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LA NOSTRA GENT Els més menuts

Arriba la primavera i amb ella una nova edició de la revista
i el 97è Homenatge a la gent gran de Serinyà, la festa que
connecta passat i present amb una gran vitalitat, gràcies a
l’esforç de tots: grans, petits i pares. Un motiu de satisfacció
per a tots que cal mantenir.
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Com en cada edició, la revista ens permet fer un cop d’ull a
les activitats que s’han anat fent al llarg dels mesos, un punt
de trobada que realment permet copsar que Serinyà és viu,
perquè la gent respon de forma massiva a les diferents activitats, fet que motiva a seguir treballant a tots els implicats.
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GENT GRAN El Casal d’Avis es trasllada a Can Xerric i ja supera el centenar
de socis

Si recordem la passada Festa del Roser, ens ve al cap una
imatge: la plaça mig ocupada per les obres de Can Xerric.
Finalment s’han acabat i ara els nostres avis poden gaudir
d’un espai renovat, modern i molt més confortable. Un espai que, a banda de ser un referent per a la gent gran, ha
d’ajudar a fer més fàcils les relacions intergeneracionals, tal
i com es fa palès en la festa d’homenatge a la gent gran.
Malgrat que el moment es complicat, esperem que aquest
nou equipament s’ompli d’activitats i que esdevingui un espai de convivència i de compartir per als veïns de diferents
edats al poble.
I per acabar, vull agrair a tots els que participeu en l’organització de la Festa del Roser la vostra implicació i el vostre
temps, als NariNan, a les educadores de l’escola bressol, a
l’equip de mestres de l’escola Bora Gran, a les entitats del
poble i a la tota la gent que de forma personal fa possible
que aquesta festa no perdi el seu esplendor i es projecti cap
al futur amb molta força.
Bona Festa a tothom!

MARIA FELIU ARBUSÀ
En Josep i l’Adriana estan molt
contents perquè ja tenen la seva
primera filla, la Maria. Va néixer el 19
de novembre a la Clínica Girona i és
una nena que es porta bé i és molt
riallera.

JÚLIA MASÓ PERERA
En Xavi i la Yolanda repeteixen experiència de ser pares amb la Júlia, una
nena que va néixer el 18 de febrer
a la Clínica Girona amb 2,830 kg de
pes. Es porta molt bé, tot i que és
una mica nerviosa, però això ho soluciona en Marc, el seu germà gran,
entre petons i abraçades.

TOMÀS JIMÉNEZ SARDÀ
En Tomàs és un serinyanenc des del
primer dia, perquè va néixer a casa
seva el 3 de desembre amb poc
més de 3,200 kg. És tranquil, dorm
molt bé i li agrada molt anar a coll
dels seus pares, en Gerard i la Laia.

BERTA VERGÉS GASSIOT
La Berta va néixer el 22 de febrer a
les 16.30 h i va pesar 3,670 kg. És
la primera filla d’en Daniel i l’Eva i
estan molt contents perquè és molt
bona nena: menja i dorm molt bé.

MAIOL ALMANZA TERRADAS
En Maiol va néixer a l’Hospital Josep
Trueta de Girona el 15 de desembre
i va pesar 3,600 kg. El part va anar
molt bé. En Maiol és molt rialler i
està molt atent a tot el què li explica
el seu germà gran, en Mer.

NIL ROCA REKOW
En Nil va arribar l’11 d’abril i va pesar
3,620 kg. L’Albert i la Leslie-Ana
estan molt contents, però qui encara
ho està més és el seu germà gran,
l’Arnau.

CLÀUDIA BRUNS COMALADA
La Clàudia va néixer el 19 de desembre a l’Hospital Josep Trueta de
Girona, amb 3,620 kg de pes i 52
cm de talla. Des del primer dia es
porta la mar de bé, tot i que li costa
una mica dormir; només vol anar a
coll i quan la volen deixar al llitet es
desperta de seguida. El seu germà
gran, l’Aleix, és el seu millor amic: li
fa rialles tot el dia.

AINA VILÀ PUJOL
El Ricard i la Gemma estan molt
il·lusionats perquè aquesta primavera ha arribat l’Aina, la seva primera
filla. Va néixer el 12 d’abril amb
2,950 kg de pes. Tota la família està
molt contenta perquè és una nena
que fa molta bondat.
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Els més menuts

AMB EL SUPORT DE

LA NOSTRA GENT

ARLET SALA SALA
L’Arlet va arribar al món a la Clínica
Bofill de Girona el 28 de desembre
amb 3,720 kg de pes. La Lia, la seva
germana gran, l’estima amb bogeria
ja que la deixa dormir tota la nit sense despertar-la. En Joan i la Sandra
estan encantats amb les seves dues
princeses per casa.

GABRIEL BEATRIZ ROTILA
En Gabriel és el fill d’en Cristinel i la Maricica i el germà petit d’en
Fabricio David, que ja té 2 anys i mig. Va néixer a Girona el 21
de desembre i va pesar 4,200 kg. Els seus pares estan tranquils
perquè encara no és gaire entremaliat.
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HISENDA

URBANISME

Els nous pressupostos aposten per
l’austeritat sense apujar els impostos
ni retallar els serveis socials

L’Ajuntament de Serinyà presenta
projectes al PUOSC 2013/2016
per valor de 450.000 euros

L’Ajuntament de Serinyà ha tornat a tancar l’any sense necessitat d’endeutar-se

Es tracta d’obres de reurbanització i millora de diverses zones del municipi

L’Ajuntament de Serinyà va donar llum verd
als pressupostos municipals per a aquest
any 2013, que segueixen marcats per una
austeritat que es va iniciar en exercicis anteriors, d’acord amb la difícil situació econòmica que viu el país. Cal destacar que
aquesta aprovació, que va tenir lloc el 22
de desembre passat en un ple extraordinari, s’ha fet sense apujar prèviament els
impostos locals, que han quedat congelats
un any més, ni retallar la partida de serveis
socials, tan important per seguir ajudant els
qui més ho necessiten. En general, tots els
capítols del pressupost es mantenen en
nivells molt semblants als de l’any 2012,
la qual cosa permet deixar consolidada
aquest partida social.
Lliure de deutes
Pel que fa a les inversions, enguany l’Ajuntament ha previst una despesa total de
prop de 149.000€. D’aquesta quantitat,
uns 85.600€ provenen de subvencions i
els 46.000€ restants es preveu cobrir amb
el romanent del pressupost de l’any 2012.
A causa de l’ajornament d’algunes obres
previstes, el 2012 es va tancar amb un superàvit de 74.000 €.
Aquesta és doncs una dada molt positiva,
ja que un any més l’Ajuntament de Serinyà no necessitarà endeutar-se per cobrir
les despeses d’inversió. Això significa que
l’índex d’endeutament a llarg termini va reduint-se any rere any, un indicatiu de bona
salut econòmica que permetrà al consistori
suportar millor els temps de crisi.

Les inversions previstes
Les inversions més importants previstes
per al 2013 són les que estan finançades
pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) i que no es van poder fer el 2012,
ja que la Generalitat va decidir prorrogar la
seva execució. Així doncs, enguany es reprendran els projectes de reurbanització
del carrer Dr. Carulla, la millora dels locals
municipals i de la llar d’infants i l’adquisició
de l’immoble adjunt a Can Beia.

Pressupost 2013: 812.260 €
ESTAT D’INGRESSOS:
A) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL I:    Impostos directes........................................................................ 262.100,00                           
CAPÍTOL II:   Impostos indirectes ........................................................................20.000,00
CAPÍTOL III: Taxes i altres ingressos .................................................................. 97.080,92                    
CAPÍTOL IV: Transferències corrents................................................................301.291,52                   
CAPÍTOL V:   Ingressos patrimonials......................................................................... 100,00                    
B) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VI: Transferències de capital...............................................................85.687,56
CAPÍTOL IX: Passius financers..............................................................................46.000,00                                  
TOTAL PRESSUPOST ................................................................. 812.260,00
ESTAT DE DESPESES:
A) DESPESES PER OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL I:    Despeses de personal ............................................................... 250.429,76
CAPÍTOL II:   Despeses en béns corrents i serv........................................ 292.536,20
CAPÍTOL III: Despeses financeres........................................................................ 9.498,00                      
CAPÍTOL IV: Transferències corrents................................................................... 77.737,10                    
B) DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL VI: Inversions reals..............................................................................122.557,01                             
CAPÍTOL VII: Transferències de capital............................................................. 26.410,29                      
CAPÍTOL IX: Passius financers.............................................................................33.091,64                            
TOTAL PRESSUPOST.................................................................. 812.260,00

