Accèssit d’educació infantil: Gina Valverde

Salutació
-3Rosa Vestit i Villegas
Alcaldessa de Sant Quirze de Besora

És Festa Major, és la nostra festa!
La Festa Major, com cada any, arriba amb un bon grapat d’activitats perquè tothom pugui gaudir
d’aquests dies de disbauxa. Són jornades durant les quals els santquirzencs i santquirzenques
sortim al carrer més que mai i retrobem tots aquells veïns que durant l’any amb prou feines veiem.
Són dies, doncs, per fer poble, gaudir al
màxim i tractar d’aparcar les preocupacions
que tenim durant tot l’any. Dies, per cert,
que són possibles gràcies a la feina de la Regidoria de Festes, la Comissió de Festes, la
Comissió de Jovent Nem Tard i a l’esforç
que fan les entitats i moltes persones desinteressades del nostre municipi.
A tots ells volem agrair aquesta passió que
posen per fer-ho possible, ja que sense ells
la Festa Major no seria un èxit.
Per la nostra part hem posat tot el nostre cor
per fer que aquesta sigui una Festa Major
participativa de tots i totes, plena de color i
alegria. Trobareu petits canvis respecte a edicions anteriors que esperem que us agradin,
però la mateixa essència de sempre.

Us convido a mirar aquest programa que teniu a les mans; tots parlem de medi ambient, donat
que, després de tants anys, aquest passat novembre vàrem inaugurar l’estació depuradora
d’aigües residuals.
Estic convençuda que els escrits us interessaran i, a més, trobareu tot allò que us agradi i us faci
participar de la Festa.
Des de l’Ajuntament us animo a gaudir d’aquesta Festa Major amb els vostres familiars i amics.
Finalment, demanar-vos que participeu als diferents actes programats, ajudeu-nos a fer el nostre
estimat poble més gran.
Recordeu, sobretot, que gaudir al màxim no està en contradicció amb cuidar els espais públics del
nostre municipi i respectar el descans dels veïns. Demostrem que som un poble cívic i respectuós!
En nom meu i de tot l’Ajuntament:

Només és Festa Major un cop l’any, que tinguem tots,
una molt bona Festa Major!

Santquirzencs i santquirzenques,
benvinguts a la festa
-5Comissió de Festes

Santquirzencs i santquirzenques:
Sembla que fos ahir i ja ha passat gairebé un any de la nostra festa més preuada, i el proper 16
de juny, a Sant Quirze de Besora tornem a tenir Festa Major.
Per aquestes dates, el nostre poble ja comença a respirar el bon temps i això és sinònim de dies
de xerinola, festa, gresca i murga. Són uns dies plens de música, ball, humor, focs i molts actes
per a tothom.
Aquest any, el tema principal del programa de la Festa Major és el medi ambient. És un tema que
a tots ens afecta i que tots l’hem de respectar i cuidar. Respectar l’entorn que ens envolta és un
deure que no hem d’oblidar mai.
Així doncs, gaudiu de totes les activitats que us hem preparat. No us les podeu perdre!

Benvinguts a la
Festa Major!!

Honor i glòria a Sant Quirze..
Visca la nostra festa,
visca la Festa Major!
-7Comissió de Jovent Nem Tard

Joves i rejovenits, ja la tenim aquí! No parlem de la declaració de la renda, ni del final d'avaluació,
sinó que parlem de la nostra Festa Major! Ja s'acosta la festa, la disbauxa, els crits de la canalla,
la ballada de gegants, el ball a la plaça i les atraccions dels petits, on deixarem la setmanada.
Ja sabeu que a Sant Quirze tenim una mica de tot i de tot el millor. I mentre la gent gran es
retroba explicant batalletes d'abans; amb això els músics, tot impacients, esperen que se'ls
faci cas per començar les sardanes, i la canalla juguen i es foraden els pantalons nous acabats
d'estrenar, nosaltres, el jovent, donarem vida a una nit pausada, estimularem sentits i amistats,
i tirarem focs artificials invisibles. Farem soroll mut i remourem Sant Quirze des de dins.

Hem nascut aquí, som d'aquí i ens encanta dir-ho!
Creem el nostre tros de poble, gaudim el poble, fem poble!
Ajuntem-nos! I que el dia passi a la nit i altre cop al dia. Que les hores vagin de pressa i que arribi la
festa. De nou tindrem hereu i la pubilla, la nostra representació de maduresa i serenitat..., ejem, ejem!
O això és el que pretenem.
Només ens queda dir-te: baixa al carrer, a
trobar-te amb la gent, la teva gent i balla al
ritme del seu moviment. I potser en algun
racó sents una veu amiga; si vols, deixa-li que
et robi un petó per no oblidar aquesta Festa
Major. Que tenim ganes de Carpa Jove,
d'una nit on els gats criden a la bona música
i t'empaiten les espurnes del correfoc.
Geganters, sopars i gresca a les taules, rialles, crits i alegria sota una nit estrellada!

Un record dels rectors i
vicaris recents del
nostre poble
-9Parròquia

Un altre any hem arribat a la Festa Major, la gran festa en honor dels nostres sants patrons sant
Quirze i santa Julita. Donem-los gràcies per la seva protecció sobre el nostre poble durant tot
aquest any des de l’anterior celebració.
L’any passat parlàvem d’aquests sants dels que el nostre poble duu el seu nom, especialment del
nen Quirze, que és inseparable de la seva mare Julita, màrtir per la fe com ell i conjuntament amb
ell. Tot uns testimonis i models.
En aquesta ocasió podríem fer memòria dels rectors que ha tingut el nostre poble i que encara són recordats per la gent gran i, en molts casos, també per la jove i que en tot cas formen part de la nostra història.
Així, el 21 d’abril de 1948 va arribar com a rector de St. Quirze, mossèn Joan Plans Casals, d’Alpens,
que ho va ser fins a la seva mort en un accident el 19 de març de 1973. Ho va ser durant 25 anys.
En qualitat d’ecònom va ser nomenat Joan Raurell Farràs el setembre de 1973, que ja era vicari a
la parròquia, càrrec que va tenir fins l’estiu de 1977, en que va ser traslladat, havent-ho sigut 4 anys.
El setembre de 1977 va entrar com a rector Joan Plans Sayós, també d’Alpens però sense relació
familiar amb el seu homònim, que ja havia estat vicari al poble abans i que va exercir aquesta
funció fins el maig de 2001, en què va obtenir la jubilació canònica. Va estar-hi 24 anys.
El juliol de 2001 entrava com a rector Joan Casas Griera, missioner molts anys a Rwanda, que ho
fou fins l’any 2004, quan fou anomenat vicari episcopal del bisbat de Vic, va ser-ho en total 3 anys.
Francesc Chia Segura fou rector durant un any del nostre poble del juny de 2004 al juny de 2005,
quan fou traslladat de rector a la parròquia del Remei de Vic.
Finalment el 22 de juny de 2005 iniciava el seu ministeri de rector Francesc Xavier Coll i Ferret,
fins a la seva jubilació atorgada el 20 de juny de 2014, quan hi portava 9 anys, si bé, segons és

