

Només així ho aconseguirem. I som 
perfectament capaços de fer-ho. 
Som-hi!  Visca el Molt Honorable Pre-
sident!”

La concentració, es va fer amb tots 
els participants amb mascareta i res-
pectant les mesures de seguretat i 
va comptar amb la presència de regi-
dors dels grups polítics majoritaris a 
l’Ajuntament així com els de diferents 
entitats locals. Va tancar-se amb el 
cant dels Segadors.

Fotos: Eduard Duran
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Cassà al dia Notícies

Bars tancats i retorn al control més estricte al mercat, evidencien el retorn a mesures més estrictes per evitar la propagació de la pandèmia

Es reinstauren restriccions per 
prevenir el contagi de la Covid

Un grup de l’Institut, confinat per un alumne positiu

La situació epidemiològica de Catalu-
nya amb un rebrot dels casos a gaire-
bé tot el territori va obligar a adoptar 
mesures especials de contenció de 
l’activitat laboral i social i en matèria 
de salut pública per aturar la trans-
missió del virus de la COVID-19 i pro-
tegir la salut de la població del territo-
ri. En un ban publicat per l’alcalde de 
Cassà el 15 d’octubre passat, es va 
remarcar que ateses les mesures ex-
traordinàries aplicades  a Catalunya a 
Cassà no s’aplicaria cap d’especial tot 
i que en aquella setmana s’havia de-
tectat un altre cas de Covid-19 amb 
un escolar; en aquest cas va ser un 
alumne d’un grup de tercer d’ESO de 
l’Institut de Cassà. Aquesta detecció 

va motivar que es fessin proves a tots 
els membres del grups (22 alumnes 
més), sense cap més positiu, però 
amb deu dies de quarantena per pre-
venir altres contagis.  També es van 
alertar els diferents grups de con-
tacte amb la persona afectada per si  
havia existit algun contagi que pogués 
afectar algun altre grup (esport, famí-
lia, extraescolars) on pogués haver-hi 
més afectats.

Recordem que  a l’inici de curs a 
Cassà s’havien detectat dos casos po-
sitius en una aula de P5 a l’Escola Puig 
d’Arques. Amb el de l’Institut durant el 
primer trimestre de moment a Cas-
sà s’han hagut d’aïllar dos cursos; els 
alumnes del grup van ser sotmesos a 

proves PCR i van quedar confinats a 
casa si bé van poder fer classes  tele-
màtiques, via internet.

RISC MOLT ALT 
La situació de risc i el nombre de ca-
sos a Cassà ha anat augmentat de 
manera important aquest mes d’octu-
bre – com a molts altres punts d’Euro-
pa en el que es coneix com a segona 
onada de la pandèmia del coronavirus. 

Després de passar unes setmanes 
amb una incidència més aviat alta, a 
l’inici d’octubre Cassà va arribar als 
nivells més baixos des de l’inici de la 
pandèmia sense cap nou cas entre el 
25 de setembre i el 5 d’octubre i el 
nivell de risc va baixar fins als 6.19 
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Notícies Cassà al dia

punts; a partir d’aquí el nombre de 
casos detectats es va tornar a incre-
mentar amb una mitjana d’un cas per 
dia, i el nivell de risc va superar els 
300 punts fins arribar al seu màxim 
el 16 d’octubre amb 365 (308, el dia 
19); a finals d’agost , en moments 
forts de la pandèmia s’havia arribat a 
prop dels 500 punts

Les noves mesures aplicades  a 
partir del decret del 15 d’octubre  es-
tava previst que duressin quinze dies i 
va tenir com a efectes més visibles a 
Cassà el tancament de bars i restau-
rants i la reinstauració de controls al 
mercat setmanal; estava previst que 
estiguessin vigents en principi durant 
15 dies i afectaren entre altres els se-
güents àmbits:

Mobilitat:
• Limitar els desplaçaments fora del 

domicili i la circulació per la via públi-
ca, respectant les mesures de pro-
tecció individual i col·lectiva.

• Mantenir les “bombolles de con-
vivència” o la “bombolla ampliada”. 
Bombolla de convivència: persones 
amb qui convivim Bombolla ampliada: 
persones amb qui convivim + perso-
nes amb qui ens relacionem (escola, 
feina...)

Reunions i trobades (familiars i 
de caràcter social):

• Es prohibeixen les trobades i re-
unions de més de 6 persones, llevat 
que pertanyin a la “bombolla de convi-
vència”, tant en l’àmbit privat com en 
el públic.

Empreses de serveis i comerç mi-

norista:
• Es permet l’obertura d’establi-

ments i locals comercials minoristes 
amb un 30% de l’aforament total, 
excepte els establiments minoristes 
d’alimentació, begudes, productes 
d’higiènics, d’altres productes de pri-
mera necessitat, farmàcies, ortopèdi-
es, òptiques i centres de veterinària, 
que l’han de reduir al 50%.

• S’ha de garantir una distància mí-
nima d’1,5 metres entre clients.

• Els establiments i locals comerci-
als minoristes de més de 400 m2 de 
superfície útil d’exposició i venda han 
de disposar de sistemes de control de 
l’accés i de l’aforament en temps real.

• Es restringeix l’accés i l’ús de les 
zones recreatives.

• Els mercats no sedentaris han de 
reduir al 30% l’aforament.

• No es permet l’obertura de les 
empreses que ofereixen serveis que 
impliquen contacte personal proper, 
excepte serveis essencials, sanitaris 
o sociosanitaris. Es prohibeixen espe-
cíficament els serveis de tractament 
de bellesa, excepte els de perruque-
ria.

Activitats culturals, d’especta-
cles públics i recreatives:

• Aforament no superior al 50% 
de la capacitat màxima, amb seients 
preassignats i registre de dades de 
contacte. Horari de tancament a les 
23.00h.

• Se suspèn l’obertura al públic 
dels parcs i fires d’atraccions, inclo-
sa qualsevol estructura no permanent 

desmuntable. 
• Els parcs i jardins de titularitat pú-

blica i les àrees de joc infantils poden 
estar oberts fins a les 20.00 h.

Activitat esportiva:
• Es poden utilitzar les instal·lacions 

i els equipaments esportius de caràc-
ter lúdic amb control d’accés, sense 
superar el 50% de l’aforament.

• S’ajornen totes les competicions 
esportives previstes, excepte les ofi-
cials d’àmbit estatal, internacional i 
professionals.

Activitats d’hoteleria i restaura-
ció:

• Se suspenen les activitats de res-
tauració, en tot tipus de locals i esta-
bliments, excepte entrega a domicili 
o recollida a l’establiment amb cita 
prèvia.

Congressos, convencions, fires 
comercials i festes majors:

• Se suspèn la celebració presencial 
de congressos, convencions, fires co-
mercials i festes majors.

Centres de treball:
• S’ha de prioritzar el treball a dis-

tància i reforçar el control dels espais 
comuns.

Activitats docents: 
• En l’àmbit de les universitats ca-

talanes, tota la docència teòrica pre-
sencial ha de passar a format virtual.

• Es mantenen les activitats do-
cents, activitats de lleure infantil i ju-
venil (incloses les extraescolars) i acti-
vitats d’intervenció socioeducativa. 

En el gràfics s’observa l’evolució del nombre de casos acumulats de coronavirus a Cassà (línia verda superior) i el nivell de risc (columnes blaves), en les 
darreres setmanes.
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Manifestació sense incidents 
contra el racisme a Cassà

Protestes contra les actuacions policials

Un centenar de persones van parti-
cipar el dissabte 26 de setembre en 
una manifestació convocada sota el 
lema “Prou racisme a Cassà” i a la 
qual havien donat suport diferents en-
titats antiracistes de la demarcació.

La concentració va començar amb 
un acte al passeig Vilaret on es va 
llegir un manifest en el que es de-

manava a la ciutadania que posés fi 
a les actituds racistes, ja fossin les 
més evidents de marginació, com les 
menys visibles de discriminació la-
tent que estan instaurades en alguns 
sectors. En la trobada a la plaça van 
intervenir diferents representants de 
col·lectius d’immigrats que van  ex-
pressar la seva disconformitat amb 

determinades actituds que es troben 
en general a la nostra societat, sense 
incidir gaire en el fet concret de Cas-
sà. També hi va haver qui va intervenir 
per demanar als joves que  es dedi-
quessin a treballar i a integrar-se en 
la societat que els acull com a camí 
per aconseguir la millor convivència.

L’origen de la convocatòria era l’ac-
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tuació policial de fa dos mesos quan la policia local va de-
tenir un jove en aquesta mateixa plaça, per la qual cosa 
durant l’acte també es van sentir crits en contra de la bru-
talitat policial  i es va fer notar el lema Black Lives Matter 
(en català: les vides dels negres són importants). També 
es va denunciar que pel simple fet del color de la pell mol-
tes vegades la policia intervé per dissoldre grups de joves 
o demanar-los la identificació. 

La manifestació, sempre de caire pacífic i fins i tot festiu, 
amb nombroses pancartes fetes pels propis participants,  
va recórrer diferents carrers de Cassà (Barraquetes, Ma-
jor, Raval, Rambla 11 de Setembre...) sense incidents i 
va finalitzar davant la seu de la policia local on hi havia un 
gran desplegament policial, amb tres dotacions de Mossos 
d’Esquadra que no van haver d’intervenir, ja que en cap 

En aquesta pàgina i l’anterior diversos moments de la manifestació que va 
transcòrrer sense incidents tot i el gran desplegament policial.
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moment no hi va haver cap alteració de l’ordre públic. En 
aquest punt dues noies van tornar a llegir el manifest -que 
reproduïm tot seguit- i es van repetir les consignes que 
s’havien anat cridant durant tota la manifestació: Igualtat, 
Llibertat,  Estem farts d’abusos policials, No al racisme... 

MANIFEST ANTIRACISTA
Aquest és el comunicat llegit a l’inici i al final de la mani-
festació:

Som els joves de Cassà i hem de dir que se’ns fa difícil 
parlar de racisme quan sabem que els que parlem i els 
que ens escolten tenim perspectives tan diferents sobre 
el racisme:

- Part de la població no es considera racista i la majoria 
fins i tot nega que a Catalunya hi hagi racisme.

- En canvi, per a nosaltres, persones racialitzades, pro-
cedents d’altres països o fills i filles d’uns pares que van 
deixar els seus països enrere per obrir-se un futur a Ca-
talunya, el racisme és una realitat que no podem ignorar.

Per a molts de nosaltres, forma part del nostre dia a 
dia. És tan real i tan quotidià com l’aire que respirem. De 
la mateixa manera que, per a la majoria de la població, 
també és com l’aire: invisible.

Com podem parlar d’una realitat que per a uns no exis-
teix i, en canvi, per als altres és a la base del seu dia a dia?

- És el menyspreu que sentim que generen els nostres 
països, les nostres llengües, els nostres costums;

- És en la por que veiem en els ulls dels que es separen 
de nosaltres quan passem pel carrer;

- És en el rebuig que sentim en botigues, en comentaris, 
insults o acudits, tan desagradables, com poc originals; 

- És en entrar a un supermercat i ser perseguits fins que 
realitzem la compra

- El racisme se’ns fa present cada vegada que la policia 
ens demana que ens identifiquem, perquè busca un àrab, 
un negre, un llatinoamericà. Quantes vegades us ha aturat 
a vosaltres, la policia?

- El racisme se’ns fa present cada vegada que volem llo-
gar un pis i ens diuen que ja l’han llogat… justament quan 
descobreixen que som negres, som indis o portem vel.

- És en la llei d’estrangeria, que ens fa ciutadans de se-
gona, retalla els nostres drets i ens obliga a viure pendents 
de requisits de vegades impossibles de complir. No som 
iguals que vosaltres.

- És en preguntar-nos contínuament d’on som, en tenir la 
tendència de parlar-nos en castellà quan no ens coneixen i 
sorprendre’s quan us responem en català

- És en el fet de que us encanta el nostre cabell, el nos-
tre ritme, la nostra música, els nostres balls, estimant la 

Cassà al dia Notícies

nostra cultura però odiant-nos a nosaltres
I avui som aquí per a dir que no estem disposats a se-

guir-ho suportant.
El racisme neix de desigualtat, el racisme s’ensenya, es 

perpetua i es fa més gran. I sempre, sempre, sempre s’ha 
de denunciar.

No volem que ens criminalitzin només per el perfil ètnic!
No volem polítiques discriminatòries!
Visca la lluita antiracista! 
I visca els que aposten per la convivència, la cohesió i la 

solidaritat.
No diguis que no ets racista, quan no lluites amb nosal-

tres i per nosaltres.
També som del poble de Cassà! Som Cassanencs i me-

reixem els mateixos privilegis.

Text i fotos: Joan Carles Codolà

Concentració inicial, al passeig de Vilaret, i un moment de la manifesta-
ció quan passava pel carrer del Raval.
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Acte de rebuig 
a la monarquia
Un muntatge  en el que apareixien diferents caps de porc, 
una guillotina i al·lusions a la monarquia borbònica, al rei 
espanyol i a les forces d’ultradreta va romandre durant 
unes hores al matí del dissabte 3 d’octubre a l’entrada de 
Cassà a la coneguda com “rotonda dels taps”.

L’acció, que va coincidir en la data amb el tercer aniver-
sari del discurs del Rei Felip VI contra el referèndum per la 
independència de Catalunya i a favor de les accions repres-
sives policials, no va ser reivindicada per cap grup i va tenir  
una vida efímera, ja que la proposta va ser desballestada 
per membres de la brigada municipal de Cassà a mig matí. 
La seva vida va ser més llarga a les xarxes socials on di-
versos comentaris posaven en qüestió que s’hagués fet ús 
de caps d’animals per expressar el rebuig a la monarquia. 
De fet, en dies anteriors el cap de porc havia estat  repe-
tidament emprat com a símbol de rebuig a la monarquia 
borbònica en diferents manifestacions a diversos punts 
de Catalunya. A Cassà, a més dels caps de porc hi havia 
una guillotina i una corona i diferents creus al·lusives als 
moviments i personatges que més s’han caracteritzat per 
atacar Catalunya i el moviment independentista.

Uns dies després i coincidint amb la visita del rei Felip VI 
a Barcelona a la sortida de cassà, direcció a Llagostera i 
aprofitant l’estructura del radar de trànsit es va penjar un 
altre ninot amb un missatge de rebuig a la visita del rei 
espanyol que va fer una curta estada a Barcelona enmig 
de grans mesures de seguretat. 

Notícies Cassà al dia

Muntatge antimonàrquic a la “rotonda dels taps”

octubre 2020 · núm. 812 · Llumiguia    23



Cassà al dia Notícies

Nou llibre de 
poemes de 
M. Dolors Godoy
El dissabte 26 de setembre al migdia, amb les cadires ben 
separades i amb les mascaretes tapant totes les cares, es 
va fer al pati de Cant Trinxeria la presentació del  llibre de 
M. Dolors Godoy, Versant sentiments, un recull de poemes 
escrits per l’autora cassanenca al llarg dels anys.

L’autor del pròleg, i també poeta cassanenc, Lluís Frei-
xas va encarregar-se de la presentació de l’acte remarcant 
diferents aspectes de la vida de l’autora, que als seus 92 
anys assumeix la publicació del llibre de poemes després 
d’haver estat pionera -entre altres coses- com a primera 
alcaldessa democràtica de Cassà -i de moment única-, o 
primera professora d’autoescola a les comarques gironi-
nes. A més, M. Dolors Godoy, habitual col·laboradora de 
la revista Llumiguia, ha publicat altres libres com el recull 
de narracions “Entre el somni i la vigília”, o “Roselles ver-
melles”, sobre la mort del seu germà a la Guerra Civil, al 
front d’Aragó.

Sobre la seva obra poètica, Freixas va comentar que la 
poesia de Godoy, tècnicament impecable, afronta diferents 
aspectes de la seva visió  del  món i dels sentiments, sem-
pre amb una mirada positiva i benèvola que trenca amb el 

Versant sentiments

tradicional “esperit constant de queixa dels poetes”.
Durant l’acte diferents voluntaris van llegir alguns poemes 

del llibre (alguns dels quals es poden llegir cada diumenge 
al web cassadigital.cat); la part musical de l’acte la va po-
sar una de les netes de l’escriptora, Gemma González. M. 
Dolors Godoy va agrair als assistents la seva presència a 
l’acte, en uns moments complicats per la pandèmia.

Fotos: J. C. C.

Diversos moments de 
l’acte de presentació 
de Versant sentiments
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Una setantena de persones vingudes 
de Llagostera, Cassà de la Selva, la Bis-
bal i Calonge van participar diumenge 4 
de ‘octubre a la XXI Caminada Memori-
al Isabel Vila.

Enguany els participants de les di-
ferents poblacions vinculades a la vida 
d’Isabel Vila s’han trobat en un punt de 
confluència de les Gavarres, entre el 
Puig d‘Aiguabona i el Puig de la Gavarra, 
ja que la situació de pandèmia ha des-
consellat fer la tradicional marxa conjun-
ta. Amb aquesta caminada es ret home-
natge cada any, a la primera sindicalista 
catalana, coneguda popularment com a 
Isabel Cinc Hores, per la seva lluita soci-
al i laboral on va reivindicar les cinc ho-
res en la jornada de treball infantil. Isa-
bel Vila, va prendre part el 6 d’octubre 
de 1869 en el Foc de la Bisbal, la revolta 
per defensar la República Democràtica Federal contra el 
governador militar de Girona, per la qual cosa va haver de 
travessar Les Gavarres, tal i com va recordar el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera, Enric Ramionet 
durant l’acte de record de la marxa durant el qual el músic 
Antoni Mas va interpretar  la cançó “No hi ha dones al món 
com les de Llagostera”, en homenatge a Isabel Vila.

El Memorial Isabel Vila és ve celebrant des de l’any 2000, 
quan el  malaguanyat polític i historiador Francesc Ferrer 
Gironès (Girona, 1935-2006) va impulsar la travessia de 
les Gavarres per fer memòria de l’acció que va protagonit-
zar el 6 d’octubre de 1869, l’ensenyant i sindicalista Isabel 
Vila Pujol (Calonge, 1843 – Sabadell, 1896), quan amb 
altres persones de Llagostera va travessar la serralada 
per anar a donar suport a la revolta republicana, coneguda 
com el Foc de la Bisbal, que encapçalava el diputat ganxó 
Pere Caimó. Li deien l’Isabel ‘Cinc Hores’, per què una de 
les seves lluites va ser reivindicar aquesta jornada pels 
nens menors de 13 anys. Amb motiu del cop d’estat del 
general Pavía (1874), Isabel Vila es va exiliar a Carcasso-
na, on va estudiar magisteri. Quan va tornar va treballar 
com a pedagoga i va dirigir diferents centres escolars, so-
bretot a Sabadell.  De la seva vida, Francesc Ferrer en va 
publicar una biografia, ampliada posteriorment, i Toni Stru-

El Memorial Isabel Vila canvia 
de format pel coronavirus

bell l’obra de teatre Isabel Cinc Hores al Foc de la Bisbal, i 
que Kim Planella va portar al teatre amb el musical IsaVel.

Fotos: Xevi Codolà
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L’Aureli Hernández Minobis va néixer 
fa quaranta-tres anys a Figueres però 
al cap d’un temps va venir a viure a 
Cassà on hi porta trenta-un anys. Va 
estudiar Filosofia però allò que sem-
pre ha perseguit ha estat la música, 
de fet es considera músic en cerca 
permanent del “big riff”. Li agrada es-
coltar els silencis i també el ronquet 
que produeix el motor d’un Lancia 
037 en una nit freda, i si és possible, 
a una cuneta d’algun dels magnífics 
trams de les nostres contrades. Li 
agrada molt el tennis taula i molt poc 
el futbol. A l’Aureli també li agrada 
passejar pel poble i admirar les illes 
amb pati que hi ha, espera que mai 
cap polític o arquitecte municipal les 
gosi tocar. Si hi ha quelcom que no li 
agrada, lluita per canviar-ho. Si voleu 
conèixer una mica més l’Aureli, aquí 
ho teniu...
Bon dia Aureli, explica’ns en primer 
lloc; com i a on vas viure el confi-
nament. 
Bon dia, doncs el vaig viure amb la 
meva parella, la Sandra, a casa i per 
sort no vàrem patir cap cas de Co-
vid-19 en el nostre entorn durant el 
confinament. Laboralment va ser dur 
de gestionar, ja que el nostre sector 

va ser dels primers a tancar i encara 
a dia d’avui seguim sense poder treba-
llar. La gestió de la plantilla, la trami-
tació d’ajudes, crèdits, anul·lacions de 
concerts, retorn d’entrades i intentar 
renovar-se o morir, tot en un entorn 
de caos administratiu  i d’informaci-
ons contradictòries van marcar el 
nostre dia a dia i ho segueixen fent. 
Personalment crec que  vàrem portar 
la convivència molt bé, entre l’hort i 
que personalment vaig aprofitar per 
a enregistrar des de casa un àlbum 
amb un grup italià (ghetto84)  les ho-
res passaven volant.
Creus que, a línies generals, s’ha 
gestionat bé el tema de la Covid-19? 
Partint d’una mínima empatia davant 
del que suposa estar en un càrrec 
públic i haver d’afrontar un problema  
d’aquesta magnitud, des del meu punt 
de vista la gestió ha estat entre dolen-
ta i molt dolenta. De totes maneres 
quelcom positiu és que ha servit per 
deixar palès que, a part d’honroses 
excepcions, ens governa gent amb  
un desconcertant desconeixement de 
les àrees que han de gestionar. Ara 
bé, desgraciadament  tampoc tinc 
gaire esperances que aquest aflora-
ment de les mancances dels nostres 

servidors públics  propicïi un canvi en 
el sistema.
Explica’ns... a què et dediques? 
Treballo en el món de la cultura, sóc 
un dels dos socis de Panda Artist Ma-
nagement, una empresa amb seu a 
Catalunya i a Navarra que es dedica 
al management, booking, som promo-
tors, discogràfica, agregador de drets 
digitals, editorial, programem en una 
sala de concerts i tenim una botiga 
on-line de marxandatge. A grans trets 
gestionem tot allò que engloba les car-
reres dels grups amb qui treballem, 
com Love of Lesbian, Berri Txarrak, 
Strombers, Zetak, Lendakaris Muer-
tos, Kop, Ana Tijoux, Gatibu..., etc
Què va suposar la situació de con-
finament per a la vostra empresa?
Doncs una sacsejada brutal. Ara ma-
teix portem gairebé 200 concerts 
cancel·lats amb tot l’impacte econò-
mic que això suposa per a l’empresa i 
els nostres treballadors/es. Les insti-
tucions han deixat totalment de banda 
la nostra indústria i no tinc cap dubte 
que hem estat l’ase dels cops d’aques-
ta pandèmia, ens han estigmatitzat i 
maltractat, i encara seguim sense 
poder treballar. Estem en un sector 
que tot i generar el 4% del PIB esta-

L’Aureli al festival Pinto rock amb Juantxo Skalari & La Rude Band i en una foto retrospectiva dels seus temps amb Burman Flash.

“La cultura ha estat l’ase dels 
cops d’aquesta pandèmia”

Aureli Hernández Minobis, guitarrista i promotor musical
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tal es treballa en precari per la 
mancança de regulació del sec-
tor. Estem a anys llum de com 
es regula i valora la cultura en 
països com França o Alemanya. 
Cal remarcar que el sector era 
i és molt conscient de la grave-
tat i el risc de la pandèmia i que 
cal prendre absolutament totes 
les mesures necessàries per a 
poder realitzar un acte cultural, 
tant és així que al dia d’avui no 
es  coneix cap rebrot originat en 
una actuació cultural. La cultura 
és segura! 
Des del sector de la cultura 
s’està lluitant per aconseguir 
un pla de rescat el 2021 i 
intentar recuperar al màxim 
la normalitat dins dels actes 
culturals (#CulturaSegura). 
Com creus que s’està gestio-
nant el tema? 
Tothom va tard, el sector està 
agonitzant i no és cap broma. Si 
no s’actua amb rapidesa, moltes empreses no  li quedaran 
gaire més de 3 mesos de vida. Cal urgentment un pla de 
rescat i mesures clares, lògiques, segures i consensua-
des per tal de poder seguir treballant. El nostre sector 
és en part estacional i aquest estiu s’han suspès gairebé 
totes les programacions culturals. Les sales de concerts 
porten des de març sense poder obrir i si no poden treba-
llar hauran de tancar, i si tanquen perdrem uns espais de 
difusió que són essencials.  Molts professionals tècnics, 
mànagers, muntadors, i també músics  han abandonat ja 
el sector per a poder sobreviure. Tinc clar que la Cultura 
no morirà perquè la gran majoria de gent que l’integra 
l’estima i està molt acostumada a lluitar dia a dia per a 
sobreviure, però desgraciadament el panorama que ens 
quedarà serà molt diferent del que teníem perquè hi hau-
rem perdut molt pel camí.
Com d’important és la cultura dins d’un poble/nació/
país?
Educació i cultura haurien de ser els pilars bàsics per a 
formar una nació/país amb esperit crític.
Explica’ns la teva experiència a dalt dels escenaris.
Bé, porto des dels catorze anys intentant rascar més o 
menys bé la guitarra i encara no sé si ho he aconseguit 
així que... He tocat amb diversos grups com Punjabi, Pal 
& Kan, Burman Flash, Net Flanders, La Mâquina, Ghetto 
84 i Juantxo Skalari & la Rude Band. He gravat una quin-
zena de discs. Amb tot aquest temps he tocat des de la 
casa okupa més petita  fins a Mèxic DF davant de 60.000 
persones, així que els he vist una mica de tots els colors. 
A part d’això he fet de backliner, de muntador, de runner, 
de tècnic de so...  El que sí que és cert és que tant guardo 
amb la mateixa estima els records dels primers concerts i 
assajos amb els Punjabi a la plaça petita, com les últimes 
gires a Europa i Llatinoamèrica actuant en grans  recintes. 
Vau fer ballar i gaudir tota una generació amb el re-
conegut grup de música Burman Flash. Com recordes 
aquella etapa?   
La veritat és que ho recordo com a una bona època de 
joventut. Avui t’escoltes els àlbums de Burman i crec que 
aguanten bé el pas del temps, cosa que sempre et fa sen-

tir bé. En aquella època ens vàrem dedicar a aprendre al 
mateix temps que tocàvem, i vam ser dels primers grups a 
introduir l’ska-rock a les comarques gironines amb una veu 
femenina al capdavant. Vàrem tocar per tot l’estat i per 
Alemanya, Suïssa, França.... També recordo amb certa 
tristesa que precisament on més va costar que ens obris-

Amb l’equip de Panda Management
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sin les portes va ser al nostre poble. 
L’any 2017 vau fer els dos últims 
concerts a la Mirona i a la FM de 
Cassà commemorant els 20 anys 
del grup. Es va fer difícil la disso-
lució de Burman Flash l’any 2011?
De fet jo ja feia un temps que no era 
a la banda,  vaig deixar el grup bas-
tant abans i em vaig centrar a tocar 
amb un altre grup anomenat Net Flan-
ders, per tant diguem que ja havia 
fet el “dol” prèviament. Al comiat de 
2011  hi vaig participar, i segurament 
ho vaig poder gaudir més que la res-
ta de membres que eren a Burman 
des del principi i pels quals,  segur, va 
ser una nit més nostàlgica que per a 
mi. Els dos concerts de  retrobament 
de 2017 pels vint anys, crec que van 
tenir el punt just d’emoció i nostàlgia 
per a tothom i ho vàrem gaudir i “pa-
tir” tots a parts iguals.
Després vas fer el pas a Juantxo 
Skalari & La Rude Band on amb el 
reconegut cantant d’ska vau  tocar 
en grans escenaris i davant de mol-
ta gent. Com ho recordes?
Com un repte important, fins aquell 
moment tot i haver tocat en moltes 
formacions no m’havia plantejat el fet 
de fer de guitarrista de manera pro-
fessional. Tocar amb en Juantxo per 
la magnitud dels concerts i del propi 
projecte implicava estar al més alt ni-
vell en tot moment. Un exemple del 
que comento podria ser  la gravació 
que vàrem fer a Londres a Toe Rag 
Studios amb en Liam Watson de pro-
ductor. En Liam té un Grammy  i ha 
treballat amb grups com els White 
Stripes entre d’altres. Veure la seva 
manera d’estructurar els temes,  i 
haver de gravar en un estudi total-
ment analògic com es feia fa quaranta 
anys i on no es permeten errors, són 
d’aquelles coses que et fan créixer 
com a músic.
Ens pots dir els principals escena-
ris que vau tocar i quins van ser els 
que et van impactar més o et van 
fer més il·lusió. 
El primer Viña Rock em va marcar 
bastant, tocar davant de 40.000 
persones que estan per tu ... diguem 
que  impressiona, i a més en un fes-
tival on el temps de muntatge i prova 
són molt limitats i per tant surts una 
mica a cegues. Però si n’hagués de 
destacar serien les gires a Llatinoa-
mèrica  (Colòmbia, Mèxic, Xile) per 
la seva intensitat. Allà la gent viu la 
música  d’una altra manera. Veure 

A la dreta, l’Aureli, amb una colla de la Burxa, 
en una barraca de Festa Major de fa uns quants 

anys; al mig, amb el grup Net Flanders; i a a la foto 
inferior  després d’una actuació a la Sala Apolo, de 

Barcelona.
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sales i festivals plens on la cridòria 
de la gent feia que no s’escoltés res 
del que estàvem tocant, sales fins a 
dalt de gent que pagava només per 
a sessions d’autògrafs i fotos, haver 
d’arribar a les sales amb la furgoneta 
i baixar coberts amb jaquetes perquè 
no ens reconeguessin i poguéssim en-
trar... Tot es magnifica i es posa a uns 
nivells irreals.  
També vas entrar a l’Ajuntament 
de Cassà amb Alternativa i vas 
ocupar el càrrec de regidor de 
l’Àrea de joventut durant part d’un 
mandat (2008-2011). Explica’ns 
com va anar.
L’Alternativa neix de les ganes de 
canviar una sèrie de dinàmiques polí-
tiques existents   instaurades a l’Ajun-
tament i de sacsejar una mica el pa-
norama polític del poble que des del 
nostre punt de vista necessitava una 
renovació. Ens movia la necessitat de 
poder opinar i treballar en temes cab-
dals per Cassà que en aquell moment 
estaven sobre la taula, com el POUM, 
el projecte de la piscina coberta i tam-
bé el fet de donar més rellevància a 
àrees que restaven gairebé en l’oblit 
com la de joventut o participació ciu-
tadana.
Què en vas treure d’aquells quatre 
anys dins del consistori de l’Ajunta-
ment de Cassà?  
Sens dubte vaig aprendre molt sobre 
la gestió d’un ens públic i també so-
bre les dinàmiques del mateix poble. 
Personalment estic content del treball 
en equip que vàrem realitzar, ja que 
jo sol no hagués pogut tirar endavant 
un projecte així. Sóc conscient que và-
rem cometre errors però segurament 
també algun encert. En el vessant 
més negatiu vaig poder veure la cara 
fosca de la maquinària dels grans 
partits, que no dubten a endur-se el 
que faci falta per davant si no els hi 
agrada quelcom. Una etapa de llums 
i ombres. 
Creus que actualment s’estan fent 
bé les coses dins de l’Ajuntament? 
Trobes a faltar alguna cosa al po-
ble? 
Parteixo de la base que no vaig assi-
milar gaire el perquè de la no ente-
sa entre ERC i JXC. Comprenc  les 
reticències inicials que podien tenir, 
i  no dubto  que un govern de coali-
ció  hagués estat complex de gesti-
onar (sens dubte no és fàcil, i sé del 
que parlo) però des del meu punt de 
vista en l’àmbit de projecte de poble 
i també de país hagués estat el més 
coherent. Al final, el que jo desitjo per 
a l’ajuntament del meu poble, és que 
al capdavant hi hagi  l’equip de  gent 
més preparat i  tinc bastant clar que 
un equip de JXC + ERC  seria bastant 
millor que el que tenim actualment. Si 
em preguntes per a casos puntuals 
doncs així molt resumidament et di-

Dimarts, tancat per 
descans setmanal

ria que crec que tenim un problema 
important amb l’habitatge i especial-
ment al nucli antic on la degradació 
comença a ser preocupant, cal abor-
dar el tema de la carretera provincial 
pel que fa a  pàrquing, trànsit, viali-
tat..., etc.  Tampoc comparteixo la 
creació del càrrec de confiança pel 
número dos del PSC i l’externalització 
que s’ha fet del geriàtric. Trobo bas-
tant preocupant el to i les formes de 
les respostes del regidor dels socialis-
tes tant a ciutadans com a regidors 
de l’oposició.
Com has viscut la vida política de 
Cassà dels últims anys? 
Intento seguir els plens per la ràdio, 
escolto El Cassà al dia, L’alcalde res-
pon i llegeixo el Llumiguia i el Cassà 
Digital. Crec que una de les nostres 
obligacions com a ciutadans és estar 
mínimament informats del que passa 
a la política municipal, no en va es pre-
nen decisions que afecten del tot la 
nostra vida i convivència al poble. En 
relació amb l’1-O el meu sentiment ha 
derivat cap a una absoluta desconfi-
ança en tots i cadascun dels partits 
catalanistes, per mi l’engany ha estat 
majúscul i difícilment assumible. Sóc 
del parer que el problema més gran 
el tenim aquí, en el mateix sentiment 
de país, en les diverses maneres que 
tenim els catalans d’afrontar un rep-
te tan potent i complex  com el de 
la independència i en les dualitats i 
ambigüitats de la classe política que 
tenim al capdavant. A petita escala 
pot servir d’exemple de com van les 
coses, el que va passar el dia 15 d’oc-
tubre de 2019 al nostre poble. Com 
molts Cassanencs saben,  aquell dia 

els mossos d’esquadra varen prota-
gonitzar una “actuació” absolutament 
impresentable, i encara no tenim cap 
explicació, ni cap dimissió a sobre 
la taula. Des del meu punt de vista,  
aquestes coses són les que no es po-
den deixar passar en un procés com 
el que se suposa que volem fer.

