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SSalutacióalutació  
de l’alcaldessa de Gironade l’alcaldessa de Girona
Tenim a tocar una de les setmanes més alegres 
de Santa Eugènia de Ter: la de la Festa Major. 
Una setmana durant la qual gràcies a la vostra 
generositat feu que tots ens sentim eugeniencs i 
eugenienques, un sentiment que conec perfecta-
ment gràcies a que vaig ser durant molts anys la 
regidora de barri de l'Ajuntament a Santa Eugènia. 
Aquesta ha sigut una de les millors experiències de 
les que he gaudit al consistori. 
Santa Eugènia és un dels pulmons de la ciutat, on 
les hortes fan també de rebost natural de moltes 
taules gironines. Però alhora és també un dels 
motors culturals, un exemple d'integració social i 
el bressol d'un model d'associacionisme dinàmic, 
sacsejador i necessari. En cada una d'aquestes fa-
cetes s'hi veu reflectit l'orgull de poble que encara 
perdura. Un orgull de poble que va escollir el Pont 
del Dimoni com el símbol inequívoc de perseve-
rança i de persistència malgrat el pas del temps. 
Enguany celebrarem els 660 anys de la col·locació 
de la primera pedra de l'emblemàtic pont. I serà 
també durant la tardor d'aquest 2017 que comen-
çarem les obres que retornaran a Santa Eugènia 
les dovelles del vell pont. És un projecte valent i 
agosarat que la majoria coneixeu. Soc plenament 
conscient que aquesta ha estat una reivindicació 
que ve de lluny, i que en massa ocasions la res-
posta que heu rebut us ha decebut. Per tant és de 
justícia que no es dilati ni un any més el retorn de 
la vella obra a casa vostra. 

Però al mateix temps el pont es convertirà, segur, 
en tot un símbol per a la ciutat sencera. Els ponts 
simbolitzen apropament, intercanvi i complicitat. I 
també agermanament i camins comuns. I just això 
és el que Girona vol seguir sentint amb Santa Eu-
gènia. Volem seguir fent camí junts per poder fer 
de la nostra una ciutat oberta a noves oportunitats, 
amant d'un futur sostenible i orgullosa d'un passat 
compartit amb tots els pobles i barris, i sobretot les 
persones que la fan possible. En aquest punt, tinc 
un record especial per a la Núria Terés. En la Festa 
Major de l'any passat va ser l'última vegada que 
vaig compartir una estona amb ella, una estona 
agradable i de complicitat que quedarà en el meu 
record per sempre. En la festa d'aquest any, segur 
que tots la tindrem present. 
Prepareu-vos per tant per la gran festa, la vostra 
gran festa. Sortiu de casa, compartiu amb tots els 
veïns i veïnes, amb els més grans i els és menuts, 
l'alegria d'aquests dies. I feu que tota la ciutat hi 
participi. Molt bona Festa Major! 

Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa de Girona

Núria Terés i Marta 
Madrenas a la Festa 

Major de l'any passat 
FOTO: 

ELENA GONZÁLEZ
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Dissabte 2 de setembre de 2017

Inscripció 20 € per parella

Premis
1r: 2 pernils ibèrics, 1 caixa de cava

i 1 caixa de vi
2n: 2 pernils i 1 caixa de vi

3r: 2 paletilles 2 ampolles de cava i 2 de vi
4t: 2 paletilles i 2 ampolles de vi

del 5è al 8è: 2 paletilles per parella
del 9è al 16è: 2 lots d'embotits per parella

del 17è fi ns a l’últim: 1 ampolla de vi i 1 fuet
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Llegeixo la salutació de l’any passat i perfectament 
no caldria fer-ne una de nova. Tot segueix on es-
tava. Des de que va acabar la darrera Festa Major 
de 2016, l'AV ha estat identificant les diverses pro-
blemàtiques del poble/barri de Santa Eugènia de 
Ter que es va concretar en un document que es 
va entregar a l’Ajuntament de Girona amb una 
colla de signatures de veïns i veïnes, sota el títol 
de “Memorial de greuges de les diferents deman-
des i consideracions fetes en els darrers mesos i 
anys per l’AV”. Fa referència a divuit punts com els 
parcs infantils, la jardineria, els espais per gossos, 
la neteja, les obres i reparacions, la mobilitat, la 
convivència, la dinamització cultural i lúdica, la 
recuperació del patrimoni (el pont del Dimoni i la 
Marfà) i la sèquia Monar, l’enllumenat, els carrils 
bici, les voreres, arbrat i patis de Can Gibert del Pla, 
les pilones, la seguretat i la constitució d’un consell 
de barri/poble vinculant. 