El Ple municipal de l’Ajuntament de Serinyà
ha presentat a la convocatòria del PUOSC
(Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya)
per a 2013/2016 els projectes de reformes
i millores de diversos punts del municipi,
a més de la petició d’una partida per al
manteniment de camins, edificis i neteja.
D’entre els projectes presentats, destaca
la reurbanització d’un tram de l’avinguda
Reverend Dr. Tussell, concretament de la
part que correspon a l’antiga travessera
de la carretera C-150 de Girona a Besalú.
L’Ajuntament considera que aquest carrer,
que s’ha convertit en un dels principals del
casc urbà, no assoleix els serveis mínims
en condicions acceptables, ja que l’estat del
vial es troba molt deteriorat, no disposa de

voreres ni de vorades i té una il·luminació
i un ferm molt deficients. A més, l’espai
dels vorals es destina a aparcament fins a
la mateixa línia de façana dels habitatges.
Aquestes obres són una reivindicació
històrica dels veïns de Serinyà.
Així doncs, el projecte contempla el
manteniment del paviment de la calçada
en bon estat de conservació, així com la
instal·lació de recollida d’aigües residuals.
També es planteja la renovació total dels
serveis de subministrament d’aigua,
d’electricitat, de telecomunicacions, de gas
natural, de l’enllumentat públic i de la xarxa
de sanejament. Per poder tirar endavant
aquestes obres, el consistori ha demanat
al Servei Territorial de Carreteres de Girona

la cessió de la titularitat del carrer, ja que la
via ha perdut la seva funció de comunicació
interurbana.
A part d’aquest projecte, la memòria
presentada al PUOSC també inclou la
pavimentació de la prolongació del camí
de l’Era Mananda, encara de terra, i la
repavimentació del carrer Borriol, que està
en molt mal estat a causa d’obres diverses.
A més, es planteja la reforma del local
social polivalent i la conservació i millora
del camí del Serinyadell i el retorn al curs
natural del riu.
Des de l’Ajuntament s’ha optat per obres
que no generin una despesa addicional al
consistori.

6

7
JOVENTUT

GENT GRAN

Espai Jove Can Beia:
participació i bon ambient

El Casal d’Avis es trasllada a Can Xerric
i ja supera el centenar de socis

Els joves de Serinyà troben en aquest equipament una oferta variada d’activitats

Ocupa la planta baixa de l’edifici, amb unes instal·lacions ampliades i molt més modernes
L’Espai Jove Can Beia de Serinyà es consolida com un punt de referència i de reunió
per als més joves del poble. Les activitats
programades pels tècnics a l’inici del curs
van desenvolupant-se amb normalitat i
tenen una acollida molt bona per part del
jovent de diferents edats.
A part de les activitats i els tallers que es
fan a Can Beia, se’n programen d’altres
fora de l’horari i de l’espai habitual que
també tenen molt d’èxit. Cal destacar, per
exemple, el sopar amb vetllada de Nadal
per celebrar el final del trimestre escolar i
l’arribada del nou any. El mes de febrer va
tenir lloc el sopar amb desfilada de carnaval, al final de la qual es van sortejar premis
diversos, com ara una entrada per a Port
Aventura o un val descompte per a una coneguda botiga de roba.

A l’Espai Jove es mantenen serveis tan
útils com ara la borsa de treball i la d’habitatge i el punt d’informació preventiva
i acadèmica. Cal recordar també que el
primer dimecres de cada mes, ens visita
una educadora social que dóna suport a
l’equip dinamitzador de les activitats i atén
els joves i les famílies en tots aquells temes
relacionats amb l’educació.

· Dimecres:
de 5 de la tarda a 8 del vespre
· Divendres:
de 2/4 de 6 de la tarda a 8 del vespre
· Dissabtes:
de 4 a 7 de la tarda

Coincidint amb la Festa Major de Sant Andreu, i tot just després de la inauguració de
Can Xerric, el Casal d’Avis de Serinyà ha
tornat a la seva ubicació habitual a la planta
baixa de l’edifici, tot i que ara els socis gaudeixen d’unes instal·lacions més modernes
i amb més espai per desenvolupar totes les
activitats que duen a terme, que no són
poques.

Can Beia al Pavelló
Arriba l’estiu
Amb l’arribada del bon temps, l’Espai Jove
ha programat un nou cicle d’activitats i projectes. El primer que ja s’ha posat en marxa
és l’hort, a través del qual els joves aprendran a conrear diferents tipus de verdures
i hortalisses i a organitzar-se per treure’n el
màxim rendiment.
Al llarg de l’estiu també es faran les tradicionals sortides anuals, com la de Port Aventura, en la qual es poden inscriure tots els
joves que vulguin, o la visita als parcs aquàtics de les nostres comarques. Tothom que
vulgui tenir més informació, pot consultar
el Facebook de Can Beia o bé el full informatiu mensual que edita l’Ajuntament de
Serinyà.

Durant les vacances de Setmana Santa
es va programar un curs de premonitors
adreçat a nois i noies d’entre 14 i 17 anys,
interessats en començar a formar-se en el
món de l’educació en el lleure, però que
encara no tenen prou edat per fer el de
monitors. Així, un total d’onze persones van
rebre al llarg de tres dies, al matí i a la tarda,
tot un seguit d’informació teòrica i pràctica.
En acabar, l’Ajuntament de Serinyà va repartir el certificat oficial del curs a tots els
assistents. Val a dir que l’experiència va ser
molt satisfactòria, tant per als alumnes com
per als professors.

Espai Jove Can Beia

· Divendres:
de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda

El president del casal, Josep Collmalivern,
afirma que estan molt contents amb el
canvi ja que, a part de més espai, disposen
de molta més claror. A part d’aquesta millora, també s‘ha ampliat l’horari de funcionament. Ara obren de dilluns a divendres, de
2 a 2/4 de 7 de la tarda, i diumenges, de 4
a 2/4 de 7 de la tarda. Aquesta combinació
de factors ha fet possible que en només
tres mesos s’hagi incrementat el nombre
de socis en set persones més i ara ja superen el centenar.
La Castanyada
Tot just abans de traslladar-se de nou a
Can Xerric, el 17 de novembre passat, una
quarantena de persones es va reunir per
darrera vegada a Can Costa, el local que va
albergar provisionalment el casal durant el
temps que van durar les obres, amb motiu
de la celebració de la Castanyada. Els assistents van fer panellets de pinyons, van
menjar castanyes, i pa amb tomàquet i embotit en bona companyia.
La Quina
Com és tradicional pels volts de Nadal, es
va celebrar a les noves instal·lacions la quina del casal. Hi van asisitir unes 25 persones que es van repartir un total de 12 obsequis que els mateixos socis havien comprat
per a l’ocasió. Així, els guanyadors van endur-se a casa objectes pràctics i de decoració, com ara un paraigües, un rellotge de

cuina, un molinet de cafè antic, un bol de
vidre... Val a dir que el més important no
van ser els regals, sinó la bona estona que
van passar tots plegats!
Dijous llarder
Aquesta és una altra de les celebracions
més tradicionals del Casal d’Avis de Serinyà. S’hi van apuntar gairebé 80 persones
que, la tarda del 7 de febrer, es van reunir
al casal. El menú: calçots, xulla, botifarra i
coca de llardons. Bon profit!

Com funciona un desfibril·lador?
Amb l’objectiu de donar a conèixer l’existència de desfibril·ladors d’ús públic, el 18
de març el Dipsalut va organitzar a Can Xerric una xerrada taller per aprendre’n el seu
funcionament. Amb l’ajuda de diapositives,
els assistents van rebre d’una manera molt
didàctica tot de consells teòrics i pràctics
que poden ser molt útils en cas de necessitat.
Acte de cloenda comarcal Fem
Companyia
El pavelló de Serinyà serà l’escenari el proper 14 de juny de l’acte de cloenda del programa “Fem Companyia”, un projecte que
es duu a terme d’octubre a juny als casals
de gent gran del Pla de l’Estany i que combina activitats preventives i lúdiques, com
ara tallers de memòria, manualitats. L’acte
inclourà un resum de les accions fetes al
llarg del curs als diferents municipis, a més
d’un berenar organitzat per l’Ajuntament de
Serinyà. Us hi esperem!

Activitats per a tothom
Taller de fil, agulla i ganxet
Cada divendres a la tarda. Una bona
oportunitat per a què persones de
totes les edats aprenguin a fer ganxet,
mitja, punt de creu...
Fem camí
Una caminada pels voltants de Serinyà
amb la finalitat de potenciar l’exercici
físic. Només cal portar calçat còmode
i ganes de caminar. Activitat quinzenal,
dilluns a la tarda
Fem pintura
Ideal per promocionar les manualitats.
Cal portar llapis, goma i roba que es
pugui embrutar. Activitat quinzenal,
dimecres a la tarda.
Taller de manteniment
de memòria
Cada dimarts, de 17.30 a 18.30 h
Gimnàstica per a gent gran
Dimarts, de 9 a 10 del matí, a Can
Beia, i divendres, de 15.30 a 16.30 h
al pavelló.
Gimnàstica per a gent gran
amb mobilitat reduïda
Dimarts, cada quinze dies, de 10 a 11 h
del matí.
També us recordem que s’ofereix un
servei de podologia i, des del mes
passat, un servei de quiromassatge
i massatge circulatori a preus molt
asequibles, oberts a tothom, encara
que no siguin socis del casal.