costum, va seguir exercint fins a fer-se efectiva la seva substitució a l’octubre del mateix any, a
l’entrar el qui això escriu.
Tots ells rectors ben recordats, que van batejar, donar la primera comunió, casar i oficiar en els
funerals de molta gent del poble, a més d’exercir la resta del seu ministeri sacerdotal i pastoral.
No quedaria completa aquesta exposició si no parléssim dels vicaris, sacerdots ajudants del rector,
que n’hi va haver molts, alguns dels quals, com queda dit, van exercir més tard la direcció de la
parròquia, com el mateix Joan Plans Sayós, vicari des del 1949 fins l’any 1951 en què fou traslladat.
Ramon Roca Sallas va ser vicari a St. Quirze des del 1952 al juliol de 1954, en què entrà com a
vicari Joan Freixanet Mas, que ho va ser fins el 1955. També hi va estar durant un any Josep Ubach
Estrada, del 1955 fins el 1956.
Francesc Basora Miralles, que actualment fa alguns serveis religiosos al nostre poble, va estar destinat com
a vicari des de l’agost de 1956 fins el maig de 1957 en què ho va haver de deixar per malaltia, i en aquesta
data entrà Manuel Pladelasala Orri, fins el novembre de 1959 en què el va substituir Enric Vives de la Cortada
Tatjé fins el maig de 1961, quan el vicari del poble va passar a ser Josep Morales Lozano fins l’estiu de 1964.
Des de l’estiu de 1963 va ser primer co-vicari
i més tard vicari Jaume Carbonell Suriñach
fins la tardor de 1969 en què va entrar com a
tal Joan Raurell Farràs, que ho fou fins a ser
nomenat rector el 1973, com queda dit. Tots
ells també molt recordats pels mateixos motius citats pels rectors, dels que eren ajudants. Després ja no n’hi hagueren, de
vicaris, quedant el rector sol.
Feta aquesta mirada al passat recent i a la
tradició cristiana del poble, només queda
desitjar des de la parròquia una...

Bona Festa Major i que l’ajut,
guia i protecció dels nostres
sants patrons Quirze i Julita
ens acompanyi sempre!

Retorn al passat
-12Antònia Soler i Ginebra

Hola, convilatans: ja tornem a ser a la Festa Major i, enguany, recordarem vehicles i marques
conegudes, fins i tot, amb una mica de nostàlgia.
Començarem amb cotxes. El més emblemàtic, i el primer que es varen poder permetre les famílies
de classe obrera, va ser el Seat 600, que es va començar a fabricar a Barcelona l’any 1957 i fins el
1973. Si bé era un quatre places, abans això no es tenia en compte, i era normal veure un 600
amb tota la família a dins, tant si eren cinc com sis, amb la baca carregada, i sense cinturó de seguretat (perquè no existia), anant a la platja o a la muntanya.
Aquest famós cotxe, que a Itàlia era Fiat i no va tenir tanta acceptació, va ser com el substitut del
Biscuter, que era com una moto amb quatre rodes, descapotable i de color platejat, molt lleuger,
i crec que ni tan sols tenia marxa enrere, perquè el feies moure empenyent una mica.
Personalment, en aquella època, el meu favorit era el Renault 8, sobretot el model TS, que
es fabricava únicament
amb els colors blau elèctric i groc fort. Té (perquè
encara en volten) línies
harmòniques i un soroll
molt característic.
El Citroën 2 Cv era un
cotxe senzill que va tenir
molt d’èxit, i se’n varen fabricar més de cinc milions
d’unitats. Encara en corren.
Sobre motos, recordo les
Sanglas, que portaven el

cognom dels dos germans
catalans que la van inventar.
El seu soroll sec i potent la
distingia de les altres i, quan
en passava alguna, es feia
mirar. Va ser la moto que
usava la guàrdia civil de trànsit, l’exèrcit, la Creu Roja...
La Montesa i la Bultaco
eren bones eines, però les
discrepàncies dels socis
que havien fundat la fàbrica, Pere Permanyer i
Xavier Bultó, varen acabar
separant

l’empresa.

El

1985, dos companys que tenien una botiga de motos, varen començar a fabricar models per
trial i enduro, amb la marca Gas Gas. És així com Jordi Tarrés i, més tard, Laia Sanz, han guanyat
diversos campionats del món.
La Vespa, amb les seves formes arrodonides i l’espècie de paravent que protegia les cames, va
tenir molt d’èxit els anys 50 i 60. Tant la portaven les noies amb faldilla com els capellans amb
sotana. L’única pega era que no passava dels 80 quilòmetres per hora. Més tard, el Vespino i la
Derby Variant, que eren motos, més que tot, pel jovent.
Canviem de registre: per anar a peu i ben calçats, molts homes per diari portaven xiruques, que
també eren imprescindibles per als excursionistes. La mainada, tant nens com nenes, solien portar
sabates Goril·la, que eren molt bones, marrons i amb cordons. Anar amb mitjons blancs era el
complement ideal per dur amb l’uniforme blau marí que portàvem a les monges.
La famosa Wamba Pirelli era d’una gran qualitat. De lona amb sola de goma, la fabricaven a Vilanova
i la Geltrú en una empresa especialitzada en productes de cautxú. Feien cables, pneumàtics, mànegues, bosses d’aigua calenta... Ara la marca és de Nuevo Milenio, que també fabrica les populars
Victoria, i han adaptat nous models de cara al jovent; tot i això, la clàssica encara la fan.
Ara toca joguines. Fa 110 anys, un senyor de Liverpool, Frank Horndy, va inventar unes peces
metàl·liques foradades que s’unien amb un simple tornavís. Primer tenia un nom molt complicat,
però al 1907 va registrar l’invent i així va néixer Meccano, que va ser tot un èxit i actualment encara
existeix, amb els colors de sempre: verd i vermell.