En tot aquest any hem tingut  mínimes respostes a 
tots aquests temes i altres. En altres casos, retro-
cessos importants com la pèrdua del dinamitza-
dor de la nova frontissa, destinat a altres funcions 
i espais. 

Demanem poder participar per resoldre els nostres 
problemes i per planificar les accions a desenvo-
lupar. No es vol sentir parlar d’un Consell de barri/
poble, ni de la cogestió i autogestió dels equipa-
ments dels sectors de Santa Eugènia-Can Gibert. 
Enfront d’aquest desig veïnal es respon amb més 
centralització i en un control de les entitats a base 
de més sobreprotecció i subvencions, quan el que 
voldríem és més autonomia i poder de decisió i 
un pressupost anual de barri i no uns enrevessats 
pressupostos participats, de gestió interminable. 
Lamentem també que es parla molt de la Girona 
ciutat de barris, quan la realitat és una altra: una 
Girona d’aparador. 

Però parlem de la Festa Major... aquesta parada 
anual per agafar forces i per retrobar-nos a pla-
ces i carrers: aquest any tenim un pregó musical 
a càrrec del Cor Àkan i l’Orquestra Eugenial, amb 
un missatge de convivència, integració, cohesió, 
tolerància i acollida entre tots els veïns i veïnes del 
poble/barri de Santa Eugènia de Ter. 

Serà també un gran impacte la desfilada d’onze 
colles geganteres en la 2a Trobada Gegantera del 
Ter. I aquest any s’estrena per al correfoc la nostra 
pròpia colla de diables eugeniencs: Els Dimonis del 
Ter. I com toca a tota Festa Major, les sardanes, 
les havaneres, els balls, el sopar popular, els cam-
pionats de petanca i botifarra, les activitats i es-
pectacle infantils, les fires de Santa Eugènia de Ter 
al nou Parc de l'enyorada Núria Terés (a la nova 
frontissa)… 

I com deia l’any passat -i els anteriors- ara toca 
participar, col·laborar i gaudir de la Festa Major: 
orgull eugenienc! 

Ramon Macaya
President de l’AV Santa Eugènia de Ter

(Mancomunitat Santa Eugènia·Can Gibert)

SSalutacióalutació  
de l’AV Santa Eugènia de Terde l’AV Santa Eugènia de Ter
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Dissabte 16 de setembre, a les 9 de la nit,
a la plaça de la Solidaritat (Can Ninetes/Marfà)

Amor + Amor, concert de Rafael i 
Salvador Amor (Argentina)
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Objectius i reptes deObjectius i reptes de
l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Terl’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter  

 1.- Treballar, amb la resta d’entitats i associacions de Santa Eugènia i Can Gibert i amb els veïns i 
veïnes en general, el Memorial de greuges (pag. s. 9-11) de les diferents demandes i consideracions 
fetes en els darrers mesos i anys per l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter, la Mancomunitat 
d’entitats i associacions i diversos ciutadans de forma individual.

2.- Establir un nou model de comunicació amb els socis i veïns en general, que millori l’eficàcia i la 
transparència a tots els àmbits.

3.- Seguir potenciant l’organització i participació dels veïns i veïnes a través de la seva incorporació a 
les vocalies existents i/o la formació de noves.

4.- Seguir reclamant a l’Ajuntament de Girona uns pressupostos ordinaris anuals per a Santa Eugènia 
de Ter en temes d’educació, esport, cultura, comerç, seguretat, urbanisme, memòria, ocupació, etc... I, 
d’altra banda, reclamar l'aprovació del Pla Integral de Protecció de les Hortes.

5.- Seguir dinamitzant els espais i els equipaments públics amb activitats veïnals que tinguin com a 
objectius la trobada mútua, la cohesió social i la convivència.