8

9
MEDI AMBIENT

Serinyà redacta el seu
Pla d’Acció d’Energia Sostenible

MEDI AMBIENT

Serinyà va recollir gairebé 40 tones
menys de residus que l’any 2011
La comarca del Pla de l’Estany genera menys escombraries i millora la recollida selectiva

L’objectiu és reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte hivernacle
Després que l’any passat l’Ajuntament de
Serinyà s’adherís al Pacte d’alcaldes i alcadesses per a una energia local sostenible,
ja s’ha redactat el seu pla d’acció.

quatre anys, també s’ha de preparar un
Informe d’Acció del PAES, que inclourà, a
més, un inventari de seguiment d’emissions (ISE).

Aquest pacte és un moviment europeu
que marca com a objectiu un ús eficient
de l’energia, per fer possible el mateix nivell de serveis municipals, però amb un
estalvi energètic important. També es pretén estimular l’eficiència energètica en la
població. Tot amb la finalitat d’aconseguir,
abans de 2020, una reducció del 20%
dels gasos amb efecte hivernacle que tan
negatius resulten per al canvi climàtic. A
les comarques gironines, aquesta iniciativa
està promoguda per la Diputació de Girona, amb el suport del Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient (CILMA) i dels
consells comarcals gironins i amb la col·
laboració de la Diputació de Barcelona.
La redacció del Pla d’Acció de Serinyà ha
anat a càrrec de l’empresa EnErGi-Traça,
en col·laboració amb l’Ajuntament. El 5
abril passat, l’equip redactor va celebrar
a Can Xerric un taller de participació amb
l’objectiu de presentar el document als
veïns i recollir les seves idees sobre l’eficiència energètica per a Serinyà. La dotzena d’assistents van poder analitzar quines
són les accions prioritàries i quines són les
millores es podrien efectuar. Finalment,
aquestes esmenes es van incorporar al
document que es va enviar a la Diputació
de Girona i la DG Energia de la Comunitat
Europea per a la seva valoració.
Amb la signatura del Pacte d’Alcaldes,
l’Ajuntament es compromet a presentar
un Informe d’Implantació del PAES cada
dos anys, que inclou informació quantitativa sobre les accions implantades i el
seu impacte sobre el consum d’energia i
les emissions de CO2, entre altres. Cada

RECOLLIDA RESIDUS 2012
MUNICIPI SERINYÀ
Tones
PAPER
ENVASOS
VIDRE
CARTRÓ cial
FORM* comercial
FORM* domèstica
VERD total
DEIXALLERIA +
FUSTES + TÈXTIL
REBUIG comercial
REBUIG domèstic

Any 2012
39,1
23,9
32,3
12,8
17,9
36,6
45,2
68,8
246,3
522,2

%
7%
5%
6%
2%
3%
7%
9%
13%
47%
100%

PERCENTATGE RECOLLIDA SELECTIVA

ACCIONS PROGRAMADES
Un cop aprovat, el Pla optarà a diferents subvencions de la Unió Europea per tirar
endavant les accions programades, com ara:
·
		
		
·
·
		
·

Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics,
equipaments i instal·lacions municipals, els edificis residencials i els del
sector terciari.
Disminuir les emissions associades a la mobilitat.
Incrementar la producció local i el consum d’energia de fonts
renovables al municipi.
Disminuir les emissions associades al tractament de residus urbans.

Any 2011
40,9
24,0
33,5
10,0
24,1
42,7
60,2
75,8
251,0
562,2

Increment
-4,3%
-0,8%
-3,5%
28,3%
-25,6%
-14,3%
-24,9%
-9,2%
-1,9%
-7,0%

40%

PLA DE L’ESTANY
Tones
PAPER
ENVASOS
VIDRE
CARTRÓ cial
FORM* comercial
FORM* domèstic
VERD total
DEIXALLERIA +
FUSTES + TÈXTIL
REBUIG comercial
REBUIG domèstic

Any 2012
627,4
585,9
659,8
279,9
419,9
906,2
1.178,7
828,9
1.082,1
7.999,5
14.569,1

%
4%
4%
5%
2%
3%
6%
8%
6%
7%
55%
100%

PERCENTATGE RECOLLIDA SELECTIVA

38%

Any 2011
698,5
591,5
654,8
364,9
449,9
918,2
1.242,6
1.141,6
1.148,6
8.415,9
15.626,4

Increment
-10,2%
-0,9%
0,8%
-23,3%
-6,7%
-1,2%
-5,1%
-27,4%
-5,8%
-4,9%
-3,3%

El 2012 es van recollir 522,9 tones de residus a Serinyà, un 7% menys que l’any
anterior que s’havia arribat a les 562,2 tones. Sembla doncs, segons la Memòria de
Residus Anuals del Pla de l’Estany 2012,
que la tendència és d’una millora constant i
progressiva. Segons el Consell Comarcal, els
habitants del Pla de l’Estany són conscients
de la necessitat de disminuir els residus. Tant
és així que l’evolució del volum de residus
del 2011 al 2012 ha descendit en un 6,8%.
El 2012 a Serinyà es van dipositar menys
residus a l’abocador i es va incrementar la
recollida selectiva. Les xifres indiquen que
el municipi està per sobre de la mitjana
de la comarca pel que fa al reciclatge, amb
un 40% del total. Amb tot, s’ha augmentat
el rebuig en un 2%, però al mateix temps
s’acumulen menys residus globals i els
que es generen estan ben separats. A més
d’aquests resultats, és interessant destacar
que la comarca del Pla de l’Estany ha passat
a generar de 698,5 tones de paper el 2011
a 627,4 tones el 2012, una disminució de
més del 10%.
A Serinyà, els àmbits en els quals s’ha notat
més el descens de residus són el de la fusta
i el tèxtil, el paper, el rebuig verd i el vidre.
En canvi, la fracció orgànica comercial és el
residu que més s’ha incrementat, amb un
28,3%. A Serinyà, el gruix de residus el protagonitza el rebuig domèstic (un 40%), que
el 2012 va disminuir un 1,9%.
Tot i que Serinyà, segons les dades, té una
tendència similar a la resta de la comarca,
obté millors resultats de progressió respecte l’any anterior. Així, davant la crisi que ens
afecta, els resultats indiquen que els serinyanencs i les serinyanenques treballen igual o
millor la recollida selectiva a casa seva. A la
vegada, però, hi ha una baixada del consum
que afecta directament al rebuig domèstic,
fet que fa disminuir els nivells de residus als
abocadors.
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Sigues cívic: no deixis que
el teu gos embruti el carrer

Va viure a Serinyà
fa 215.000 anys

Són moltes les queixes que arriben a l’Ajuntament de Serinyà per l’actitud

La dent trobada fa 40 anys és la resta humana més antiga de Catalunya

incívica de molts propietaris d’animals de companyia

Xerrada sobre
consells de seguretat
per evitar estafes

Davant la presència d’excrements de gossos a les vies i els parcs públics de Serinyà i de les nombroses queixes dels veïns,
l’Ajuntament de Serinyà vol fer una crida
per conscienciar tots els propietaris que
mantinguin una actitud respectuosa amb
els seus conciutadans. Això vol dir portar el
gos lligat i, sobretot, recollir els excrements
dels animals al carrer.
Agafar la bossa per recollir les caques hauria de ser un hàbit rutinari com ho és agafar les claus i el mòbil o apagar els llums
abans de sortir de casa. Ser nets, polits i,
sobretot, respectuosos amb el veïns són
tres adjectius que cal tenir molt presents
a l’hora de treure a passejar els animals de
companyia.
És un problema força habitual anar caminant per qualsevol carrer del poble i haver
d’estar atent per no trepitjar una caca de
gos. I aquest problema s’agreuja encara
més quan els excrements es troben al parc
infantil, un lloc on, a més d’estar totalment
prohibit la presència d’animals, hi juguen
nens. Els pares i les mares han de poder
estar relaxats al parc, veient el seu fill pas-

sar-ho bé. En cap cas, el poc civisme del
propietari del gos ha d’esdevenir el protagonista del moment, quan el pare es veu
obligat a transformar-se en un vigilant per
evitar que el fill jugui, s’entrebanqui o trepitgi l’excrement.
Si col·laborem tots plegats serà molt més
senzill: són molts els propietaris de gossos
que actuen correctament, però només que
hi hagi una minoria que no ho fa, Serinyà
seguirà igual de bruta. És necessari que tothom estigui sensibilitzat amb el problema i
mantenir bones conductes per poder viure
i conviure, gossos inclosos.
La conscienciació dels propietaris de gossos és la única via que té l’Ajuntament per
mirar de solucionar el problema, ja que
Serinyà no disposa de policia local pròpia
que pugui fer complir l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals. Per tant, cal
recordar que sempre s’han de recollir els
excrements dels gossos quan es treuen a
passejar, cal tenir els animals correctament
vacunats i amb el xip i, sobretot, s’han de
portar lligats, ja que tots som veïns de Serinyà.