El Lego va començar a fabricar-se en fusta a Dinamarca, perquè el seu inventor era fuster i, el 1934, va
registrar una empresa per fer joguets. Fins el 1947 no va arribar el plàstic a Lego i, avui en dia, fa les
delícies de nens i pares. Són peces petites, s’hi pot muntar de tot: parets, grues, elevadors, camions...
El mateix passa amb el Playmobil, que és un joguet etern. Tothom coneix els ninotets de 7 cm d’alçada,
que s’aguanten drets i porten un munt d’accessoris. Primer se’n deien Famobils, perquè els comercialitzava Famosa, la casa de les nines “que se dirigen al portal”: Nancy, Nenuco, Barriguitas...
Bé, tot això és fantàstic, però per mi el record de jugar al carrer a corda, palet, bales i, fins i tot, a
obrir portes de botigues perquè ens empaités el botiguer, no té preu.
Els electrodomèstics van ser una revolució a principis dels 60. Les primeres rentadores que jo
recordo (a casa la teníem), va ser agafar el safareig, que era bastant gran, i fer-ne tres parts com
unes parets de dalt a baix. Una era ben quadrada i no sé de quina manera s’instal·lava el motor
amb turbina. El cas és que allà s’hi rentava la roba per etapes i, la resta, s’hi esclaria.
Les màquines Otsein i Edesa, entre d’altres, també fabricaven rentadores amb turbina, més
tard amb tambor, però no centrifugaven, i s’havia d’esclarir a mà. I, per fi, la primera rentadora
automàtica, fabricada a Espanya, que va ser la Bru.
La nevera elèctrica, i més tard el congelador, van ser els invents més pràctics per conservar els
aliments. Es va acabar el transport de gel amunt i avall que anava amb uns blocs grossos i era
imprescindible, sobretot a les peixateries, que en venien a trossos als clients.
De la televisió recordo que a Sant Quirze de Besora (com a tots els pobles) només en tenien els bars
i hi havia únicament una cadena: TVE. Quan algun particular es va poder permetre comprar-se una
tele, l’ensenyava als amics i veïns, i gairebé era obligat oferir-la per si volien mirar algun programa,
però això no va durar gaire perquè de seguida la va posar tothom.
Per anar acabant, i com a curiositat, es veu que molts fabricants tenen tendència a fer servir la
lletra X per posar nom als seus productes. Alguns exemples: Gorotex, Duralex, Moulinex,
Monix, Kleenex, Sanex, Atrix,...

Bona Festa Major i bon estiu a tots!

De verds exultants
-16Teresa Granados

Hi ha una drecera que mena al riu i on s'albiren els revolts que amunteguen les restes de les seves
crescudes. Meandres de pensaments al voltant d'allò que bandegem i que retorna a la natura, no
pas de manera agraïda.
A voltes la pluja revifa el cabal i el plec de brutícia empeny el corrent... I ara que tot és indici, depurar ha esdevingut una realitat. Al capdavall, no era això, una il·lusió, una fita, retornar a l'aigua
la vida, fer-ne un cabal net?
Hi ha un munt de dreceres que menen a llocs sagrats. De Bellmunt als Munts, embolcallant el
poble i guarint-lo del fred dels voltants. Hi ha corriols que descobreixen molins, ponts, torrents,
rieres... I un indret duu a l'altre i una fita te'ls fa més propers.
Que tant si enfiles els plans com si voreges
cingles en processó tot és natura creixent a
cada passa. Curiositat? Admiració. El paisatge que preserves i voldries sempre a prop
perquè l'estimes i en tens cura.

Conscienciats d'aquest entorn de
verds exultants i amb aquest
desig de net i clar embellint els
dies que vindran, la gresca empeny els compassos d'una Festa
Major que somriu perquè som
qui som, perquè els desitjos, els
bons, sempre hi són. Gaudim-ne.

M. Carme Castany

Algunes imatges

A ciutat
-18Josep Checa

A ciutat, la gent sovinteja al carrer
per qualsevol banalitat,
n’hi ha que passegen nens i gossos.
Allà, el febrer passa arraulit,
amb el Carnestoltes
per capgirar-lo a glops etílics.
Els aparadors escurcen l’hivern
i la nit tèbia brunz i pampallugueja
com un vell magatzem.
Lluny, però, a trenc de llum gebrada
al fons dels torrents, a les ribes espesses,
entremig dels escabellats canyissars,
les merles lloen el calendari.
Les esquelles embrosten la quietud
així com el balandreig del pinar
i els crits nus i esberlats dels corbs.
No s’entén aquí, tan lluny,
cap altre silenci.

C. Major, 38. Prats de Lluçanès
EDITORIAL: Fem llibres a mida
VINS: Fem tastos personalitzats
INFORMA-TE’N al 93 856 01 11

Benvinguda primavera
-20Joan Carles i Ribas

L’hivern se n’ha anat. Per fí ens ha deixat tranquils i ens hem tret de sobre el fred. És un període
llarg, fosc, trist i monòton, sense característiques que facin alegrar els nostres esperits. Ha arribat,
per tots, l’esperada primavera, que ens aporta molts aspectes interessants i que donen a les nostres
vides una altra forma per moure’ns per tot arreu.
Primer de tot: temperatures que, a poc a poc, van pujant i fan un viure més còmode i, en cert
punt, un diferent i bonic aspecte de vivència que hom pot ben agrair. Dies més llargs amb més
claror i, sobretot, acompanyats per la naturalesa que ens ofereix: arbres curulls de fullam, arços plens
de flors blanquíssimes, flors per tot arreu, pels balcons n’hi ha a pilots.
I què podrem veure si fem una petita excursió pel bosc?
Han nascut flors de tots colors: violetes blanques i blaves, cucuts, també les estimades farigoles
amb el seu peculiar perfum i les ginestes plenes del seu intens groc. I si escoltem amb una atenció
especial… podrem sentir els concerts que ens dediquen els ocells, en particular els rossinyols,
que ens ofereixen un variadíssim repertori d’uns canviants i harmoniosos tons de veus esplèndides
i d’una sensibilitat que remou els nostres sentits.
Tenim al voltant del nostre estimat municipi, un encant de prats curulls d’herba verda i brillant, on
hi pasturen ramats de vaques, vedellets, ovelles amb els seus xaiets… Aquest període ens aboca
a l’estiu, on hi trobarem festes majors i altres esdeveniments, ja que el clima ofereix qualitat per
anar a dormir tard, si convé.
Per nosaltres arriba la nostra Festa Major, que ens omplirà el cor de felicitat, per a tots els bisaurencs, així com també pels veïns i pels qui vulguin veure i seguir els diversos actes, de tot tipus,
que se’ns oferiran. Per tot el que hem dit, us volem manifestar, ben cordialment:

Sigueu benvinguts i que us trobeu bé entre nosaltres!

Accèssit de cicle inicial: Guillem Vilargonter

Programació
Del 5 al 19 de juny

Torneig Social de Festa Major

4t Concurs d'Instagram

Lloc: La Cooperativa.