Arnau Madrià Sàbat

L’Aureli, fa deu anys, 
quan era regidor de 
Joventut de l’Ajunta-
ment de Cassà.
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Com qualsevol altre sector, l’esport també ha sofert els 
efectes i restriccions de la pandèmia. Cessament i pausa, 
canvi sobtat que requereix adaptar-se i en certa mane-
ra reinventar-se per subsistir i proporcionar garanties de 
seguretat. El següent és l’extracte d’una entrevista realit-
zada a Lourdes Martín, regidora d’Esports (equipaments 
i entitats esportives) i Jaume Molas, responsable d’instal-
lacions esportives i director de la Piscina Coberta Municipal 
de Cassà, pocs dies abans de la nova regulació establerta 
pel govern que aturava la competició esportiva a Catalunya 

“Tot i la Covid, volem que a 
Cassà l’esport no s’aturi”

Lourdes Martin i Jaume Molas, regidora i tècnic d’esports

però mantenia la possibilitat de fer entrenaments.
La Lourdes i en Jaume repassen en aquesta entrevis-

ta algunes de les actuacions per part de les entitats es-
portives des de l’inici de la pandèmia, parlen del procés 
de represa de les activitats i plasmen quin és i s’espera 
que sigui el funcionament de les competicions esportives 
d’aquest any. 

PRIMER TANCAMENT: IMPREVISIBLE I URGENT
Recapitulant, tornant al fatídic mes de març, la primera 

qüestió és saber quina va ser la resposta davant la nova 
situació: “vam parar les activitats per normativa, com 
a tot arreu, el mateix divendres 13 de març, quan va 
arribar l’ordre de tancar per part de l’ajuntament”, ex-
plica la regidora. Pel que fa a la piscina coberta, en Jaume 
afegeix que “l’ordre ens va arribar a mig matí. Es va de-
cidir que el tancament fos a les 15 h per tenir temps 
d’avisar a tothom, tant  els que eren dins la instal-
lació com els que havien de venir a la tarda, a través 
de trucades i comunicació per xarxes socials”. Ambdós 
coincideixen en la imprevisibilitat i velocitat amb què es va 
desenvolupar la crisi: “va ser molt ràpid i de cop, d’un 
dia per l’altre. No ens pensàvem que ho tancaríem 
tot. Crèiem que seria qüestió de quinze dies. Ningú 
s’ho esperava. Però en ser una situació generalitza-
da, no pas decisió nostra de tancar les instal·lacions 
esportives, la gent evidentment ja ni es plantejava si 
la piscina, per exemple, seguia oberta. Ja ho tenien 

Lourdes Martin, regidora, i Jaume Molas, 
cap d’instal·lacions esportives, a la sala de 
bicicletes de la piscina coberta, que s’ha 
hagut d’adequar a la pràctica restringida 
per prevenir el contagi del coronavirus.
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assumit. De totes maneres per les 
xarxes socials es va fer una gran 
labor informativa”. 

Tanmateix, malgrat la situació de 
confinament, en Jaume exposa que 
des de la piscina es van posar en 
marxa alternatives per no cessar 
completament l’activitat: “Un dels 
grans valors de la piscina és el seu 
personal. Vam convocar els vint-i-
cinc treballadors el dilluns per pa-
rar-ho tot formalment i autoritzar 
que els monitors poguessin agafar 
material per fer classes online: des 
de zumba, estiraments, ioga, pila-
tes... Sent gratuïtes i sense accés 

restringit pels usuaris, indepen-
dentment de si eren abonats a la 
piscina o no”. 

La Lourdes, en aquest sentit, aplau-
deix la disposició dels implicats, qui 
“enregistraven les classes en di-
recte per Instagram i després les 
pujaven a YouTube. Es realitzaven 
classes cada dia, de dilluns a diu-
menge; sense parar en tot el perí-
ode de confinament. A més va ser 
totalment voluntari i iniciativa dels 
treballadors de la piscina i crec que 
se’ls hi ha de reconèixer la seva vo-
cació”. A banda de les lliçons telemà-
tiques, altres empleats com ara els 

socorristes també van col·laborar en 
feines de manteniment.

ACTIVITATS D’ESTIU
A partir de reunir-se amb altres mu-
nicipis del Gironès i d’acord amb el 
seguiment de les diferents etapes de 
desconfinament, el 15 de juny es va 
començar a utilitzar les instal·lacions 
esportives per fer casalets. No ha es-
tat fins ara recentment, al setembre, 
quan s’han reprès les activitats espor-
tives, tal com es va pactar (i aturades 
de nou el 16 d’octubre). No obstant 
això, durant l’estiu sí que es va poder 
celebrar el Torneig de futbol 7 de la 

Aparells d’aire condicionat, electrodomèstics 
i mobles de cuina

C/ de la Via, 19 - Cassà de la Selva 
 Tel. 972 46 07 11 contacte@lavia.cat

En Jaume i la Lourdes al PAV3, on la graderia s’ha senyalitzat per limitar-ne la capacitat de públic.
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UD Cassà: “en teoria, segons in-
dicava la normativa, es podia fer 
amb moltes mesures de seguretat. 
Es va consultar a la Generalitat i 
a la Federació Catalana de Futbol. 
Les restriccions es van establir 
en el sentit de formar grups es-
tables, fer presa de temperatura, 
tenir molta cura que els equips no 
juguessin entre ells fins passat un 
període de temps i controlar l’afo-
rament; limitant-lo a un màxim de 
cent cinquanta persones, tots amb 
mascareta. El bar es va obrir però 
pràcticament només amb begudes, 
sent un perjudici econòmic impor-
tant pel club”, comenten. Aclareixen, 
també, que “els jugadors havien de 
venir quasi a la mateixa hora que 
els tocava jugar, no abans. I en cap 
moment interactuaven amb el pú-
blic; ells entraven pel camp de sor-
ra i el públic per l’entrada de dalt. 

Els vestidors no es van fer servir. 
Hi va haver molt de control i quan 
es veia que la gent a les grades 
s’ajuntava, amb l’autorització de 
la federació es parava el partit per 
fer-los fora. De fet hi va haver dies 
que es van jugar a porta tancada. 
Es va ser molt estricte. La UD Cas-
sà va rebre felicitacions per part 
de la federació i altres entitats. Va 
servir com un banc de proves per 
veure com es podia fer”.

Contràriament, una activitat que no 
es va poder efectuar va ser la 38a 
edició de les 24 h de Tenis Taula Cas-
sà; la Lourdes, en detalla el motiu: 
“aquella setmana va coincidir amb 
un rebrot i vam decidir que el millor 
era anul·lar la competició. A més se 
sumava el fet que es feia al Pavelló 
Triple, un lloc tancat sense gaire 
ventilació i que tampoc en pots do-
nar massa, perquè sinó les pilotes 

Mobles a mida, mobles de cuina, 
obra nova, reformes, restauració.

 C/GIRONÈS, 5 
 17244 

CASSÀ DE LA SELVA
 TELÈFON 972 46 45 47

 Mòbil: 635 40 45 09
 Email.fustimofermi@gmail.com

FUSTERIA I MOBLES FERMI, S. L.

es desvien i afectaria el joc...”. A 
la problemàtica en relació amb el re-
brot, en Jaume agrega que “s’ha de 
tenir en compte que venia gent de 
tot Catalunya i de fora... així que 
es va optar per la mesura prudent. 
Però quinze dies abans sí que s’hi 
estava treballant per poder-ho ce-
lebrar. El club Tennis Taula Cassà 
ja tenia les samarretes a punt, els 
trofeus... Va ser mala sort”. 

El 18 de setembre, es va publicar 
un nou protocol comarcal per a la re-
presa de l’activitat esportiva amb l’ob-
jectiu que “a tot arreu s’apliquin les 
mateixes instruccions. La finalitat 
és establir uns punts molt clars, 
precisos i entenedors. Per exem-
ple, el que es vol evitar és que una 
instal·lació tingui oberts els vesti-
dors per segons quines categori-
es i els d’un altre municipi no. És 
unificar criteris. Tots fem exacta-
ment el mateix en àmbit del Giro-
nès i a més cada entitat també té 
el seu propi protocol que s’ha de 
presentar abans d’iniciar les activi-
tats. Aquesta iniciativa del Consell 
Comarcal ha vingut arran que el 
protocol que es donava a través de 
la Generalitat no era gaire contun-
dent ni explícit. Era molt interpre-
tatiu i amb massa marge d’inter-
pretació. Sorgien molts dubtes”. 

I el veritable quid de la qüestió, com 
funcionen les competicions esportives 
d’aquest any? “Competiran totes les 
categories, malgrat que els vesti-
dors només els poden fer servir 
els sèniors i juvenils. Ja s’han es-
tat fent partits amistosos en totes 
les categories. El cap de setmana 

Proteccions per als practicants i senyalitzacions a les instal·lacions esportives municipals per garantir la màxima seguretat per la salut dels esportistes.
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del 3 d’octubre ja hi ha hagut set 
o vuit enfrontaments. Pel que fa 
a l’hoquei i bàsquet, els jugadors 
poden anar acompanyats dels pa-
res fins a un cert número i se’ls hi 
pren les dades. El mateix pel fut-
bol sumat al fet que ha adoptat un 
sistema de control a través d’una 
aplicació de codi QR. Pel que fa al 
patinatge en principi sí que les com-
peticions queden més posposades. 
Sobre el tenis taula, en competir 
amb equips de sobretot Castella i 
la zona central d’Espanya, de mo-
ment també està tot parat”. A més 
a més, almenys en el cas del bàsquet, 
“s’ha plantejat la mesura d’enfron-
tar els mateixos equips dues set-
manes seguides” segons apunta la 
regidora. 

UN ESTIU FLUIX A LA PISCINA
La situació actual, malgrat la repre-
sa, comprensiblement no és favo-
rable, perfectament il·lustrat en el 
cas de la piscina descoberta: “hi ha 
hagut una gran baixa d’abonats a 
causa de la por. No ha funcionat, 
però ni a Cassà ni enlloc. Aquest 
estiu qui ha vingut a la piscina ha 
tingut pràcticament un luxe, ja que 
l’ha tingut tota gairebé només per 
ell. Aquest any ha estat molt, mot 
fluix”. En termes de rendibilitat, la 
piscina coberta tampoc ho és, havent 
de prendre mesures com el tanca-
ment d’abonats fins al voltant de nou-
cents cinquanta, venint dels més de 
mil quatre-cents previs a la pandèmia: 
“has de posar en una balança si és 
més important protegir la salut de 
la gent o la part econòmica. Som 
de les poques instal·lacions que 
hem baixat al nombre d’abonats 
previ a la gestió de l’ajuntament de 
la piscina el 2013. L’estiu ha estat 
desastrós, però li hem donat la vol-
ta fins a assolir certa recuperació. 
Aquest any de per si és molt difícil 
i només faltaria que la zona espor-
tiva esdevingués un focus de pro-
pagació per la malaltia. S’ha d’ac-
tuar amb seny. Tenim la sort que 
en ser una administració pública 
podem prioritzar la salut abans del 
benefici. El motiu de la reducció del 
nombre d’abonats és bàsicament 
perquè la instal·lació és petita i la 
gent conflueix a l’hora punta. Quan 
fan reserves arriba un moment que 
no es pot assumir la demanda de 
l’usuari. No podem assumir més 

gent respectant l’aforament que 
marca la legislació i per un principi 
de prudència”, admet el seu director. 

Pel que fa a altres mesures que 
s’han adoptat, en Jaume comenta 
que “s’ha establert un protocol de 
seguretat que comprèn la instal-
lació de gels i un circuit d’entrada 
i sortida. Hem habilitat uns espais 
pels cursets de natació i en ge-
neral, hem reduït l’aforament un 
47%, amb una ocupació màxima de 
la piscina de trenta-sis persones. 
Ara s’ha de demanar hora per tot, 
menys per la sala fitness”. 

El futur és una incògnita, i els esce-
naris a preveure, incerts. La regidora 
afirma ser partidària “d’anar veient 
el dia a dia. Mentre les escoles 
vagin bé, en àmbit esportiu també 
serà així. Ara bé, què passarà la 
setmana que ve? No ho podem sa-

ber”. Ambdós estan d’acord que “da-
vant d’aquesta situació, tot el que 
podem fer és incrementar el que té 
a veure amb mesures de prevenció. 
Al final només ho podem controlar 
fins a un cert punt. No podem sa-
ber com es comporta la gent fora 
de les instal·lacions. També estem 
mirant nous sistemes de neteja per 
ser més eficients. S’ha de procurar 
ser el màxim curós i tenir sort; i 
pensar que és molt important que 
la gent pugui practicar esport  en-
cara que hi hagi la  pandèmia. Me-
sures de control i de seguretat i 
esport han de poder conviure. Això 
és el que intentem fer tant en les 
instal·lacions municipals com en la 
resta de pràctica esportiva local”.

Text: Pol Esteba Masjuan
Fotos: Joan Carles Codolà

Els nostres serveis:
Serveis a particulars
Serveis a empreses
Tramitació de paquets
Recollides urgents
Servei sanitari (trasllats a geriàtrics, CAP, 
hospital, diàlisi, mútues...) i recollida a 
laboratoris amb servei urgent
Servei turístic

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

La regidora i el tècnic d’esports de Cassà, en un 
moment de l’entrevista.
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Les artistes Paula Grande i Anna Ferrer, dues de les veus 
de més personalitat de l’escena musical actual, presenten 
el disc Vega (Bankrobber, 2020), un àlbum de deu can-
çons que parteix del cançoner en línia del projecte Càntut. 
Cançons de tradició oral i que explora el rol de les dones 
en els últims dos segles. L’àlbum veurà la llum el divendres 
13 de novembre i es va poder sentir en primícia a la Fira 
Mediterrània de Manresa el dissabte 17 d’octubre i tindrà 
la presentació oficial al Festival Càntut de Cassà de la Selva 
al novembre. Aquesta és la  primera actuació confirmada 
d’un festival que enguany segur que vindrà marcat per les 
restriccions imposades per la Covid-19; però que vol man-
tenir l’esperit i la seva  rellevància a Cassà de la Selva, com 
a capital de la cançó de tradició oral.

La cinquena edició del Festival Càntut. Cançons de tra-
dició oral tindrà lloc del 20 al 22 de novembre a Cassà. 
Després de quatre edicions, el festival s’ha consolidat com 
un punt de referència, amb l’objectiu de mantenir viu el re-
pertori de músiques de transmissió oral. En aquesta nova 
edició, el festival tornarà a programar propostes molt di-

verses per a tots els públics com concerts, espectacles i 
exposicions, entre d’altres. La confirmació del programa 
estava prevista fer-la a finals del mes d’octubre.

VEGA
La cuina i les feines de la llar; la religió, l’església i la fe 
cristiana; la vida íntima i la sexualitat; la maternitat i les 
cures... Durant els dos últims segles, els rols de les dones 
s’han concentrat en àmbits socials i culturals determinats, 
alguns clarament definits i d’altres totalment infranqueja-
bles. Inspirades en el cançoner en línia del projecte Càn-
tut. Cançons de tradició oral, i seguint els passos dels 
seus predecessors, Belda & Sanjosex, Paula Grande i 
Anna Ferrer presenten Vega (Bankrobber, 2020), un disc 
que visibilitza i dóna veu a les mares, filles, nenes i joves 
de generacions passades, per acostar el folklore català a 
l’actualitat.“Volíem saber què es cantava, i què es can-
tava sobre les dones. Volíem seguir explicant aques-
tes històries que moltes vegades són molt crues i fan 
referència a realitats que encara estem vivint però 
canviant el punt de vista i el focus”, expliquen les ma-
teixes artistes.

El disc de Paula Grande i Anna Ferrer és el segon volum 
de la col·lecció de projectes discogràfics amb repertori 
de tradició oral de les comarques gironines iniciada l’any 
2016 pel projecte Càntut. Aquest nou treball segueix la 
línia del disc Càntut (Bankrobber, 2016), de Belda i San-
josex, dotze cançons i un espectacle amb el qual es van 
realitzar una cinquantena de concerts arreu dels Països 
catalans i que va culminar al Shouson Theatre (HK Arts 
Centre) de Hong Kong.

Un disc que consta de deu cançons amb composició ori-
ginal, arranjaments i direcció artística de Paula Grande 
i Anna Ferrer, amb la col·laboració de Vic Moliner, Laia 
Vallès i Juan Rodríguez Berbín, que fan viure els textos i 
les històries d’un repertori de les comarques gironines que 
reflecteix la vida quotidiana de les dones d’abans, però en 
un pla sonor apte per als nous públics, amb peces balla-
bles i actuals. I és que vega, en menorquí, significa anar 
al camp i fer-hi una menjada, una trobada amb amics per 
divertir-se. Una essència que queda recollida en algunes 
de les peces, com ara Caterineta, Tango o Pepito, que 
desprenen alegria, lluminositat i molta vitalitat. Però l’àl-
bum també presenta peces com La mare, una joia d’alta 
sensibilitat gràcies a la lletra, els arranjaments i les veus 
delicades de les dues artistes.

Acompanyades per Vic Moliner al contrabaix i els pedals, 
Paula Vegas als teclats i els sintetitzadors i Juan Rodríguez 
Berbín a la percussió, Paula Grande i Anna Ferrer presen-
ten una proposta única que enllaça tradició i modernitat; 
un pont entre el passat i el present que mescla instru-
ments tradicionals amb música llatina, rap o electrònica, 
apropant el folklore català a l’escena musical actual. L’àl-
bum ha estat enregistrat a Olivera Estudi (Banyoles) des-
prés d’un procés de dos anys realitzat entre la capital del 
Pla de l’Estany, Menorca i Barcelona en què s’ha desenvo-
lupat la recerca de les cançons, el plantejament sonor, els 
arranjaments i, també, l’escenografia, amb direcció de la 
directora banyolina Clàudia Cedó.

Paula Grande i Anna Ferrer 
presentaran ‘Vega’ al Càntut

Primeres confirmacions pel festival d’enguany (20-22 de novembre)
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Doncs sí, aquells dies del confinament els passàvem mirant 
per la finestra o sortint al pati o al balcó. I de ben segur que 
totes i tots els cassanencs vàrem veure un ocell semblant a 
un colom, però un xic més petit, prim i lleuger, que passava 
volant alhora que feia una mena d’esgarrip ben estrany i es-
candalós, la seva veu d’alerta.

La TÓRTORA TURCA (Streptopelia decaocto) fa uns 30 cm 
de llargària; té forma típica de colom, una mica més prim El 
seu color és castany pàl·lid a les parts superiors, amb la cua 
i les puntes de les ales fosques i rosat vinós clar al cap i a 
les parts inferiors. Té mig collar negre a la part posterior del 
coll. Té franges blanques als laterals de la cua només visibles 
quan la desplega. 

L’observem en parcs i jardins, rodalies de ciutats, masos, 
urbanitzacions i qualsevol lloc amb presència humana, en 
canvi defuig els ambients massa naturals i salvatges La ve-
iem menjant al terra, posada en arbres, postes, cables o 
teulades, sovint fent el seu cant “du-duuuu du...” 

Podeu escoltarel seu crit d’alerta a:https://www.xeno-can-
to.org/542896: i el seu cant a:  https://www.xeno-canto.
org/553211

S’alimenta bàsicament de llavors i d’invertebrats que troba 
a terra. Cria en arbres però també en racons de postes de la 
llum, fanals i altres llocs on recolzar el seu niu de plataforma,e 
lleuger i poc consistent. Li agrada anar en grupets i rares 
vegades se’n veu només una. Sovint voleteja entre arbres i 
edificis, però quan vola és extraordinàriament ràpida amb un 
vol decidit i directe.

Pon de 1 a  6 vegades l’any; sol pondre 2 ous que incuba 
durant 15 dies. Els pollets comencen a volar entre la segona 
i la tercera setmana.

Aquest ocell està en franca expansió a tot Europa: a Cata-
lunya el 1970 es va observar el primer exemplar als Pirineus 
i ara se’n comptabilitzen fins a 1 milió d’individus adults. 

Durant aquest confinament el vaig veure pràcticament 
cada dia i alguna vegada fins a 10 exemplars varen sobre-
volar casa meva. Sens dubte s’ha convertit en un ocell ben 
comú a tot Europa i es pot veure durant tot l’any, puig que 
és sedentari.

Ara ja no estem confinats, però continuem sortint als bal-
cons i patis per observar de ben a prop els habitants dels 
nostres carrers, parcs i jardins. Animeu-vos a observar i es-
coltar i segur que aixecareu el cap quan sentiu el xisclet de 
la tórtora turca.

Xon Vilahur

7. Tòrtora turca

Ocells del (des)confinament Cassà al dia
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Alcaldia

El 21 de setembre es va fer l’entrega 
del Segell Infoparticipa, un guardó ator-
gat pel nou grup de recerca Comunica-
ció Sonora, Estratègica i Transparència 
(ComSET) de la UAB com a reconeixe-
ment a la transparència informativa 
dels webs de les institucions.

Cassà de la Selva, per cinquè any 
consecutiu,  ha rebut el Segell amb el 
100% dels indicadors. És l’única po-
blació de més de 10.000 habitants 
de les comarques gironines que té 
aquest guardó. En total a la província 
de Girona, només hi ha dos municipis 
més amb el 100% dels indicadors po-
sitius, Llagostera i Sant Gregori, i en 
tot Catalunya són 36 els municipis que 
tenen aquesta puntuació.

L’alcalde, Robert Mundet, va rebre 
el guardó a l’acte d’entrega dels Se-
gells Infoparticipa que va tenir lloc a 
la sala d’actes del rectorat de la UAB. 
Enguany, a causa de la COVID-19, es 
va limitar la presencia als represen-
tants de les institucions que han ob-
tingut el 100% o algun dels guardons 
extraordinaris.

La intenció d’aquest nou ajunta-
ment, és seguir apostant per la trans-
parència i la comunicació. Aquest pas-
sat mes de març vam obrir un nou 
bot a Telegram i el mes de juny el nou 
web institucional (www.cassa.cat) per 
facilitar la informació al ciutadà.

QUÈ SÓN ELS SEGELLS INFO-
PARTICIPA
A partir dels 48 indicadors esta-
blerts pel ComSET, basats en la Llei 
de Transparència del 2013, s’atorga 
el Segell Infoparticipa a les poblacions 
que obtenen més indicadors positius 
en funció de la seva població (exemple: 
en el cas de les localitats amb més 

de 50.000 habitants, s’exigeix un 
95% d’indicadors positius i, en el cas 
dels municipis amb menys de 1.000 
habitants, s’atorga a partir del 75% 
d’indicadors positius). Pel que fa als 
consells comarcals i les diputacions, 
s’atorga el Segell Infoparticipa a les 
institucions que assoleixen un mínim 
d’un 85% d’indicadors positius, inde-
pendentment de la població. En aques-
ta edició s’ha eliminat la Menció.

Enguany s’ha otorgat el Segell Info-
participa a 113 ajuntaments (quinze 
més que l’any passat), dels quals, 36 
han obtingut un 100% d’indicadors 
positius (el 2019, van ser-ne 32). En 
el cas dels consells comarcals, sis 
d’ells obtenen el Segell Infoparticipa: 
l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Gi-
ronès, el Moianès, el Vallès Occidental 
i el Vallès Oriental. Quant a les diputa-
cions, reben el Segell Infoparticipa les 
mateixes que el van obtenir a les tres 
edicions anteriors: Barcelona, Girona 
i Tarragona.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
El Mapa Infoparticipa és una eina im-
pulsada pel Laboratori de Periodisme 
i Comunicació per a la Ciutadania Plu-
ral (LPCCP) de la UAB l’any 2012, en 
analitzar la informació dels webs dels 
947 ajuntaments catalans, per a fo-
mentar la transparència i la qualitat 
de la informació de les administraci-
ons locals. L’any 2013, el LPCCP va 
plantejar l’atorgament del Segell Info-
participa (un segon nivell de reconeixe-
ment, la menció al Segell Infoparticipa, 
ha estat eliminada a l’edició d’enguany) 
i, per a tal fi, es va crear el Consell 
Certificador, encarregat de contrastar 
les avaluacions de l’equip, que està 
integrat per membres de l’associació 

catalana i de la federació de municipis, 
de l’oficina antifrau, del col·legi de peri-
odistes, de l’Associació de Comunica-
ció Pública i del món acadèmic.

Ara, el LPCCP s’ha fusionat amb el 
grup de recerca Publiràdio per formar 
el nou grup Comunicació Sonora, Es-
tratègica i Transparència (ComSET), 
responsable del Mapa Infoparticipa. 
Els indicadors que utilitza el ComSET 
per avaluar la informació publicada als 
webs de les administracions responen 
a les següents qüestions bàsiques:

• Qui són els representants polítics
• Com gestionen els recursos col-

lectius
• Com gestionen els recursos eco-

nòmics
• Quina informació proporcionen so-

bre el municipi i la gestió dels recursos 
col·lectius

• Quines eines ofereixen per a la par-
ticipació ciutadana

En el cas dels ajuntaments, es tracta 
de 48 indicadors que han estat modifi-
cats en aquesta setena onada d’avalu-
acions (l’any passat eren 52) per pujar 
el nivell d’exigència de caire qualitatiu. I, 
pel que fa als consells comarcals i les 
diputacions, són 45 indicadors adap-
tats a les seves competències. A l’edi-
ció d’enguany, s’ha exigit més qualitat 
en la informació i en el nivell de trans-
parència en quatre aspectes clau:

• La visualització individualitzada i 
comprensible de les retribucions dels 
càrrecs electes

• Les declaracions de béns i activi-
tats dels càrrecs electes

• Les retribucions i currículums dels 
càrrecs de confiança i el personal di-
rectiu

• L’explicació detallada de les com-
petències dels òrgans de govern

Cassà rep de nou el Segell Infoparticipa, 
amb el 100%  dels indicadors

L’alcalde de Cassà amb altres  autoritats en el moment de rebre el guardó i  el certificat. 
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El Departament de Justícia, a través de la Direcció Ge-
neral de Memòria Democràtica, està instal·lant plaques 
als cementiris on hi ha enterrades persones recuperades 
de fosses de la Guerra Civil. Són plafons amb informació 
sobre les víctimes, el context històric de les fosses i les 
intervencions arqueològiques. L’objectiu és senyalitzar els 
cementiris i deixar constància dels fets.