Els Mossos d’Esquadra de Banyoles
van oferir una xerrada sobre consells
de seguretat a Can Xerric, que va tenir
lloc dilluns 11 de març a les 7 de la
tarda.
Al voltant de 15 assistents, sobretot
gent gran, van participar en aquesta
jornada informativa en la qual van
aprendre quatre consells que cal tenir en compte per tal de no ser víctimes d’una estafa: no obrir la porta a
desconeguts, bloquejar el pany amb
la clau, no acceptar trucades telefòniques estranyes i un llarg etcètera.
Ja fa varis anys que els Mossos d’Esquadra duen a terme el Pla d’Actuació de Prevenció d’Estafes i Difusió
del 112, amb el qual es vol mantenir
informada la població, prevenir possibles situacions de risc i familiaritzar
el 112 com un número genèric per a
qualsevol incidència.

Noves excavacions al Parc de les Coves
Prehistòriques de Serinyà han permès datar amb exactitud la dent molar trobada
el 1972 per Josep M. Corominas dins un
cau de hienes. La peça era probablement
d’un nen neandertal que va viure a Serinyà fa 215.000 anys. Fins ara, la datació
s’havia fet per mètodes indirectes, però
nous materials trobats al jaciment, com
ara restes de petits rossegadors, han permès acotar la data.
La investigació, a càrrec entre altres de Julià Maroto, prehistoriador de la Universitat
de Girona i codirector del jaciment, s’ha
publicat a ‘Journal Human of Evolution’,
la revista més prestigiosa especialitzada
en l’evolució humana, i determina que
les restes trobades a les excavacions dels
darrers anys suggereixen que Serinyà era
un entorn privilegiat format per un bosc
obert i humit, amb rius, una rica fauna
i molt a prop de l’estany de Banyoles.
Unes característiques molt adequades
per als animals depredadors i per als
grups humans. La resta de troballes de
la cova del Mollet són sobretot de grans
mamífers (cérvols, daines, rinoceronts...)

i això fa creure als investigadors que es
tractaven de preses que les hienes van
portar fins a aquest cau.
La dent es troba al Museu Arqueològic
Comarcal de Banyoles, el lloc on es porten les restes ja analitzades.
150 anys d’excavacions
arqueOlògiques
Can Xerric va estrenar una de les sales
del primer pis amb una exposició que feia
un repàs dels 150 anys d’excavacacions
a les Coves Prehistòriques de Serinyà,
un dels patrimonis històrics més importants del municipi. A través de 17 plafons
il·lustratius, dissenyats per Sergi Planagumà, s’explicava l’evolució del jaciment,

des de la descoberta de la primera cova
l’any 1860 fins a l’actualitat. La mostra,
que s’ha pogut veure durant tot aquest hivern, va coincidir amb la commemoració
el 2012 del 15è aniversari de l’obertura al
públic del Parc. Ha estat organitzada per
la Regidoria de Cultura de lAjuntament de
Serinyà, els responsables de l’excavació,
Narcís Soler i Julià Maroto, i l’empresa encarregada de la gestió del Parc.

Per Sant Jordi, dracs i un llibre gegant
Amb motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi, el 23 d’abril, va tenir lloc a
Can Xerric la presentació de la 3a edició del Llibre Gegant. Prèviament, els alumnes
de l’escola Bora Gran havien estat treballant en diferents textos (poemes, rodolins,
narracions...). A Can Xerric, els nens i les nenes van anar pintant les il·lustracions, prèviament dibuixades per Carles Redon. Un cop acabat, van poder llegir els textos que
van agradar molt a tothom.
El mateix dia també es va inaugurar una Exposició de Dracs, que estarà oberta fins
al 12 de maig. Els dracs han estat confeccionats pels alumnes de l’extraescolar de
plàstica. Us animen a visitar-la. Descobrireu peces molt interessants!
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Núria Esponellà visita
el Club de Lectura
L’escriptora Núria Esponellà va presentar, el 18 d’abril passat a Can Xerric, la
seva última novel·la: Una dona d’aigua.
Aquesta obra, que va ser finalista del
Premi Prudenci Bertrana, explica una
història d’amor adúlter i clandestí entre
dos banyolins atrapats en uns matrimonis sense amor.
Núria Esponellà (Celrà, 1959) és autora
de poemaris i novel·les i guanyadora de
diversos premis, entre els quals destaca el Premi Néstor Luján de novel·la
històrica per l’obra Rere els murs, ambientada en el monestir de Sant Pere
de Rodes.
Aquesta presentació va coincidir amb el
1er aniversari del Club de Lectura de
Serinyà, impulsat per la Regidoria de
Cultura, que reuneix habitualment una
vintena de persones. Us animem a venir a les trobades del Club!

DIA A DIA

La festa de
sant Antoni Abat

El cap de setmana del 19 i 20 de gener va tenir lloc l’esperada festa de
sant Antoni Abat. Dissabte, tots els
genets del poble es van concentrar
davant el sant per rebre el penó a
casa de la família Pineda Vinyals. La
festa va continuar diumenge. Al matí
es va organitzar un esmorzar multitudinari per a tots els genets, que va
agafar forces per a la posterior excursió pel voltant del poble. Al migdia, es
va celebrar la missa i, seguidament, la
benedicció del penó i de tot el bestiar. El punt i final de la festa el va posar
una cercavila pels carrers de Serinyà,
un dinar de germanor al pavelló municipal i un ball popular.

Els arbres de la plaça de l’Ajuntament,
vestits per al dia de la dona treballadora
El 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, les serinyanenques
del poble es van mobilitzar per celebrar
aquesta jornada, amb la col·laboració de
la Regidoria de Benestar Social. A part
del tradicional sopar de dones al pavelló
municipal, les dones del casal d’avis es
van animar a engalanar els arbres de la
plaça de l’Ajuntament.
L’acte inicial de la trobada va ser la lectura del manifest i, posteriorment es va
dur a terme el sopar i el ball.

Ofici cantat
per sant Sebastià
A la capella de sant Sebastià de
Serinyà es va celebrar el tradicional
Ofici cantat per commemorar el
dia del sant del mateix nom. Molts
veïns i veïnes del poble van voler
ser còmplices de l’encantament de
tot tipus d’ofrenes i la celebració va
acabar a l’era Mananda amb el ball
de sardanes dirigit per la Principal de
Porqueres.

Gile Bae enamora al
públic de Serinyà amb el
seu concert de piano

Els nens i nenes de
Serinyà es diverteixen
al Parc Infantil de Nadal

Desfilada dels Reis
d’Orient pels carrers
del poble

Els nombrosos serinyanencs i serinyanenques que es van aplegar a l’església de
sant Andreu, el 16 de desembre passat,
van poder sentir de prop la perfecta compenetració entre Gile Bae i el seu piano.
El concert s’emmarcava dins el Cicle de
Música i Patrimoni del Pla de l’Estany, en
el qual la pianista va oferir una selecció
de peces de Bach, Scarlatti, Beethoven i
Brahms.

Els nens i nenes de Serinyà van poder fruir,
el 3 de gener passat, d’una nova edició del
Parc Infantil de Nadal que es va instal·lar
al pavelló municipal. La mainada va poder
divertir-se de valent amb la proposta de
diferents tallers, jocs i inflables. A més, a
les set de la tarda van tenir una visita molt
especial: la del patge Reial, que va començar a recollir les cartes amb les peticions
i desitjos dels més petits. El Parc Infantil
de Nadal esta organitzat per l’Associació
de Mares i Pares (AMPA) de l’escola Bora
Gran i per l’Ajuntament de Serinyà.

Els Reis de l’Orient van venir, un any
més, a Serinyà, per portar regals a petits i grans. Les desfilada va començar
a les set de la tarda del dia 5 de gener i van recórrer els principals carrers
del poble repartint caramels. Després,
es van acostar a l’església de sant Andreu per rendir homenatge al sant i
finalment, van pujar al balcó de l’Ajuntament des d’on van poder saludar
tothom.

“Els Pastorets”
aconsegueixen 300
euros per a La Marató
Bae, nascuda fa 18 anys a Holanda, va començar a tocar el piano quan tenia 5 anys.
Un any més tard va oferir el seu primer
concert internacional a Corea el qual li va
servir de trampolí per començar la seva
carrera professional.