Penja fotografies de la Festa Major a Instagram
amb l’etiqueta #FMSantQuirze17.
Guanyador: s'anunciarà la setmana següent
de Festa Major a través del Facebook de
l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora.

de Tennis Taula
Hora: a partir de les 4 de la tarda.

Divendres 9 de juny

Premi: una Smartbox i la publicació de la

Tómbola de cloenda de la campanya

foto a la revista El 855.

“La teva compra té premi”

Organitza: Servei de Joventut del Bisaura i
Orís.

Dissabte 3 de juny
2n Torneig Infantil de Festa Major
de Tennis Taula
Lloc: La Cooperativa.
Hora: a partir de les 9 del matí.

Qui presenti dos comprovants de dos establiments diferents de les compres fetes entre
el 5 i el 9 de juny als comerços associats,
podrà fer una tirada en un joc d’atzar amb
premi segur.
Premis: turisme a la zona, abonaments per a
la piscina municipal, àpats a establiments de
restauració i gadgets promocionals.
Lloc: plaça Bisaura.
Hora: de les 5 de la tarda a les 8 del vespre.
Organitza: Associació de Comerciants.
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Programació
Dimecres 14 de juny

Vermut popular

Sorteig de llotges

Hora: a les 12 del matí.

Lloc: Pavelló Municipal.
Hora: a les 8 del vespre.

Dijous 15 de juny
Havaneres amb Cavall Bernat
Lloc: Pavelló Municipal.
Hora: a les 10 de la nit.
Hi haurà rom cremat.

Divendres 16 de juny

Lloc: plaça Major.

Audició de sardanes amb la
Cobla Ciutat de Girona
Lloc: plaça Major.
Hora: a 2/4 d’1 del migdia.

Animació infantil amb
Landry el Rumbero
Lloc: plaça Bisaura.
Hora: a les 5 de la tarda.

Els Reis Mags seguint l’estrella
Punt de trobada: aparcament de la

Missa solemne en honor

Cugulera-Way (finalitza a la plaça Major).

a Sant Quirze i a Santa Julita

Idea: Xavier Martínez i Oriol Marcos.

amb la Cobla Ciutat de Girona
Lloc: església de Sant Quirze.
Hora: a les 11 del matí.

Hora: a les 6 de la tarda.
Organitza: Comissió de Jovent Nem Tard.

Programació
Correfoc amb els

Audició de sardanes amb

Diables de Rocadepena d’Alpens

l’Orquestra Maravella

Punt de trobada: plaça Bisaura.

Lloc: plaça Bisaura.

(acaba a la plaça Major).

Hora: A les 2/4 d’1 del migdia.

Hora: a 1/4 d’11 de la nit.

Sopar de gats i gatetes

Humor i disbauxa “Humor Amarillo”
Hi haurà activitats per totes les edats.

Hora: a 2/4 d’11 de la nit.

Lloc: zona verda Can Guixà.

Venda anticipada: al restaurant.

Hora: a 2/4 de 5 de la tarda.

Organitza: Comissió de Jovent Nem Tard.

Nit de gats amb DJ Cristian,
Orquestra Di-versiones i DJ Cristian
Lloc: Pavelló Municipal.
Hora: a partir de 2/4 d’1 de la nit.

Concert amb l’Orquestra Maravella
Lloc: Pavelló Municipal.
Hora: a les 6 de la tarda.
Preu: 6€.

Ball de gala amb

Dissabte 17 de juny

l’Orquestra Maravella

Animació infantil amb xeringada

Hora: a les 11 de la nit.

i escuma
Cal portar roba per poder mullar i embrutar.
Lloc: plaça Comtessa Ermessenda.
Hora: a les 11 del matí.

Lloc: Pavelló Municipal.
Preu: 6€.

Programació
Carpa jove

Espectacle de Dani i Peyu

Lloc: a la carpa darrera del Pavelló Municipal.

Lloc: Pavelló Municipal.

Hora: a partir de la 1 de la nit.

Hora: a les 6 de la tarda.

Nomenament de l'Hereu i de la Pubilla del

Preu: 8€.

2017, a les 3 de la nit.

Venda anticipada: 6€.

Organitza: Comissió de Jovent Nem Tard.

Diumenge 18 de juny

Concert amb la coral juvenil
Young Bisaura Sings
Lloc: Pavelló Municipal.

Cercavila amb els gegants i
grallers de Montesquiu i els
gegants i grallers de Sant Joan
de les Abadesses
Punt de trobada: plaça Bisaura
(acaba a la plaça Major).
Hora: a les 11 del matí.

Audició de sardanes amb la
Cobla Genisenca
Lloc: plaça Major.
Hora: a 2/4 d’1 del migdia.

Hora: a les 8 del vespre.

Concert amb Pessic de Gospel
Lloc: Pavelló Municipal.
Hora: a 2/4 de 9 del vespre.

Castell de focs artiﬁcials
Lloc: aparcament d'entrada del poble
(davant del restaurant Cugulera-Way).
Hora: a 1/4 d’11 de la nit.

Accèssit de cicle mitjà: Núria Bragulat

Literatura i medi ambient:
uns quants exemples en
la meva obra
-27Pere Martí i Bertran

La Literatura Infantil i Juvenil (LIJ) és un bon mitjà per apropar l’ecologia i el medi ambient a infants i joves.
Des que vaig començar a escriure contes i novel·les per als joves lectors, en vaig ser ben conscient, i per
això de seguida hi vaig destacar aspectes com el respecte pels boscos (Els tresors del bosc, publicat per
Lynx l’any 2005, n’és un bon exemple) i, sobretot, el respecte pels animals, siguin domèstics o salvatges.
Aquest darrer aspecte és tan important i tan present a la meva obra que, sovint, a les escoles que visito
(moltes Escoles Verdes i, doncs, compromeses amb l’ecologia i el medi ambient), els alumnes em pregunten si a tots els meus contes hi surten animals, i no van pas gaire desencaminats, no, perquè els animals
són tan presents a la meva obra que ja apareixen als títols d’una dotzena: En Griset i En Griset aventurer
(Alfaguara/Grup Promotor, 1997 i 2000, respectivament), el nostre gat al llarg de més de quinze anys; Les
tortugues de l’àvia (Cruïlla, 2001) i La tortuga d’en Hans (Barcanova, 2004), una defensa dels animals en
perill d’extinció i, més concretament, de les tortugues mediterrànies; La nena que va pintar els cargols
(Alfaguara/Grup Promotor, 1999), un cant a la diversitat a través de la metàfora dels cargols pintats de
tots colors; Dos ratolins de bosc (Baula, 2004 i 2017), un cant a l’amistat personificada en dos ratolins d’allò
més diferents; En Quim i el grill (Roure de Can Roca, 2014), L’avi ocellaire (Lynx, 2006) i En Roger i el xoriguer (Barcanova, 2009), tres obres ben diferents, però que defensen el dret dels animals a viure en llibertat
i en el seu hàbitat; i encara dos títols per als més petits, escrits en rodolins, que els ajudaran a conèixer i
estimar els animals, siguin salvatges (Animals salvatges, Barcanova, 2015), siguin domèstics (Animals de
la granja, Barcanova, 2017). I val a dir que, tot i que en algunes altres obres els animals no apareixen al
títol, hi són ben presents, com per exemple les aranyes al conte La Mariona Perquès (Lynx, 2009). En conjunt, doncs, uns quants títols per apropar els animals als nostres infants i joves i per fer-los reflexionar
sobre la importància de tenir-ne cura i estimar-los, si
són domèstics, i de defensar-ne la llibertat i la necessitat de no treure’ls del seu hàbitat, si són salvatges.
Els treballs de coneixement del medi que sovint fan
les escoles a partir de les lectures i els debats que es
generen, sigui amb els mestres, sigui amb mi mateix
quan els visito perquè han llegit llibres meus, és la millor mostra, crec, de com la LIJ pot ajudar a fer que
les noves generacions siguin més responsables i compromeses amb el medi ambient, amb la diversitat i
amb el dret a la llibertat de tots els éssers vius.