El passat diumenge 11 d’octubre s’ha inaugurat el plafó 
de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica que recor-
darà les intervencions en fosses comunes. L’acte ha estat 
presidit pel sr. Robert Mundet i Anglada, alcalde de Cassà 
de la Selva, la sra. Gemma Domènech, directora general 
de Memòria Democràtica, i el sr. Jordi Font, director del 
Memorial Democràtic, juntament amb regidors, membres 
del CREC i veïns. 

A principis de febrer de 1939, un soldat republicà va 
morir a Cassà de la Selva com a conseqüència dels en-
frontaments que hi va haver al municipi entre les tropes 
republicanes i les franquistes. El soldat, que probablement 
era membre de les Brigades Internacionals, va ser mal 
enterrat a la cuneta del camí de Porrer Vell, a prop de Cal 
Porrer, a l’est del nucli urbà de Cassà de la Selva. Més en-
davant, el cos va ser enterrat al marge del camí, sota un 
túmul de pedres amb dues creus de ferro. 

L’any 2017, la Generalitat de Catalunya va realitzar una 
intervenció arqueològica a la tomba, en el marc del Pla de 
Fosses. S’hi van recuperar les restes d’un home d’entre 
30 i 40 anys que presentava un orifici d’un tret de bala 
al crani. També s’hi van recuperar les restes d’una gorra 
amb la insígnia de tinent de l’exèrcit republicà, sabates, 
botons, gafets i un carregador de bales. 

El perfil genètic de les restes del soldat va ser contras-
tat amb el dels familiars de dos brigadistes internacionals 
morts en combat a la zona. No obstant, no se’n va po-
der establir cap coincidència genètica de parentesc. Per 
aquest motiu, les restes no identificades del soldat van ser 
inhumades al cementiri de Cassà de la Selva.

El Pla de fosses és el programa del Govern que des de 
2017 planifica i prioritza l’obertura de fosses i els treballs 
per identificar-ne les víctimes. El Pla ha possibilitat l’ober-
tura d’una trentena de fosses 
i la recuperació d’unes 300 
persones.

D’aquestes, vuit han estat 
identificades amb el Programa 
d’identificació genètica, que és 
el sistema que disposa d’una 
base de dades amb perfils ge-
nètics de familiars de víctimes 
i perfils genètics de restes lo-
calitzades en fosses. Les da-
des s’encreuen per veure si hi 
ha coincidència genètica.

El Programa d’identificació 
genètica disposa actualment 
d’unes 2.000 mostres d’ADN 
de donants vius i d’uns 200 
perfils genètics de restes de 
fosses. El Departament de 
Justícia es marca com a prio-
ritat l’extracció de dades genè-
tiques de les restes que enca-
ra no s’han analitzat. Es tracta 
d’un procés complex i car. 
Cada extracció d’ADN d’un in-

Memòria Democràtica recorda al soldat 
desconegut amb una placa al cementiri

A dalt, imatge del moment del descobriment de la placa. A baix, moment 
dels parlaments en record de les víctimes de la guerra civil.

dividu d’una fossa té un cost aproximat d’uns 1.000 euros.
En canvi, la donació d’ADN per part de familiars és gra-

tuïta i indolora, i és clau per poder identificar les víctimes. 
Els familiars que vulguin donar una mostra genètica s’han 
d’inscriure al Cens de persones desaparegudes. L’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron és l’encarregat d’extreure la 
mostra del frotis bucal.

A Catalunya hi ha 517 fosses de la Guerra Civil docu-
mentades, amb una xifra estimatòria de 20.000 persones 
enterrades.
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Nova programació per a 
tots els gustos

Després d’un estiu d’activitats a mig gas, d’assaig i error i 
prova rere prova, comencem aquest setembre una tempo-
rada amb garanties malgrat la COVID-19.

No obstant això no ens volem dedicar a fer el mateix de 
sempre. Venen nous temps a tots els nivells i volem ser-
hi des del primer moment. Per això disposem d’un nou 
sistema de venda d’entrades online i inaugurem un nou 
espai, “Les Golfes de Can Trinxeria”, plenes de records 
d’aquest poble que es convertiran en una seu efímera Vo-
lem aprofitar aquestes línies per agrair la col·laboració de 
tots aquells qui l’han fet possible. 

Tornarem a tenir exposicions, teatre amb autors cas-
sanencs (Mario Rebugent presenta la seva obra Apnea) i 
teatre gestual amb l’espectacle Faboo, Premi Feten, Millor 
espectacle al Festival de Teatre de la Fira de Saragossa, i 
semifinalista Got Talent 2019.

Per tant, apostem per una cultura de qualitat i segura 
que ens permeti gaudir d’espectacles de diferent format al 
nostre poble. Ttota la programació i les entrades a la venta 
a www.cassacultura.cat. Us hi esperem!

NOU LLIBRET CULTURAL
L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cassà, ha publicat 
un nou llibret amb tota la programació que s’ofereix en el 
municipi fins al Nadal. Aquesta publicació inclou més de 50 
activitats que estan organitzades per algunes entitats del 
municipi  i des del mateix l’Ajuntament. Com a mínim, cada 
cap de setmana,  Cassà de la Selva disposarà d’alguna 
activitat cultural. Tot perquè la Cultura és segura i no pot 
parar.

VERMUT I LLIMONADA DE LLETRES
El Vermut de Lletres i la Llimonada de Lletres tornen a 
estar presents dins les activitats culturals de Cassà.  En 
aquesta ocasió tindrem la presentació de Nit i Llum de 
Lluna d’Henry Thoreau, com a descoberta d’un dels tex-
tos més desconeguts de l’autor. Una escriptora de novel·la 
negra de setze anys, Anna Huix, amb una proposta de 
literatura per als més joves molt interessant. 

Més endavant podrem escoltar en Miquel Martin amb La 
drecera, i per acabar les presentacions de llibres tindrem 
en Marc Artigau amb La vigília. La llimonada de lletres 
d’aquest trimestre serà molt singular amb la presentació-
taller d’una revista  per a mainada de 8 a 12 anys amb 
Pantera.

EL CINECLUB 8½ SEGUEIX AMB EL CINEMA A 
CASSÀ
Com ja és habitual, l’entitat cassanenca, CineClub 8½, 
serà l’encarregada fer arribar el cinema  per a tots els 
públics. Els documentals, que sempre compten amb algun 
dels protagonistes de la pel·lícula per comentar-la. El ci-
nema per als més petits, de la mà del Kinosaure de Pack 
Màgic. I la selecció de les pel·lícules d’adults és la proposta 
de l’Acadèmia de Cinema Català amb el cicle Gaudí.  

LA MÚSICA PRESENT A LA CULTURA CASSANENCA
Es va començar la temporada cultural celebrant l’any 
Beethoven, amb una actuació de la formació cambrísti-
ca Bärhof Ensemble. Entre els joves músics professionals, 
vam poder escoltar al cassanenc, Lluís Casanova. Un any 
més, tornarem a gaudir del Festival Càntut, Cançons de 
tradició oral, que durant tot un cap de setmana omplirà 

Cassà al Dia Ajuntament / Des de la Casa de la Vila 

Educació - Ensenyament
LES NITS DE LA COMA ES-
TRENEN ESPAI
Aquest mes d’octubre comen-
çarà  la 5a temporada de Les 
Nits de la Coma. Una oferta 
de teatre i art escèniques de 
petit format, en un espai dife-
rent.  Aquesta oferta teatral, 
poc a poc s’ha anat guanyant 
fidel. Aquest any a partir del 16 
d’octubre, Les Nits de la Coma 
estrenaran un nou espai, molt 
adient per celebrar-hi aquest 
tipus d’espectacles, “Les Golfes 
de Can Trinxeria”. En el segon 
pis podrem gaudir d’especta-
cles especialment indicats per 
aquells a qui els hi agrada allò 
excepcional.

els carrers i les places del municipi amb la seva musica 
i actuacions. I acabarem l’any amb Els Montgrins i el seu 
viatge al llarg de la història de la sardana. 

EXPOSICIONS DE L’ESCOLA D’ART J. LLOVERAS
L’escola d’Art Josep Lloveras, juntament amb l’Àrea de Cul-
tura,  ens ha preparat diferents exposicions que ens faran 
reflexionar a partir d’imatges amb conceptes com la mos-
tra de La Mort Digna o l’exposició de l’artista local Ramon 
Prior i la proposta més urbana de l’A-taca.

PROPOSTES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Com ja és habitual, des de la Biblioteca Municipal, en ofe-
reixen tot un seguit de propostes, com els Biblionadons, 
l’Hora del Conte, i els Clubs de lectura.  Aquestes activitats 
tenen un públic molt variat, començant amb els Bibliona-
dons, que va destinat a nens i nenes de 0 fins a 3 anys, 
l’Hora del Conte, per a mainada de 4 a 9 anys, i el Club de 
Lectura, que és per un públic adult. 

CINQUENA EDICIÓ DEL CÀNTUT
I tindrem Càntut, que portarà l’essència de la música popu-
lar a Cassà de la Selva un any més i en farà cinc. Cançons 
de tradició oral tindrà lloc del 20 al 22 de novembre a 
Cassà de la Selva, amb propostes molt diverses per a tots 
els públics, com concerts, espectacles i exposicions, entre 
d’altres. Enguany el festival adaptarà el seu format a la si-
tuació excepcional causada per la Covid-19 i condicionarà 
les diverses activitats i espais a les mesures de segure-
tat requerides per les autoritats sanitàries. Pròximament, 
desvelarem tota la programació! 
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Urbanisme - Via pública - Veïnats

Cada dia, amb més freqüència, els 
ciutadans s’han acostumat a deixar 
objectes voluminosos al costat dels 
contenidors. Una actitud incívica que 
a més d’embrutar la via pública, possi-
bilita qualsevol tipus d’infecció i enca-
reix cada dia més el servei de neteja 
que paguem els veïns del municipi.

Cassà de la Selva, en vuit mesos 
d’aquest any 2020, ja ha recollit és 
de 100 tones de voluminosos, la ma-
teixa quantitat que en tot l’any 2018. 
Aquests mesos de juliol i agost, de les 
27,42 tn de voluminosos que s’han 
recollit, 10,85 tn han estat objectes 
abandonats a la via pública. És a dir, 
s’ha fet un abocament d’escombraries 
i objectes voluminosos a la via pública 
en comptes d’utilitzar el servei gratuït 
a domicili que ofereix l’Ajuntament.

Aquestes quantitats de volumino-
sos, no inclouen els matalassos, ura-
lites i altres bosses d’escombraries 
que també es troben a la via pública 
i es recullen a traves d’altres canals. 
A causa d’aquest incivisme, l’Ajunta-
ment augmentarà la vigilància i endu-
rirà les sancions a les persones que 
no utilitzin correctament els conteni-
dors de la via pública.

DADES DE VOLUMINOSOS
Cassà de la Selva va recollir l’any 
2018, 105,95 tn de voluminosos, 
l’any 2019 van pujar a les 120,22 tn 
i aquest any 2020, en vuit mesos, ja 
hem superat les 100 tn.

Aquest augment de generació de 
voluminosos de la societat actual ve 
degut que moltes persones han aga-
fat l’hàbit d’abandonar-ho al carrer. 
El resultat d’aquestes actuacions, re-
presenten un augment de les queixes 
dels veïns, una major despesa munici-
pal i que la recollida i neteja municipal 
se’n ressenti.

OBERTURA D’EXPEDIENTS SAN-
CIONADORS
La Policia local, recentment ha obert 
6 expedients sancionadors a diferents 
persones per llençar voluminosos a la 
via pública i deixalles fora dels conte-
nidors, incomplint l’ordenança munici-
pal. Les sancions per aquestes infrac-
cions van a partir de 400 euros.

CÀMERES DE VIGILÀNCIA
L’Ajuntament està treballant per sol-
licitar els permisos necessaris i instal-
lar càmeres de vigilància en els llocs 

Enduriment de sancions contra l’incivisme 
a causa dels voluminosos a la via pública

NETEJA DE LA RIERA 
FREIXENEDA
Des de mitjans de mes d’octu-
bre s’està treballant en la ne-
teja de la riera Freixeneda en 
el tram que va des de poligon 
industrial fins darrera el mas 
Miquel al veïnat de Sangosta 
per tal de millorar el pas de 
l’aigua i per reduir els danys 
en futures crescudes.

Els treballs consisteixen en 
el desbrossament mecànic 
de la massa vegetal que hi ha 
a la llera i als dos marges. A 
més s’acondicionarà la llera de 
la riera per tal que el pas de 
l’aigua no trobi cap obstacle 
fent acompliment de les de-
terminacions que ha marcat 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

més problemàtics del municipi. Cassà 
té una població de més de 10.000 
habitants, i és impossible vigilar les 
24 h del dia les zones dels conteni-
dors i l’abandonament de voluminosos 
en el carrer i a diferents zones del 
municipi, com camins rurals i boscos 
propers. Amb aquest sistema es pre-
tén aconseguir un efecte dissuasiu, 
a més d’identificar i sancionar a les 
persones que incomplint l’ordenança 
municipal, abandonen objectes volu-
minosos a la via pública.

INCENTIVAR L’ÚS DE LA DEIXA-
LLERIA
A Cassà s’apliquen bonificacions a la 
taxa d’escombraries per utilitzar la 
deixalleria municipal. Si se’n fa un ús 
de 6 a 10 vegades a l’any, s’aplica un 

20% de bonificació per als subjectes 
passius i un 30% de bonificació per 
als que ho facin més de 10 vegades 
l’any .

SEGUIMENT DEL COMPLIMENT 
DE LA NORMATIVA EN PREVEN-
CIÓ D’INCENDIS
A principis del mes d’octubre han co-
mençat els treballs de seguiment de 
l’obertura de franges de les parcel·les 
dels Refugis de les Gavarres. 

Durant dues o tres setmanes, l’em-
presa Apex Forestal realitzarà un in-
forme de seguiment sobre l’acompli-
ment de la normativa de prevenció 
d’incendis, comprovant la realització i 
estat de manteniment de les franges. 
Per fer aquesta feina s’ha demanat la 
col·laboració dels veïns.

A part dels voluminosos hi ha la mala pràctica de deixar les bosses a fora dels contenidors.
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Ha començat la fase final dels pressu-
postos participatius a través de la qual 
els cassanencs poden escollir 3 de les 
11 propostes finalistes, i que no po-
dran superar els 60.000 euros.

Per fer efectiva la votació final, els 
ciutadans poden fer-ho en línia a tra-
vés del web participa.cassa.cat o en 
els punt habituals, que són el Centre 
Cultural Sala Galà, la recepció de la 
Piscina Coberta i l’Ajuntament de Cas-
sà (Can Nadal). En aquests punts, la 
votació es fa dipositant una butlleta a 
les urnes del punt d’informació El ter-
mini de votació és del 13 d’octubre fins 
a l’1 de novembre de 2020.

Les 11 propostes que han arribat a 
aquesta fase final, van sortir d’un pro-
cés previ on els ciutadans van poder 
fer les seves propostes mitjançant el 
lloc web participa.cassa.cat i una but-
lleta repartida casa per casa. Posteri-
orment es va celebrar una votació en 
línia per prioritzar les propostes rebu-
des, en el qual hi van participar 345 
persones. 

PROPOSTES FINALS
Pistes de pàdel 

Descripció: Construcció de dues 
pistes de pàdel municipals (també s’hi 
instal·laria il·luminació). La ubicació 
exacta la definiran els serveis tècnics 
de l’ajuntament en funció dels espais 
municipals possibles i disponibles. Cost 
aproximat: 60.000€
Renovació i col·locació de nous 
bancs 
Descripció: Renovació dels bancs més 
deteriorats i instal·lació de nous bancs 

a llocs estratègics del municipi (estem 
parlant d’aproximadament 50 bancs 
en total). Cost aproximat: 20.000 €
Renovació de l’enllumenat del car-
rer Marina 
Descripció: Substitució de les làm-
pades actuals del carrer Marina per 
lluminària LED (més potent i eficient). 
Cost aproximat: 38.000€
Càmeres de videovigilància a les zo-
nes de contenidors 
Descripció: Adquisició, col·locació i 
instal·lació de càmeres de videovigi-
lància connectades amb la policia local 
per tal d’evitar comportaments incívics 
a les zones de contenidors. Les càme-
res es situarien als següents punts: 
carrer Catalunya, travessera del Pas-
seig, carrer Xavier Carbó (al costat de 
l’escola Aldric), mas Cubell, carrer de 
la Via 128, i aparcament del carrer 
Migdia. Cost aproximat: 40.000€

Participació

Votació final dels pressupostos 
participatius de Cassà de la Selva

Renovació del mobiliari de la biblio-
teca 
Descripció: Renovació de taules, tau-
lells, cadires, butaques, lleixes i pres-
tatgeries de la biblioteca municipal de 
Cassà de la Selva. Cost aproximat: 
19.000€
Eliminació de les barreres arquitec-
tòniques a la zona del parc de l’es-
tació 
Descripció: Eliminació de les barreres 
arquitectòniques que hi ha actualment 
entre el carrer Dr. Robert fins al final 
del Parc de l’Estació (rotonda del Reli-
able). Es tracta de suprimir les barre-
res arquitectòniques a les cantonades 
de les voreres, rebaixant cada canto-
nada a nivell d’asfalt. Cost aproximat: 
24.000€
Instal·lació de jocs infantils inclu-
sius a diferents parcs del municipi 
Descripció: Adquisició i instal·lació de 
6 gronxadors inclusius, els quals es 
col·locarien a diferents parcs del muni-
cipi. Cost aproximat: 18.000€
Construcció d’un Pumptrack 
Descripció: Construcció d’un circuït 
tancat amb diferents traçades, cor-
bes i desnivells per a la utilització de 
tot tipus de vehicles de rodes no mo-
toritzats (bicicletes, patinets, patins en 
línia, etc.). La pista s’ubicaria a la zona 
verda entre el carrer Castellfollit i Pe-
ralada. Cost aproximat: 60.000€
Millora de la il·luminació dels apar-
caments públics 
Descripció: Millora de la il·luminació 
dels aparcaments dels carrers: Poe-
ta Machado, Migdia i Marina (antiga 
fàbrica Oller) amb l’objectiu de reforor-
çar-la i reduir la contaminació lumíni-
ca (instal·lació de faroles més baixes). 
Cost aproximat: 37.000€
Doble porta i fonts als espais recre-
atius per a gossos 
Descripció: Instal·lació de dobles por-
tes i fonts d’aigua per a mascotes als 
quatre espais recreatius de socialitza-
ció per a gossos ja existents al poble, 
a saber, al del carrer Marina, al del 
CAP, al del costat del CEIP Aldric, i al 
del parc del carrer Ventallol.
Cost aproximat: 21.000€
Pista de futbol i bàsquet a l’aire lliu-
re 
Descripció: Construir una pista de 
futbol i bàsquet a l’aire lliure a la zona 
que hi ha al carrer Ventallol (prope-
ra al parc de cal·listènia). També s’hi 
instal·larà il·luminació. Cost aproximat: 
60.000€

Pol. Ind. El Carrilet
C/ Cerdanya, 4
17244 Cassà de la Selva
T 972 463 395 F 972 464 126
califred@califred.com
www.califred.com
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Esports

NOU PROTOCOL PER A L’ÚS DE 
LES INSTAL·LACIONS
S’ha aprovat un protocol per a les 
instal·lacions esportives de la comar-
ca del Gironès en la represa de l’ac-
tivitat esportiva, aquest protocol s’ha 
fet a petició del Consell esportiu del 
Gironès i consensuat amb 14 pobles 
del Gironés que tenen instal·lacions 
esportives. Aquest protocol S’ha fet 
arribar a les entitats esportives de 
Cassà i s’està duent a terme.

TORNEN ELS ENTRENAMENTS
Aquest setembre han començat els entrenaments i els 
partits amistosos i cada entitat, a part del protocol es-
tablert amb el consell esportiu del Gironès, també aplica 
la normativa de cada club. Després de l’aturada de l’oc-
tubre, al novembre es preveu que  començaran les com-
peticions esportives i les instal·lacions estan preparades 
per oferir una seguretat als esportistes i als espectadors 
que vinguin, sempre amb el control d’aforament i control 
a l’entrada de les instal·lacions dels espectadors abans 
del partits. Un cop comencin els partits, aquests seran a 
porta tancada, és dir, qui vulgui veure un partit ha d’entrar 
a la instal·lació esportiva abans de que comenci, si no ja 
no podrà entrar. S’ha adequat aforament a les grades i 
vestuaris, uns vestuaris que es desinfectaran després de 
cada ús i que un cop al dia tindran una neteja exaustíva, 
avisant amb uns cartells de quins son els vestuaris que no 
es poden utilitzar perquè no estan desinfectats. 

SENYALÈCTICA PEL COVID
S’han senyalitzat uns recorreguts d’entrada i sortida a cada 
pavelló, a les entrades hi ha els aparells de gel hidroalhòlic 
i cartelleria informant de l’ús obligatòria de les mascaretes 
i respectar les distàncies de seguretat. Seguint aquestes 
premisses podrem gaudir d’una temporada esportiva dife-
rent però es podrà portar a terme.

S’ANUL·LEN ELS PREMIS “CASSÀ DESTAPA 
L’ESPORT”
Aquest mes de setembre, si hagués sigut un mes nor-
mal, hauríem continuat amb els premis de “Cassà des-
tapa l’esport” però donada la situació que tenim, no es 

CANVI DEL VAS DE LA PISCINA
Durant aquest passat estiu s’ha fet el canvi del vas de la 
piscina coberta, un cop buida la piscina es va veure que 
el vas que hi havia posat de fa 9 anys, estava força bufat 
però no hi ha hagut filtracions d’aigua i el dia 7 de setem-
bre ja es va obrir novament als usuaris de la instal·lació, 

fent reserva prèvia igual que amb la resta d’activitats que 
es fan al gimnàs per poder controlar l’aforament. Aquesta 
obra s’havia de fer aquest any, de no ser així es corria el 
risc de que la piscina tingués filtracions d’aigua i això era 
perjudicial pel formigó de la piscina i llavors el seu arranja-
ment hagués estat molt més costós.

pot fer, i tampoc la Jornada d’en-
titats esportives, on la gent podia 
veure i provar els esports que es 
fan al poble i així poder inscriu-
re’s en aquella activitat que més 
pugui agradar, i fins i tot saber 
quants esports hi ha al poble.  El 
que s’ha fet des de la regidoria 
d’esports juntament amb les en-
titats esportives, és un vídeo on 
es mostren els esports que hi ha 
i així poder donar a conèixer la 
varietat esportiva que tenim al 
nostre poble i que, qui vulgui, en 

pot ser partícep, només es tracta de posar-se en contacte 
amb l’entitat que fa l’esport que t’interessa i inscriure’t.

OBERT L’APARCAMENT PER ACCEDIR A LA 
ZONA ESPORTIVA
El passat 9 d’octubre es va obrir al públic el nou apar-
cament del passeig Ferrocarril que es troba al costat 
de la zona esportiva. En aquest espai s’ofereixen 75 
places gratuïtes d’aparcament públic, tan pels veïns 
com pels que han d’accedir als diferents equipaments 
de la zona esportiva. Amb tot, sols quedarà plantar els 
arbres, que es farà properament ja que per qüestuions 
meteorològiques no es podía fer i estaven inclosos en el 
projecte, i instal·lar unes senyalitzacions de separació 
entre la zona d’aparcament i el carril bici que creua 
aquest espai de punta a punta.
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INTERVENCIONS DE SBAS 
En el període de juny i juliol del 2020 s’han fet un total 
de 527 entrevistes i s’han incorporat al servei 19 noves 
persones/famílies.

En el departament de dependència s’han atès principal-
ment temes referents a una forta davallada de la salut 
ja sigui post-confinament o deteriorament natural de les 
patologies que pateixen . S’han fet gestions de suport a 
domicili o telefònic , tramitació de recursos sociosanita-
ris , llei dependència , teleassistències, i programa PIA 
(atenció individual a la persona). També s’han coordinat 
tasques amb treballadores socials sanitaris i/ o infermera 
d’enllaç, coordinacions amb fiscalia, tramitacions de recur-
sos i o serveis adreçat a persones amb discapacitat i la 
coordinació amb la treballadora social del centre de dia i la 
Residencia Geriàtrica Sant Josep. A més de renovacions 
d’usuaris a Càritas.

En l’àrea de la Treballadora Social han contactat 28 no-
ves persones entre noves i re-altes, o sigui persones que 
ja no eren usuàries del servei i que les circumstàncies 
actuals els ha abocat de nou a necessitar d’aquest servei.

Bàsicament les seves necessitats es deuen a una ines-
tabilitat econòmica (ertos, acomiadaments....) Per donar 
resposta a aquestes necessitats s’ha donat diferents ajuts 
econòmics, s’han fet sol·licituds de la Renda garantida de 
ciutadania, s’ha donat informació sobre Ingrés mínim vital, 
ajusts per lloguer, pobresa energètica i derivacions a Càri-
tas. També ha calgut donar especial atenció als casos de 
violència de gènere.

Les Educadores Socials  han fet 5 re-obertures d’expedi-
ents amb problemàtiques econòmiques i de conflictes amb 
els fills i s’han obert 2 expedients nous.

En conjunt s’han atès problemes de violència de gènere, 
inestabilitat econòmica, problemàtica amb els fills, pro-
blemes d’habitatge, temes d’asil, conflictes intra-familiars 
derivats principalment de separacions conflictives, agreu-
jades per la COVID.

Durant aquest estiu s’han becat 20 nens/nenes que 
han participat dels diferents casals: escola d’art, futbol, 
Casal Jove, campus de bàsquet del Foment, per tal de que 
tinguin les mateixes oportunitats de gaudir del lleure en un 
entorn on poder créixer en valors positius.

El passat dilluns dia 16 se setembre es varen començar 
les activitats al Centre Diürn on s’aplica el mateix proto-
col de les escoles donat que en aquest moment no tenim 
un protocol específic per aquests centres. L’integrant un 
total de 20 nens/nenes: 6 de P3 a 3er, 7 de 4art a 6è 
i 7 d’ESO. Amb 4 famílies que porten els seus ens al cen-

Àrea de Serveis Socials

tre s’està treballant amb el programa SIS, en el que una 
educadora treballa directament amb les famíles per tal 
d’ajudar-los en l’organització del dia dia en l’organització de 
casa seva, horaris, menjars, límits....

CIUTADANIA I SALUT
Donada la problemàtica en que es troben les persones 
grans del nostre poble degut al confinament passat i la 
situació actual de la pandèmia, hem organitzat diferents 
xerrades per tal de donar eines emocionals per tal de viure 
aquesta situació amb més tranquil·litat i serenor. Però no 
ens hem quedat aquí, estem organitzant diferents activi-
tats i tallers per tal de poder continuar acompanyant a to-
tes les persones que hi vulguin participar i així poder donar 
una millor qualitat de vida en aquests moments. 

Treballem conjuntament amb el Casal dels Jubilats per 
tal d’assessorar-los en tot el que necessitin tan a nivell de 
normatives per les seves activitats, com fent propostes 
creatives ( taller de riureterapia, taller de fotografia amb 
mòbil, taller de poemes i escriptura, tallers de jardineria 
al aire lliure, etc) per tal de que puguin acomodar-se en 
aquesta nova normalitat. Per nosaltres és un col·lectiu im-
portant i que volem que se sentin en tot moment acom-
panyats.

Seguint amb aquesta preocupació em posat en funcio-
nament un grup de suport per a famílies que tenen cura 
de persones grans amb més o menys dependència per do-
nar-los eines i principalment suport i ajuda directa per fer 
que el seu dia a dia sigui menys feixuc. Treballarem tant en 
la línia de trobada setmanal per posar en comú vivències 
i necessitats, con en visites a domicili per les famílies que 
tinguin dificultat per marxar de casa i deixar sol la persona 
que de la que tenen cura. Aquest grup és obert a tothom 
i qui estigui interessat pot adreçar-se al Ajuntament i con-
tactar amb la regidoria de ciutadania.

MEDIACIÓ
Educació cívica per joves: estem treballant juntament amb 
la regidoria de joventut, amb un projecte per potenciar el 
civisme entre els joves de la nostra població i aconseguir 
que sentin més seu el poble, l’aprenguin a estimar i a cui-
dar.

Com a complement d’aquest projecte també estem tre-
ballant amb un altre programa d’educació i acompanya-
ment en la salut d’aquest joves en tots els seus aspectes 
tant físics com emocionals, on ells puguin expressar lliu-

Reunió explicativa del grup de suport a famílies que tenen cura de gent 
gran.

Zona Industrial Susvalls - Nau B

42    Llumiguia · núm. 812 · octubre 2020 



Ajuntament / Des de la Casa de la Vila Cassà al Dia

Promoció econòmica

Des de Promoció Econòmica s’estan 
ultimant els detalls per poder posar 
en marxa les subvencions per a pal-
liar els efectes econòmics derivats de 
la Covid-19

En concret es tracta de tres acci-
ons: 

- Subvenció a les empreses obliga-
des a tancar per l’estat d’alarma.

- Subvenció a les persones afecta-
des per ERTO o que han perdut la fei-
na arran de la Covid 19.