Comença el nou
taller de ratafia
La xerrada que va oferir la biòloga
Carme Gassiot el 26 d’abril a Can
Xerric va “inaugurar” el tradicional
taller de ratafia. A la trobada es va
parlar de les diferents plantes, necessàries per a l’elaboració del licor,
les seves propietats, diverses maneres de preparar-la, els estris que fan
falta... Per al mes de juny ja s’ha organitzat una sortida a peu pels voltants
de Serinyà amb l’objectiu de fer una
recol·lecció de plantes.

L’any 2012 va rebre el prestigiós premi del
Concurs de Piano Steinway; va ser seleccionada com a representant d’Holanda al
Festival Steinway d’Hamburg i, posteriorment, va guanyar el primer premi del Concurs Princesa Christina del seu país.
Amb l’objectiu d’arribar a tots els públics a
partir d’espais emblemàtics de cada poble
de la comarca del Pla de l’Estany, el Cicle
de Música i Patrimoni 2012-13 va iniciar-se
a l’església de sant Vicenç de Camós el 16
de setembre de l’any passat i finalitzarà el
proper 16 de juny al Castell de Palol de
Revardit.

Un any més, un grup de voluntaris i
voluntàries de Serinyà dirigits per la
Teresa Collprim, van interpretar “Els
Pastorets” al pavelló municipal. Va ser
el desembre passat i la proposta teatral
va tenir molt bona acollida. A més, i per
segon any consecutiu, la representació
va tenir un caire molt solidari, ja que
els beneficis de la venda d’entrades,
300 €, es van destinar directament a
La Marató de TV3. En aquesta edició,
estava dedicada a obrir noves vies per
al tractament i la curació del càncer.

Pessebres a
sant Andreu
El grup de pessebristes de Serinyà
va realitzar per primera vegada una
magnífica creació nadalenca que va
deixar tothom bocabadat. El pessebre
va estar exposat totes les festes de
Nadal a l’església de Sant Andreu. Els
més petits també van participar en la
mostra de pessebres i van aportar les
seves creacions, que es van exhibir al
mateix espai.

14

15
DIA A DIA

Pilarín Bayés
visita Serinyà
Amb motiu de l’emissió del magazín
de TV3 “Divendres” des de Serinyà,
ens va venir a veure la Pilarín Bayés.
La conegudíssima il·lustradora es va
mostrar molt interessada en la Fira de
Fades, Follets i Éssers Màgics i va donar a conéixer als telespectadors els
éssers màgics més populars de la mitologia catalana. Molts veïns van aprofitar l’avinentesa per saludar-la i demanar-li que signés alguns dels seus
llibres, petició a la que la dibuixant va
accedir de manera molt amable.

L’associació Reiki Rural
celebra el seu primer
aniversari
L’associació Reiki Rural va néixer fa un
any a Serinyà. El proper 4 de maig celebra el seu primer aniversari i ho fa
a Mas Cadavall, amb una trobada on
convida tothom a practicar reiki i a conèixer una mica més aquesta pràctica
japonesa. Les persones interessades
es podran quedar a dinar (reserves al
972 583 842) o portar el menjar de
casa i fer un pícnic. A la tarda hi haurà
ball i gresca.
L’associació Reiki Rural de Serinyà es
vol convertir en un espai de trobada
per a totes aquelles persones interessades en aquesta tècnica natural.
D’una banda, organitza tallers i formació per a mestres i terapeutes, i de l’altra, vol donar a conèixer aquesta tècnica a la població en general a través de
sessions informatives i xerrades.

Reunió del Consell Social de Serinyà

Dimecres 24 d’abril va tenir lloc la reunió anual del Consell Social Municipal de
Serinyà amb l’objectiu de fer un repàs i analitzar les dades publicades a la “Memòria 2012 del Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles (CBS)”
i al document “1er any del Pla d’infància i adolescència del Pla de l’Estany 20122015”. Tot i la crisi i les greus situacions personals que genera la manca de feina,
a Serinyà es mantenen els programes socials que tenen com a objectiu ajudar la
gent més desfavorida.

La fira de Fades, follets
i éssers màgics de
Serinyà prepara la seva
segona edició
Es prepara la segona edició de la fira
i la tercera de les actuacions al bosc
màgic, un esdeveniment que com els
altres anys busca la participació de
tota la gent del poble en una proposta
que s’espera que sigui un referent en
un futur. La fira es durà a terme els
dies 5, 6 i 7 de juliol. És previst que
el dia 5 hi hagi una actuació nocturna
al bosc màgic, dissabte dia 6 hi haurà
els espais màgics al centre del poble,
juntament amb paradetes relacionades amb la temàtica i les actuacions
del bosc màgic, i diumenge dia 7, els
espais màgics del poble.

La Festa Major
de Sant Andreu

SANT ANDREU 2012

Serinyà va viure una Festa Major de Sant Andreu plena d’activitats per a tots
els públics. En aquesta edició, els actes van començar el 25 de novembre i
es van allargar fins Al 3 de desembre.

(1) Cercavila amb els Gegants
i Capgrossos de Serinyà
Els Esperxats de Serinyà van recórrer els
carrers de Serinyà acompanyats de les colles geganteres de Tortellà, Tordera, Sarrià,
Castefollit de la Roca, la Fal·lera Gironina
i els gegants particulars de Figueres.
(2) El pregó
L’artista Josep Masdevall va ser l’encarregat
de llegir el pregó que donava el tret de
sortida a la festa.
(3) El correfoc txiqui
“Petits dimonis” van omplir de foc els
carrers de Serinyà.

Un dels objectius és que la fira tingui com a eix central el món de les
fades, en les seves diferents presentacions: follets i altres essers màgics,
fent difusió d’aquest món des d’una
perspectiva dels contes i dels valors
tradicionals envers la natura i el nostre entorn. Enguany els espais de dia
intentaran recrear l’evolució de les
fades i els éssers màgics; per això es
faran servir diferents indrets del centre
del poble i l’espectacle de nit al bosc
màgic s’inspirarà en l’obra El Canigó,
de Jacint Verdaguer. El Canigó és un
poema èpic, situat al segle XI, a l’edat
mitjana, època en què els catalans patien invasions musulmanes. L’espectacle vol explotar la relació de Verdaguer
amb els ésser màgics.

(4) (5) Inauguració de Can Xerric
Després dels parlaments oficials, tothom
va participar en la inauguració popular del
nou local polivalent.
(6) Exposicions diverses
Algunes de les obres de Josep Felip i un
recull de la feina feta a les coves prehistòriques van ser els protagonistes de les
primeres exposicions al nou Can Xerric.
(7) Conferència sobre la ratafia
i altres licors
Jaume Fàbrega va ser l’encarregat d’explicar als assistents els secrets d’aquest licor
tan nostre.
(8) Concurs degustació de coques
i ratafia
Els guanyadors d’aquesta edició van ser
Pilar Blanquerna (ratafia) i la Gemma
Parella (coques).
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La ruta de senderisme
El Camí ja passa per Serinyà
L’Associació PAS, juntament amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha finalitzat la senyalització
del tram de la població
L’Ajuntament de Serinyà s’ha sumat al projecte El Camí, impulsat per l’Associació
PAS - Amics del Camí, i ha col·laborat activament en la senyalització del tram que
passa pel municipi.
El Camí és una ruta de senderisme cultural,
pensada per a tots els públics i totes les
edats, que té l’objectiu de promoure, de
forma participativa, el coneixement cultural
i històric de totes les comarques i illes de
parla catalana.
Declarat d’Interès Públic pel Parlament de
Catalunya, El Camí vol ser un recorregut
per la història, el paisatge i l’esperit de la
terra. Així va enllaçant els pobles i permet
descobrir la realitat social, la cultura, l’art...,
a més d’unir tots els caps de comarca, prenent una forma de 8 irregular. Aquest símbol és el que s’utilitza per senyalitzar els
camins i serveix per informar els caminants
d’on vénen i cap a on han d’anar. També
s’utilitzen dos colors segons el tipus de
ruta: el vermell, que indica un camí troncal (GR), i el groc, que marca els camins
brancals (PR).
El tram de Serinyà consta de més de 17
km. Baixa del Puig de Sant Martirià, passa
pel Parc de les Coves i s’endinsa dins el nucli urbà, on es destaquen edificis d’interès
com l’església de Sant Andreu, l’ermita de
Sant Sebastià i el Sindicat. Surt de Serinyà
pel camp de futbol i segueix cap a Sant
Ferriol. Coincideix en el seu recorregut amb
el GR (sender Gran Recorregut) i forma
part del tram Vallespir-Pla de l’Estany, que
comença a Ceret, la capital de Vallespir, i
acaba a Sant Miquel de Campmajor i Mieres, on enllaça amb el tram del Camí que
va cap a la Garrotxa i el Ripollès.
Tram senyalitzat de Serinyà