La nova Junta i les seves vocalies a 26 de juny de 2017

President: Ramon Macaya
Vicepresidenta: Anna Badia
Secretaria: Núria Nogareda
Tresorera: Elena González
Vocalia de la família: Juanjo Molinero
Vocalia de la Colla gegantera: Núria Sances
Vocalia de la Petanca social: Maurici Matos
Vocalia del Col·lectiu d’Artistes Eugenials: Pau Macaya
Vocalia del Banc del Temps PdD: Belen Álvarez
Vocalia de seguretat: Alfons Palahí, Elvira Aguado i Jordi Vidal
Vocalia del Mercat de la nova frontissa/parc de Núria Terés: Dolors Freixas
Vocalia de convivència: Natàlia del Campo i Rosa Almirón
Vocalia Can Ninetes de memòria, identitat i futur: Manel Mesquita, Sebas Parra i Xavier Martínez Soler
Vocal representant de l’Ateneu Eugenienc: Carmen Vallejo
Vocal coordinació amb la Mancomunitat i coordinador de l’Horta Comunitària: Albert Quintana
Vocal representant a la FAVGi (Federació d’AV) i coord. amb l’AV Can Gibert del Pla: Josep Maria Dalmau
Vocals col·laboradors: Salvador Llorente, en Hamadou i Juan María Bajo
Vocal honorífic: Antonio Pérez
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PARCS INFANTILS
- Reparació i/o substitució del joc trencat de la Nova 
Frontissa (primera etapa).
- Eliminació i substitució d'un joc inadequat instal·lat a 
la zona infantil de la plaça Barco.
- Encerclament del barco de la plaça amb una tanca 
de fusta.
- Canvi d'ubicació del “joc de la olla” de la Nova Fron-
tissa i substitució per un joc per a mainada petita.
- Substitució de la terra/sorra de la zona infantil del car-
rer Turó, a la Nova Frontissa, per un material adequat, 
que no s’escampi per tota la frontissa com passa ac-
tualment.
- El joc de la tirolina a la Nova Frontissa s’acabarà tren-
cant l’enganxament, si no es repara.

JARDINERIA
- Conscients que no és voluntat de l’Ajuntament de Gi-
rona l’enjardinament de la plaça del Barco, s’ha de-
manat aquest any terra, gravella i plantes per fer el 
manteniment dels tres espais enjardinats pels propis 
veïns en els darrers Girona, Temps de Flors. És voluntat 
dels veïns de la plaça seguir enjardinant la resta d’es-
pais de la plaça.
- Manteniment i reestructuració de la jardineria mal 
dissenyada i implantada a la Nova Frontissa: zones de 
gespa innecessàries que no aguanten la calor ni el tre-
pitjar de la gent.
- Jardineria a ras de terra que fa molt difícil el mante-
niment; sempre van manifestar la implantació d’un jar-
dineria aèria -després- sobretot de la experiència amb 
la jardineria de la primera etapa construïda de la Nova 
Frontissa.

ESPAIS PER A GOSSOS
- Malgrat la demanda feta pels propis usuaris del pipi-
can de darrera de l’institut segueixen sense punt d’ai-
gua i bancs per seure.
- El pipi-can demanat per ubicar a la Nova Frontissa (al 
final de la mateixa, a l’espai del carrer Costabona, al 
cantó de la sèquia Monar) no ha tingut cap resposta.

NETEJA
- Situació greu en la neteja general a tot el sector. A 
l’estiu va ser realment crítica la situació, Ara continuem 

igual: Els diumenges que és el dia de més ús de les 
places, aquestes apareixen totalment brutes. Els con-
tenidores i papereres no es buiden amb la regularitat 
necessària. Els contenidors no són netejats i fan molta 
pudor, estiguin plens o buits. A l’interior de les places 
(especialment, la plaça del Barco) no s’hi entra per 
netejar-les amb aigua. Moltes activitats públiques es 
veuen afectades per aquesta brutícia, pròpia de l’inten-
siu ús i també, cal dir-ho, per certes actituds incíviques 
d’alguns veïns.
- La sola resposta que es va donar per part de l’Ajun-
tament de Girona a aquesta problemàtica és que els 
serveis de neteja no donen a l’abast.

OBRES i REPARACIONS
- La reixa que protegeix la pista de futbol de la Nova 
Frontissa, en estar mal dissenyada i construïda fa que 
es tinguin que reparar contínuament les soldadures 
que subjecten la reixa. Hem manifestat que s’ha de 
buscar un altre solució que no suposi la despesa actual 
en reparacions i minimitzi el soroll escandalós que fa al 
colpejar una pilota a la reixa.
- La font de la Nova Frontissa, com ja hem manifestar 
diverses vegades, no engoleix correctament l’aigua i 
aquesta s’escampa per les zones properes.
- En obrir el lavabo per la Festa Major, es va comprovar 
que al cap d’un ús més intensiu surt molta aigua per 
sota de la construcció.
- Diverses rajoles de la Nova Frontissa ja estan mogu-
des i algunes poden resultar perilloses, per a la gent 
gran.