- Campanya “Compra a Cassà”, en 
col·laboració amb la Unió de Boti-
guers de Cassà, per tal de donar un 
suport a la reactivació comercial del 
nostre municipi. 

A mitjans del mes d’octubre s’obri-
rà el període d’inscripció als comer-
ços per tal de poder  inscriure’s a la 
campanya Compra a Cassà. La me-
cànica de la campanya serà senzilla: 
els comerços que ho desitgin podran 
inscriure’s a la campanya a través 
d’un formulari web que s’habilitarà. 
Paral·lelament, les llars de Cassà re-
bran un sobre amb dos vals de com-
pra: un per valor de 5€ per comprar 
en establiments d’alimentació i un per 
valor de 15€ per comprar en la resta 
d’establiments del municipi. Aquests 
vals es podran bescanviar en els es-
tabliments adherits a la campanya, 
que rebran una identificació a tal efec-
te. Per tal de poder gaudir dels vals, 
s’haurà de presentar el val i un docu-
ment acreditatiu conforme la persona 
resideix a l’adreça impresa en el val. 

Les dues subvencions restants, 

s’obrirà període de tramitació del 13 
d’octubre al 13 de novembre. La tra-
mitació es podrà fer online, tot i que 
també es permetrà la seva tramita-
ció de forma presencial a través de 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb cita 
previa.  Els imports màxims a perce-
bre seran de 200€ en el cas de les 
persones afectades per una ERTO i de 
500€ en el cas de les empreses obli-
gades a tancar per l’estat d’alarma. 
Es podrà consultar la informació refe-
rent a aquestes subvencions a www.
cassa.cat/subvencions 

MÉS DE 130 SESSIONS 
D’ORIENTACIÓ REALITZADES A 
L’ESPAI FEINA
A nivell laboral ens trobem en una si-
tuació complexa, amb l’atur incremen-
tant mes a mes i un nombre d’ofertes 
de feina sensiblement inferior. Per 
això és de vital importància la feina 
que s’està portant a terme des de 
l’Espai Feina. Amb dades analitzades 
fins a final d’agost, l’Espai Feina ha 
portat a terme més de 130 sessions 
d’orientació a persones que es troben 
en situació de cerca de feina. En el 
que va d’any, ja són 24 les persones 
que han pogut trobar feina al nostre 
municipi a través d’aquest servei i en 
total s’han presentat més de 93 can-
didats a empreses.

Per altra banda, en el marc del 
conveni de col·laboració amb la Cam-
bra de Comerç, durant els mesos de 
novembre i desembre es portaran a 
terme dos cursos gratuïts, finançats 

pel Programa PICE, adreçats a joves 
d’entre 16 i 19 anys que actualment 
no estudiïn ni treballin. Els cursos que 
s’impartiran són els de Mosso/a de 
Magatzem (amb curs de carretó ele-
vador) i el de Recepció-Auxiliar Admi-
nistratiu/va. 

RENDA BRUTA MITJANA ALS 
MUNICIPIS GIRONINS DE MÉS 
DE MIL HABITANTS
Segons les dades publicades  en l’úl-
tima estadística de declarants de 
l’IRPF per municipis del 2018 a Cas-
sà, la renda bruta disponible és de: 
28.745€; la renda disponible mitjana 
és de: 23.456€; la posició a nivell de 
Catalunya és del 160 i a nivell estatal 
ens trobem a la posició 299. A Cassà 
hi ha 5.414 titulars i es fan 4.899 
declaracions.

EL COWORKING DE CAN 
TRINXERIA PLE
S’ha ampliat la capacitat del Cowor-
king per poder disposar de més pla-
ces de treball. Els requeriments de 
seguretat en el lloc de treball derivats 
de les mesures Covid-19 ha provocat 
que el Coworking s’hagi hagut d’adap-
tar a la nova situació. Amb la confi-
guració actual, i les altes rebudes al 
llarg d’aquests últims mesos, ja són 6 
les persones que gaudeixen d’aquest 
servei. Degut a la demanda actual, 
s’està treballant per ampliar a dues 
places més, i disposar d’un total de 
vuit places.

En marxa la tramitació de subvencions 
per a gestionar les ajudes Covid-19

rament els seus sentiments i sentin que se`ls escolta i 
acompanya. 

En quan a mediació comunitària , també informar-vos 
que properament hem tingut  una trobada amb dones 
subsaharianes que tenen ganes de fer propostes per tal 
de que trobem punts en comú entre totes les comunitats 
que vivim al nostre poble. Pensem que es un bona oportu-
nitat per començar a teixir complicitats que ens enriquiran 
a tots.

Per altre banda i per part de la tècnica de mediació 
s’està treballant en diverses comunitats de veïns per tal de 
donar resposta a diferents problemàtiques de convivència 
que es donen en alguns blocs de pisos del nostre poble. El 
passat dia 24 de setembre, concretament ens hem reunit 
amb una d’elles i a hores d’ara ja s’ha començat a treballar 
amb bona disposició de veïns i veïnes de la comunitat en 
qüestió.

HABITATGE
La necessitat actual d’habitatge el nostre municipi és re-
alment important, no hi ha oferta i el que hi ha és car per 

moltes famílies amb sous baixos. També és un problema 
per molta gent gran amb pensions minses que no els per-
met tenir accés a segons quins lloguers. 

És per tot això que des de l’Ajuntament dins el nostre nou 
punt d’habitatge fem una crida a tots els propietaris que 
tenen pisos per llogar, de la possibilitat de posar aquest 
pisos en règim de lloguer social en el que se’ls garantirà 
el cobrament del lloguer cada mes, descompte del IBI, el 
retorn de l’immoble amb les mateixes condicions que ells el 
varen llogar en el seu dia i amb un seguiment per part de 
treballadors socials de les persones o famílies que lloguin 
aquest pisos per tal de garantir una bona convivència amb 
la resta dels veïns. 

Des de l’Ajuntament estem treballant per posar al mer-
cat aquests immobles amb totes les garanties tant per 
part dels propietaris com dels llogaters. 

Tothom qui vulgui més informació es pot adreçar perso-
nalment al punt d’habitatge que tenim situat als locals del 
escorxador al c/Enric Coris, els dilluns de 8 a 15h i els 
dijous de 8 a 11h, o us podeu adreçar a la regidoria de 
Serveis socials.

octubre 2020 · núm. 812 · Llumiguia    43



Cassà al Dia Ajuntament / Des de la Casa de la Vila 

A Cassà de la Selva i Llagostera i a 
la seva àrea d’influència existeix un 
col·lectiu de joves que ha finalitzat 
l’ensenyament obligatori sense haver 
obtingut el títol de graduat/da en edu-
cació secundària obligatòria. Per tant, 
no poden continuar formació en el 
sistema educatiu i no disposen d’una 
preparació professional suficient per 
incorporar-se plenament al món del 
treball. 

Ateses les seves característiques, 
especialment pel que fa al risc so-
cial, requereix d’un recurs específic 
que permeti millorar la formació de 
cada jove i li faciliti iniciar el seu itine-
rari de transició al món laboral i a la 
formació permanent. Aquest recurs 
no només ha de millorar les seves 
condicions d’accés immediat al món 
laboral sinó també proporcionar-los 
possibilitats de continuar la formació, 
especialment en els cicles formatius 
de grau mitjà de formació professi-
onal. Així mateix, ha de facilitar, als 
joves que ho desitgin, la realització 
de la formació complementària que 
requereixin per l’obtenció del graduat 
en ESO. 

Per aquest motiu els Ajuntament de 
Cassà i Llagostera han acordat la col-
laboració en la realització de progra-
mes de formació i inserció en la mo-
dalitat PFI - Pla de Transició al Treball 

amb la finalitat de millora la formació 
d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una 
qualificació professional de primer ni-
vell i facilitar la seva continuïtat forma-
tiva i la formació al llarg de la vida. 

Aquest programa l’organitza i ges-
tiona Departament d’Ensenyament 
amb la col·laboració de les adminis-
tracions locals. 

INSCRIPCIONS
El període d’inscripcions d’alguns dels 
cursos de formació ha finalitzat el 30 
de setembre. Encara hi ha temps, 
però, per apuntar-se a diverses for-
macions obertes durant tot el curs 
escolar.

A continuació us detallem el nom-
bre d’inscripcions dels diferents cur-
sos organitzats per l’àrea d’Educació:

• Nou PTT/PFI d’auxiliar de Vivers 
i Jardins, per aquells alumnes que 
no tenen el graduat d’ESO. Hi ha 16 
alumnes inscrits i això vol dir que s’han 
omplert la totalitat de les places. 

• Cursos d’alfabetització en llengua 
catalana. Els grups són de màxim 15 
alumnes. S’han creat dos grups d’11 
i de 10 inscrits.

• Curs de català. El grup és de mà-
xim 17 alumnes i s’han omplert totes 
les places. 

• Alfabetització digital. Hi ha dos 
grups de 3 i 7 inscrits.

• Espai d’estudi IOC i ESO (es com-
parteix horari, espai i formadora). 
Es poden atendre, com a màxim 10 
persones i de moment n’hi ha 4. La 
inscripció estarà oberta durant tot el 
curs escolar. 

• Curs de preparació de l’ACTIC mit-
jà. Màxim 15 alumnes. De moment 
consten 12 inscrits.

• Pel que fa al CREC s’han omplert 
totes les places i ja han començat 
tots els cursos que s’hi realitzen.

NOUS CURSOS IDFO
Durant aquest últim trimestre fins el 
mes de gener de l’any que ve es faran 
nous cursos, 100% subvencionats a 
can Trinxeria. Són cursos de l’IDFO, 
per a persones treballadores en ac-
tiu i també amb algunes places per 
persones aturades, i del PICE per a 
joves de 16 a 29 anys que no estudi-
en ni treballen. Les inscripcions estan 
obertes!

Tenim llista d’espera en el curs de 
mosso de magatzem (oferim 15 pla-
ces) amb nois inscrits de Caldes, Riu-
dellots, Salt i Cassà. Ara cal confir-
mar la seva situació i que s’apuntin a 
garantia juvenil.

En totes aquestes formacions l’ús 
de les mascaretes és obligatori, les 
entrades i sortides son esglaonades i 
també es contempla poder oferir els 

serveis telemàticament 
en cas de confinament 
generalitzat. 

Es poden consultar, 
igualment de manera on-
line la resta d’Oferta For-
mativa Municipal per al 
curs 2020-21 de totes 
les àrees, que es va re-
partir en forma de llibret, 
a totes les cases de Cas-
sà de la Selva a finals del 
mes de juny.

Durant aquest mes 
d’octubre l’INS Cassà en 
col·laboració amb l’Ajun-
tament ha seleccionat no-
ves propostes de cicles i 
de batxillerat de cares al 
curs vinent. En aquests 
moments s’estan fent les 
gestions oportunes per 
acabar de decidir les opci-
ons que es presentaran al 
Departament d’Educació 
a principis de novembre.

Educació - Ensenyament

Nou conveni per a la realització del 
programa de formació i inserció
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DONACIÓ DE LA 
VÍDUA DE RAMON 
MONCHO I HERRERA 
A LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE 
CASSÀ DE LA SELVA
El passat dissabte 10 

d’octubre, Núria Arbussé, 
de família cassanenca i 
vídua de Ramon Moncho 
i Herresa, (Lleida 1946 
– Terrassa 2019), va fer 
una donació de més de 
200 llibres i 600 cds so-
bre el món sardanístic a 
la Biblioteca Municipal de 
Cassà. 

La donació inclou llibres 
sobre aplecs, publicacions 
de congressos de tradici-
ons catalanes, llibres de 
comptar i repartir sarda-
nes i de tècnica de ball, 
biografies de compositors, història 
de cobles i de la sardana, llibres d’es-
barts i colles sardanistes, llibres so-
bre instruments tradicionals, volums 
de la col·lecció Mos i la revista Som. 
La Biblioteca rep encara les revistes 
Som del Grup d’Informadors Sardanis-
tes de Catalunya i Unió, la revista de 
la Unió de Colles Sardanistes. Cal des-
tacar algunes dedicatòries originals 
d’autors com Aureli Capmany o de 
compositors com Francesc Mas Ros.

Ramon Moncho i Herrera va ser 
un dels terrassencs més coneguts 
en el món de la sardana i la cobla, 

gràcies, sobretot, a la seva tasca en 
el programa d’informació sardanista 
Contrapunt de Ràdio Terrassa; primer 
com a col·laborador el 1981 i més 
tard, a partir del 1993, com a direc-
tor del programa i fins que va tancar 
l’emissora el 2010. També es va im-
plicar en l’Obra del Ballet Popular, a 
l’organització de les Ciutats Pubilles, 
als inicis de la Federació Sardanista 
de Catalunya i en d’altres activitats 
sardanistes.

ESPAI TRADICIÓ - ESPECIALIT-
ZAT EN MÚSICA I DANSA TRA-

DICIONALS CATALANES
Aprofitant aquesta donació, la Biblio-
teca Municipal ha iniciat el centre d’in-
terès TRADICIÓ, una especialització 
que engloba publicacions referents 
a la música i dansa tradicionals ca-
talanes. La música ha estat sempre 
un tret distintiu de Cassà de la Selva 
que li ha donat personalitat pròpia al 
llarg del temps, i per aquest motiu, 
des de la Biblioteca Municipal, s’ha 
iniciat aquesta especialització. El fons 
documental, que ja es pot consultar, 
es complementa amb un fons sonor 
de més de 600 enregistraments (ac-
tualment en catalogació).

Policia/Seguretat
La Policia Local deté 5 persones 

per  transportar marihuana
Arran de la intervenció que la Policia Local va fer a Cas-

sà de la Selva, el passat 27 de setembre, es van poder 
detenir 5 persones, una d’elles menor d’edat, relacionades 
amb un presumpte delicte contra la salut pública. Els fets 
van tenir lloc la matinada del dia 27, quan la policia local 
va sorprendre una persona que circulava per un carrer del 
municipi amb plantes de marihuana. El sospitós, al ser sor-
près pels agents, va llençar les plantes i va intentar fugir 
a través dels patis de les cases properes. Aquesta fugida 
li va causar diverses ferides que van obligar a traslladar-lo 
a l’hospital Josep Trueta, després de ser detingut per la 
policia de Cassà de la Selva. 

Amb l’avís que la Policia Local va fer al cos de Mossos 
d’Esquadra, la policia autonòmica va interceptar i detenir 4 
persones més a la carretera de Sant Feliu. Els sospitosos 
portaven tres bosses de brossa industrials amb 20,5 qui-
los de plantes de marihuana. Segons les estimacions de 
l’Oficina Central d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior, la 
droga interceptada tindria un valor de 50.275 euros. 

Els quatre detinguts, majors d’edat, van passar a dis-
posició del jutjat d’instrucció de Girona, que va decretar 
llibertat amb càrrecs, i el menor serà citat a declarar per 
la Fiscalia de Menors de Girona. 

Tall provi-
sional de 

carrer al c/
Molí

Seguint el mateix 
criteri que s’ha po-
sat en marxa amb 
el començament del 
nou curs escolar en 
els carrers Hospital, 
Ample i Germà Agus-
tí, també es tancarà 
la circulació d’un 
tram del c/ Molí els 
dimecres a la tarda 
de les 18,25h a les 
18,40h. La impossi-
bilitat de que els pa-
res entrin a l’edifici 
de la Sala Galà per recollir els seus fills provoca que s’ha-
gin d’esperar a fora al carrer i consegüentment, per evitar 
aglomeracions, s’habilitarà més espai al carrer prohibint el 
pas de vehicles. 
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Àrea de Joventut
Espai Jove l’Escorxador

Aquestes primeres setmanes d’obertura de l’Escorxador, 
han estat d’allò més profitoses. Les parets grogues i grises 
d’aquest espai han estat testimoni de retrobaments entre 
molts joves de Cassà, que esperaven amb il·lusió l’obertura 
de portes. Durant aquests primers dies s’han recollit pro-
postes d’activitats dels i les joves que han anant apareixent, 
uns per fer treballs en grup, els altres per jugar a jocs de 
taula i altres simplement per retrobar-se amb companys 
o companyes i passar una bona estona. L’assistència de 
jovent a l’Escorxador ha augmentat en referència a l’any 
passat, i durant aquest primer mes ha comptat amb una 
quinzena de joves de mitjana al dia. 

La programació d’activitats de l’Espai Jove l’Escorxador 
està confeccionada a través de propostes dels i les joves 
de Cassà, i es pot consultar a través de les xarxes socials 
de Cassà Jove i a la seva web.

A més a més de les activitats, a l’Espai Jove l’Escorxador 
hi trobaràs el Punt d’Informació Juvenil, on podràs resoldre 
dubtes sobre qualsevol tema d’interès juvenil, zona wiffi, 
una aula d’estudi, futbolí, i espai per a tot allò que imaginis.

Vine a l’Escorxador i digues la teva!

CÀPSULES FORMATIVES EN EDUCACIÓ I LLEURE 
Ja ha començat el Cicle de Formacions en Educació i Lleu-
re adreçat a persones interessades en el món del lleure 
i l’educació, estiguin o no treballant en el sector, majors 
de 16 anys. Les persones formadores de cada una de les 
càpsules són professionals qualificats i experts en cada una 
de les matèries.

Es pot participar de totes les càpsules formatives, o no-
més inscriure’s a alguna de forma independent. De cadas-
cuna d’elles s’entregarà certificat d’aprofitament. 

Les càpsules formatives d’aquest curs 2020-2021 són: 
Habilitats comunicatives, intel·ligència emocional, conta-
contes, necessitats educatives especials, etapes del des-
envolupament infantil, maquillatge infantil, gestió positiva de 
conflictes, educació ambiental, i competències per a la vida 
en el lleure educatiu. 

Inscripcions a www.salagala.cat.

NOU AGENT DE SALUT 
A partir del mes de novembre l’Ajuntament de Cassà dispo-
sarà d’un nou Agent de Salut, que serà la persona de refe-
rència entre jovent de Cassà en aquesta matèria. Atendrà 
mitjançant cita prèvia una dia a la setmana a l’Espai Jove 
l’Escorxador. Per més informació us podeu dirigir a l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament Cassà.
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Escola Municipal de Música Pere Mercader

El curs ja rutlla de nou presencialment a l’Escola de música 
Pere Mercader. Des del passat 14 de setembre alumnes i 
professors s’han retrobat presencialment, després d’aca-
bar el curs passat com és sabut, amb una pantalla i la 
connexió a internet com a mitjà per continuar la docència 
musical.

Tothom s’ha fet al càrrec de les noves mesures per tal 
de prevenir el contagi del COVID-19 en l’entorn de Sala 
Galà. Els pares deixen els alumnes a l’entrada i s’evita així 
el trànsit de més gent als passadissos, escales i espais co-
muns. Es disposa de gel hidroalcohòlic a l’entrada així com 
als espais comuns i dins de cada aula. Hi ha un únic espai 
d’espera per alumnes entre classes, que és al 1r pis, on hi 
ha els seients separats. El professorat va buscar els alum-
nes que s’esperen separats individualment o per grups 
classe i a la sortida es repeteix el protocol a l’inversa.

Un cop dins l’aula, les classes es fan amb mascareta 
i distància de seguretat. En el cas dels instruments de 
vent es manté distància i el professorat utilitza  pantalla 
en els moments que cal corregir l’alumne de més  a prop 
així com la mascareta cada moment que no s’ha de tocar 
l’instrument. També es desinfecta el faristol i la cadira , el 
teclat del piano, i es ventila l’aula al finalitzar les classes 
d’instrument i de llenguatge.

L’alumnat s’ha adaptat ràpidament a tots aquests pro-
tocols i d’aquesta manera s’ha pogut reempendre  les 
classes de nou. Esperem que la pandèmia vagi reculant, 
però mentrestant a l’escola de música Pere Mercader con-
tinuem la formació musical en aquest curs que acabem 
d’encetar.

Reprenem classes 
presencials
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Escola Municipal d’Art Josep Lloveras

L’última setmana de setembre vam reprendre les classes 
de l’Escola d’art. Després de tants dies de confinament i 
d’estiu, el retrobament era desitjat per tots. Poder pintar 
de nou plegats, recuperar els tapissos a mig fer, les joies a 
mig polir, els dibuixos imaginats, els dissenys embastats… 
ha estat un goig i un regal per a tots. 

Així doncs, encarem el curs amb il·lusió i, malgrat les me-
sures COVID que ens cal prendre, res ens ha privat de dur 
a terme tots els cursos i activitats que hi fèiem sempre. Si 
bé és cert que el número d’alumnes ha disminuït en relació 
a altres anys, des de l’escola treballem, cada dia, per fer de 
l’espai un lloc segur i agradable en aquests moments difícils 
i estranys que ens està tocant viure.

És per això que vull agrair-vos, a tots i totes els alumnes 
que ens heu fet confiança, la valentia i predisposició a seguir 
amb les activitats, ajudant-nos així a mantenir l’Escola viva 
i activa. 

Us compartim unes fotos d’aquests primers dies de clas-
se. 

Bon inici de curs a tothom!

Mariona Puigbaldoyra / Coordinadora de l’Escola d’art Josep Lloveras

Nou curs: entre 
mascaretes
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Recomanacions:
PER A ADULTS: La drecera 
de Miquel Martín

Miquel Martín ens ha arribat 
al cor amb aquesta novel·la es-
crita d’una manera propera, 
amena,discreta i íntima. El nar-
rador és un noiet de l’Empordà, 
fill d’uns masovers d’una família 
benestant de Barcelona, que 
evoca la seva infantesa trans-
correguda als anys 80. El lector 
agafa la mà del jove protagonista 
i s’endinsa en la seva quotidiani-
tat rural, la vida al poble, el fort vincle amb la natura que 
l’envolta, els seus amics, la descoberta de l’amor, i assis-
teix a la seva transformació cap a la vida adulta, un viatge 
que el portarà a descobrir les coses realment importants 
a la vida. Tendre, emotiu, subtil i amb un llenguatge exqui-
sit. Una meravella.

PER A INFANTS: La 
meva guia, el meu capità 
de Gonzalo Moure.

Gonzalo Moure i Maria 
Girón formen un tàndem 
extraordinari en aquest  
àlbum emocionant i d’una 
gran bellesa que ens evo-
ca l’amor entre un pare i 
una filla, i la capacitat que 
tenen els protagonistes 
d’aquesta història per veu-
re més enllà de les seves 
limitacions visuals. Un àl-
bum d’una gran tendresa 

que reflecteix la cura mútua que es tenen pare i filla quan 
caminen junts per la vida. La calidesa de les il·lustracions 
de la Maria Girón acompanyen a la perfecció el relat, dotat 
també d’una gran sensibilitat. Un àlbum de poques parau-
les però que ens explica moltes coses. No us el perdeu!

Ajuntament / Àrea de Cultura Cassà al dia

Mútues concertades: DKV, Medifiatc, Sanitas, 
Mútua General de Catalunya, CASER

EXPOSICIÓ “ARANÈS, L’OCCITÀ DE CATALUNYA”
Del 2 al 16 d’octubre la biblioteca va acollir l’exposició “Ara-
nès, l’occità de Catalunya”, produïda per la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística. L’objectiu d’aquesta exposició és 
donar a conèixer la realitat de l’aranès, variant de l’occità 
parlada a l’Aran i una de les llengües pròpies del país. 

Enguany per complir amb els protocols de prevenció de 
la COVID-19 algunes activitats han canviat de lloc. És el cas 
de la sessió de biblionadons de dissabte 26 de setembre, 
que es va fer a l’Escorxador. Les dues sessions programa-
des van fer un complet d’assistents i els petits van quedar 
bocabadats amb la música i les cançons de la companyia 
Musinfant amb el seu espectacle “Aigua, notes i gotes”. 
Comptar amb elles sempre és un plaer. 

Dissabte 3 d’octubre va començar el curs de poesia amb 
molt bona acollida. Aquest és el tercer any que en Lluís 
Freixas coordina aquesta activitat a mig camí del club de 
lectura i el taller poètic. Al llarg de quatre sessions els 
participants llegiran, comentaran i analitzaran un seguit 
de poemes de diversos autors, estils i èpoques. A més de 
la possibilitat d’aportar textos propis per posar en comú i 
comentar-los amb el coordinador. 

Gràcies al Servei de Biblioteques de la Diputació de Gi-
rona i al Servei de Biblioteques de la Generalitat, entre 
setembre i octubre hem tingut el plaer i la sort de poder 
visitar i fer compres a dues fires de llibres. 

El 10 de setembre a la Fira del llibre en Català a Barce-
lona vam comprar moltes novetats. I dissabte 3 d’octubre 

a la Fira LiberisLiber de Besalú vam adquirir llibres molt 
interessants a diferents editorials petites i independents 
que fan una feina extraordinària. Esperem que us agradin 
tant com a nosaltres i ben aviat passeu per la biblioteca 
per gaudir-les. 

NOU SERVEI! Per les afectacions de la COVID-19, ac-
tualment la consulta de diaris és limita a un usuari per 
diari i dia. Per poder continuar oferint aquest servei a 
tots els usuaris la biblioteca ha comprat dues tauletes, 
on podreu llegir la versió impresa dels diaris subscrits a 
través d’aquests dispositius. Només cal que ho sol·liciteu 
al taulell.
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Meteorològiques

SETEMBRE 2020

Temperatures:
Mitjana del mes: 19,6ºC  La mitjana 

de setembre a Cassà és de 20,05º 
( - 0,45º)

Màxima absoluta: 30,6ºC dia 14 a 
la una i 10 minuts del migdia.

Mínima absoluta: 5,4 ºC el dia 27 
quan faltaven 2 minuts per les vuit del 
matí.

Mitjana de les màximes: 26,75 ºC
Mitjana de les mínimes: 12,44 ºC

Pluja total: 12,6 litres. La mitjana 
de setembre és de 73,94

Deu dies amb una mica de precipi-
tació: 

Dia   1    2,2 l 
Dia   6             1,9 l 
Dia   7       1,1 l
Dia   8     1,1 l
Dia   9   1,5 l
Dia 10   0,6 l
Dia 18   0,3 l
Dia 20   1,4 l
Dia 21   1,7 l
Dia 26   0,5 l

Policia Local

ACCIDENTS MES DE SETEMBRE

Accidentes amb danys materials:

Dia 07: - C/ Enric Coris, 57. Vehicles implicats: Toyo-
ta Land Cruiser.
Dia 11: - C/ Catalunya, 18. Vehicle implicat: Camió 
Iveco.
Dia 19:  - Avda. Antoni Gaudí. Vehicles implicats: Citro-
en C4 i Seat Ibiza.
Dia 28:  - Plça Dr. Botet. Vehicle implicat: Audi A1
Dia 30: -C/ Poeta Machado. Vehicles implicats: Hyun-
dai Getz i Citroen Xsara.

Accidents amb ferits:

Dia 30:  -C/ Enric Coris, 47. Vehicles implicats: Opel 
Astra i monopatí elèctric, 1 ferit lleu (foto de la dreta).

  
SETEMBRE SEC
La característica principal d’aquest se-
tembre ha estat la sequedat ja, que si 
bé ha plogut en 10 dies, en tots ho ha 
fet d’una forma testimonial, ja que en 
tots els casos la precipitació ha sigut 
d’un o dos litres. Això no arriba al 20 
per cent del que és habitual i és una 
mala notícia per als boletaires. 

Pel que fa a la temperatura, ha en-
registrat valors normals, en un repunt 
de calor a mitjans de mes i una refres-
cada cap a finals. 

Recordem que es poden seguir les 
dades meteorològiques en directe a 
l’observatori de l’Ajuntament. L’enllaç 
és:  cassa.cat/meteo/
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Estadístiques/ Necrològiques Cassà al dia

Defuncions
SETEMBRE 2020

Neus 
Cañet
Aymerich
 

Va morir el 4 de setembre de 2020 
a l’edat de 98 anys; era vídua de Joa-
quim  Miquel Presas (en Madró) i deixa 
tres fills, Assumpció, Clara i Carles, 9 
nets i 10 besnets. La cerimònia exe-
quial es va celebrar 6 de setembre a 
2/4 de 10 del matí a Sala de Cerimò-
nies del Tanatori de Cassà de la Selva.

Ramon Morote Castellà 
Va morir l’11 de setembre de 2020 
a l’edat de 90 anys; era vidu de Pilar 
Ribas Rodriguez i deixa dos fills, Olga 
i Ramon. La cerimònia exequial es va 
celebrar el 13 de setembre a les 10 
del matí, a la Sala de Cerimònies del 
Tanatori de Cassà de la Selva.

A reveure, avi

Has marxat sense fer gaire soroll, de 
sobte, i gairebé sense poder dir-nos 
adéu. Segurament tenies massa pres-
sa per retrobar-te de nou amb la iaia i 
anar a ballar, de viatge, o a la platja de 
Sant Carles de la Ràpita, al “Juanito”. 
Aquí et faltava una peça. La peça que 
completava el sentit a tot. Tornar a 
ser feliç et sonava, d’alguna manera, 
egoista, i és clar que sí avi. El vostre 
amor amb la iaia era pur, incondici-
onal i admirable, i el gran equip que 
formàveu l’has hagut de remar tu sol 
durant una mica més de 4 anys.

Tal com deies tu: Has resistit. Has 
tornat a viure moments que t’han om-
plert de felicitat i has continuat bufant 
les espelmes tot i saber que el teu de-
sig no es podia fer realitat. Ens sentim 
molt feliços i orgullosos per tu, avi. Et 

trobarem molt a faltar i sentirem ben 
fort la teva absència, però sabem que 
és allà on vols ser: amb la iaia.