Un projecte viu
Quan el recorregut estigui totalment senyalitzat, el Camí tindrà una longitut total
d’entre 4.000 i 5.000 km i es podrà recórrer en 6 o 8 mesos a un ritme assequible
d’uns 10 o 15 km al dia. Els impulsors però
destaquen el seu valor patrimonial, ja que
permet unificar tota la informació cultural,
històrica, natural i social i, fins i tot, d’allotjaments i serveis, en un mateix punt. Tot
això s’aconsegueix gràcies a la col·laboració
d’entitats, ajuntaments i, sobretot, de persones que formen part d’una comunitat
participativa. La idea és que sigui un projecte obert i viu i que els veïns vagin aportant els seus coneixements i experiències
sobre el territori i els comparteixin amb
tothom.

arquitectura, llegendes...). Amb aquesta informació es va dissenyar un plafó amb un
mapa que s’ha instal·lat al Parc de les Coves en el què s’informa als caminants dels
punts més destacats del terme municipal.
Tota la informació es pot consultar al web:
www.elcami.cat.
Un símbol contemporani
Aquest projecte emprenedor ve marcat per
la voluntat de molta gent, com ara Antoni
Tàpies. El pintor va cedir un dibuix que esdevé una visió de l’art contemporani dels
Països Catalans units pel 8 d’El Camí, amb
tres pinzellades vermelles que representen
el Principat de Catalunya, les Illes i el País
Valencià.
El símbol del 8 irregular té a més connotacions simbòliques relacionades amb el projecte com ara l’infinit, la transcendència, la
universalitat i el renaixement, entre altres.

Així, la relació de l’Associació PAS amb Serinyà va començar fa uns anys, quan es van
posar en contacte amb l’Ajuntament per
explicar-li l’abast del projecte. Tot seguit es
va convocar una reunió amb els veïns, en la
qual es va decidir el traçat, i posteriorment
es va anar recollint informació d’interès del
poble (espais naturals, festes i tradicions,
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SALUT
El Consultori Local de
Serinyà estrena nous horaris
Aquests darrers anys, s’han produït un seguit d’ajustaments que, d’una manera o
altra, ens han afectat a tots els ciutadans.
En l’àmbit d’atenció sanitària, ens hem vist
obligats a reorganitzar la nostra activitat
diària (consultes, domicilis…) per donar
un servei de qualitat amb menys efectius
personals. Per als equips sanitaris, apropar
l’atenció al ciutadà és fonamental i, en una
societat amb un índex d’envelliment tan
elevat i una alta esperança de vida com
Serinyà, ho és encara més. Per això, des
de l’Equip d’Atenció Primària de Banyoles
s’han intentat mantenir oberts els punts
d’atenció als consultoris locals.
A Serinyà, per la seva proximitat amb Banyoles, es produïa una alta dispersió d’assignació d’unitat bàsica assistencial. Això
s’ha volgut reconduir sense limitar el dret
de llibertat individual, per tal de concentrar
l’atenció de la població al consultori local.
És només fent ús dels dispositius que tenim que podrem mantenir-los oberts, ja
que en moments de manca de recursos
es tendeix a concentrar el personal. L’equipament material del Consultori Local està
al mateix nivell que l’equipament del CAP
Banyoles ja que, des de les organitzacions
locals, Ajuntament, Dipsalut, etc. sempre
s’ha estat molt sensible a l’atenció a la
salut i s’han fet esforços en aquest sentit. L’equip sanitari que atenem en el consultori de Serinyà intentem fer-ho amb la
màxima professionalitat, essent conscients
de les limitacions que tenim en aquests
moments i que no sempre es pot donar la
resposta que el ciutadà voldria.
Per això, oferim uns nous horaris d’atenció
còmodes per a tota la població.
El nou horari de visites és:
Metgessa – Rosa M. Jaumà i Infermer,
Mar Serrat i Lluís Hostench
Dilluns tarda – de les 15 a les 19.30 h
Dimecres matí – de les 8.15 a les 10 h
Divendres matí – de les 11 a les 13.30 h
Analítiques – Dimarts, de les 8 a les 9 h
Equip Sanitari del CL Serinyà

LA PARRÒQUIA DE SANT ANDREU
Parròquia de Sant Andreu de Serinyà
Mn. Pere Dausà, 2 Ap. 133
17820 Banyoles (Pla de l’Estany)
a/e: josepmariamich@yahoo.es
ATENEM LES PERSONES
· A hores convingudes. Truqueu abans per telèfon.
· Si s’ha d’anar a visitar algú a casa seva ho podeu demanar.
· Despatx interparroquial:
		 dimecres de 6 a 9 de la tarda a Sta. Maria de Banyoles.
· Baptismes, matrimonis o qualsevol altre tema que us pugui interessar.
			 Telèfon 626 220 274

Les flors de l’àvia
Un home agafava cada dia l’autobús per anar a treballar. Una àvia també hi pujava, s’asseia, obria una bossa i al llarg del trajecte anava llençant quelcom per la finestra. Sempre
feia el mateix. Un dia, intrigat, l’home li preguntà què era el què llençava per la finestra.
- Són llavors, digué l’anciana.
- Llavors... de què?
- De flors. És que miro a fora i està tot tan buit! M’agradaria 		
poder veure flors al llarg del camí.
- Però les llavors cauran damunt l’asfalt, els cotxes les esclafaran, se les 		
menjaran els ocells. Creu que les seves llavors germinaran arran del camí?
- Segur que sí. Per més que algunes es perdin, alguna
amb el temps brotarà.
- Però els costarà créixer. Necessiten aigua.
- Jo faig el que puc. Ja vindran dies de pluja!
L’home pensà que l’anciana havia perdut un xic el cap.
Uns mesos després, aquell home mirant per la finestra, veié el camí ple de flors. Es recordà de l’anciana, però feia dies que no la veia. Preguntà al conductor:
- I l’àvia?
- Ja fa un mes que és morta.
- Les flors han brotat, sí, però de què ha servit la seva feina? No ha
pogut veure la seva obra.
De sobte esclatà una forta rialla d’un nen petit. Una nena assenyalava entusiasmada les
flors.
- Mira, papa, mira quantes flors!
Diuen que aquell home, des d’aquell dia, viatja de casa a la feina amb una bossa plena
de llavors.
Un amic em diu: ”cada vegada enyoro més aquells homenatges a la tercera edat”.
Com mai, avui molts avis i besavis, des de la seva fragilitat, amb els seus estalvis i malvivint si cal, són el salvavides de fills, néts... Com a contrapartida, no sempre troben el
reconeixement i el suport humà que es mereixen. Aquest sentiment d’ésser “utilitzat”
el podem identificar en altres camps com el laboral o la vida social. Llavors sorgeix una
pregunta: ¿Val la pena mantenir l’estimació i la gratuïtat en aquestes circumstàncies?
Només un cor d’infant pot creure en impossibles i aquest és el d’aquelles persones
que, amb llàgrimes als ulls davant la ingratitud, no es resignen sinó que mantenen la
dignitat i la mà estesa. Podríem recrear una nova benaurança: “Feliços aquells que
saben donar sense recordar-t’ho i rebre sense oblidar-ho”. Raoul Follereau ho tenia
molt clar: “Tot l’amor que sembrem tard o d’hora florirà”.

A l’escola,
llegim!
Enguany el projecte de l’escola Bora Gran
va sobre la lectura. Tenir un bon hàbit lector és cabdal en l’educació dels infants,
perquè facilita la seva emancipació, possibilita l’accés al coneixement i és font
de plaer i d’emoció. Per aquests motius,
l’equip de mestres ha continuat amb les
activitats engegades a l’inici de curs i n’ha
posat en marxa altres de noves.
Nens, nenes, mares, pares, avis, àvies...
tothom ha pogut observar que s’ha creat
a l’entrada de l’escola un espai per a dife-

rents activitats relacionades amb la lectura.
En aquell moment aquest espai no tenia
nom, però a través d’una votació l’alumnat
va decidir anomenar-lo “El sofà de Bora
Llibres”. I tot seguit, els alumnes de cicle
superior van dissenyar-ne el rètol identificatiu.
Per omplir-lo, la Biblioteca Municipal de
Banyoles proporciona llibres cada mes i
així es pot disposar de diferents exemplars
per llegir en silenci, en veu alta, fer recerca
d’informació...

El club de lectura
del cicle mitjà i superior

Nathalie Pons visita l’escola

ENSENYAMENT

Xerrada per incentivar
la lectura a casa
A mitjan febrer, Sandra Masdevall, mestra
i assessora LIC (Llengua, Integració i
Cohesió Social) del Pla de l’Estany, va
oferir a l’escola una xerrada adreçada a
les famílies, amb el propòsit de donar
pautes, consells i recomanacions lectores
que serveixin per apropar la lectura
als nens i nenes d’una manera lúdica i
funcional.