Els anys passen.. !
-28m.n.m.

Quin goig i quina alegria
Sentíem a la joventut...
Quan arribava aquest dia,
Nostra festa amb plenitud!

Però deixem a part això
Que ja és massa demanar;
I parlem d`altre millor:
Del 855, el sopar!

I els bons records tan bonics
D`aquells balls a l`envelat…!
Les parades i aquells crits,
D`atraccions i convidats!

Vàrem fer-lo fa uns quants dies
Com solen fer-ho cada any;
Amb les bones companyies
I col·laboradors d`enguany.

Ara tot és diferent,
I per més que hi hagi eufòria,
No valorem ara la gent,
Ni l`envelat, ni la nòria!

Una entranyable trobada
D`aquests constants literats,
Que amb voluntat abnegada
Escriuen humanitats!

Hem tingut ja tantes coses…!
Tot passa desapercebut;
I porten espines les roses
Com records, els temps viscuts!

I he recordat una “penya”
Que amb afecció pionera,
Posaven al Rebombori i a la Hogareña
Nostra vocació vertadera

La informàtica a les llars
Acapara a tot el “clan”
I els mòbils ens fan callar
Quan un està dialogant!

Escrivíem amb sentiment
Sense tecnicismes literaris,
Entràvem a tota la gent
sense ordinadors, ni whats diaris!

No és pas que sigui contrària
A aquests avenços, carai!
Però aquesta situació extraordinària
Evita conversar com mai!

Ara tot és diferent,
I els que manteniu això,
És d`admiració sorprenent
I podeu treballar millor!

I així seguint el consell:
“si no pots vèncer l`enemic…”
Ens haurem d`unir a ell
Aprenent el what’s i el tuit!

Però cal un record entranyable
Als fundadors aquells,
I fer-ho avui notable
Els que ho vàrem viure i som vells.

Començant per El Bisaura.
Aquells primers fundadors;
No era l`època d`en Maura
Però que en són mereixedors!

Jo que sóc a l`últim tram
d`aquest món tan esverat,
em pregunto: ai caram,
per què tant havem canviat?

Tant si fos a l`Hogareña
Com també en el Rebombori,
Amb article o ressenya,
Tot ha quedat notori.

Sant Quirze té valors de noble,
Amb cor i sensibilitat;
I amb estructures de roure
Pels sentiments i humanitat!

A tots aquells, homenatge
De record viu i agraït
Que varen deixar imatge
Del seu sentiment escrit!

I progressa cada dia
I als santquirzencs ens honora;
I això és també una alegria:
JA TENIM DEPURADORA!!!

I d`uns anys saltem als altres,
Moltes coses han passat;
Disbarats de totes menes
Tant en poble com ciutat.

Tenim jovent amb guardons
Per l`esport i l`escalada,
Vaja, que són molt bons
I de la nostra contrada!

De lladres i lladronicis
Polítics i dels demés,
I creieu, no son ficticis
I ara no els hi fan res!

Periodistes ben famosos
Treballant a Estats Units;
I científics ben valuosos
Fent experiments inaudits!

I aquest món desordenat
Tranquil·lament veiem passar;
Doncs no hi ha cap governant
Que el sàpiga controlar

I cofois del nostre poble,
Sempre hi ha per millorar;
Però entre tots el farem noble
Si el sabem fer respectar.

El caos ha fet estada
En ciutat i població,
I el respecte a tots agrada…
Però no hi posem atenció!

Em queda per recordar
A tots els que ens han deixat
Que mai podrem oblidar
Pel molt que els hem estimat!

I ens anem tots animant
En festes majors i festetes;
I per altra part destrossant,
Les coses bones i netes!

I acabo aquí i perdoneu;
M`enrotllo i em faig pesada.
Parlant de Sant Quirze, creieu…,
m’hi agafa la matinada!

S`espatlla el pont per diversió
Es fan pintades arreu...!
Com volem que una nació
Es valori amb bon preu?

Solament diré el que resta,
I sabeu que ho faig de cor:
Vos desitjo bona festa
Molta salut i bona sort!

Què hi puc fer,
pel medi ambient?
-31Josep Martínez

Sovint, al reflexionar sobre el medi ambient, tenim la sensació que ben poca cosa hi podem
fer, que és molt amunt, que no ens pertoca, que no és cosa nostra, que no ens afecta, que ja
se solucionarà d'una forma o altra. La realitat, però, és que no ens podem desvincular d'un
tema de cabdal importància per a tota la humanitat. Tenim dues opcions: mirar cap a un altre
costat, o bé prendre consciencia i començar a fer-hi quelcom.
El medi ambient és una oportunitat, una de tantes, que tenim per comprovar el nostre grau de
compromís amb la vida. Ens cal comprendre que en el decurs de la nostra existència, les petjades
que deixarem al planeta tindran una visibilitat i una repercussió que afectarà positiva o negativament moltes generacions futures.
Si bé la tallada descomunal d'arbres de
l’Amazònia, el pulmó del planeta, ens
queda una mica lluny, el que podem fer és
treure'ns la mandra de sobre i denunciar la
gran irresponsabilitat d'uns actes gairebé
criminals. Podem dir-hi la nostra amb els
mitjans que disposem a la xarxa, donant
suport a les iniciatives que denuncien
constantment la voracitat del diner i l'oblit
de la solidaritat a nivell global.
Referent a la cultura del consumisme global, generadora d'una necessitat energètica