El temps s’ha anat esgotant i, 
tal com eres, també te n’has anat, 
apoc a poc, observant i escoltant el 
que et dèiem a cau d’orella, però es-
timant-nos amb tot el teu gran cor. 
Sempre ens has estimat en silenci, 
però amb emoció, amb un gran res-
pecte però amb molt de carinyo. I això 
és exactament el que ens has ense-
nyat: A estimar amb tacte, a respec-
tar i a saber estar. I a estimar, per 
descomptat, les nostres arrels i orí-
gens. I és que no podries haver-ho fet 
millor, avi, un 11 de setembre, com 
el gran lluitador que has estat durant 
tota la teva vida.    

Sempre recordarem els fantàstics 
moments que hem passat junts: des 
de nedar a pintar, passant per trucs 
de màgia i històries de Simbad el Ma-
riner, o quan ens ensenyaves a pelar 
les gambes mentre ens explicaves els 
teus estius amb l’oncle Vicenç. Ara ja 
no hi seràs, però els teus dibuixos, els 
teus quadres i alguna que d’altra boni-
ca posta de sol que s’amaga darrere 
el mar, ens transportarà de nou a tu. 
I llavors se’ns escaparà un somriure 
perquè sabrem que la iaia està amb 
el seu millor company de ball i, també, 
de vida.

Només t’has fet invisible. T’estima-
rem eternament.

Els teus néts: Ariadna, Júlia i Marc   

J. Toni Domínguez Zayas 
Va morir el 17 de setembre de 2020 
a l’edat de 76 anys; era casat amb An-
gelina Tarré Puig i deixa dos fills, Est-
her i Toni. La cerimònia exequial es va 
celebrar el 19 de setembre a les 12 
del migdia, a la Sala de Cerimònies del 
Tanatori de Cassà de la Selva.

Lluís 
Poaté 
Salvador 

Va morir el 20 de setembre de 2020 
a l’edat de 70 anys; era casat amb 
Marta Negre Nin i deixa dues filles, 
Anna i Esther. La cerimònia exequial 
es va celebrar el 22 de setembre a les 
10 del matí, a la Sala de Cerimònies 
del Tanatori de Cassà de la Selva.

Josep Suru Vila 
Va morir el 20 de setembre de 2020 
a l’edat de 92 anys; era casat amb Cla-
ra Felip Carreras i deixa dos fills, Josep 
i Francesc. La cerimònia exequial es va 
celebrar el 22 de setembre a 3/4 d’1 
del migdia, a la Sala de Cerimònies del 
Tanatori de Cassà de la Selva.

FE D’ERRADES
Us oferim les dades correctes refe-
rides a la defunció de Joan Sánchez 
Lozano del passat mes d’agost:
Joan Sánchez Lozano 
Va morir el 9 d’agost de 2020 a l’edat 
de 88 anys; era casat amb Teresa 
Sánchez González i deixa quatre fills: 
Elías, José Antonio, Maite i Domingo. 
La cerimònia exequial es va celebrar 
el 10 d’agost, a les 5 de la tarda, a 
la Sala de Cerimònies del Tanatori de 
Cassà de la Selva.
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Entitats Arxiu Municipal

Fa un segle la coneguda com a grip espanyola 
va fer estralls a tot el món. Un segle més tard 
la Covid-19 ens fa evocar aquesta pandèmia ja 
centenària i cercar en la documentació a l’es-
pera de localitzar alguna dada sobre l’afectació 
que va tenir a Cassà de la Selva.

I el que localitzem són dades que avalen que 
l’octubre de l’any 1918 va ser un mes negre 
per a Cassà. També descobrim com va actuar 
l’administració i les recomanacions que es do-
naven des de sanitat.

La Junta de Sanitat, convocada pel ple de 
l’Ajuntament de Cassà, es va reunir l’11 d’oc-
tubre de 1918 per parlar de la “invasión de 
la gripe” i sembla que no s’ho varen prendre 
gaire seriosament atès que diuen: “habrá 
muchos casos de gripe en el pueblo como los 
hay en tota España y aún en el Extranjero, aun-
que por suerte de caràcter benigno en gene-
ral”. Això era l’11 d’octubre i quatre dies més tard veuen com 
els estralls de la “grip espanyola” superen segurament els 
pronòstics més pessimistes. Concretament des del dia 15 al 
22 d’octubre hi ha catorze morts. Durant aquests vuit dies 
no n’hi ha ni un del sol en què no es produeix com a mínim 
una mort al poble a conseqüència de la grip (hi havia dies 
que 2 i 3 morts). En total el mes d’octubre es varen produir 
39 defuncions (una xifra molt important si agafem com a 
referència les morts durant el mateix període del 1917 en el 
qual es varen produir 9 decessos). En 22 de les defuncions 
comprovem com la causa de la mort és compatible amb les 
conseqüències de la grip (pneunomies i bronconeumonies, 
pulmonies i bronquitis gripals) i encara n’hi podríem afegir 
tres (un de bronquitis capil·lar, un de bronquitis crònica i un 
de tuberculosi pulmonar). La franja d’edat anava des dels 
13 anys als 64 anys, essent la franja més afectada la de la 
trentena. L’estat de pànic va ser tan gran que el 25 d’octubre 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva va arribar a un acord amb 
el rector per tal que els tocs de campana es reduïssin a un 
terç i el mes següent es va iniciar una subscripció popular 
per tal d’ajudar a les famílies dels malalts. 

I quines eren les recomanacions que es feien des de la 
Junta de Sanitat per prevenir la malaltia?: higiene, ventilació, 
aïllament de les persones malaltes, evitar els llocs concorre-
guts per part de les persones sanes i desinfecció; mesures 
que cent anys més tard també ens recomanen o ens obli-
guen al seu compliment.

I tot això com ho sabem? Doncs per mitjà els llibres d’actes 
del ple de l’Ajuntament, alguns dels quals ja estan digitalitzats 
i que pujarem properament a la pàgina web de l’Arxiu, el llibre 
d’actes de la Junta de Sanitat i els llibres registre del Jutjat 
de Pau.

Dolors Grau /Arxivera Municipal de Cassà de la Selva

C-25 KM 242, 6 
17459 CAMPLLONG (GIRONA)     TELÈFON: 872 985 864

Carta i menú 
tots els dies

Restaurant Club Esportiu Gavarres

L’octubre del 1918 el pitjor mes 
d’incidència de la grip a Cassà

Acta de ple del 25 d’octubre del 1918 (AMCS/Administració General)
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Parròquia de Cassà Entitats

El passat 3 d’octubre el papa Francesc 
va signar, a Assís, la seva tercera en-
cíclica “Fratelli tutti” (“Germans tots”), 
sobre la fraternalitat universal. En la 
seva introducció el papa exposa que es 
tracta d’una encíclica social que pretén 
ser “una humil aportació a la reflexió 
perquè, davant de diverses i actuals 
formes d’eliminar o d’ignorar als altres, 
siguem capaços de reaccionar amb un 
nou somni de fraternitat i d’amistat so-
cial que no es quedi en les paraules», i 
que, si bé està escrita des de «les me-
ves conviccions cristianes, que m’enco-
ratgen i em nodreixen, he procurat fer-
ho de tal manera que la reflexió s’obri al 
diàleg amb totes les persones de bona 
voluntat».

El text recull i sistematitza tot el seu 
treball al voltant dels grans temes: les 
economies i polítiques injustes, la guer-
ra i la pau i fonamentalment la crida 
evangèlica a un amor fraternal-univer-
sal. Cal dir que és un llenguatge directe 
i senzill. 

Un petit tast d’lguns aspectes que cal 
remarcar en aquests moments que vi-
vim.

Crida a l’Amor i a l’Amistat Social. 
El papa insisteix en la necessitat de 
cons-truir una civilització de l’amor. Un 
món on es practiqui el que ell anome-

na amor i amistat social, és a dir, una 
societat on no s’exclogui i no es negui 
a ningú el seu dret a viure dignament i 
a realitzar-se com a persona. Per això 
cal que l’economia i la política s’organit-
zin de manera que possibilitin i impulsin 
un repartiment equitatiu dels béns de la 
terra entre tota la humanitat. Insisteix 
que tot home i tota dona, sense distinci-
ons de condicions o llocs de naixement, 
tenen dret a accedir a una destinació 
de realització i felicitat.

Per recolzar aquesta crida s’inspira 
en la paràbola de el bon samarità (Lluc 
10, 25-37), que desgrana pas per pas, 
il·luminant el que constituiria aquesta 
amistat social que transcendeix fronte-
res i rodalies. Planteja que l’Evangeli de 
Jesús, és això: Una crida a la fraterni-
tat universal. Insisteix també en que cal 
que aquest amor es converteixi en vo-
luntat política que permeti organitzar el 
poder i els recursos socials al seu ser-
vei. Crida els líders del món a deixar de 
banda les seves ambicions personals i 
generar de debò el bé comú, horitzó úl-
tim de la tasca política.

Denúncia del sistema neoliberal. El 
papa planteja que cal prendre distàn-
cia i superar l’economia neoliberal que 
regeix a Occident. Fa una denúncia 
valenta i forta d’aquesta ideologia in-

dividualista i atropelladora en què ens 
movem. Insisteix en la necessitat de no 
deixar-nos convèncer que el neolibera-
lisme és l’únic camí possible.

Migració. El papa té ben present els 
milions de migrants que busquen cada 
dia sortir dels seus països d’origen en 
els que no troben possibilitats, per to-
car les portes dels països rics en els 
que aspiren trobar un refugi per a ells 
i les seves famílies. Situa les constants 
migracions com un dels grans drames 
de la nostra època.

La seva posició és dura contra els paï-
sos rics i, per això recorre a alguns dels 
plantejaments dels pares de l’església, 
en el sentit que si uns tenen tant de 
sobres és perquè han despullat a altres 
del que els pertany. En el numeral 119, 
cita Gregori el Gran: “Quan donem als 
pobres les coses indispensables no els 
donem les nostres coses, sinó que els 
tornem el que és seu”.

Interpel·la especialment Europa i 
Amèrica del Nord, perquè obrin les 
seves fronteres, simplifiquin visats i pa-
pers, de manera que la gent del sud 
pugui arribar més fàcilment a buscar 
la seva vida i els seus somnis en altres 
llocs i es sentin veritablement acollits.

Carmiña Navia Velasco (Eclesalia)

Nova encíclica del Papa Francesc
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Entitats Mou-te en bici

Recentment, Mou-te en bici de Girona ha començat una 
activitat que consisteix a utilitzar bicicletes de dues places, 
anomenades “TÀNDEMS”, per acostar l’esport, el movi-
ment i l’activitat a l’aire lliure a un segment de població que 
només en ocasions molt esporàdiques sol gaudir de tots 
tres factors alhora: les persones invidents.

Per fer-ho es necessiten, en primer lloc, els tàndems, i 
resulta que el Consorci de les Vies Verdes en tenia 3 en 
propietat i els ha cedits a Mou-te en Bici. En segon lloc, 
es necessiten “PILOTS” a qui agradi d’anar a voltar amb 
bicicleta i que disposin de temps. I, en tercer lloc, cal que 
les persones invidents, amb un cert grau de gosadia o 
d’atreviment, superin un possible temor inicial i s’apuntin a 
fer de “MOTORS” d’aquests tàndems. D’aquesta manera, 
l’esforç conjunt de “pilot” i “motor” porten el tàndem a re-
córrer amb seguretat i tranquil·litat camins urbans i rurals 
dels entorns propers de Girona.

El passat dissabte dia 3 d’octubre es va fer oficial la 

Un esforç més per la conservació de la Biodiversitat del planeta

Esport i moviment per a 
tothom amb bicicleta!

A les, imatges, de dalt a baix i d’esquerra a dreta: programa de la jornada de presentació del programa “Pedalem amb Tàndem” de Mou-te en Bici; Un mo-
ment de les proves per a “Pilots” i “Motors” fetes a fora de can Ninetes (Girona); detall d’un tàndem del Consorci de les Vies Verdes; i l’inici de l’excursió 
amb tots els tàndems complets i preparats

• Finestres de PVC o alumini
• Mallorquines
• Mosquiteres
• Porticons
• Tancaments de terrasses
• Persianes
• Tanques i portes de jardí
• Mampares de bany
• Portes seccionals
• Automatismes

C/ Indústria, 41, baixos
17244 Cassà de la Selva

Tels: 680 622 113 
676 888 720

www.tottan.com
c.e.: info@tottan.com
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Mou-te en bici Entitats

posada en marxa d’aquesta activitat 
mitjançant la signatura d’un conveni 
entre el Consorci de les Vies Verdes i 
l’Associació ciutadana Mou-te en bici. 
En aquell acte, a més, es va donar 
la possibilitat a ciclistes (habituals o 
esporàdics) de provar els tàndems 
i fer de pilot, i a persones invidents 
d’animar-se a provar de pujar en un 
tàndem i fer de motors...i val a dir que 
va ser tot un èxit, perquè aquell dia, 
els tres tàndems del Consorci de les 
Vies Verdes, dos tàndems més que va 
cedir per a la diada l’empresa Ciclo-
Turisme tours i un sisè tàndem d’en 
Vicenç Borrell de Cassà es van omplir 
i varen fer un recorregut d’unes dues 
hores des de can Ninetes (Girona) fins 
a Salt, Vilanna i Bonmatí, on van tra-
vessar el Ter per retornar a Girona 
passant per Sant Gregori.

Com que hi ha només 3 tàndems 

disponibles, la idea de Mou-te en bici 
és fer un “banc de pilots” i un “banc 
de motors” de manera que es puguin 
anar encaixant horaris i dies de sorti-
da per tal que els tàndems estiguin el 
mínim de temps parats i, per tant, do-
nin el màxim rendiment possible. De 
moment, les sortides són els dimarts 
al matí, però es poden anar variant o 
ampliant en funció de la disponibilitat 
de pilots i de la demanda de motors.

Tant per a les persones invidents 
com per als pilots, l’experiència de 
circular en tàndem resulta d’una sa-
tisfacció enorme. Per a les persones 
invidents, perquè generalment les ac-
tivitats esportives les fan en espais 
tancats, i per això els resulta espe-
cialment gratificant moure’s veloç-
ment a l’aire lliure i notant el vent a 
la cara i l’escalfor del Sol al cos; els 
agrada, a més, que els pilots els va-

gin descrivint els llocs per on passen. 
Per als pilots, perquè generalment 
no poden disposar d’un tàndem i, per 
tant, desconeixen el bo que hi fa notar 
l’impuls del “motor” per moure amb 
traça aquest giny tan especial; i, en 
descriure els llocs per on passen, es 
posen per una estona en la pell de la 
persona invident. I, per a tots plegats, 
pel gaudi de la conversa fàcil amb una 
altra persona mentre pedales, a més 
de l’ambient de companyonia que es 
teixeix entre tot el grup al llarg de la 
sortida: als pilots els sorprèn l’ori-
entació que sol demostrar la perso-
na invident que els acompanya; i els 
comentaris sobre el recorregut o les 
impressions experimentades en cada 
moment, juntament amb les bromes 
que es van fent, animen a tothom. I 
val a dir que, fins ara, de persones 
invidents n’hi ha d’apuntades des dels 

Vista de l’acte a l’interior de can Ninetes, amb precaucions contra la Covid-19 i un descans a mig camí.
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Entitats Mou-te en bici

Amb la col·laboració de:

Portada de la publicació “Global Biodiversity 
Outlook” de l’ONU, en què es dóna constància 
del fracàs en els objectius de conservació de la 
Biodiversitat mundial en el període 2011-2020.

35 anys fins als 70, ja que no hi ha 
límit d’edat si l’afany i l’interès empe-
nyen a provar-ho...

Per altra banda, aquest mes de 
setembre s’ha fet públic que els hu-
mans de tot el planeta hem fracassat 
en l’assoliment dels objectius que hi 
havia per al decenni 2011-2020 per 
salvaguardar la Biodiversitat de la Ter-
ra i que es van definir en una trobada 
a Aichi (Japó) el 2010. Això ho diu 
l’informe “Global Biodiversity Outlook 
5”, elaborat per la Convenció de les 
Nacions Unides per la Biodiversitat 
(CBD), que va arrencar en la primera 
Cimera de la Terra de Rio de Janei-
ro (1992). El Secretari General de 
l’ONU, Antonio Guterres, afirma en el 

pròleg de la publicació que el decenni 
2011-2020 era un decenni d’acció 
per fer realitat el compromís comú 
d’acabar amb la pobresa, rescatar 
el planeta y construir un món pacífic 
per a totes les persones per tal de 
progressar cap el Desenvolupament 
Sostenible. I, que, en vistes d’aquest 
fracàs, hem de posar-hi tots plegats 
molts més esforços i ambició.

[h t tps://www.cbd. in t/gbo/
gbo5/publication/gbo-5-spm-es.pdf]  

Amb l’exemple de les pedalades 
amb tàndem veiem que la bicicleta, 
una màquina perfectament compati-
ble amb la conservació de la natu-
ra i la lluita contra el canvi climàtic, 
esdevé també, d’una manera fàcil i 
natural, una eina de confort, de com-
panyonia i de benestar social que pot 
contribuir a relligar natura, societat 
humana, desenvolupament i pau, ele-
ments que Guterres veu indispensa-
bles per assolir l’harmonia i la perdu-
rabilitat desitjables en tot el planeta.

. . . Q u è 
més hem 
d ’ e s p e r a r 
per afavorir 
el seu ús a 
tots els ni-
vells (local, 
regional, es-
tatal i plane-
tari)?

 
Xavier Viñas 

i Teixidor
xvinas@xtec.

cat
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Residència Geriàtrica Entitats

Per poder maximitzar l’atenció per-
sonalitzada de les persones que ate-
nem, SUMAR incorpora la figura dels 
professionals de referència, figures 
claus que tenen la tasca d’acompa-
nyar, dia rere dia, a unes persones 
grans determinades i ser, a la vegada, 
la persona de referència per a la famí-
lia, a més de la directora del centre.  

En les darreres setmanes, hem in-
corporat aquestes figures a la Resi-
dència Sant Josep de Cassà. Són el 
personal tècnic del centre com la psi-
còloga, la fisioterapeuta, l’educadora 
social, la terapeuta ocupacional i la 
infermera.

L’objectiu és que cada professional 
de referència tingui  un coneixement 
més ampli de tot allò que fan, poden 
fer i agrada, a les tres, quatre o cinc 
persones grans, de les que s’ha con-
vertit en el seu referent, i a la vegada, 
pugui facilitar informacions més con-
cretes i detallades a la família. 

Una altra manera d’acompanyar la 
gent gran: professionals referents

ELS PROFESSIONALS DE 
REFERÈNCIA FACILITEN UN 
SUPORT PERSONALITZAT 
I UN ACOMPANYAMENT 

CONTINUAT A LES 
PERSONES. PERMETEN 
REFORÇAR ELS VINCLES 
EMOCIONALS I ESTABLIR 

RELACIONS ASSISTENCIALS 
DE MÉS CONFIANÇA DES 

DE L’EMPATIA.  

PRINCIPALS COMPETÈNCIES D’UN PROFESSIONAL 
DE REFERÈNCIA VERS LES PERSONES GRANS:
MILLORAR LA COMUNICACIÓ I LA RELACIÓ DE CONFIANÇA.
CONÈIXER MÉS A FONS A LA PERSONA ATESA.
CERCAR RECURSOS QUE PUGUIN GENERAR MÉS 
CAPACITAT I BENESTAR A LA PERSONA ATESA.
DONAR SUPORT AL PLA D’ATENCIÓ I VIDA PERSONAL.
COORDINAR I FER UN SEGUIMENT DE LA CONTINUÏTAT I 

COHERÈNCIA DE LES INTERVENCIONS A LA PERSONA.

Ser professional de referència 
d’unes persones no significa ocu-
par-se només d’aquestes persones. 
Tothom s’ocupa de tothom, si cal, 
però sí que significa prendre una res-
ponsabilitat especial cap a elles, bus-

cant sempre el seu benestar i ser el 
seu principal referent. 

Els professionals de referència son 
persones capaces de comprendre els 
sentiments de la persona gran a cada 
situació i conèixer el seu projecte de 
vida. Per això, l’elecció del professional 
de referència és mútua. Les persones 
no soms totes iguals, ni tenim les ma-
teixes habilitats ni ens relacionem de 
la mateixa manera. I en aquest sentit, 

busquem “la química” de l’empatia en 
aquestes relacions perquè tant el/la 
professional de referència com la per-
sona atesa es sentin a gust en la seva 
relació. em l’autonomia:

Sens dubte, una bona sintonia és 
fonamental per aconseguir una bona 
relació assistencial. 

La direcció de la Residència Sant Josep
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El dia 18, divendres de la Fira, des-
prés de 6 llarguíssims mesos, les 
sardanes varen tornar a sentir-se a 
Cassà. Organitzades per Amics de 
la Sardana, van ser al Pavelló Poliva-
lent, ja que durant el dia el temps no 
es veia gaire segur i va ser la Cobla 
Ciutat de Girona l’encarregada de fer 
aquest concert que substituïa la balla-
da de la Nit del Cremat. 

Foren 11 sardanes de 4 tirades, 
que varen ser presentades pel locutor 
de Ràdio Cassà Joaquim Ros.

Entre aquestes interpretacions n’hi 
va haver dues típiques de la diada, 
com Els tres cafeters de Cassà, d’en 

Miquel Tudela i El Foc de Castelló de 
l’Antoni Agramunt. Va cloure l’acte El 
Sereno d’en Josep Coll amb el repicó 
de la Santa Espina d’Enric Morera. 

Evidentment es varen respectar to-
tes les normes de seguretat que es 
recomanen per la Covid-19.

37A  DIADA TARDORAL
El dissabte 3 d’octubre es va celebrar 
la Diada tardoral, altra vegada en for-
mat de concert i en aquesta vegada al 
parc de l’Estació. 

Foren les cobles Principal de Cassà 
i Flama de Farners les que ens varen 
oferir un magnífic repertori amb sar-

danes dels més reconeguts composi-
tors: Juli Garreta, els Serra, els Sa-
derra Puigferrer, Mercader, Camps, 
Viladesau i un llarg etcètera. 

Hi varen assistir prop d’un centenar 
de persones. L’acte, com l’anterior, 
va ser presentat pel locutor de ràdio 
Cassà Joaquim Ros.

COLLES SARDANISTES: ELS 
TAPS S’HO PASSEN BÉ
El dia 3 d’octubre durant la celebració 
de la Diada Tardoral, la colla Taps van 
fer un retrobament després d’aquests 
mesos en què s’han hagut d’aturar els 
entrenaments.

Després de sis mesos, 
tornen les sardanes a Cassà

 A les fotografies, la cobla Ciutat de Girona el dia 18, un moment del concert de la Fira i el concert del Parc de l’Estació
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ENS HA DEIXAT EN MARTÍ MATAS
Aquest mes d’octubre ens ha arribat la trista notícia de la 
mort del músic cassanenc Martí Matas i Rovira.

Va Martí va néixer a Cassà el 18 de Setembre de 1944. 
Va estudiar solfeig i piano amb el mestre Pere Mercader i 
Terradas i clarinet amb Lluís Turet i Soler

Va estar com a flabiolaire (i altres instruments quan feia 

ball, saxo i clarinet) amb les Cobles Iris, la Principal de 
Llagostera, Girona, Foment de la Sardana, Baix Empordà, 
Canigó i la Vila de Cassà.  

Sens dubte una sensible pèrdua. Des d’aquestes ratlles 
ens unim al dol de la família. Martí, descansa en Pau

(Informació i fotos de Josep Loredo)

En Martí en una Nit dels Músics als anys 70 i amb la cobla Foment de la Sardana l’any 1989.

En el mateix parc de l’Estació, a on 
es duia a terme la Diada Tardoral, les 
entrenadores van preparar un divertit 
joc d’encertar paraules arran d’una 
pista, basat en el joc ‘pasapalabra’. 
Els petits balladors van formar equips 
per a la competició, on van xalar de 
valent i van passar una estona d’allò 
més entretinguda.

A més a més dels premis dolços 
del final del joc, a tots se’ls va fer en-
trega d’una mascareta de les colles 
sardanistes de Cassà com a record 
d’aquesta jornada. Esperem ben aviat 
poder tornar a l’activitat normal.

APLECS DEL REMEI I DE SANT 
MARTÍ SUSPESOS
Els dos aplecs, previstos per als dies 
11 d’octubre i 8 de desembre s’han 
suspès pel Coronavirus. Esperem que 
es reprenguin en els anys següents. 

PROPERES ACTIVITATS FINS A 
FINALS D’ANY
El dia 15 de novembre a 2/4 de 5 de 
la tarda al teatre del Centre Recrea-
tiu:    DOBLE CONCERT DE MÚSICA 
PER A COBLA amb la Baix Empodà i la 
Ciutat de Girona

El dissabte, 28 de novembre, a les 
10 del vespre, al mateix lloc, CON-
CERT: TRENCATS i SEGUITS amb la 
cobla Els Montgrins i l’Esbart de Tor-
roella.    Aquest acte entra dins de la 
Campanya de música per a cobla de 
la Diputació de Girona.

 El dimarts, 8 de desembre, a 2/4 
de 6 de la tarda al teatre del Centre 
Recreatiu:    CONCERT DE  Cobla: “Re-
cordant l’avi Xaxu”, amb la Principal 
de Cassà. 

PARTICIPACIONS 
DE LA GROSSA 
DE CAP D’ANY
Amics de la Sarda-
na ha posat a la ven-
da participacions de 
la grossa de Cap 
d’any. A veure si, un 
cop acabat aquest 
2020, hi ha més 
sort.

Hi tornarem, hi tornarem, hi torna-
rem, hi tornarem,

plens d’amistat, fortes les mans 
unir!..

amb la bella dansa catalana!...
fem un poble lliure dels més grans!..

és força el que ens agermana,

ben nostra és la sardana.. i que 
ningú ens la prendrà.

Per això cada any, cada any, farem 
l’aplec de tardor.

Fragment de la sardana “Aplec de 
tardors” de Conrad Saló  

La Colla Taps s’ho van passar d’allò més bé.
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Degut a la situació pandèmica que 
estem vivint, a l’escola ens hem vist 
obligats a adoptar una sèrie d’actua-
cions per tal de complir la normativa 
vigent del covid. Així doncs, el pati 
tampoc s’escapa d’aquesta reestruc-
turació. Aprofitant la reforma que 
s’ha fet aquest estiu del pati hem 

sectoritzat els espais de joc per cada 
grup-classe, i així complir amb el grup 
estable. 

La proposta ha estat molt ben re-
buda per part de l’alumnat ja que pe-
riòdicament van gaudint dels diferents 
espais lúdics. 

EDUCACIÓ INFANTIL
Els nens i nenes d’infantil no s’esca-
pen dels canvis que ha portat el Covid. 
Per aquest motiu ells porten posada 
de casa la mascareta fins arribar a la 
seva aula on es troba el seu grup esta-
ble i sempre que la situació ho reque-
reix. Les mestres considerem que cal 

Redefinim els espais de joc 
per fer front a la Covid-19
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felicitar-los per la bona actitud a l’hora 
adquirir aquest nou hàbit d’ús adequat 
de la mascareta. Com veiem a les fo-
tos superiors, són nens responsables!

CICLE  INICIAL
Els nens i nenes de primer de Primà-
ria estem molt contents/es d’haver 
començat aquest nou curs. Mica en 

mica ens anem adaptant al nou cicle  
(fotos inferiors) i cada dia ens enri-
quim plegats de les noves aventures 
que anem descobrint.

Estem a punt de celebrar la Festa de 
Benvinguda on tot l’alumnat de segon 
dona la benvinguda als de primer. Els 
i les alumnes de segon estan prepa-
rant uns punts de llibre fantàstics per 

regalar als nous companys de cicle, 
i aquests els obsequiaran amb una 
cantada ben animada. Celebrarem la 
festa amb més distància i adaptada a 
la nova normalitat, però amb la matei-
xa il·lusió de sempre. Salut i alegria!

CICLE MITJÀ
Un dels projectes que duu a terme 

 

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
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l’escola és el de l’hort. Per aquest 
motiu, els alumnes de tercer de pri-
mària ja han començat a preparar el 
terreny per a poder-hi plantar algunes 
hortalisses i fruites. Cal remenar bé 
la terra per airejar-la i treure bé les 
males herbes. En aquest espai tam-
bé s’hi troba ubicat un compostador, 
destinat a reciclar la matèria orgànica 
procedent del mateix hort. 

Des del claustre de mestres es con-
sidera una eina educativa molt útil, ja 
que facilita la vivenciació de continguts 

i permet integrar coneixements tot 
fent un plantejament interdisciplina-
ri del treball. Els alumnes gaudeixen 
molt d’aquesta experiència! 

CICLE SUPERIOR
A Cicle Superior, a la recerca d’inno-
var en la nostra manera d’aprendre, 
estem treballant amb les noves tec-
nologies i amb programes engresca-
dors i interactius com el kahoot i el 
plickers. A través del joc, els alumnes 

repassen els continguts treballats i 
es posen a prova mentre participen 
activament en les activitats. Han de 
contestar les preguntes, triant les 
respostes correctes, ja sigui amb un 
dispositiu tecnològic o mostrant un 
codi que el mestre escaneja per co-
nèixer les respostes que dóna cada 
alumne. És un recurs altament moti-
vador i que, alhora, ajuda a millorar 
les seves habilitats en l’àmbit digital, 
que cada cop va guanyant més impor-
tància en la societat actual. 

A les imatges superiors, alumnes de Cicle Inicial fent punts de llibre i de 
Cicle Superior fent l’avaluació amb plickers; a les inferiors, els de Cicle 
Mitjà, a l’hort de l’escola.
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Tot recordant el mestre 
Lluís Poaté

Per sorpresa, sense avisar, discretament, tal i com ell 
era, ens ha deixat en Lluís Poaté. El senyor Poaté com el 
coneixen tots aquells cassanencs que han sigut alumnes 
seus.

En Lluís va passar gran part de la seva vida a l’escola 
Puig d’Arques, primer d’alumne, després com a practicant 
de magisteri, per esdevenir-ne mestre durant més de 40 
anys.