Aquest segon trimestre, l’alumnat i les
mestres d’aquests dos cicles han estat
fent tertúlies literàries sobre dos llibres
molt coneguts: El noi del pijama de
ratlles (cicle superior) i Viatge al país dels
Lacets (cicle mitjà). Aquestes trobades
han servit per fomentar l’hàbit lector i el
diàleg. A més, han sortit reflexions molt
interessants que han permès tractar
temes diversos, tant emocionals com
històrics.

L’escriptora infantil i juvenil Nathalie Pons va venir a visitar l’escola a finals de febrer. Els
nens i nenes de P5 i del cicle inicial van poder escoltar com llegia algun dels seus contes
i històries. L’alumnat va participar tot fent-li preguntes sobre la seva feina i, en acabar,
l’autora els va dedicar alguna de les seves obres. Ara, els alumnes poden gaudir d’aquests
llibres a les seves aules.
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ENSENYAMENT
Participació a
concursos literaris

Com és habitual, els alumnes de l’escola
han participat en diferents certàmens
literaris, com ara el “7è Premi Sambori
Òmnium 2013” (2n, 4rt i 6è de primària) i
el “XXX Certamen Literari Comarcal Alzina
Reclamadora” (cicle mitjà i superior).
Per prendre’n part, l’alumnat ha hagut
d’escriure una obra de temàtica lliure i
creació pròpia.
Cal destacar que l’Isaac Pérez, de 2n, ha
quedat finalista del Premi Sambori amb El
conte escombraries, i ara passarà a la fase
següent, que engloba centres de tot Catalunya. Molta sort!
Al Certamen Alzina Reclamadora també hi
ha hagut un finalista serinyanenc: en Joan
Ramon, de 4rt, que ha obtingut un segon
premi amb un conte encadenat titulat El
viatge de la gota de suor. Moltes felicitats
a tots dos pel que heu aconseguit!!!

ENSENYAMENT
I per acabar, concurs
de dibuix

L’activitat de cloenda d’aquest projecte
serà un concurs, en el qual tots els nens i
nenes de l’escola hauran de fer un dibuix
inspirat en les activitats de lectura fetes
al llarg del curs. El treball guanyador serà
la portada del dossier informatiu que
rebran les famílies el proper setembre. Els
millors dibuixos de cada curs s’exposaran
al passadís de l’escola, a partir del 21 de
maig..

La Diada de Sant Jordi

Enguany la diada de Sant Jordi va girar
entorn la Joana Raspall, amb motiu del
seu centenari. A les aules s’ha treballat la
seva vida i la seva obra i també s’ha fet
una Assemblea Literària, per retre-li un
petit homenatge a través d’un powerpoint,
preparat per l’alumnat de 6è. També
hi va haver un reconeixement a l’Isaac
Pérez, finalista en el premi Sambori i, tot
seguit, es van llegir els poemes escrits per
celebrar el dia del llibre i de la rosa. L’acte
va acabar tot cantant una cançó que van
compondre els nens i nenes de l’escola.

El dia 29 de gener tota l’escola va celebrar
l’Assemblea de la Pau amb diferents
activitats. D’entrada es va escoltar el conte
El senyor Guerra i la senyora Pau, de Joan
de Déu Prats. Més tard, els alumnes de
sisè ens van explicar quin significat té per
a ells “el Dia de la Pau” i, tot seguit, es va
passar un vídeo de la cançó El món seria.
Uns dies abans, amb el mestre de música
s’havia fet una adaptació d’aquesta cançó
i cada classe va inventar una estrofa.
Alumnat i mestres van acabar cantant-la
tots junts i va quedar d’allò més bé!
Per finalitzar, l’alumnat de sisè va repartir
uns colomets fets de paper per a què cada
grup escrivís un missatge sobre la Pau. I a
l’entrada de l’escola es va posar un mural
amb mandales. Tot plegat va ser molt divertit.

Audicions i teatre en anglès

Conèixer millor la
Biblioteca de Banyoles

Des de l’inici del curs i fins al març, els
nens i nenes de l’escola han fet un seguit
de visites guiades a la Biblioteca Municipal
de Banyoles. L’objectiu principal d’aquesta
sortida ha estat donar a conèixer el seu
funcionament i els seus serveis: àrea
infantil, sala de lectura i de connexió
a Internet, secció de publicacions
periòdiques, ús del catàleg... Esperem que
a partir d’aquesta activitat l’alumnat utilitzi
molt més la biblioteca, espai de cultura,
lectura i lleure.

L’Assemblea de la Pau

1er Premi - Laura C

2on Premi - Farah F

Al llarg de tot el mes de març, l’alumnat
de l’escola va poder gaudir de diferents
audicions musicals a l’Auditori de l’Ateneu,
a Banyoles. És una activitat en la qual
cada any participen tots els cursos, ja que
sempre s’ha valorat molt positivament,
tant pel contingut de les audicions com
pel format. Les obres que es van escoltar
són les següents: Capsa de curculles
(Educació Infantil), De bracet (Cicle
Inicial), En Sebastià i el petit músic savi
(Cicle Mitjà) i Petita història dels inicis del
jazz (Cicle Superior).

A part, també van anar al teatre a veure
una obra en anglès. L’obra escollida va ser
Tarzan i la mainada la va seguir molt bé,
ja que prèviament s’havia treballat molt el
vocabulari a l’aula. Fins i tot alguns alumnes
van pujar a l’escenari i van participar molt
activament en la representació.

Xerrada-taller sobre el
mosquit tigre

Els alumnes de 5è i 6è van començar el
tercer trimestre amb una activitat molt interessant: un tècnic del Servei de Control de
Mosquits va oferir-los una xerrada-taller sobre el mosquit tigre. Els va explicar què és,
quin és el seu cicle de vida, quins ambients
són els més favorables per al seu desenvolupament o com evitar-ne la reproducció. A
més, els va ensenyar a identificar les larves
i els exemplars adults i el va explicar quines

són les mesures que cal prendre per evitar-ne la proliferació.
Però l’activitat va més enllà, perquè aquests
nens i nenes faran de biòlegs, ja que hauran de recollir mostres d’aigua estancada
en diferents indrets de Serinyà. Això ajudarà a saber si al nostre poble tenim aquest
tipus de mosquit.

Hem conegut el
Follet Verdet!

El Follet Verdet ens va enviar una carta
perquè l’anéssim a buscar al seu bosc.
Pel camí ens va deixar pistes per poderlo trobar. Quina sorpresa quan el vam
veure!!! Tots cridàvem: “Follet Verdet,
som aquí!” Ens va explicar que viu dins
un bolet, que ajuda les flors a sortir, que
es pot tornar petit, que és amic de tots
els animals i que no li agrada gens que
s’embruti el bosc.

EL RACÓ DE L’AMPA
Sortides en família
Durant els primers trimestres del curs, l’AMPA ha organitzat unes sortides en família. Com en el curs passat, unes quantes famílies van
assistir a les sessions del Festival Internacional de Circ de Figueres.

Festes populars
Com ja és tradicional, l’AMPA va organitzar el Carnestoltes del poble. La festa va començar amb una cercavila molt lluïda pels carrers del poble i va continuar amb una gran xocolatada i el ball amb la discomòbil. Una carrossa amb una biblioteca gegant va acompanyar
la cercavila i va anar escampant els personatges dels seus llibres per tot arreu. La festa es
va cloure amb un sopar al pavelló.

Tallers de Setmana Santa
Un any més l’AMPA va organitzar uns tallers per a tota la família durant els dies de Setmana Santa. Els tallers van girar al voltant d’algunes tradicions d’aquests dies de festa: els brunyols, els ous de Pasqua i les mones. A més, aquest any hem introduït la decoració de
magdalenes amb fondant, una pasta de sucre i colorant.

Sant Jordi
L’AMPA va instal·lar una parada de venda de roses i de llibres a l’entrada del poble. Durant el matí la parada va rebre la visita dels nens
de l’escola, que van triar llibres per a les biblioteques d’aula. A la tarda, moltes famílies van aprofitar la sortida de col·legi per proveir-se
de llibres per a casa. L’AMPA va regalar un punt de llibre dibuixat pels nens de tots els cursos de l’escola a les persones que es van
acostar a la parada a comprar llibres. El bon temps va fer que la jornada fos un èxit i que ben aviat s’exhaurissin les roses.