indecent

i

vergonyosa,

ja

en

comencem a sentir els efectes en la salut.
L’experiència de la central atòmica de
Txernòbil ens defineix quin serà el punt

d'arribada. Si no aturem a temps la bogeria del materialisme, farem més propera, entre tots,
la data de l'epíleg de tot plegat.
I del tema de la contaminació dels vehicles a motor, ens caldrà esperar uns anyets, per comprovar
que el grau de contaminació per la bateria i la seva recàrrega en els motors elèctrics, que ja funcionen,
sigui inferior a l'actual i, amb el temps, siguem capaços d'apedaçar l'atrotinat planeta. Ens pertoca
reclamar un canvi urgent en la política d'automoció, per escurçar la data d'arribada massiva del motor
elèctric a les nostres carreteres i ciutats.
També podem fer quelcom semblant amb el tema dels purins. Gairebé totes les fonts estan contaminades per nitrats, afectant directament l'aigua potable. Les fonts, els recs, rieres i rierols que
alimenten els rius, desemboquen al mar. Cercle tancat i enverinat. Augmenten, alhora, les quantitats
d'elements químics per a potabilitzar l'aigua de l’aixeta. Qui ho havia de dir, trenta anys enrere,
que hauríem de comprar, per salut, l'aigua
envasada per beure i pagar a preu d'or la de
l’aixeta, que no es pot beure!
Seguim la pista i arribem al bestiar que pastura a les prades i muntanyes. Menja l'herba
nascuda d'una terra adobada amb nitrats i
beu l'aigua contaminada de basses i recs
pels mateixos nitrats. Nosaltres ens mengem
ben cofois i tranquils la carn d'animals de
pastura. La irresponsabilitat és a tots nivells,
començant per unes lleis deficients, insuficients i per una permissivitat vergonyosa, en
benefici d'uns quants, incloent-hi la nostra
passivitat per inconsciència. Diguem que ja
n'hi ha prou d'aquest color.
I no m'oblido del que ben cofoi, i per accelerar
el procés biològic natural, escampa unes "boletes" de tots colors, per adobar el seu hortet,
i tota mena de pesticides i insecticides, per tal
que els tomàquets i enciams creixin ben eixerits i sense interferències. I de la llavor i del
planter, ni la més remota idea del seu origen
M. Carme Castany

de procedència. Content i enganyat, mastega
i digereix un aliment ben diferent del que es

ven als supermercats. No
s’adona que amb aquesta
cultura de conreu, està
col·laborant amb el seu granet de sorra a mantenir el
cicle d'enverinament del
seu organisme i, de retruc,
el de la terra.
El nostre cos, el nostre
vehicle, bé prou que està
malmès per un ritme frenètic
de vida, per un consumisme
desenfrenat, per una alimentació del tot inadequada, per una intoxicació de substàncies de tota mena, i només li cal, per
acabar d'arrodonir-ho, que respirem en un medi contaminat.
L'oxigen és vital per al nostre organisme. És l'element essencial per a la vida humana, vegetal i
animal. Tècnicament parlant, sense oxigen, les cèl·lules del nostre cos, viuen en un estat anaeròbic,
un medi ideal per a produir un canvi, una metamorfosi. Parlant clar i català, la manca d'oxigen
cel·lular és un dels responsables principals per convertir les cèl·lules bones en cèl·lules cancerígenes. Arribats a aquest punt, de ben segur, molts de vosaltres, començareu a intuir que la cosa
va de debò, que el tema té ben poca cosa de banalitat i de superficialitat. La qualitat de l'oxigen
que respirem és essencial per a optimitzar el nostre estat de salut.
Per tot plegat, podem concloure que, efectivament, el tema és seriós i cal que ho tinguem clar.
El medi ambient ens afecta a tots i les conseqüències d'una gestió ineficaç, basada únicament en
termes econòmics i interessos partidistes, personals, de poder, ens portarà a una situació de caos,
degeneració i degradació de la raça humana.
Una vegada més, ens cal pensar globalment i actuar localment. No tenim cap excusa per quedar-nos
amb els braços plegats. Ens cal convertir-nos en activistes ambientals. Ara és l'hora!
Deixarem que la nostra passivitat faci bo el títol del llibre de Gabriel García Márquez Crónica de una muerte
anunciada, o bé ens decantarem per l'opció proposada en el llibre de l'Arcadi Oliveres Un altre món?
Personalment, com activista cultural i ambiental, em decanto per la segona, i vosaltres?

Bona i saludable Festa Major!

L’escola Segimon Comas
-35Escola Segimon Comas

Des de l’any 2001 l’escola Segimon Comas forma part del programa Escoles Verdes, del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Aquest programa sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de
Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que
tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
Els tres grans objectius són:
· Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits
de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.)
· Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
· Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.
Des de l’escola treballem en projectes que ens ajuden a assolir aquests objectius i des de cada
curs han volgut explicar què es fa per contribuir a la millora del medi a nivell local.

Els de P3 us expliquen:
FRUITA. A l’escola Segimon Comas ens agrada molt la fruita! En mengem cada dimarts i dijous.
A més a més, formem part del programa del
Departament d’Agricultura de la Generalitat
de Catalunya i ens en porten. Això fa que en
mengem més varietat. Si veiem que altres nens
en mengen ens atrevim a tastar-ne de noves.

Els de P4:
OLI. A l'escola Segimon Comas reciclem l’oli.
Cada dilluns portem l'oli brut en un pot.

L’oli no es pot llençar a les escombraries ni a la
pica, perquè embruta l’aigua del riu i del mar.
De l’oli reciclat se’n fa biodièsel.

A P5:
APILO. A l'escola Segimon Comas reciclem piles.
El dilluns i el divendres portem piles gastades de casa.
A cada classe hi ha dues capsetes petites
que es diuen Apilo.
A fora, a l’entrada de l’escola, tenim un Apilo molt
gran. Hi buidem els Apilo petits quan estan plens.
L’apilo és un coet que porta les piles gastades
al planeta reciclatge.

A 1r:
HERBES REMEIERES. Tots els cursos de l’escola des de P3 fins a 6è tenen una planta diferent.
Cada any plantem la nostra planta i l’estudiem: quin color té, com és, si la podem fer servir per
cuinar, per fer remeis, etc. Quan els alumnes de l’escola acaben 6è tenen un recull de totes les
herbes treballades a l’escola.
Quines herbes treballem a cada curs?
P3: El poniol; P4: La farigola; P5: L’espígol; 1r:
La sàlvia; 2n: El romaní; 3r: L’orenga; 4t: La
menta; 5è: El julivert; 6è: La maria lluïsa.