Tants anys al centre li donaven la categoria de mestre de 
mestres quan un docent arribava de nou a l’escola. Quan 
li va arribar la jubilació el 2010 continuà vinculat al nostre 
centre exercint d’avi, sempre que convenia, dels seus 4 
nets i la seva neta. Les seves aficions es van convertir en 
professió tant a les aules com al pati.

La química i les ciències naturals van ser un dels seus 
àmbits d’interès; així era fàcil trobar-lo fent algun experi-
ment al laboratori. Feia de “profe” de matemàtiques; tot-
hom recordarà les seves files de càlcul mental, els proble-
mes i enigmes, les equacions,...

Al pati se’l veia sovint amb grups d’alumnes fent educació 
física. I també al pati marcant algun gol a les porteries a 
l’hora de l’esbarjo, el futbol sempre havia sigut una de les 
seves grans aficions, o encistellant a tauler des de mig 
del camp de bàsquet just abans d’entrar a classe havent 
dinat, aclamat per tots els seus alumnes. En Lluís també 
era persona que participava de les festes de l’escola amb 

intensitat; gaudia amb el tracte personal amb companys i 
alumnes, més enllà de la tasca estrictament docent.

Potser el que més recordaran els nens i les nenes era 
que durant els dies de carnaval deixava de ser el Sr. Poaté 
i ens visitava la “Lola”, vestida per a l’ocasió i amb unes 
ulleres de sol d’impacte.

Aquests darrers anys ha passat a formar part del grup 
de mestres jubilats del Puig d’Arques que sempre hem 
tingut al costat quan, des de l’escola, se’ls ha demanat de 
col·laborar en qualsevol tasca o celebració. Lluís, gràcies 
per tot el que has donat a l’escola Puig d’Arques.

Formaràs part sempre dels nostres records.
 

Comunitat educativa i col.lectiu de mestres jubilats de 
l’escola Puig d’Arques
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A l’Escola Aldric, com totes les es-
coles d’arreu de Catalunya, hem co-
mençat un curs atípic i, segurament, 
difícil d’oblidar. Un curs diferent, amb 
molts canvis d’organització i mesures 
que hem hagut de prendre per garan-
tir la seguretat de tota la comunitat 
educativa a causa de la situació de la 
COVID 19.

Un dels canvis importants han es-

tat les entrades i les sortides. Els 
alumnes entren i surten de l’escola 
esglaonadament en dos torns, per tal 
d’evitar aglomeracions. De la mateixa 
manera, els alumnes surten al pati en 
dues franges horàries diferents i està 
delimitat per diferents zones i grups 
estables (fotos superiors).

Pel que fa a les mesures sanitàri-
es, és obligatori l’ús de la mascareta 

en tot el recinte escolar, la higiene de 
mans tot sovint, la ventilació de les au-
les i la presa de la temperatura.

 
RACONS (EDUCACIÓ INFANTIL)
Intentem seguir la mateixa dinàmica 
d’espais, però aquest any els ano-
menem racons i són estables a cada 
aula. En tenim 5, que són:

 . Construccions/Mini mons: S’hi 

Ens organitzem per treballar 
en un curs que serà atípic

AiguA, LLum, instAL·LAcions soLArs, gAs, 
cALefAcció, Aire condicionAt, domòticA...

C/Ardenya, 9 / 17244 Cassà de la Selva
972 46 44 50 / 620 01 09 92

email: info@itcassa.com
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PROJECTES DE MEDI 
Els alumnes de cicle mitjà treballem la dimensió de coneixement del medi 
per projectes. En primer lloc, iniciem els projectes a través d’una activitat de 
motivació que portarà els nens i nenes a descobrir el tema que es treballa-
rà. Seguidament, es fa una pluja d’idees de què sabem i el què volem saber 
sobre el tema plantejat per tal de generar un guió de treball. 

A dins l’aula es distribueixen tres racons de treball sobre el tema. Un 
dedicat a activitats més dirigides per consolidar els conceptes fonamentals, 
un altre en la que es fan activitats més dinàmiques i jocs relacionats amb 
el tema i, finalment, un racó d’investigació on es disposa de llibres amb 
diferents temàtiques, ordinadors i tauletes. Cal tenir present que aquests 
racons són  rotatoris, de manera que els alumnes fan totes les activitats al 
llarg de la setmana durant les sessions dedicades a aquesta dimensió.

disposen materials variats - com podem veure a le si-
matges d’aquesta pàgina- per a desenvolupar la crea-
ció de petites situacions de joc (amb animals, pedres, 
troncs, petxines, ninos…), conceptes mentals (cons-
trucció i imaginació) i matemàtics ( volum, lògica espa-
cial, classificació,  seriació, atenció, ...).

. Art: on hi ha diverses propostes, des de pintura 
amb cavallets fins a aquarel·les, retallar papers, planti-
lles, troquelatge,... 

. Científic/tablets/Foscor: Propostes de treball amb l’observació d’animals i 
plantes, les rampes, jocs sensorials,...

Tablets i Robòtica amb la Bee-bot.
. Joc simbòlic/teatre: Joc simbòlic de Cuineta i Veterinari. 
A teatre hi ha robes i materials diversos per crear personatges, disfresses i 

situacions de joc teatral.
. Mans fines/Experimentació: Amb varietat de material per manipular i fo-

mentar la motricitat fina, el treball amb els dits de cargolar, descargolar, pinça, 
premsió, força... i experimentació amb sorres, tubs, embuts, pasta, farina,....

  Periòdicament anem rotant i desinfectant el material, per poder-lo passar a 
una altra classe. D’aquesta manera gaudirem de diferents propostes i varietat 
de material. Volem seguir amb la mateixa metodologia que fomenta l’autonomia 
dels infants, té en compte els seus interessos i on l’alumne és el protagonista.
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PLA DE TREBALL (PDT) 
Com cada any, a l’escola Aldric seguim treballant amb el 
pla de treball (PdT). Els alumnes comencen a treballar-lo al 
1r curs de primària i hi ha una continuïtat fins a 6è.

El pla de treball (PdT) és una metodologia que afavoreix 
l’autogestió i l’autocrítica envers el procés d’aprenentatge 
de l’alumnat.

És un nova manera de presentar els objectius i contin-
guts a l’alumnat, el/la mestre/a planifica una sèrie de tas-

ques setmanals i presenta a l’alumnat el temps que tindrà 
per fer-les. Passat aquest temps, es revisa i es valora con-
juntament el treball fet i com es continuarà avançant per a 
l’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

A més, el PdT ofereix, a les famílies l’oportunitat de com-
partir amb l’escola i el propi alumne aquest procés cap a 
l’autonomia, la responsabilitat, l’organització del temps i el 
respecte pel propi ritme d’aprenentatge.

LABORATORIS 
A cicle superior, aquest curs dedicarem dues tardes als 
Laboratoris. A causa de  la situació que estem vivint  amb 
la Covid 19, ens hem hagut d’organitzar de manera dife-
rent.  Hi haurà dos laboratoris: el de competència  digital i 
el de competència plàstica.  Malauradament, els alumnes 
aquest curs  no es podran barrejar i hauran de portar a 
terme aquests laboratoris dins la seva aula amb el seu 
grup bombolla.

En el laboratori de competència digital els alumnes po-

dran adquirir un conjunt de coneixements i habilitats pràcti-
ques: per buscar , fer servir la informació  i  transformar-la 
en coneixement...En aquest laboratori es combinarà l’ús 
del català i del castellà segons el programari dels ordina-
dors.

En el laboratori de competència plàstica, els alumnes 
treballaran les eines del llenguatge visual,  del pensament 
creatiu, de l’expressió de les emocions, de vivències i ide-
es, fent servir diferents tècniques. Aquest laboratori  es 
farà en llengua castellana.

Marc Pagès Ruscalleda

Osteòpata per la 
Universitat E.O.B. 
(Barcelona) i per 
la Universitat de 

Maidstone (Angla-
terra)

 Hores convingudes. Telf. 609 77 25 93
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Un cop passades aquestes primeres 
setmanes, la Llar s’està convertint en 
un espai familiar per a tots els infants. 
Cada vegada es  comencen a sentir 
més tranquils i segurs. Ja coneixen 
a les educadores i tots els seus nous 
companys i companyes. Amb ells/elles 
conviuran els propers mesos i compar-
tiran noves sensacions, estones de joc 
i un munt d’aventures plegats! 

Aquests darrers dies ja han comen-
çat a viure una nova experiència ben 
gratificant per a tots els infants: la 
seva primera sessió d’activitat musical 
d’aquest curs! L’Anna, serà la nostra 
especialista de música i ens acompa-
nyarà al llarg d’aquests mesos. Ens 
fa sessions de mitja hora als infants 
de P2 i als més petits, de 20 minuts 
de durada. Tots ells estan ben atents 
gaudint d’allò més. La primera sessió 
els va agradar molt, van poder escol-
tar la música de diferents instruments; 

la guitarra, la flauta... Ens va 
cantar diferents cançons, 
“En Jan petit quan balla”, el 
“Bugui bugui”... També ens 
va deixar escoltar una petita 
audició tot fent un ball amb 
les mans. Fins i tot ens va fer 
màgia amb un petit titella, tot 
cantant una cançó. Esperen 
amb ganes la propera sessió!

Els infants s’estan adaptant 
molt bé a totes les rutines 
que estem treballant a la Llar: 
rentar les mans, treure les 
sabates de casa i posar les de 
l’escola... Durant tos aquests 
dies és el que hem treballat més. 

Amb l’arribada de la tardor  a l’au-
la tindrem nous espais per descobrir, 
per imaginar, per jugar, per compar-
tir... Ja hem començat a cantar les 
cançons  d’aquesta estació: “Marra-
meu torra castanyes”, “Cargol treu 

banyes” i “L’esquirol”. Els ha agradat 
molt la dansa de la Maria Castanyera. 
Alguns ja es coneixen tots els passos 
i l’han ballat amb molta alegria. Espe-
rem que d’aquí uns dies ens vingui a vi-
sitar la Maria Castanyera amb moltes 
castanyes dins el cistell. Tots plegats 
ballarem novament la seva dansa.

Ja som a la tardor!

Bar l’Escuma
El Bar L’Escuma us torna a obrir les 

portes i  us recomana 
-només faltaria!- les especialitats 

l latines o un plat típic de casa nostra. 
Som al carrer del Raval,  55.

 Tel.  972 46 30 75.

Gràcies per la vostra confiança!
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La pandèmia ens ha obligat a refor-
mular la nostra manera de fer, i en 
certa manera a reinventar-nos.  Sen-
se renunciar a cap dels nostres pro-
jectes, hem hagut d’adaptar-nos a les 
noves circumstàncies amb la mateixa 
imaginació i creativitat que demanem 

i potenciem en els nostres alumnes.  
El nostre dia a dia inclou mascaretes, 
control a les entrades i sortides, patis 
esgraonats, distància, grups estancs 
i dispensadors de gel a cada espai, 
entre  altres mesures. Malgrat això, 
treballem amb total normalitat, tal i 

com hem fet en tot moment de la pan-
dèmia, fins i tot durant les setmanes 
més fosques. La Salle s’enorgulleix 
d’estar, en tot moment, al costat de 
les famílies, i de treballar únicament 
en benefici dels nens i joves. 

El dia a dia en temps de Covid
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CIÈNCIES APLICADES
Els alumnes de Ciències Aplicades de Quart d’ESO estan realitzant un experi-
ment científic a La Salle Cassà. L’objectiu és investigar el desenvolupament de 
les plantes aplicant diferents variables. Cada grup fa créixer la seva “cinta” amb 
els mateixos paràmetres, però canviant-ne un de sol. Així, un grup estudiarà 
l’evolució en diferents tipus de sòl, l’altre amb diferents tipus d’aigua, un altre 
la regarà amb substàncies diferents...L’objectiu és observar la influència de la 
variable modificada en el creixement de la planta. Podeu seguir l’evolució de l’ex-
periment als diferents comptes d’Instagram que han obert els propis alumnes. 

CONVIVÈNCIES
Cada any a l’inici de curs La Salle celebra un dia de convi-
vència fora de l’aula. Al llarg d’aquesta jornada se celebren 
tota una sèrie d’activitats pensades per reforçar els vincles 

del grup. Normalment es fa a través de jocs i reflexions. 
Aquest any hem hagut d’anul·lar aquestes sortides, i subs-
tituir-les per activitats al pati, amb la mateixa finalitat. 
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CENT QUARANTA ANYS A CASSÀ!
Aquest any la nostra escolar celebra el seu cent quarantè 
aniversari. Al llarg del curs anirem publicant en aquest mit-
jà i en els propis de l’escola (la pàgina web, el compte d’Ins-
tagram, el de Facebook...) diferents fotografies antigues. 
Comencem amb unes fotos relatives a un festival  de final 

de curs de l’any 1963. Conèixer la història no només és 
important per entendre el present i l’herència cultural que 
hem rebut, sinó per encarar el futur amb garanties amb 
entusiasme. Tan de bo puguem estar al servei del poble 
cent quaranta anys més!

LA GAMIFICACIÓ
Jugar és la manera més natural 
d’aprendre.  Posa en marxa els cen-
tres de recompensa del cervell, activa 
diferents xarxes destinades a l’atenció  
i genera emocions positives, que con-
tribueixen a fixar els aprenentatges. El 
joc, en definitiva, és una de les eines 
més poderoses que els educadors te-
nim a les mans. 

A Infantil el joc es treballa de ma-
nera integrada en el dia a dia, és la 

manera habitual de transmetre conei-
xements i competències. Pel que fa 
als alumnes més grans, alguns con-
tinguts són seqüenciats de manera 
que es poden gamificar. La nostra es-
cola disposa de diferents mitjans per 
tal de treballar els coneixements a 
través de jocs didàctics. Un d’ells són 
les tauletes i el programari, específic 
per la seva edat i pels continguts que 
han de treballar .
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NEURODIDÀCTICA
La neurodidàctica és la disciplina que estudia com 

aprèn el cervell i com podem optimitzar els procés d’en-
senyament. No es tracta d’una metodologia concreta, 
sinó d’una sèrie de principis basats en el funcionament 
del cervell i el tractament de la informació. 

Segons la neurociència, les emocions són bàsiques 
en el procés d’aprenentatge. Els mecanismes d’atenció i 
memorització i les parts del cervell implicades s’activen i 
fixen millor els continguts sempre que aquests van acom-
panyats d’una emoció positiva. Per això la nostra escola 
fomenta els valors com ara el respecte i la tolerància, ja 
que sense ells és impossible crear un ambient on l’alum-
nat pugui sentir-se a gust i desenvolupar-se plenament. 

Un altre dels punts en els quals la neurodidàctica fa 
èmfasi és el treball cooperatiu. Si bé amb les circums-
tàncies actuals hem hagut de redefinir-lo per garantir la 
seguretat de l’alumnat, el treball en equip fa anys que és 
un dels puntals de la nostra escola. Som éssers socials 
per naturalesa, i la nostra manera natural d’aprendre 
és relacionar-nos i imitar els altres. La motivació de ser 
membre d’un equip influeix de manera molt important en 
els aprenentatges. 
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A l’hora d’escriure aquesta crònica, ja portem quatre set-
manes des de l’inici d’un curs que, d’entrada, presentava 
molts interrogants i algunes recances: l’organització esgla-
onada de les entrades i les sortides de l’alumnat, la cre-
ació dels anomenats grups bombolla per evitar al màxim 
la interacció entre alumnes de grups i nivells diferents, la 
distribució dels nivells educatius en espais diversos en les 

Inici de curs sense sobresalts 
a l’Institut de Cassà

En aquesta pàgina i la següent, diverses presentacions dels treballs de recerca elaborats per alumnes de segon de Batxillerat.

hores de pati, la necessitat de conscienciar-nos tots pel 
que fa a les mesures d’higiene recomanades per l’admi-
nistració educativa i sanitària… I, no menys important, el 
repte de dur a terme aquestes mesures per part de tots 
els que formem part de la comunitat educativa.

Hem de dir que, a hores d’ara, totes aquestes actua-
cions s’han pogut implementar amb un èxit notable, fent 
sempre que ha calgut petits canvis per millorar-les I, en 
aquest sentit, hem d’agrair la col·laboració de l’alumnat, 
que ha permès que fins avui s’hagin pogut realitzar les acti-
vitats d’aprenentatge i docent amb una normalitat relativa. 
Les limitacions, que ja comentàvem en la crònica anterior, 
tenen a veure sobretot amb les activitats extraescolars 
(sortides, intercanvis, excursions…), que reprendrem tan 
aviat com la situació ho permeti. 

I, com que la vida acadèmica continua malgrat tot, us 
presentem algunes de les activitats que hem realitzat en 
aquest inici de curs.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS DE RECERCA DE 
2N DE BATXILLERAT
Com cada any per aquestes dates, dimecres 7 d’octubre a 
la tarda, el professorat i els alumnes de 2n de Batxillerat 
van intercanviar els seus papers habituals dins de l’aula, ja 
que es feia la presentació del Treball de Recerca del Batxi-

AIGUA, LLUM, INST. SOLAR, GAS, 
CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT, 

DOMÒTICA

C/ De la Via, 78 (Pol. ind. El Carrilet ) 
17244 Cassà de la Selva
Tel.: 972.46.44.50
E-mail:  idamisa@idamisa.com
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llerat de la promoció 2019-2021.
El Treball de Recerca és obligatori 

al Batxillerat i consisteix en un treball 
d’investigació sobre un tema que sigui 
d’interès per a l’alumne i que tingui re-
lació amb la modalitat de Batxillerat 
que s’està cursant, encara que això 
no és imprescindible. Constitueix una 

feina exigent per a l’alumnat, ja que 
es desenvolupa durant ben bé deu 
mesos i cal una dedicació persistent, 
sobretot en la part pràctica, on s’ha 
de dur a terme la investigació sobre el 
tema escollit.

Com és obvi, aquests treballs resul-
ten ser de temàtica i d’àmbits molt 

diversos: esports, addiccions, mitjans 
de comunicació, alimentació i dietèti-
ca, música, humanitats, tecnologia… 
En fi, que la mostra final és tot un re-
pertori del que l’alumnat ha estat es-
tudiant durant la seva etapa formativa 
a l’institut. 

Per tal de donar a conèixer aquest 
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PRESENTACIÓ DEL CURS 2020-21 PER AL 
BATXILLERAT. LLIÇÓ INAUGURAL
Dilluns, 14 de setembre, el dia que començaven les clas-
ses del nou curs escolar, va tenir lloc la inauguració oficial 
per als alumnes de Batxillerat amb una videoconferència 
del senyor Marc Esquius Morote, antic alumne alumne de 
l’INS de Cassà de la Selva i Doctor en Telecomunicacions 
i Electrònica, que du a terme la seva tasca professional a 
Alemanya, en una empresa multinacional. 

La conferència d’en Marc Esquius, titulada La tecnologia 
clau que ha fet possible els smartphones, va tractar, en la 
primera part, de les tecnologies que componen aquests 
aparells que ens són tan familiars i útils, del seu funcio-
nament, de les freqüències que fan servir i, ja entrant en 
detalls molt tècnics, dels filtres de freqüències utilitzats 
tant en smartphones com en aparells domèstics, com és 
el cas dels microones.

En la segona part de la conferència, de títol Com he 
arribat fins aquí des de l’INS Cassà, amb un enfocament 
més tutorial i orientador per als estudiants, va parlar de la 
seva experiència formativa, que no només es va limitar a 
seguir un any rere l’altre els cinc cursos universitaris, sinó 
que aquesta formació acadèmica es va completar amb la 
participació en diferents associacions, el compromís amb 
les activitats del món universitari, les estades a l’estranger 
(il·lustrada amb la diapositiva de la dreta) , l’aprenentatge 

d’idiomes, la feina de becari a la universitat i els estudis 
de postgrau durant un any a Xangai. Per fer el doctorat 
va marxar quatre anys a Lausana, on va haver d’aprendre 
el francès, llengua que fins aleshores havia considerat “an-
tiga”, malgrat les recomanacions que li havia fet la seva 
mare per aprendre-la. 

Sens dubte, es va tractar d’una lliçó interessantíssima 
quant als coneixements que va transmetre, així com tota 
una experiència formativa que els alumnes van valorar molt 
positivament i, potser, els pot oferir un model a tenir en 
compte en la seva trajectòria futura.

treball i per suggerir temes d’estudi 
als alumnes de 1r de Batxillerat, l’any 
passat es va organitzar la 1a Fira de 
Treballs de Recerca del Batxillerat, 
que es va dur a terme en diferents 
espais de Cassà. Esperem que aquest 
any la iniciativa pugui tenir continuïtat.

PROJECTE DE VOLUNTARIAT: EL 
SERVEI COMUNITARI A L’INSTI-
TUT DE CASSÀ DE LA SELVA 

El curs passat, l’Institut de Cassà de 
la Selva va posar en marxa el Servei 
Comunitari. Durant el curs anterior 
s’havien iniciat contactes amb dife-
rents entitats de Cassà, Llambilles i 
Riudellots, i durant el curs 2019-
2020 els alumnes van col·laborar 
amb aquestes entitats per poder co-
nèixer de primera mà les necessitats 
del seu entorn. 

El Servei Comunitari busca que els 
estudiants experimentin i protago-
nitzin accions de compromís cívic i 
aprenguin en l’exercici actiu de la ciu-
tadania a través d’unes activitats de 
voluntariat. Entre d’altres, els objec-
tius són donar a conèixer a l’alumnat 
la xarxa associativa i les entitats de 
l’entorn per tal de promoure la partici-
pació dels joves. 

En el cas del nostre institut, estarí-
em parlant d’uns 120 alumnes de 3r 
d’ESO (14-15 anys). Aquests alumnes 
rebran formació i informació des de 
l’institut al llarg del curs i hauran de 
fer com a mínim 10 hores de ser-
vei en alguna de les entitats amb les 
quals s’ha contactat. A causa de la 
situació excepcional que estem vivint 
enguany, però, moltes de les activitats 
proposades als nostres alumnes se-

ran de caire virtual, utilitzant les ei-
nes digitals de què disposem. Alguns 
també faran activitats al propi centre 
educatiu. A més a més, s’està por-
tant a terme una campanya per fer 
mascaretes.

Esperem que el proper curs la si-
tuació s’hagi normalitzat i els nostres 
alumnes puguin tornar a fer el servei 
comunitari amb total normalitat.

JOSHUA THORPE, AUXILIAR DE 
CONVERSA A L’INS DE CASSÀ 
DE LA SELVA
La primera setmana d’octubre hem 
rebut a l’institut en Joshua Thorpe, 
anglès de Leicester, que ha vingut 
per fer d’auxiliar de conversa en an-
glès amb alguns grups d’alumnes del 
centre. Li vam proposar de fer un in-
terview per presentar-se i, molt ama-
blement, no sols ens el va contestar, 
sinó que també el va traduir (sense 
conèixer el català). De manera que, 
per respectar al màxim el que ens ha 
volgut explicar, us transcrivim el seu 
text íntegre amb només uns retocs 
indispensables.

Em dic Joshua Thorpe. Tinc 24 anys 
i vinc de Wigston Magna, a Leices-
tershire. La ciutat és famosa pel Red 
Leicester Cheese i el Melton Mowbray 
Pork Pies. Lady Jane Gray també era 
de Leicester, va ser reina d’Anglaterra 
durant nou dies, abans, tristament, 
de ser decapitada.

Es troba a l’East Midlands, a An-
glaterra, prop de la ciutat natal de 
William Shakespeare, i no gaire lluny 
del lloc de naixement de l’esport del 
Rugby.

Tinc dos graus universitaris. El 

2019 vaig obtenir un títol d’honor de 
primera classe en Història a la Univer-
sitat de Leicester, on vaig graduar-me 
al capdavant de la meva classe. Des-
prés em vaig traslladar a Londres i 
vaig obtenir un Màster en Ciències en 
Història Internacional; em vaig gradu-
ar amb distinció el desembre d’aquest 
any. Malauradament, a causa de la 
pandèmia del coronavirus, la cerimò-
nia tindrà lloc en línia.

Durant l’estada a la universitat, feia 
esgrima. No estic segur ni tan sols 
de com és l’esgrima al Regne Unit o 
a Catalunya. És un esport estrany: in-
tentar apunyalar algú amb una espasa 
apagada, però també pot ser força di-
vertit i hi havia molta companyonia en 
l’equip. També m’agrada córrer. Crec 
que córrer al matí és una manera 
fantàstica d’explorar una nova ciutat. 
Fins ara he corregut per la vora del 
riu i per alguns parcs de Girona. Vaig 
intentar córrer pel barri jueu, però les 
pedres dels carrers empedrats eren 
terriblement incòmodes.

El meu interès per ensenyar anglès 
és el fet que es tracta d’un idioma que 
pot obrir moltes oportunitats. Aquest 
any espero poder tenir un impacte 
positiu en els estudiants de les me-
ves classes i ajudar-los a aprendre 
les complexitats de la llengua. Estic 
inscrit al programa  British Langua-
ge Assistant del British Council. Dura 
des de l’octubre del 2020 fins al maig 
del 2021. Les tasques que tinc enco-
manades per realitzar inclouen actuar 
com a auxiliar de conversa amb els 
estudiants. He portat alguns articles 
d’Anglaterra com a suport, com ara 
diaris, menús de restaurants i jocs.

Anteriorment, he estat de vacances 
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASSÀ. 
CONEIXEM L’ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ
Divendres 2 d’octubre, els alumnes de segon de Batxillerat 
de l’optativa Història de l’Art vam anar a visitar l’església de 
Sant Martí. Molt amablement, mossèn Enric ens va obrir 
les portes d’aquest  temple i vam poder admirar l’arquitec-
tura i les diferents obres artístiques i religioses exposades 
a l’interior. 

Entre aquestes obres, la que encapçala l’altar,  el retaule 
barroc, és la que més ens va impactar per les seves for-
mes, dimensions i pel daurat que el cobreix. Les pintures, 
relleus i escultures expliquen la història de Sant Martí i 
d’altres personatges, fets i al.legories religioses.

El fet de tenir l’oportunitat de poder realitzar la visita de 
manera lliure i moure’ns per l’espai al nostre aire, ens va 
permetre poder descobrir les seves capelles; admirar les 
seves cúpules i el sostre de volta de creueria; conèixer l’es-
cultura de la Verge de les Sogues,  patrona de Cassà, etc.

Aquesta sortida ha estat la manera més vivencial i pro-
fitosa de posar en pràctica el que hem treballat anteri-
orment a classe i conèixer de prop el nostre patrimoni 
arquitectònic.

Esperem, ben aviat, repetir una sortida d’aquestes ca-
racterístiques per poder visitar d’altres edificis representa-
tius de la nostra localitat.

a Espanya, principalment al sud i a les Illes Balears. Aques-
ta és la meva primera vegada a Girona i, de manera més 
àmplia, al nord d’Espanya. Abans d’arribar aquí, vaig veure 
molts vídeos a YouTube sobre la ciutat i vaig trobar que era 
un dels llocs preferits dels ciclistes professionals. Pels ma-
teixos vídeos, vaig saber que Gustave Eiffel va construir un 
pont aquí. Respecte a Cassà de la Selva, no en sabia res. 
Des que vaig arribar aquí, he sabut que és coneguda com 
una zona productora de suro. Espero conèixer més sobre 
la història de la ciutat durant el proper any.

Ara estic en una bifurcació de la carretera, per dir-ho 
d’alguna manera. Actualment, estic omplint sol·licituds per 
a estudis de doctorat, ja que fa temps que crec que una 
dedicació investigant i ensenyant història seria una tasca 

Buffet lliure a 
la carta

Restaurante 
shangai

satisfactòria. També estic estudiant per a l’examen de fun-
ció pública. Una carrera diplomàtica em permetria viatjar, 
aprendre idiomes i explorar diferents cultures. Una altra 
possible carrera que he considerat per al futur és la d’ad-
vocat, ja que al Regne Unit no és estrany que els graduats 
en història facin cursos de conversió, ja que la retribució 
econòmica és molt millor que en l’àmbit acadèmic.

octubre 2020 · núm. 812 · Llumiguia    75



Entitats Institut de Cassà

ELS ALUMNES DE 4T D’ESO FAN CARTELLS PER A 
LA PREVENCIÓ DE LA COVID
Per tal de no relaxar-nos a l’hora de seguir les mesures hi-
gièniques per a la prevenció de la covid-19, els alumnes de 
4t d’ESO que cursen la matèria optativa Visual i Plàstica han 
elaborat uns cartells informatius per recordar què hem de 
tenir en compte per evitar de propagar el virus.

Com veieu, aquests cartells fan referència a la necessitat 
de mantenir la distància de seguretat recomanada, cosa 
que no sempre és fàcil als passadissos i en altres llocs on, 
de vegades, es pot acumular més gent, com ara lavabos i 
altres espais comuns. 

En relació a això, és d’agrair la feina que està fent el pro-
fessorat en les hores del pati, organitzant les cues per anar 
a la cantina i als lavabos i fent respectar tothora la distàn-
cia de seguretat. Els reconeixem la dedicació, la paciència 
i l’esforç.
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El dissabte dia 3 d’octubre es va ce-
lebrar el 8è Torneig Xevi Carrera de 
bàsquet al pav3 de Cassà de la Selva.

A les 5 de la tarda es va jugar un 
partit de la categoria de Sènior mas-
culí amb aquest resultat:

F.D. Cassanenc (2a catalana)  60  
-  C.B. Blanes (1a catalana)  83

Cassanenc: Gallardo (6),Fusté, 
Rodríguez (17), Nuell (3), Abulí, Bus-
quets júnior (6), Busquets (1), Prieto, 
Miquel (13), Jiménez (9).

18 de 24 tirs lliures; 21 faltes 
pers; 4 triples: 2 Busquets júnior i 2 
Jiménez. Parcials cada 5 minuts: 17-
18,31-39,45-56,60-83.