3er Premi - Ivette E

Casal d’estiu
L’AMPA ja està preparant el casal d’estiu d’enguany. Com cada any, es presenta ple de propostes engrescadores i divertides per a tots
els nens, tant els grans com els petits: tallers, passejades, piscina...
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Serinyà és, un cop més, el punt i final
de la Copa Gironina de BTT

El patinatge de Serinyà

Més de 200 ciclistes van disputar les proves dividides en dos circuits pel voltant del municipi
El segon cap de setmana de novembre,
Serinyà va rebre la darrera prova de la
Copa Gironina de BTT 2012 organitzada
pel Club Ciclista Serinyà. La cursa, que celebrava la seva desena edició, havia passat
prèviament per Bescanó, Quart, Hostalric,
Sant Martí Vell, Amer, Castell d’Aro i Tossa
de Mar.
Més de 200 ciclistes en totes les categories van disputar aquesta prova, que constava de dos circuits: un de 32 quilòmetres
de longitud al voltant del municipi, passant
pel riu Ser i el puig Hortós; i un de més curt
(23 quilòmetres). El guanyador del circuit
llarg va ser Christian Collado (Grupo Esteve), que va acabar d’assegurar el seu domini dins la categoria Elit i va imposar-se,
també, a la Màster 30. Pel que fa a la categoria Júnior va guanyar Sergi Oller (CC Celrà), mentre que Albert Mendoza (Tràfach
Bikes) arribava el primer en Sub-23. En la
categoria femenina, es va imposar Josefina
Masferrer de l’equip AE Matxacuca. D’altra
banda, al circuit de 23 km va proclamar-se

vencedor Jordi Quintana (Chain Reaction)
de Porqueres, que havia guanyat 7 de les 8
proves de la competició.

Enguany, s’hi han inscrit 50 participants
més, fet que anima a seguir treballant per
incentivar l’esport sobre dues rodes.

L’èxit de participació de l’any anterior havia
animat l’organització a repetir l’experiència.

Pare i filla pesquen una medalla de bronze
al Campionat d’Espanya mixt de Santa Amalia

Ens complau informar-vos que el Club
Patinatge Serinyà, des del gener passat,
forma part d’una cooperació en comú de
quatre clubs del Pla de l’Estany. El C.P.A
Cornellà, C.P.A. Banyoles, C.P. Serinyà i
C.P. Fontcoberta treballen conjuntament
per tal de compartir entrenadors, pistes i
tenir un projecte conjunt consolidat.
El mes de desembre, els quatre clubs
vàrem representar amb un gran èxit els
“Pastorets sobre rodes” i ens complau
destacar les diferents activitats que hem
dut a terme les darreres setmanes amb
una gran acceptació per part dels nostres
patinadors i patinadores:

· 9 i 10 de març: participació en el XII Criterium Maresme, organitzat pel Club Artístic Mataró.
· 23 de març: el Campionat Comarcal de Patinatge Artístic al pavelló de Fontcoberta, organitzat per C.P. Fontcoberta
		i el Consell Esportiu del Pla de l’Estany.
· Setmana Santa: al pavelló de la Draga de Banyoles, l’equip tècnic ens adelitava amb entrenaments compartits amb el
		reconegut entrenador italià Simone Fraietta.
		
· 19 i 20 d’abril: tecnificació amb una col·laboradora de la Federació Espanyola de Patinatge i reconeguda entrenadora
		internacional, l’italiana Monica Delli.
Tot i més amb una idea única: acostar l’esport als nostres joves i que la convivència amb les persones que gaudeixen del patinatge
sigui enriquidora.
Us convidem i us animem a què, el proper 10 de maig, us acosteu al pavelló de Serinyà per gaudir de l’exhibició de patinatge
amb motiu de la Festa del Roser. Tampoc no us podeu perdre el Campionat d’Espanya en la categoria cadet, que organitza el
C.P.A. Cornellà al pavelló de la Draga de Banyoles el 21 i 22 de juny. Tota la junta organitzativa, amb l’equip tècnic, els patinadors i
patinadores i els pares i mares, esperem que sigui un èxit esportiu i que la importància de l’esdeveniment a la comarca i província
sigui una bona oportunitat per gaudir, tots plegats, d’un gran nivell dins aquesta modalitat del patinatge.
I com sempre, podeu trobar-nos cada dilluns i cada divendres al pavelló de Serinyà, de les 17.30 a les 18.30 h, per rebre tota la
informació que necessiteu.
Què passeu una molt bona Festa del Roser!

La serinyanenca Laia Vinyals, juntament
amb el seu pare, Joaquim Vinyals, van
aconseguir, el mes de març passat, la
medalla de bronze en el Campionat d’Espanya celebrat a Santa Amalia (Badajoz),
dins la categoria mixta de pesca esportiva.
Pare i filla van competir, també, en la darrera edició de la Copa Milo per parelles
de Tarazona (Saragossa), en la qual es
van classificar en setzena posició. Pel que

fa a la categoria individual, Laia Vinyals
es va classificar en cinquena posició, d’un
total de 68 participants.
La rutina esportiva de la Laia està plena
d’anades i vingudes a competicions d’arreu, però també té temps per participar
en diversos concursos de pretemporada
per tal de mantenir-se en plena forma.
Entre els més recents, en destaca el concurs especial de pesca celebrat a Auch
(França).

La Junta

L’Escoleta fa
un bon paper

Pocs mesos després de la seva creació,
l’Escoleta, els petits del F.C. Serinyà,
ha començat a jugar partits amistosos.
L’equip, que no participa en cap lligueta,
està format per 10 jugadors d’entre 3 i 6
anys que cada dia ho fan millor. La progressió dels nens s’ha fet evident en una
trobada que va tenir lloc a Porqueres,

en la qual es van enfrontar enfrontat a
diversos equips de la comarca, i també
van fer un bon paper davant el Tortellà i
el Fontcoberta. Els entrenaments es fan
cada dimarts, de 5 a 6 de la tarda, amb
Pep Morillo, Zakariae Ben Kacem i Àlex
Ferrer, que també estan fent molt bona
feina.
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JOAQUIMA PARELLA, JUBILADA I VEÏNA DE SERINYÀ

“Ara que tinc temps, puc dedicar-me
a fer les coses que m’agraden”
La Joaquima Parella, la Quimeta, va
nèixer a Serinyà fa 72 anys. Casada
amb en Joan Masdemont, és mare
de dos fills (en Vicenç i en Joan)
i àvia de la Judith i la Marta. Després de passar-se la vida treballant
a pagès, la Quimeta dedica ara el
seu temps lliure a fer moltes activitats: col·labora activament amb el
Casal d’Avis, ensenya a tothom que
vulgui aprendre a fer labors i pren
part en la majoria d’iniciatives populars de Serinyà. La Quimeta no
para quieta.

Vostè té fama de ser una dona molt
activa...
És que he treballat molt tota la vida i
estic acostumada a moure’m. Nosaltres
hem fet de pagès i hem tingut bestiar
(vaques, porcs, gallines...) i això lliga
molt. A més, la casa, el marit, els fills...
He tingut poc temps lliure. I ara que
estic jubilada puc dedicar-me a fer les
coses que m’agraden.
I quines són les coses que li agraden?
(Riu...) De petita m’agradava molt cantar,
ballar i sempre estava preparada per
recitar versos. M’agrada molt la poesia.
M’aprenia els poemes, encara que
fossin llargs, i els recitava per les festes
del Roser. Encara me’n recordo de
molts. Jo ja tenia aquest esperit de fer
moltes coses...
Com va començar la seva afició per les
labors?
Jo he cosit tota la vida a casa amb la

meva àvia, que em va ensenyar a fer
ganxet, punt de creu i mitja. Abans era
una cosa molt habitual i fèiem jerseis,
bufandes, mocadors...
Ara és vostè qui n’ensenya...
Sí. Cada divendres ens reunim a Can
Xerric amb gent de totes les edats.
Et trobes amb una noia jove que vol
aprendre a fer mitja per teixir-se un jersei.
Unes altres estan més interessades en el
ganxet o el punt de creu. Et fan preguntes
i els ensenyes allò que t’han ensenyat a
tu.
Què li sembla el nou local?
Molt maco. I ja que s’hi està tan bé i tenim
tant d’espai, animo tothom a participar
en les activitats que s’hi organitzen. Que
vinguin, que ens ho passem molt bé!
Vostè és l’autora de l’escut de Serinyà fet
amb punt de creu que està penjat a Can
Xerric. Com va sorgir la idea?

Jo el vaig cosir, però va ser una feina
d’equip. Amb en Josep Collmalivern,
el president del Casal d’Avis, ja feia
temps que es parlava de tenir un detall i
finalment es va pensar en fer un quadre.
La M. Àngels Ruiz va dibuixar l’escut i
amb la Maria Banal vam anar a comprar
els fils. El vaig fer a l’estiu, tranquil·lament,
pensant en la inauguració de novembre.
I un cop el vaig acabar, en Josep se’n
va cuidar d’emmarcar-lo. Per tant, hi va
prendre part molta gent!
Vostè també és una persona habitual a
les caminades populars...
També m’agrada molt caminar. Camino
cada dia: sola, amb una amiga, amb
les veïnes. Ara anem cap a una banda i
l’endemà cap a una altra... I les caminades
que s’organitzen al poble estan molt bé.