A 2n:
HORT. Els nens i nenes de Cicle Inicial ens
cuidem de l’hort que tenim al pati.
És un tros petit, però ben aprofitat.
Hi hem plantat cebes, alls, porros, una esparreguera, bledes, enciams i escaroles,
una carabassera, una carbassonera i una planta que potser farà cogombres, una col, pèsols,
mongeteres i maduixeres que ja estan plenes de maduixetes vermelles.
Abans d’acabar el curs, un dia a 2/4 de cinc farem una parada i vendrem el que hem collit a pares, avis i
altres persones que ens en vulguin comprar. Si fem diners, seran pel planter i les llavors del proper curs.

A 3r:
Suma’t a la recollida selectiva com nosaltres!
RECOLLIDA SELECTIVA. A l’escola Segimon
Comas som conscients que hem de contribuir
a preservar el nostre medi ambient i, com a
membres de l’organització d’Escoles Verdes
que som, fem la recollida selectiva. Això vol dir
que separem les nostres deixalles en tres papereres diferents:
· Orgànic (contenidor petit marró)
· Paper, cartró i plàstic (paperera de cartró
amb bossa blava)
· Rebuig (paperera gris)
D’aquesta manera, a cada classe tenim tres punts de recollida per poder-ho fer adequadament.
Mireu que bé que ho fem a la classe de 3r!

A 4t:
Auditoria de malbaratament alimentari al menjador escolar
MALBARATAMENT ALIMENTARI. Els alumnes de l’escola Segimon Comas fan un seguiment del
malbaratament alimentari al menjador de l’escola a través d’una auditoria trimestral.
L’objectiu de l’auditoria és conscienciar tothom de la importància de no malbaratar els aliments.
També estudiem els diferents tipus d’aliments i el que ens aporta cadascun, així com la necessitat
de fer una dieta sana i equilibrada. Paral·lelament, veiem la importància de separar correctament
la fracció orgànica després dels àpats, ja que aquests residus generen uns lixiviats molt contaminants quan es barregen amb altres restes.
El procés que se segueix en les auditories consisteix a quantificar el pes total dels aliments que
se serveixen en un àpat al menjador de l’escola (uns 70 menús de mitjana) i, posteriorment, pesar
la fracció orgànica generada (malbaratament), que va a parar al compostador de l’escola.
Els alumnes de 4t són els encarregats d’elaborar, trimestralment, un informe escrit sobre el procés i
els resultats de l’auditoria. Posteriorment, exposen l’informe als companys de l’escola i n’extreuen
conclusions i propostes de millora. La tendència que s’observa en els darrers anys és positiva i els nens
i nenes són conscients de la importància d’evitar el malbaratament alimentari per raons diverses.

A 5è:
DESENDOLLA’T. A Osona fa un temps van engegar un pla per reduir el consum elèctric a les escoles i està funcionant de meravella. El programa Desendolla't fa un estudi del consum de cada

escola i aplica a cada centre un seguit de mesures segons les característiques del centre, a més de
fer propostes per optimitzar al màxim aquest consum i evitar els milers de watts perduts que no
són utilitzats però que sí que són facturats. Parlem de números: les 21 escoles que han participat
al programa han estalviat prop de 100.000€ entre el setembre i l'abril, si ho comparem amb els números dels darrers 3 anys. I sabeu què és el millor per les escoles? El 50% de l'estalvi repercutirà a
l'escola de manera que pot obtenir uns ingressos extra que de ben segur seran benvinguts.

A 6è:
CANVI CLIMÀTIC. Tres alumnes representants del comitè verd de l’escola varen participar en la
Trobada d'Intercanvi entre escoles verdes d'Osona, Lluçanés i Ripollés del 14 de març a Montesquiu. El tema que havien de presentar havia d’estar relacionat amb una problemàtica ambiental.
El treball pràctic, que es va fer al Parc del Castell de Montesquiu va ser sobre el canvi climàtic. Un
projecte de treball de futur que els alumnes ja comencen a fer cerca d’informació i la comparteixen:
El canvi climàtic és un canvi de clima produït per algunes de les nostres activitats que alteren l’aire
i l’entorn, com per exemple el fum de les fàbriques, dels cotxes… el medi natural ja no te prou
capacitat d'absorbir-los i transformar-los, i això ha fet que la temperatura mitjana de la Terra hagi
augmentat els últims anys i, degut aquest augment, hi ha catàstrofes naturals arreu del món, com
per exemple sequeres molt greus, inundacions, baixades molt importants de la temperatura.
A partir del segle XVII les persones vàrem començar a utilitzar combustibles fòssils, i aquests actes
van alterar el clima i aquesta alteració té les seves conseqüències:
· Com a resultat, a l’Antàrtida i a Groenlàndia es desfà el gel, i els animals, com pingüins i óssos,
no poden viure en el seu hàbitat natural.
· També fa que el nivell del mar s’elevi més del normal.
· L’escalfament global també fa que hi hagi temperatures altes que els humans ens costa més de suportar.
· Fa que desapareixin zones de conreu
costaneres.
· Aliments escassos per les dificultats de cultiu
per culpa de l’afectació del canvi climàtic en el
sòl i subsòl.

Treballem a nivell local per aconseguir una millora global!
La comunitat educativa de l’escola
Segimon Comas us desitgem
molt bona Festa Major.

El setè president
-39Víctor Bordas

La Generalitat de Catalunya o, com era anomenada a l’edat mitjana, la Diputació del General,
nasqué a causa d’una guerra que assolà l’Aragó i el País Valencià i arruïnà Catalunya, i de la guerra
amb Castella, dita dels dos Peres.
El nucli original de la Diputació fou la comissió econòmica elegida en la Cort de Cervera, el 1359,
administrar el donatiu concedit al rei per a la defensa del país.
Nascuda com a organisme amb poders temporals, es consolidà com a institució permanent al darrer
quart del segle XIV, i el 1413 rebé una organització definitiva que la independitzà de les Corts.
El mateix nom de la institució indica que representava la totalitat de la societat catalana. Pere el
Cerimoniós, en la Cort de Cervera del 1359, es referí al “general de Catalunya, ara congregat a la
Cort que celebrem la vila de Cervera”.
Aquest general, o generalitat del país representat en Corts, s’articulava en tres braços -el Braç
eclesiàstic, el Braç militar i el Braç reial- i la Diputació del General es basà també en aquest
esquema d’organització.
Els presidents
El primer: Berenguer de Cruïlles. Bisbe de Girona (Peratallada 1310-Barcelona 1362). President
del 1359 al 1362.
El segon: Romeu Sescomes. Bisbe de Lleida (?-?-1380). President del 1363 al 1365.
El tercer: Bernat Vallès. Canonge de Barcelona (?-?-1389). President del 1365 al 1367.
El quart: Pere Vicens, regent del 1367 al 1375.
El cinquè: Romeu Sescomes, repeteix del 1375 al 1377.
El sisè: Guillem de Guimerà. Gran prior de Catalunya de l’orde de l’Hospital (Ciutadilla (Urgell)
segle XIV- Barberà de la Conca 1396). President del 1376 al 1377.
El setè: Galceran de Besora. Almoiner del monestir de Ripoll (?-?) – Ripoll 1383). President del 1377 al 1378.