Àrbitres: Héctor Lozano i Marti 
Clara. Taules:  Carla Barnés, Clàudia 
Garcia i Clara Busquets.

Unes 50 persones al pav3 varen as-
sistir al partit, sempre mantenint les 
estrictes mesures de seguretat per la 

Covid-19.
El C.B. Blanes es va emportat el 

vuitè Torneig XEVI CARRERA, que en-
guany només es va disputar en cate-
goria masculina.

A la primera part el joc va estar 
força igualat (31-39), sempre amb 
avantatges dels visitants. A la segona 
part  l’equip visitant de mica en mica 
va demostrar el seu millor moment 
amb un gran encert en el tir; en canvi 
els cassanencs no varen estar prou 

encertats en els llançaments a mitja 
distància, i només Rodríguez amb 17 
punts va demostrar bones maneres; 
les baixes d’Artero i Ros es varen no-
tar força.

En acabar el partit es va fer el lliu-
rament de trofeus als respectius 
capitans; el batlle de Cassà, Robert  
Mundet i la regidora d´esports, Lour-
des Martin, van dpnar-lo al capità 
del Foment, Gerard  Jiménez. Al-
bert Jalil, capità de l’equip guanyador 
el C.B.Blanes, va rebre el trofeu de 
mans de Xevi Carrera i del president 
del F.D. Cassanenc, Carles Planas.

Hi ha la previsió de  fer el 8è Torneig 
Xevi Carrera en la categoria femeni-
na amb l´equip Sènior del Foment que 
juga a 1a catalana, durant les vacan-
ces de Nadal  que hi hauria uns 15 
dies d’atur de la competició; però la 
situació del coronavirus decidirà.

El CB Blanes guanya el torneig 
Xevi Carrera de bàsquet

Equips participants, repartiment de trofeus i membres de la taula del 8è torneig Xevi Carrera de bàsquet.

octubre 2020 · núm. 812 · Llumiguia    77



Esports FD Cassanenc / Bàsquet

Consultoria Empresarial, Fiscal i Laboral, Comptabilitat, 
Tràmits Administratius, Servei Jurídic i Immobiliari

LAURA SAUBI  LLACH
Data de naixement: 26 de juliol 
2002
La Laura actualment juga amb 
l´equip de 3a Catalana Sènior feme-
ní del F.D. Cassanenc.
Historial com entrenadora:
Des del 2017 fins a l’actualitat ha 
estat entrenadora dels equips de 
l’escoleta de bàsquet del Foment 
Deportiu Cassanenc.

CRISTINA PORCELL  COMPTE
Va néixer el 8 de Octubre 2002
La Cristina juga amb l’equip de 3a 
Sènior femení del F.D. Cassanenc. 
Aquest serà el primer any  com a 
ajudant d’entrenador en l’equip de 
Pre-infantil femení.

YERAY  ORTEGA  CALVO
Va néixer el 16 de juny 2002
Juga amb l’equip sots 21 masculí preferent 
del Foment Deportiu Cassanenc.
Aquest serà el primer any que farà d’ajudant 
d’entrenador en l’equip Preinfantil masculí.

Entrenadors/ores de bàsquet de l’FD Cassanenc
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FD Cassanenc / Bàsquet Esports

NAIXEMENT.
Des de la secció de bàsquet del F.D. Cassanenc volem  do-
nar l’enhorabona al matrimoni format per  Albert  Arderiu 
i Anna Farrerós pel naixement  d’en Pol  Arderiu  Farrerós  
que va néixer el 5 de Juny del 2020.

FELICITATS!

La temporada 2020/21 s’ha ajornat a conseqüència de 
la Covid-19; quan semblava que aquest octubre es podri-
en iniciar les competicions, els rebrots de la pandèmia 
van generar noves mesures preventives entre les quals 
la suspensió de les competicions catalanes durant quinze 
dies. Esperem que el novembre puguem encetar aquesta 
temporada tan complicada. De moment s’han fet alguns 
amistosos amb aquests resultats
2a Catalana Sènior masculí: 
F.D.Cassanenc  50 - C.B.Sant Narcís (1a Cat.)  78
Cassanenc:Romá (9), Abulí, Nuell (3), Artero (4), Ros 
(18), Fusté (2), Biri Junior, Torrentó, Miquel (3), Jiménez 
(11), Busquets.
Primer partit de pre-temporada. Als cassanencs se’ls ha 
notat la falta de rodatge, cosa que han aprofitat els giro-
nins que portaven més dies d’entrenament. També, en ser 
d’una categoria superior s’ha notat força.
F.D. Cassanenc  60 - C.B. Sant Narcís B 68
Cassanenc: Diego Rodriguez (11), Abulí (9), Nuell (6), Fus-
té (4), Biri júnior (8), Busquets (2), Prieto (2), Miquel (3), 
Jiménez (9).
Partit més igualat; però, es va jugar contra l’equip B del  
C.B.Sant Narcís.
3a Categoria Sènior masculí:
F.D.Cassanenc  57 -  Escolàpies de Figueres  52
Cassanenc: Tarrés (4), Parramón (5), Bota (10), Esteve 
(3), Bosch (6), Ciurana (8), Roqueta (9), Pujol (1), Sitjá (2), 
Prunell (6), Mejias (3). Partit molt igualat durant els 40 
minuts. Cal destacar els dos bases  del  Foment, Pujol  i 
Tarrés, que varen tenir una bona actuació. 
Es va suspendre un partit de categoria Sots 21 masculí 
entre el Foment i el C.B. Sant Narcís, ja que dos jugadors 
del Sant Narcís estaven amb COVID.
3a Categoria Sènior femení.
F.D.Cassanenc  46  - C.B.Blanes (2a catalana) 51
Sots 21 masculí.
F.D.Cassanenc  63    - C.B.Fontcoberta (3a cat.)  54
Cassanenc: Roca (2), Ortega (13), Torrent (6), Massegur 
(2), Ferré (9), Prieto (10), Torrentó (7), Delós (6).
Cadet masculí.
C.B.Llagostera  57- F.D.Cassanenc  68

La pandèmia fa ajornar l’inici de 
les competicions de bàsquet

De dalt a baix, l’equip sènior masculí de 3a catalana, el sènior femení de 1a 
catalana i el sènior femení de 3a catalana.
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Esports UD Cassà / Futbol

La Covid-19 només permet 
disputar dos partits de lliga

El Cassà masculí només suma un punt dels sis possibles

Només dues setmanes després d’en-
cetar-se la competició, el futbol cata-
là va suspendre totes les lligues  com 
a mesura de prevenció pel contagi 
del Covid-19; la decisió acordada per 

la Federació catalana i la Generalitat 
en principi estava previst que afectés 
dues setmanes de competició, però 
atesa l’evolució de la pandèmia po-
dria perllongar-se encara més i deixa 

en una situació complicada l’evolució 
de  la resta de campionats de la lliga 
20/21 que ja havien començat més 
tard de l’habitual en cada any. Els par-
tits de lliga es disputaven amb controls 
estrictes per prevenir la pandèmia 
amb presa de temperatures i registre 
d’assistents (que també es podia fer a 
través del mòbil); en canvi, als entre-
naments no hi pot haver públic com a 
mesura de seguretat sanitària.

La UD Cassà sènior havia començat 
la lliga en dos fronts el masculí i el 
femení i en els dos primers resultats 
havien aconseguit resultat diversos. 
En el cas del masculí, de segona cata-
lana un empat i una derrota i en el fe-
mení, a 1a divisió catalana, amb una 
victòria a un derrota.

EMPAT INJUST AMB EL 
PALAFRUGELL
L’equip sènior masculí de la UD Cas-
sà de futbol va encetar la temporada 

L’equip inicial contra el Palafrugell i tres moments del matx on hi po-
dem veure: Karim Diallo; Oriol i Yaya; i Jordi Gumbau .
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UD Cassà / Futbol Esports
2020/21 cedint un empat  davant 
el Palafrugell (1-1), en partit jugat dis-
sabte 3 d’octubre, al vespre. Els ca-
sasanencs -que tenien alguna baixa 
important, com la del davanter Marc 
Restrudis, operat d’una mà-  van do-
minar el matx i van tenir ocasions de 
marcar més gols en algunes jugades 
encetades per les bandes que no troba-
ren rematador. L’únic gol que va pujar  
va ser un autogol del  defensa empor-
danès Marc Romero, a la primera part, 
que va rematar amb mala fortuna una 
centrada dels cassanencs.

Al segon temps el Cassà va continuar 
portant el control del matx però sense 
tenir ocasions de rematar el partit, ja 
que no va trobar el camí del gol tot i 
tenir alguna ocasió força clara; en can-
vi, en l’únic xut que van fer entre els 
tres pals, els visitants van marcar el gol 
de l’empat a dos minuts del final; tot i 
la pressió dels cassanencs, en els dar-
rers instants del matx, el marcador ja 
no es va poder moure i els primers dos 
punts van volar de Cassà de manera 
força injusta.

El segon partit de lliga va ser el “derbi 
del suro”, al camp del Guíxols. Va ser un 
partit força igualat en el que el Cassà es 
mereixia millor fortuna ja que van tenir 
alguna oportunitat de marcar. L’únic gol 
del matx el va fer l’exjugador del Cassà, 
Aleix Montero, a la mitja hora de la pri-
mera part; al segons temps el domini 
cassanenc va ser més intens però amb 
poca punteria de cara a la porta contrà-
ria. A més, els darrers minuts el Cas-
sà va jugar amb un home menys per 
l’expulsió de Yaya Susso, amb vermella 
directa.

PRIMERS PUNTS A 1A 
CATALANA FEMENINA
Lequip femení de 1a divisió catalana va 
aconseguir els primers tres punts de 
la lliga en el segon matx, jugat a Cassà 
contra l’Unificacion Santa Perpetua, al 
que van guanyar per dos a un. El matx 
va ser molt igualat i el Cassà va aconse-
guir el triomf gràcies a la seva constàn-
cia, ja que  després d’una primera part 
sense gols al segon temps les visitants 
es van avançar; en el darrer quart d’ho-
ra, els gols d’Elisenda i Gina van capgi-
rar el resultat i així les cassanenques 
van sumar els primers tres punts de la 
categoria que estrenen enguany.

En el primer partit de lliga, una set-
mana abans, les cassanenques havien 
perdut contra l’Escola de Futbol Mata-
ró per un clar 6-2. Tot i que el Cassà 
s’havia avançat amb un gol de Clara Ple-
nacosta, les locals vam ser molt més 
punyents en atac i van arribar al decans 
amb 3-1 . Al segon temps va continuar 
el domini local i tot i un gol d’Anna Álva-
rez, el Mataró es va acabar imposant 
per 6 a 2.

Fotos: Eduard Duran

Laura Roura i Carla Plenacosta en dos moments del partit jugat contra l’Unificación
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Esports FD Cassanenc / Patinatge

Darrer trimestre d’un any 
atípic i marcat per la pandèmia
El setembre s’han iniciat de nou els entrenaments amb 
totes les mesures de seguretat i s’han ajornat definitiva-
ment els campionats de les modalitats de xou i individuals 
a nivell estatals, europeus i del món.

La temporada de patinatge artístic va arrencar de nou 
amb l’estiu sobre rodes que cada any organitza el Foment 
amb activitats diverses: patinatge a la pista, excursions a 
peu o en bicicleta, piscina... i des del setembre s’ha iniciat 
els entrenaments regulars de cada nivell de patinatge i 
dels patinadors de campionats en modalitat individual.  A 
més els grups xou júnior i absolut en categoria grup-petit 
s’han posat a dissenyar la nova coreografia de cara  a la 
temprada 2021. 

El cap de setmana del 10,11 i 12 d’octubre a Vilajuï-
ga van encetar-se les proves federatives amb un rigorós 
control de seguretat que no permetia públic i els entrena-
ments i execució de les  proves eren per clubs. De Cassà 
es van presentar 4 patinadores: Aina Valls, Nora Daza, 
Ariadna Bosch i Elisabet Freixas a la prova d’iniciació acom-
panyades de la seva entrenadora Lígia Vegas.

L’Elisabet, l’Ariadna, l’Aina, la Lígia ( entrenadora) i la Nora a les proves 
federatives al pavelló de Vilajuïga.

Dos  moments de 
“l’estiu sobre rodes”

82    Llumiguia · núm. 812 · octubre 2020 



Després del casal d’estiu hem donat 
pas al curs 2020-2021. La novetat 
d’aquest any és que hem incrementat 
amb un dia més, per tant ara tenim 
classes de ciclisme de dilluns a dijous.

Amb els nens i nenes més petits 
continuem treballant amb l’aprenen-
tatge i amb els més grans practiquen 
habilitats, equilibri i millora en gene-
ral.

Per complir amb tots els requisits 
de la Covid-19 treballem amb grups 
més reduïts.

TÍTOLS PER ALS MÀSTERS
Volem destacar que el nostre equip 
màster ha fet un espectacular final 
d’aquesta curta i diferent tempora-
da. Vam ser presents als campionats 
d’Espanya a Mallorca on el nostre 

corredor Santi Sala, es va proclamar 
campió d’Espanya en la modalitat de 
contrarellotge. Així també ens vam 
desplaçar a Torelló per disputar el 
campionat de Catalunya en ruta, on 
també el corredor Santi Sala va acon-
seguir el campionat de màster 50 i 
en Raúl Megias el tercer lloc en màs-
ter 40. A més el Club Cassà Bike vam 
aconseguir el primer lloc per equips.

Cassà Bike / Ciclisme Esports

Reprenem l’activitat ciclista
Èxit dels màsters del Club Cassà Bike: Santi Sala campió estal contrarellotge i el nostre equip, campió català; a les fotos també  veiem alguns alumnes del 
club que continuen progressant amb els entrenaments constants.

octubre 2020 · núm. 812 · Llumiguia    83



Primer document de l’església 
de Sant Martí de Cassà
És mercès  a l’amabilitat de la Sra. 
Montserrat Gener i Huix, de Cassà 
de la Selva, que em va permetre, ja 
fa temps, la consulta del seu arxiu 
particular que comprèn més de 700 
documents de diferents èpoques en-
tre els quals n’hi ha alguns de reco-
llits pel seu difunt marit el Sr. Narcís 
Puigdevall i Diumé, (Camallera 1928 – 
Cassà 1999 ) notable historiador que 
col.laborà i publicà molts treballs so-
bre el romànic i la geografia de l’Alta 
Garrotxa i també altres treballs prou 
coneguts sobre la Diputació, sobre la 
comunitat de Cadins, sobre els Trabu-
caires, etc. etc.. Entre els anys 1980 
– 1995 va ser un assidu col.laborador  
de la Revista Drecera, publicada per 
la Colla Excursionista Cassanenca, on 
els seus articles ens assabentaven de 
temes referents a la història local del 
nostre poble.

Entre aquests documents de l’arxiu 
n’hi ha un que té un interès rellevant 
per a la nostra història, es tracta del 
primer document que esmenta un to-
pònim cassanenc: Perles i també la 
basílica de Sant Martí. Puigdevall,  a 
l’any 1982, va publicar, a la citada re-
vista, un document del segle IX en el 
qual el bisbe Teuter de Girona en su-
port als clergues  que servien les ba-
síliques de Santa Maria i de Sant Fèlix, 
d’aquesta ciutat, els hi assignava els 

delmes i oblacions de 14 esglésies, 
properes, amb la finalitat que aquests 
servidors eclesiàstics gaudissin d’unes 
rendes per al seu sosteniment. 

Puigdevall aclareix que indagant, 
junt amb alguns companys de la Colla, 
en diversos arxius sobre la grafia de 
Cassà, en visitar l’Arxiu Diocesà de Gi-
rona contactaren amb  el seu director  
mossèn Josep Mª Marquès i Plana-
gumà (Cruïlles 1939 – Girona 2007) 
prolífic i erudit  historiador, autor de 
la guia-inventari de l’ADG i de més de 
160 treballs històrics, amb qui par-
lant sobre topònims de Cassà entre 
els quals el veïnat de Perles, ell recor-
dà que en un document fundacional de 
la canònica gironina, que l’historiador i  
erudit canonge Francesc Dorca i Par-
ra (Girona 1737 - 1806), en el seu 
llibre: Colección de noticias para la 
historia de los Santos Mártires de Ge-
rona, en el document II del seu l’Apèn-
dix,  pg. 315, s’hi relaciona, entre al-
tres, la basilica Sancti Martini prope 
Perulas  que inequívocament s’havia 
de referir a l’església de Sant Martí 
de Cassà i que Perulas era el nom de 
l’antic  i indicat veïnat de Perles.   

Aquest document està datat al VIII 
de les kalendes de desembre de l’any 
IIII del regnat del rei Carles (Carles el 
Gras), i Dorca el situa a l’any 882; Ra-
mon d’Abal i de Vinyals, a la Catalunya 

Carolíngia, V. 5, pg. 103, li dona la 
data del 24-11-888 i a l’hora d’inter-
pretar la situació de Sancti Martini 
prope Perulas, la posa a Sant Martí 
d’Erols (1) i, abans de la descripció del 
document, s’indica que l’original està 
perdut i que existeix còpia feta per 
l’Arnau de Mercadal, del 27-6-1225, 
a requeriment del notari Bernat Este-
ve, de Girona: ACG, pergs. ss. IX – XII, 
Núm. 6, es A.  

Còpia del gener de 1712: Girona, 
AD, Nutularum 1711 -1714 (G 146), 
ff. 79v-80v. 

Còpia del segle XVIII: Barcelona, BC, 
ms. 729, Monumenta del P. Pasqual, 
vol VII, ff 430-431. 

Calzada I Oliveras, Josep, llibre de 
Sant Gregori, ap. 1, pàgs. 389 -390. 

Ramon Martí, a Col.lecció Diplomàti-
ca de la Seu de Girona, doc.17, pàgs. 
83 – 85. Raona sobre la data del do-
cument indicant que d’acord amb els 
còmputs del s. XI, la data correspon 
al 24-11-887. 

Bosch Mercader, J., L’Església de 
Sant Martí de Cassà de la Selva, el 
reprodueix a l’apèndix 1, pàgs. 123 – 
124;  

Jordi Bolós – Fèlix Hurtado. Atles 
del Comtat de Girona (785 - 993) a 
l’hora de situar en el mapa toponímic 
núm. IV, pg. 28,  la situació de Sant 
Martí a prop de Perles (887), ho fan 

Col·laboracions Apunts històrics de Cassà

Vista aèria de l’església de Sant martí de Cassà i en Narcís Puigdevall, prestigiós historiador local.
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Apunts històrics de Cassà Col·laboracions

a les coordenades I/16 a Sant Martí 
del Castellar en lloc de les coordena-
des L /16 a Sant Martí de Cassà.(2) 

(1) EROLS, és un veïnat de Llam-
billes que té una capella, del segle XII 
dedicada a la Mare de Déu de la Pi-
etat i de topònims sobre Perles, en 
aquesta zona, no se n’ha trobat cap. 

(2) A Sant Martí del Castellar no 
s’ha trobat cap topònim històric que 
faci referència a Perles.

Com ja es va indicar en el llibre dels 
veïnats de Mont-roig / Mosqueroles 
(2016), Perles, a més del document 
del 887, apareix a l’any 1026 (in ter-
mino Caciano in loco que dicunt Pe-
rulas);  al 1100 (in parrochia Sancti 
Martini de Kaciano in villare que vo-
cant Perles); al 1105 (alodium quod 
habeo in parrochia Sancti Martini de 
Chacani ad ipsas Perlas); al 1147 
(in loco vocitato Perlas); al 1163 
(alodium de Catiano sive de Peruls); 
al 1229 (vestro manso de Perles); 
al 1241 (Villare de Perles); el 1243 
(mansum Seguerium qui est in par-
rochia Sancti Martini de Caciano apud 
Perles); al 1246, (Caciano, loco qui 
dicitur Perles), etc. etc. Com es veu, 
aquest és el primer topònim registrat 
en el territori del terme de Cassà, 
corresponent al vilar de Perles, i és 
ben present a la documentació dels 
segles IX al XII;  als següents segles 
és tant abundant que estalviem fer-ne 
el llistat. Queda evident que el Perles 
del segle IX formava part de les terres 
unides a la villa Caciano.   

Tot i els esments on es troba re-
produït el document, em sembla que 
tornar-lo a transcriure no serà estèril 
ja que es tracta d’un document que 
pot interessar a molts cassanencs, el 
qual certifica l’existència de la basílica 
de Sant Martí, en aquell temps llunyà 
i també confirma l’existència del terri-
tori de Perles, tot hi l’oblit del veïnat 
d’aquest nom a finals de segle XVIII. El 
text és el següent:

24 novembre 887. In nomine Om-
nipotentis Dei et Salvatoris nostri 
Jesu-Christi Theotarius antistis ser-
vulus beate genitricis Marie conce-
dimus in honore sante dei genitricis 
Marie atque sancti Felicis martiris 
Christi basilicas que in Ierundensis 
continent, hii sunt vocabula: Sancti 
Vincentii Cartilianensis. Sancti Gre-
gorii. Sancti Andre. Sancti Johannis 
Stagneolum. Salegia basilicam de vi-
lla  Albini. basilicam de Rivo de Luto. 
decimas de Fornello atque Fornelleto. 

basilicam Sancti Martini prope Peru-
las. basilicam Sancti Christophori ad 
Nobinolas. basilicam Sancti Cucup-
hatis in Salto, basilicam Sancti Petri 
in Montem Foilani et sancti Menne. 
basilica in Villa Ablares. Has omnes 
ecclesias cum decimis earum vel 
oblationibus ibi advenientibus sicut 
constitutum est in Sancto Niceno con-
cilio et in aliis plurimus conciliis,  ut 
omnes basilice atque decime in potes-
tate episcopi sint, ita et nos abentes 
largiente Dei misericordia potestatem 
concedimus ad supradictas basilicass 
in honore beate dei genitricis Marie 
atque Sancti Felicis supradictas eccle-
sias cum decimis vel oblacionibus suis 
propter remedium anime nostre, ut 
servi Dei qui ibidem famulantur die 
cotidie abeant potestatem ad illorum 
stipendia et orent pro statu Ecclesie 
et pro omni populo christiano. Quod 
si ego aut aliquis successor noster 
vel aliqua potestas vel aliqua persona 
qui contra hanc nostram donationem 
disrumpere vel abstrahere voluerit 
iram dei omnipotentis incurrat et, 
sicut sancta sinodus constituit, ut si 
quis res ecclesiasticas vel oblaciones 
substrahere voluerit sine conscientia 
episcopi cum luda in tremendo iudicio 
in eterna dampnatione perpetualiter 
dampnatus existat.  Facta donatione 
VIIIº. kalendas decembrii anno IIII. Ka-
rolo imperatore regnante.     Theot-
harius servulus sante Marie antistis, 
qui hanc donacionem feci et firmare 
iussi. Teuto presbiter, Giscaphredus 
archispresbiter. Fricco presbiter. Ari-
wadus levita. Leuvila presbiter. Ade-
nardus presbiter. Onoricus presbiter. 
Ratulfus archipresbiter. Delherus 
presbiter. Leutbertus presbiter. Abbo 
prrsbiter. Rovocandus archipresbiter. 
Handoldus presbiter. Fafila presbiter. 
Wisandus levita. Sineco presbiter. Pe-
trasius diaconus. Suniarius prebister. 

Pacificus presbiter. Bassollus presbi-
ter. Ansila presbiter.  Gisandus levita. 
Urbanus presbiter. Teutoo presbiter. 
Eneas presbiter. Samson presbiter. 
Adoarius presbiter. Fluridius presbi-
ter. Argericus presbiter. Videssindus 
presbiter. Eldesindus presbiter. Gilimi-
rus presbiter. Helias presbiter. {……} 
presbiter. Revellus presbiter. Repara-
tus presbiter. Animisus presbiter. Wi-
gilia presbiter. Wisundus presbiter.” 

Es reprodueix la traducció al cata-
là feta pel Sr. Puigdevall: En honor de 
Déu omnipotent i de Jesucrist Salva-
dor nostre, Teuter bisbe, servent de 
la beata Maria, Mare de Déu, conce-
dim en honor de Maria, Mare de Déu, 
i de Sant Feliu, màrtir de Crist, les 
basíliques situades en el territori de 
Girona, anomenades Sant Vicenç de 
Cartellà, Sant Gregori, Sant Andreu i 
Sant Joan d’Estanyol, Salitja, la basíli-
ca de Vilobí, la basílica de Riudellots, 
les dècimes de Fornells i de Fornellets 
(?), la basílica de Sant Martí prop de 
Perles, la basílica de Sant Cristòfol de 
Llambilles, la basílica de Sant Cugat 
de Salt, la basílica de Sant Pere de 
Montfullà i la basílica de Sant Menna 
de Vilablareix. Totes aquestes esglé-
sies amb els seus delmes i oblacions 
d’elles provinents tal com està esta-
blert en el sant concili de Nicea, i en 
molts altres concilis: que totes les ba-
síliques i delmes estiguin en poder del 
bisbe. Així , doncs, nosaltres tenim la 
potestat que ens dona la misericòr-
dia de Déu, concedim a les sobredites 
basíliques en honor de Santa Maria 
Mare de Déu i de Sant Feliu, les dites 
esglésies amb els seus delmes i obla-
cions per remei de la nostra anima a 
fi que els servents de Déu que en elles 
serveixen cada dia tinguin la facultat 
de rebre els seus estipendis, i preguin 
per la jerarquia de l’església i per tot el 
poble cristià. I si jo o algun successor 

L’antic perímetre del veïnat de Perles
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Col·laboracions Apunts històrics de Cassà

nostre, alguna autoritat o alguna per-
sona intentés irrompre contra aques-
ta nostra donació o prescindir-ne, in-
corri en la ira de Déu Omnipotent, i tal 
com mana el sant sínode, que si algú 
intentés sostreure els béns eclesiàs-
tics i oblacions sense saber-ho el bis-
be, perpètuament visqui condemnat 
amb Judes en el tremend judici amb 
condemnació eterna. Feta donació a 
8 de les calendes de desembre de 
l’any quart regnant l’emperador Car-
les.  Teuter, servent de Santa Maria, 
bisbe, que vaig fer aquesta donació i 
vaig manar signar-la.

Rememorem que Girona quedà alli-
berada de la dominació musulmana 
l’any 785, d’acord amb l’antic Cronicó 
de Moissac coincident amb els An-
nals d’Aniana (eodem anno Gerunden-
ses homines qui Gerundam civitatem 
Karolo Regi tradiderunt) > (el mateix 
any (785) els gironins van donar la 
ciutat de Girona al Rei Carles). Amb 
aquesta lacònica frase es confirmava 
que Girona passà de ser musulmana 
a formar part de l’imperi dels francs 
l’any indicat. Dorca quan comenta el 
document transcrit, més amunt, diu 
que Teuter, com els altres bisbes de la 
Marca,  aplicava les regles capitulars 
del concili d’Aquisgrà de l’any 816 que 
és quan es formà l’anomenada regla 
canònica Aquisgranenca que s’aplicà a 
tota la Septimània i a les altres provín-
cies subjectes a l’imperi de Lluís el Pi-
adós, per tant, també comprenia tots 
els territoris de l’anomenada Marca 
Hispànica.  La percepció dels delmes 
i primícies a favor del clero Civitatense 
que servia les dues esglésies gironines 
la donava aquesta regla indicant que: 
els servidors que diàriament serveixen 
Déu tinguin la facultat  de ser remu-
nerats. Així es complia la norma esta-
blerta amb l’obligació per aquests cler-
gues de seguir també la regla que els 
obligava a fer vida comuna o canònica, 
quan el Metropolità de tots aquests 
territoris era llavors l’arquebisbe de 
Narbona.  

Com és que el document s’expres-
sa dient que Sant Martí està prop de 
Perles i no esmenta Cassà? Si es té 
en compte que el text explícitament 
es refereix als delmes i les primícies, 
cal tenir en compte que prèviament, 
en el moment de fer la dotació i con-
sagració de la basílica situada dins el 
perímetre de la vil.la de Cassà, s’hi 
havien afegit els altres territoris (vil.
les i vilars propers) que se sumaven 
al pagament dels delmes i primícies. 
S’havia creat un districte delmer on 
hi estaven compreses la vil.la Cassà, 
la vil.la Llebrers, la vil.la Sangosta, el 
vilar de Perles, la vil.la Esclet, la vil.la 
Serinyà, el vilar Verneda, Les Serres i 
Matamala i  no seria fins al segle XI 
que a aquest districte recaptador se’l 
denominaria parròquia de Cassà. És 

possible que un d’aquests territoris, 
en aquella època, destaqués més que 
els altres a l’hora de la recaptació del-
mera i tal vegada  aquest deuria ser 
Perles.  El motiu d’esmentar Perles 
en lloc de Cassà potser no va ser al-
tre que l’aportació, en diferència,  de 
més recursos per part del primer. És 
evident doncs que, en aquella llunyana 
època, en el que seria posteriorment 
el nostre terme parroquial i  municipal 
ja existia en cada una de les vil.les es-
mentades una comunitat de pagesos 
prou àmplia i potent que decidí unir-se 
i edificar un temple (basilicam), amb 
l’ajut d’un o més Ruralium Sacerdotum 
sive clericum coordinadors (així eren 
denominats els clergues que atenien 
les esglésies fora de les ciutats), no 
sabem si obrat de nou o bé reconstru-
ït damunt les restes d’un temple més 
antic, com passà en altres poblacions 
properes del bisbat de Girona. 