Galceran de Besora era fill de Jaume II de Besora, castlà de Besora, i d’Agnès de Cartellà.
Jaume II de Besora, fou l’últim castlà de Besora que nasqué en dit castell.
També fou l’últim que hi seria enterrat, ja que, en el seu testament, aquesta era la seva voluntat.
Redactat el dia 2 de gener de 1340.
El matrimoni Jaume de Besora i Agnès de Cartellà, foren els primers que el deixaren per venir a
residir al castell de Montesquiu, parròquia de Sant Quirze de Besora. El rector de Besora, mossèn
Ignasi Viñas i Roca, als anys 1920, fa menció d’aquest matrimoni, al qual li atribueix vuit fills: quatre
nois i quatre noies.
El primer, l’hereu, Arnau Guillem, és el que hereta el títol i les propietats; el segon, en Galceran,
entra al monestir de Ripoll en nomenar-lo oïdor de la Generalitat, tenia el càrrec d’almoiner i després, l’any 1379, abat del monestir de Ripoll; el tercer, en Roger, va arribar a ser senyor de Besora,
mentre que d’en Franch no se’n diu res.
De les filles, Marquesa seria la que a la llarga heretaria el senyoriu de Besora i es casaria amb Arnau
de Canet, les altres tres: Sibil·la, Bruniselda i Geralda, entrarien en un convent i serien monges.
El treball que fa sobre aquest tema la Generalitat de Catalunya i Fundació Enciclopèdia Catalana
l’any 2003, sent el director l’historiador Josep M. Solé i Sabaté, és la col·lecció de tres toms que
van del 1359 als nostres dies.
Tenim a la pàgina 81, a càrrec de la doctora en història M. Teresa Ferrer i Malloll, l’elecció de setè
mandat en el qual és escollit el bisaurenc Galceran de Besora i Cartellà.
El resumeix d’aquesta manera: Galceran de Besora, el diputat del Braç eclesiàstic, era almoiner
del monestir de Ripoll quan fou elegit, bé que al cap d’alguns anys assolí la dignitat d’abat del
mateix cenobi, càrrec que ocupà fins a la seva mort 1381-1383; era fill de Jaume II de Besora i
d’Agnès de Cartellà.
Durant el seu abadiat, hi construí una galeria porxada, que ampliava la de Ramon de Berga, i una
capella dedicada a Sant Macari.
En la jornada divulgativa de presentació dels documents del castell de Montesquiu conservats a
l’Arxiu Comarcal del Ripollès, el dia 21 de setembre de 2013, va ser la tesi que va triar el que escriu
aquesta col·laboració en dita jornada d’estudiosos de la història medieval.

Us animem a guarnir els balcons
Santquirzencs i santquirzenques, des de l'Ajuntament ens agradaria que els balcons del poble
estiguin engalanats per la nostra Festa Major. Per això us animem a penjar-hi les vostres banderes.
Per qui no en tingui, l'any passat, l'Ajuntament va fer una bandera personalitzada del nostre poble i
país, escollida popularment per votacions al Facebook. La podeu comprar, per 10€, a l'Ajuntament.

Moltes gràcies!
L'Ajuntament vol agrair a les entitats i persones que a sota es detallen la seva participació, implicació
i col·laboració en l'elaboració d'aquest programa i en la coordinació i organització dels actes.
Col·laboradors:

Entitats i Agrupacions:

Portada:

Josep Checa

Gil Ayats

Parròquia de Sant Quirze

Albert Soldevila (guanya-

Pere Martí

M.Carme Castany

Escola Segimon Comas

dor de la categoria adult)

Josep Martínez

Meritxell Serrallonga

Comissió de Festes

Contraportada:

Víctor Bordas

Mar Rodas

Comissió de Jovent Nem Tard

Rut Córdoba (guanyadora

Maria Nogué

Núria Bragulat

Associació de Tennis

de la categoria infantil)

Antònia Soler

Gina Valverde

Taula de St. Quirze de Besora

Edita: Ajuntament de

Teresa Granados

Guillem Vilargonter

Club Tennis Sant Quirze

Sant Quirze de Besora

Pessic de Gospel

DL: B 14576-2017

Joan Carles Ribas

Per a un millor desenvolupament dels actes...
Correfoc. Divendres 16 de juny

Castell de focs. Diumenge 18 de juny

Hora: a 1/4 d’11 de la nit.

Hora: a partir de les 3 de la tarda.

Lloc: cercavila de la plaça Bisaura a la plaça Major.

Lloc: no hi poden haver vehicles estacionats a

- No hi poden haver vehicles estacionats en

l'aparcament de davant la Cugulera.

aquest recorregut.
- És necessari tapar les façanes i els aparadors

Envelat

amb els cartrons proporcionats per l´Ajuntament. A partir de dimarts dia 13 de juny, els

Enguany, per la Festa Major continuem amb

trobareu a sota les voltes de la plaça Major.

l'envelat tradicional i amb les seves correspo-

Es prega a tothom que adopti les mesures de

nents llotges.

protecció adients per a les façanes, els apara-

Hi ha dues opcions a escollir, que inclouen

dors, els cartells, els vehicles... per evitar danys

l’entrada lliure a tots els actes del pavelló:

que puguin produir les espurnes del foc.

- De 6 persones sense taula: 60€.

- Es prega no tirar aigua als diables, perquè es

- De 10 persones amb taula: 120€.

poden mullar els petards i provocar accidents.

Inscripcions: a l'Ajuntament a partir del dimarts 17 de maig fins el dijous 9 de juny.

Cercavila de gegants. Diumenge 18 de juny

Dia del sorteig: el dimecres 15 de juny a les 8
de la tarda al pavelló de Sant Quirze.

Hora: a les 11 del matí.
Lloc: cercavila de la plaça Bisaura a la plaça Major.
- No hi poden haver vehicles estacionats en
aquest recorregut.

L´Ajuntament us agraeix la col·laboració!

Bona Festa Major!

Accèssit de cicle superior: Mar Rodas