L’historiador Ramon Ordeig, en la 
seva obra Les Dotalies de les esglé-
sies de Catalunya, segles IX – XII, in-
dica que prèviament a la cerimònia 
de dotació i consagració d’una basí-
lica o església calia posar en conei-
xement del bisbe la seva construcció 
o reconstrucció portada a terme nor-
malment per la iniciativa d’un o més 
preveres, ajudats  per una comunitat 
de pagesos. Solien ser esglesioles 
molt modestes obrades amb tàpia i 
pedra, la nostra deuria ser una petita 
església preromànica que, com totes 
les de l’època, estaria encarada d’est 
a oest amb una sola nau de planta 
rectangular  acabada en un absis 
trapezoïdal i amb un portal d’entrada 
format per un arc de ferradura que 
s’obria a la façana de migdia o de po-
nent i amb diverses petites finestres, 
en els murs, per deixar entrar un xic 
de llum a l’interior; un cop acabades, 
es feia petició al bisbat demanant la 
seva consagració. Acceptada pel bis-
be, aquest, juntament amb el consell 
de canonges, fixava la data cerimonial 
i indicava els requisits necessaris per 
materialitzar-la (dotacions, relíquies, 
censos). La data escollida coincidia, a 
vegades, amb la vigília de la festivitat 
del sant titular de l’església, per tant 
la consagració hauria pogut ser un 
10 de novembre, vigília de Sant Mar-
tí, d’alguns anys molt abans del 887. 
Normalment la cerimònia era celebra-
da pel bisbe, assistit per diversos ca-
nonges i preveres, acompanyats pels 
habitants del  districte que es creava. 
Durant el ritu litúrgic normalment a 
l’ara de l’altar hi era amagada una lip-
sanoteca amb tres fragments d’euca-
ristia, tres grans d’encens, relíquies 
de màrtirs i un petit pergamí que cer-
tificava la consagració de l’altar amb 
la data cerimonial, d’acord amb l’or-
dre catalanonarbonès de consagració 
d’esglésies i altars, de l’època.  S’ai-

xecava acte de la cerimònia que solia 
contenir la descripció detallada del 
terme delmer amb els elements oro-
gràfics que el limitaven, enumerant 
cims, cursos d’aigua, camins, colls 
de muntanya, carenes, arques, etc. i 
indicant, també, quines vil·les s’havien 
inclòs en aquest districte.

La legislació establia obligatòria-
ment que l’església havia de tenir un 
patrimoni i exigia un mas o casa per al 
clergat junt amb les donacions, fetes 
pels fidels, de predis, peces de con-
reu, horts, vinyes, olivarets, etc., amb 
detall del nom dels donadors i de la 
situació i extensió dels terrenys. Per 
al manteniment de l’església i el cler-
gat s’aplicaven, sobre les collites de 
la ruralia, els delmes i les primícies 
que, recaptats anualment, es repar-
tien a terços entre el bisbe, el cler-
gat i l’ardiaca, aquest, en concepte 
de manteniment de l’església i, tam-
bé, per donar caritat als pobres. A 
més, també es rebien les oblacions 
dels fidels amb motiu dels batejos, 
casaments, funerals, enterraments, i 
altres sagraments i serveis adminis-
trats. També el clergat en concepte 
de servitium episcopale pagava uns 
censos anuals a la seu i, a més, la 
tercera part dels rèdits (terços) ob-
tinguts per l’església amb les rendes 
de les seves propietats i una quanti-
tat pel crisma i el sínode. Finalment el 
clergat rural s’havia de fer càrrec de 
la parata o dret d’hostatge a favor del 
bisbe quan aquest feia la visita pasto-
ral. També quedava sacralitzat l’espai 
exterior de l’església en procedir-se a 
la benedicció dels seus murs exteriors 
i del cementiri adossat, la qual cosa 
donà lloc que, més tard, aquest espai 
s’anomenés sagrera o cellera, la qual 
ocupava una zona rectangular a l’en-
torn del temple d’unes 30 passes que 
comprenia el cementiri i altres edifica-
cions. El seu límit era, a vegades, as-
senyalat amb creus o murs de pedra. 
La sagrera, a partir del segle XI, es 
convertí en un espai d’immunitat ecle-
siàstica on no podia haver-hi violència 
amb risc d’excomunió per als infrac-
tors i es transformà en una salvaguar-
da per a les persones, els magatzems 
i habitacles del seu interior, als quals 
s’aplicava un cens anual a favor de 
l’església. Resumint, podem dir que 
els territoris units a la basílica de Sant 
Martí molt abans de l’any 887 esta-
ven habitats per diverses comunitats 
de pagesos que decidiren unir-se per 
aixecar un temple preromànic, molt 
abans de la data indicada, i que quan 
el bisbe aplicà la regla,  prevista en el 
citat concili, beneficiant els seus ca-
nonges, ja deuria fer anys que s’havia 
estructurat i estava en funcionament 
el citat territori delmer.    

Quim Mundet
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Fent un petit recés abans de donar 
per finalitzat l’estiu, he fet un tomb per 
la Provença i la costa blava francesa. 
La visita a un celler em va portar a la 
població de Châteauneuf-du-Pape, una 
població i comuna francesa de la regió 
de Provença-Alps-Costa Blava, dins el 
departament de Vaucluse, al districte 
d’Avinyó.

La classificació dels vins a França és 
un xic més complexa si la comparem 
amb les DO espanyoles. Hi ha zones 
molt reconegudes com Borgonya i 
Bordeus, zones molt amplies com la 
vall del riu Loire, la Provença i la Xam-
panya i zones més específiques com 
Alsàcia, el Beujolais i Sauternes. En 
moltes d’aquestes zones hi trobem 
subzones o pobles amb denominació 
pròpia. A vegades, fins i tot un tall 
de terreny marca una diferència im-
portant entre vins i sobretot els seus 
preus, com pot ser el cas de la Borgo-
nya per diferenciar un Gran Cru o un 
Premier Cru.

El vinyar de la Vall del Roine, on es 
troba Châteauneuf-du-Pape, és una de 
les altres grans extensions del mapa 
vinícola francès. La seva denomina-
ció genèrica és coneix com Côtes-
du-Rhône, però hi ha una vintena de 
municipis reconeguts que poden espe-
cificar en l’etiquetatge la seva proce-
dència. Son denominacions locals que, 
en aquest cas, només fan servir com a 
distintiu el nom del municipi. Aquest és 
el cas dels vins que parlo aquest mes. 

Châteauneuf-du-Pape, és una petita 
població de poc més de dos mil habi-
tants, dominada per un palau en ru-
nes que actuava com a lloc d’estiueig 
del papa d’Avinyó. Actualment és una 
denominació específica de la zona de 
la vall del Roine i una de les més im-
portants de França. El seu origen el 
trobem en el temps del Papat d’Avinyó, 
qui s’encarregava de promocionar 
la viticultura de la regió (d’aquí a que 
es coneguin com a vins del Papa). La 
regió és el lloc del naixement de les 
Appelations d’Origine Contrôlées Fran-
ceses (AOC). Va ser el 1923 quan un 
dels viticultors més famosos de la zona 
-el baró Le Roy, del Château Fortia- va 
delimitar les zones de cultiu i les prime-
res normatives. A dia d’avui, les clàssi-
ques claus papals es troben gravades 
en quasi totes les ampolles dels vins.

La població és un petit paradís per 
tots els amants del vi. El seu paisatge 
és tot vinya, des de les runes del seu 
castell fins a les diferents entrades del 

municipi. Des del punt més alt es pot 
contemplar tot un mar de vinyes amb 
el tràfec dels recol·lectors i tractors 
en època de verema. Per altra banda, 
entre els estrets carrers de la pobla-
ció hi trobem gran quantitat d’establi-
ments dedicats al vi. Molts són petits 
productors que permeten degustar i 
comprar els seus productes, tot i que 
alguns dels seus cellers més recone-
guts també disposen de botiga.

A Châteauneuf-du-Pape, tot està 
molt regulat. Els seus vins és produei-
xen a partir d’una combinació de tretze 
varietats de raïm permeses. Algunes 
de molt conegudes, però també altres 
de molt locals (Connoise i Picardan). 
Les més emprades són la garnatxa i 
la syrah, si bé cada vegada agafa més 
força la Mourvèdre (Monestrell). Són 
varietats mediterrànies molt ben adap-
tades a una zona càlida, sobretot més 
al sud, castigada pel Mistral (vent in-
tens, sec i fred, provinent del golf de 
Lleó). Cinsault (Samsó), Vaccarèse, 
Muscardin, Clairette i Rousanne són 
algunes de les altres varietats que es 
troben a la zona. Més del 90% de la 
producció és de vi vermell, d’estils molt 
variats. Són vins molt personals, espe-
ciats, rics i potents . Els vins blancs 
també tenen molta complexitat i són 
molt interessants quan evolucionen a 
l’ampolla.

El terreny de la zona és molt pedre-
gós –el tret principal és la pedra rodo-
na anomenada galet- si bé els subsòls 
presenten terrenys molt diversos, fet 
que li dóna molta personalitat i dife-
renciació. D’aquí la tendència de molts 
productors a jugar amb aquest fet ca-
racterístic i dotar a cada vi d’una ex-
pressió de les varietats i del terreny on 
creix. Fins i tot ja es pot trobar algun vi 
monovarietal, fet bastant impensable 
fins fa poc.

En temps més reculats els vins de 
Châteaueuf-du-Pape és consideraven 
vins rústics difícils de beure i d’alta 
graduació alcohòlica. No baixen dels 
14,5% i alguns arriben al 16%, el 
que suposa un repte pels viticultors, 
productors i consumidors. Són vins 
potents i potser els més personals 
de França, fins i tot podríem dir que 
complicats de col·locar en un mercat 
on s’aprecia més la subtilesa, la finor 
i el glamur dels seus caldos. Avui dia, 
aquest trets distintius encara hi són 
presents, però els vins s’han afinat 
molt i gaudeixen d’una molt bona re-
putació.

Châteauneuf-Du-Pape
(Aoc) - França

Si aneu per la zona, val la pena gau-
dir d’una visita a alguns dels nombro-
sos cellers. Durant la meva estada, 
vaig poder visitar i fer una degustació 
al museu-botiga del celler BROTTE, a 
peu de carretera abans d’entrar al 
centre de la població. L’espai disposa 
d’una audioguia i una exposició física 
molt ben representada, on s’explica 
la història, la viticultura, els terrenys, 
les varietats, l’evolució de la vinya i del 
celler. 

Preus aproximats dels vins: entre 
30 i 60 eur

Salut i que vagi de gust!

Joaquim Cadanet Artigas (sommelier)

El Vi de la PIlar Viure bé
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Viure bé Consells de Salut

Arriba la tardor i amb ella la campanya 
de vacunació contra la grip. La grip és 
una malaltia produïda per un virus que 
habitualment té major incidència durant 
l’hivern. És per això que la vacunació 
preventiva s’inicia el mes d’octubre. 

Tot i que aquesta malaltia afecta més 
a nens i adolescents, quan la pateixen 
els ancians els efectes sobre la seva sa-
lut són més greus, ja que són un grup 
de la població que habitualment presen-
ten patologies cròniques associades. 
L’objectiu fonamental de la vacunació 
és evitar les complicacions de la grip en 
les persones amb patologies de base 
que es tradueixen en descompensaci-
ons, ingressos hospitalaris i morts. I 
també l’absentisme laboral.

La vacuna és molt segura i general-
ment ben tolerada. És a dir que el virus 
es troba inactiu i per tant difícilment pot 
generar infecció en la persona. Les mo-
lèsties més habituals són de tipus local 
en el punt d’injecció (dolor, escalfor i en-
vermelliment) que solen durar dos dies. 
Eventualment poden aparèixer febre i 
dolors musculars.

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE 
• La vacuna contra la grip prevé la ma-
laltia causada pel virus de la grip i té im-
pacte en la reducció de l’hospitalització 
i la mortalitat a les persones amb més 
risc de malaltia greu. Conseqüentment 
també redueix la càrrega assistencial 
sobre el sistema de salut. 

• En el context de la pandèmia de la 
COVID-19 encara, és més important 
augmentar les cobertures de vacunació 
contra la grip a les persones en què la 
vacunació està recomanada. 

• No hi ha evidència científica que 
indiqui un major risc d’infectar-se pel 
coronavirus SARS-CoV-2 o de patir la 
COVID-19 de més gravetat per haver 
rebut una vacuna contra la grip. De fet, 
diversos estudis apunten que la vacu-
nació contra la grip podria associar-se 
amb menor gravetat i menor mortalitat 
per la COVID-19. https://www.mscbs.
gob.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/vacunaciones/docs/
COVID-19_Vacunaciongripe.pdf 

QUI S’HA DE VACUNAR ?
1. Persones d’edat igual o superior a 
60 anys. Cal fer un èmfasi especial 
en aquelles persones que conviuen 
en institucions tancades.
2. Persones de menys de 60 anys 
que presenten un alt risc de compli-
cacions derivades de la grip: Infants 
(a partir dels 6 mesos) i adults amb: 
• Malalties cròniques cardiovasculars 
(inclosa la hipertensió).
• Malalties cròniques neurològiques o 

La grip respiratòries (incloses l’asma, la displà-
sia broncopulmonar i la fibrosi quística). 
•  Diabetis Mellitus 
• Obesitat mòrbida (índex de massa 
corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en ado-
lescents o ≥ 3 DE en la infància).
• Malaltia renal crònica i síndrome ne-
fròtica 
• Hemoglobinopaties i anèmies 
• Hemofília, altres trastorns de la co-
agulació i trastorns hemorràgics crò-
nics, i també receptors d’hemoderivats 
i transfusions múltiples 
• Asplènia o disfunció esplènica greu 
• Malaltia hepàtica crònica, inclòs l’alco-
holisme crònic 
• Malalties neuromusculars greus 
• Immunosupressió (incloses les im-
munodeficiències primàries i l’originada 
per la infecció pel VIH, per fàrmacs -in-
clòs el tractament amb eculizumab- o 
en els receptors de trasplantaments i 
dèficits del complement) 
• Càncer i hemopaties malignes 
• Implant coclear o en espera de l’im-
plant 
• Fístula de líquid cefaloraquidi 
• Malaltia celíaca 
• Malaltia inflamatòria crònica 
• Trastorns i malalties que comporten 
disfunció cognitiva: síndrome de Down, 
demències i altres. 
• Infants i adolescents, de 6 mesos a 
18 anys, que reben tractament prolon-
gat amb àcid acetilsalicílic, per la possi-
bilitat de desenvolupar una síndrome de 
Reye després de la grip. 
• Persones de qualsevol edat (≥ 6 me-
sos) institucionalitzades de manera per-
llongada. 
• Dones embarassades en qualsevol 
trimestre de gestació i dones durant 
el puerperi (fins als 6 mesos després 
del part i que no s’hagin vacunat durant 
l’embaràs). 
• Menors entre els 6 mesos i els 2 
anys d’edat amb antecedents de pre-
maturitat menor de 32 setmanes de 
gestació. 
3. Persones que poden transmetre 
la grip a les que tenen un risc alt de 
presentar complicacions:
• Personal dels centres, serveis i es-
tabliments sanitaris tant d’atenció pri-
mària com especialitzada i hospitalària, 
pública i privada, així com el personal 
d’oficines de farmàcia. Es farà èmfasi 
especial en el personal que té contacte 
mantingut amb pacients d’alguns dels 
grups d’alt risc descrits anteriorment. 
• Persones que treballen en instituci-
ons geriàtriques o en centres d’atenció 
a malalts crònics, especialment les que 
tinguin contacte continu amb persones 
vulnerables. 
• Estudiants en pràctiques en centres 
sanitaris. 
• Persones que proporcionin cures do-
miciliàries a pacients d’alt risc o a gent 
gran (definits en els apartats 1 i 2). 
• Persones que conviuen a la llar, inclo-

sos els infants a partir dels 6 mesos 
d’edat, amb d’altres que pertanyen a 
alguns dels grups d’alt risc, per la seva 
condició clínica especial (esmentades al 
punt 2)
4. Altres grups als quals es recoma-
na la vacunació:
• Persones que treballen en serveis 
públics essencials, especialment en els 
subgrups següents: 
• Forces i cossos de seguretat de l’Estat 
i policia autonòmica o local. Bombers. 
Docents. Serveis de protecció civil. 
Persones que treballen en els serveis 
d’emergències sanitàries.Treballadors 
d’institucions penitenciàries i d’altres 
centres d’internament per resolució ju-
dicial (inclosos els centres d’acolliment 
d’immigrants) 
• Persones amb exposició laboral direc-
ta a aus domèstiques o porcs, en gran-
ges o explotacions avícoles o porcines, 
i també a aus salvatges. La finalitat és 
reduir l’oportunitat de coinfecció de vi-
rus humà i aviari o porcí, i disminuir la 
possibilitat de recombinació genètica 
de tots dos virus.

ON EM PUC VACUNAR?
• Als espais comunitaris habilitats per 
fer les vacunacions fóra de centres 
sanitaris: Aquest any els professionals 
sanitaris ens apropem a la comunitat i 
portem les vacunacions fóra dels cen-
tres sanitaris per tal de reduir el risc de 
contagi per la COVID-19.
- Cassa de la Selva: Casal dels Jubilats 
c/Baixada de la Coma,8
- Llagostera: Carpa a darrera del CAP
- Caldes de Malavella: Ajuntament, sala 
«Cal Ferrer de la plaça». 
- Quart: Biblioteca Miquel Pairolí, (ma-
tins)i  Ajuntament, sala de plens,(tardes)
- Riudellots: Sala Polivalent. - Llambilles: 
Consultori Local
- Campllong: Consultori Local
•Al CAP de referència aprofitant alguna 
de les visites ja programades.

COM DEMANAR CITA PER VACU-
NAR-SE? 
És molt important que sol·liciteu cita 
prèvia per tal d’evitar aglomeracions:
• Sol·licitar cita per internet a través de 
www.ics.gencat.cat -programació de vi-
sites. Clicar la pestanya on posa “Clica 
aquí per demanar cita si vols vacunar-te 
contra la grip”. Introduir el CIP de la per-
sona que es vol vacunar. Triar el lloc de 
la vacunació, data i hora.
• Envia un missatge a través de www.
ics.gencat.cat – programació de visi-
tes. Cal posar el CIP de l’usuari que es 
vol vacunar i a la part de  text posar 
que es vol cita per vacuna de la grip. 
D’aquesta manera, el personal del CAP 
us telefonarà per citar-vos. 
• Truca directament al teu centre de 
Salut.

Equip Sanitari ABS-Cassa de la Selva
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Higiene Dental Viure bé

La implantologia actual ha ad-
quirit un rellevant grau de des-
envolupament, de manera que 
són diversos els pilars en què se 
sustenten les principals línies d’in-
vestigació que, en l’actualitat i de 
cara a el futur, envolten a aquesta 
disciplina, com poden ser el des-
envolupament de superfícies d’im-
plants bioactives, l’eficàcia de pro-
tocols quirúrgics i regeneratius o 
les noves tècniques i instrumental 
derivats de l’Odontologia Digital i 
els procediments CAD / CAM. 
Avenços, tots ells, que van diri-
gits, principalment, a aconseguir 
la regeneració de el teixit ossi i 
a progressar en un dels majors 
fronts de la professió, la lluita 
contra la periimplantitis.

Els implants per a càrrega immediata, han estat i són 
un gran avanç perquè el pacient no hagi d’esperar llargs 
períodes de temps per poder gaudir de la seva boca re-
habilitada. En els nostres centres dentals comptem amb 
implants de càrrega immediata que en poc més d’un mes, 
sempre que es donin les condicions anatomo fisiològiques 
òssies adequades per a això, podrà gaudir d’una dentició 
funcional i estètica. (veure imatge)

Els implants dentals amb recobriment biodegradable són 
un gran avanç de l’odontologia ja que amb ells vam aconse-
guir que els implants dentals s’integrin en l’os en unes tres 
setmanes i puguem col·locar la corona dental en menys 
d’un mes.

Són uns implants dentals que encara estan en fase d’es-
tudi però que creiem que en pocs anys podrem gaudir-ne i 
utilitzar-los en la clínica dental.

Amb aquest tipus d’implants dentals podrem escurçar 
encara més els temps de tractament de manera excepci-
onal, aconseguint rehabilitar la boca en poques setmanes 
després de l’etapa quirúrgica.

L’odontologia amb cèl·lules mare es troba en una fase 
molt incipient, però com a branca de la medicina també 
s’està investigant en aquest camí per poder reparar les 
dents mitjançant un tractament de cèl·lules mare.

Un detall important que cal comunicar és la presència de 
les cèl·lules mare en les polpes dentals de les dents de llet. 
A partir d’aquestes cèl·lules estan començant a avançar 
les investigacions per aconseguir crear dents naturals i 
poder-lo reimplantar a les zones on faltin dents.

Per acabar, comentarem que la periimplantitis es defineix 
com un procés infecte inflamatori que afecten els teixits 
que envolten a un implant dental i que ocasiona una pèrdua 
de suport ossi en el qual s’ha integrat. El tractament més 
comú de la periimplantitis més adequat és l’administració 
d’antibiòtics i dur a terme desbridaments mecànics subgin-
givals. És a dir, separar teixits gingivals de manera manual 
per eliminar les inflamacions i restaurar els teixits. aquesta 
relacionada amb la incorrecta o manca d’higiene oral en els 
pacients que porten implants a la boca. En els nostres cen-
tres Dentals apliquem un tractament basant-peròxid d’hidro-
gen amb el que vam aconseguir excel·lents resultats.

Si vostè creu que els implants dentals poden ser una 
bona solució per al seu problema bucal, no deixi de con-

Últims avenços en 
implantologia dental

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

sultar-nos; l’informarem detalladament com pot beneficiar 
rehabilitant la seva dentició per gaudir 
d’un somriure sa i bonic.

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 implantologia

octubre 2020 · núm. 812 · Llumiguia    89



Passava uns dies a casa d’una amiga, 
catedràtica de japonès en una impor-
tant universitat europea i em va ex-
plicar una experiència personal i molt 
emotiva que va viure.

Les confidències tingueren lloc a 
causa d’un àpat consistent en un su-
culent plat d’arròs!

Abreujat, deixo que ella ens ho ex-
pliqui: 

“Quina poca importància que donem 
a un plat d’arròs i quina importància 
que ha tingut pel poble japonès!

Quan impartia classes en una uni-
versitat dels Estats Units, un dia un 
alumne em va portar un manuscrit 
groguenc i molt deteriorat, escrit en 
japonès. Em va dir que el seu avi, en 
saber que el seu nét estudiava japo-
nès, li havia deixat que me l’ensenyés 
dient-li que l’havia tret de la motxilla 
d’un soldat nipó que havia mort en el 
camp de batalla, prop seu.

Em va impactar tant el que vaig lle-
gir, que no ho podia oblidar!

Volgué el destí que un dia tingués 
l’oportunitat d’integrar-me en una uni-
versitat del Japó i vaig aprofitar l’oca-
sió que se’m presentava. 

Vaig enviar una carta a un nom i 
una adreça que figuraven en aquell di-
ari de guerra. Era un llogaret perdut 
en una illa quasi desconeguda i la seva 
gent es nodria i comerciava, especial-
ment, amb l’arròs. 

L’arribada de la meva carta, la carta 
d’una catedràtica dels Estats Units, va 
ser una notícia que s’estengué com 
la pólvora en tot el llogaret! Segons 
vaig saber, tots els vilatans que, amb 
prou feines coneixien a ningú fora de 
la vila, omplien de consells la família 
de la senyora Harikura, esposa del di-
funt: “No hi ha en tot el llogaret ni un 
quarto de bany ni una comuna d’estil 
modern. Com ho arreglareu?”

“Els nord-americans no dormen a 
terra. Què fareu?”

Com us ho arreglareu sense una 
taula alta, cadires, ganivets i forqui-
lles?”

La filla gran, Masamuto, va com-
prar un llibre d’anglès en un poble 
veí i tots varen començar a practicar 
salutacions, especialment bon dia i 
bona nit.

Masamuto tenia sols 4 anys quan 
començà la guerra i no tenia cap re-
cord d’aquell pare que va morir en 
una illa llunyana de nom desconegut 
i, sobtadament, li va semblar que ha-
via reviscut i que el podria conèixer.

El dia tan esperat va arribar i s’om-
plí el bus que havia de portar la famí-
lia de Masamuto a l’estació de tren, 
a 30 quilòmetres a l’altre costat de 
les muntanyes. Els acompanyava una 
munió de veïns presidits per les auto-
ritats locals. Va arribar el tren, ella 
va baixar i Masamuto es va trobar 
davant d’una dona rossa, alta, de pell 
blanca i cara somrient que li allarga-
va la mà. Masamuto mai havia estret 
la mà de ningú, no coneixien aquest 
costum!”

Foren inacabables les anècdotes 
divertides que m’anava explicant que 
havien passat en aquell curiós ren-
contre i la sorpresa que tingueren 
els seus hostes en sentir com ella 
els saludava dient “O-Yasumi-Nasai” 
(el nostre “Dorm bé”) i amb quina na-
turalitat s’asseia damunt les estores 
de palla del terra, com feia servir els 
bastonets per menjar i coneixia el 
nom japonès de molts menjars.

Però, per ells, el més important 
fou com els hi va fer comprendre que 
ella sabia la importància que per ells 
tenia aquell diari de guerra i que quan 
parlava es mirava la meva mare, to-
tes dues somreien i fins i tot se’ls hi 

Davant un plat d’arrós

Col·laboracions Entre el somni i la vigília

escapava alguna llàgrima.
No era gaire el que el pare havia 

tingut ocasió d’escriure. A finals de 
desembre escrivia com estava de 
preocupat pensant en els fills, en la 
seva esposa i en la collita de l’arròs: 
“Durant aquest any la meva dona i jo 
hauríem hagut de treballar de valent 
per tenir la millor collita d’arròs del 
poble...”

Més endavant escriu: “Suposo que 
encara fa fred al Japó. Deuen estar 
refredats els nens? Com s’ho farà la 
meva dona que ara ha de conrear 
l’arròs ella sola?”

El gener de 1934 escriu: “Fa ja 
dos anys del darrer Cap d’Any que 
vaig celebrar a casa! Aquelles delíci-
es d’arròs amb què ho celebràvem. 
Encara que avui no tenim res per 
menjar, el meu esperit segueix viu tot 
i que avui la nostra ració, en lloc d’un 
plat d’arròs, ha estat una llauna de 
peix a repartir entre set.”

Al cap d’una setmana deixava es-
crit: “Estic perdent la memòria. Ja 
només penso en l’arròs. Esposa 
meva, si em passa quelcom, per 
favor, porta arròs a la meva tom-
ba. Sols em queden a la bossa uns 
granets de l’arròs que junts havíem 
plantat. Són el meu regal de comiat 
si no torno.”

Així fou, em deia Masamuto, com 
el meu pare moribund, famolenc 
d’arròs, malalt de malària, acabava 
el seu diari...

Per aquesta raó, abans d’asseu-
re’ns a menjar, posarem cada dia 
una tassa d’arròs acabat de cou-
re junt amb el diari que guardarem 
com una relíquia a la sala, en el But-
su Dan, el “Prestatge de Déu”, ens 
agafarem les mans per pregar i dir: 
“Pare, menja amb nosaltres aquest 
arròs acabat de coure”. Gràcies a la 
recuperació del seu diari, el que més 
desitjava el meu pare ha succeït”.

Amb els ulls entelats de llàgrimes, 
mirant el meu plat d’arròs ja fred, 
també vaig dedicar una pregària al 
pare de la Masamuto, famolenc d’ar-
ròs.

M. Dolors Godoy Rotllens

Foneria de ferro industrial i artística

C/Castell, S/N / 17244 Cassà de la Selva

Telf. 972 46 01 93

voragran@voragran.com
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Mots encreuats 
Núm. 413
HORITZONTALS
1.- Art de pesca fix de parany, encarat a Rocacorba. En 
pren aquell qui reposa abans de reprendre una activitat que 
requereix esforç. 2.- Fora de mida i, segons com, també de 
normativa. Harmonitzar dues oratòries. 3.- Capgròs. Faig 
passar el botó pel trau. 4.- Qualitats de les operacions que 
produeixen un efecte positiu en el conjunt de coneixences 
resultant d’un estudi. 5.- Fusta robada al taller de l’ebenista 
a punta de pistola. El de l’Aurora fa que tot acabi malament. 
6.- I Aquest acaba com el rosari, però no pas de l’Auro-
ra. Cantant amb vocació de paleta. No hi pot haver pitjor 
nota en un examen. 7.- Girar aquells ous batuts fregits a 
la paella. Nou romans a la sortida del sol. 8.- Arrenca a 
córrer. Part d’una obra escènica. Humor serós que flueix 
dels tumors ulcerats. 9.- Dany o perjudici qualsevol. Infusió 
possessiva. 10.- La cua de la pantera. I el cap del ninot. Es-
devenir agre. 11.- Màquina de filar, i no cal que sigui prim. 
Me n’he assabentat.

VERTICALS
1.- Peça petita amb escàs valor econòmic. Fregament de 
baix a dalt. 2.- Repetició del mateix mot al començament de 
dues o més clàusules successives, que convida a sortir a 
l’exterior. Un be negre, o blanc, tant se val. 3.- Condició de 
noble. Un escaire. 4.- Sempre s’embolica quan les coses es 
compliquen. Pictograma que reacciona amb l’escomesa del 
ratolí. 5.- Element d’un conjunt en progressió ascendent. 
Completament corromput. 6.- Comença a nevar. Garbells 
d’espart o jonc per porgar el gra a l’era. L’oest. 7.-  Escala 
de pintor. Una soca capgirada. Conjunt de troncs subjectats 
els uns amb els altres per ser transportats pel riu a contra-
corrent. 8.- Escua de baix a dalt. Disciplina d’origen hindú 
que té per objecte d’assolir el domini del cos i de l’esperit. 
9.- Relatiu a la mar preferida pel propietari del Bulli. Cap de 
ruc. 10.- Cap d’una competició. El ball de parella d’origen 
escocès més popular a Madrid. 11.- Desgast. Va al darre-
re, i mai tan ben dit.

Una secció de Josep M. Fusté
Solucions, a la pàgina 6

Per passar l’estona Entreteniments d’estiu
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