Memorial de greugesMemorial de greuges  
Memorial de greuges de les diferents demandes i consideracions Memorial de greuges de les diferents demandes i consideracions 
fetes en els darrers mesos i anys per l’AV de Santa Eugènia de Terfetes en els darrers mesos i anys per l’AV de Santa Eugènia de Ter
i diversos ciutadans de forma individuali diversos ciutadans de forma individual
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- Malgrat que es van iniciar les obres -aprovades el 
passat mes d'abril/2016 i finançades pel pressupostos 
participats- de la placeta que hi ha davant de l’Ateneu 
Eugenienc, aquestes darrerament han parat el bon 
ritme amb que van començar en disminuir a la meitat 
els treballadors, entre ells el cap d’obra.
- Reposició dels bancs trets del carrer Agudes, a tocar 
de la plaça del Barco.
- Després d’un any de la seva construcció el lavabo i 
guingueta de la Nova Frontissa resten tancats.
- Reparació de la cornisa exterior de l’Ateneu Eugeni-
enc, de la que comencen a caure trossos.

MOBILITAT
- Hem insistit permanentment que el canvi de sentit que 
es va implantar al carrer Montseny a tocar de la Nova 
Frontissa perjudica la mobilitat dels veïns i no correspon 
a cap demanda dels mateixos, tal com se’ns ha mani-
festat des de l’Ajuntament de Girona. Aquest canvi de 
sentit provoca que no hi hagi cap entrada al sector i es 
tingui que sortir cap a la rotonda de Salt i tornar a entrar 
pel carrer Agudes.
- Respecte als aparcament després de l’estudi que va 
fer l’AV de possibles zones d’aparcament noves (es van 
presentar 20), només es va donar resposta amb un 
aparcament a la zona de la piscina i pavelló Montfal-
gars (que per cert no ha tingut cap manteniment). Un 
dels espais proposats era un solar totalment abando-
nat i ple de brutícia ubicat al carrer Santa Eugènia. Els 
veïns i comerços es queixen contínuament d’aquesta 
situació. Hem sabut que aquest solar ara és propietat 
d’un banc .
- El vial que travessa la Nova Frontissa està resultant pe-
rillós per a la mainada, ja s’ha donat algun accident. En 
un principi es va plantejar per a ús de serveis i càrrega 
i descàrrega: avui s’ha convertit en un vial per arribar 
més ràpid al passeig d’Olot.

CONVIVÈNCIA i DINAMITZACIÓ
- Valorem molt positivament la tasca que fa el dinamit-
zador de la Nova Frontissa, Creiem que contribueix a 
millorar la convivència al sector, però una vegada vista 
la eficiència de la seva labor es demana la ampliació 
a un dinamitzador més. També donada la precarietat 
laboral del dinamitzador actual, demanem que aquest 
lloc de treball i del segon dinamitzador que demanem 
estigui integrat al pressupost anual i regular de l’Ajunta-
ment de Girona i no depengui de projectes que només 
garanteixen uns mesos de contractació.
- Igualment donada la importància de la dinamització 
dels espais públics per a la cohesió i convivència socials 
del poble de Santa Eugènia de Ter (cultura, celebraci-
ons tradicionals, esports, activitats culturals i artístiques) 
demanem uns pressupostos anuals que s’incloguin en 
els pressupostos generals anuals de l’Ajuntament de 
Girona, per dinamitzar i cobrir les necessitats regulars 
que es donen any rere any.

PATRIMONI
- No tenim informació de la previsió de la reconstrucció 
del Pont del Dimoni, després de l’aprovació del pres-
supost total bianual per reconstruir-lo al llarg de l’any 
2017.
- Volem recordar la voluntat municipal de governs an-
teriors (març de 2010) de la reconstrucció de la nau que 
es feia servir com a taller de la Fàbrica Marfà.
- És voluntat dels amants d’antic patrimoni del poble de 
Santa Eugènia de Ter la recuperació i adequació dels 
antics fanals de gas de la carretera de Santa Eugènia.

ENLLUMENAT
- Diversos veïns manifesten que existeixen diverses 
zones mal il·luminades. S’acorda demanar a l’Ajun-
tament de Girona que faci un estudi de l’actual il-
luminació del sector i detectar les zones fosques per fer 
posteriorment les intervencions pertinents.

CARRILS BICI
- Diverses consideracions respecte als carrils bici: se-
nyalització defectuosa o poc clara, manca de conti-
nuïtat... També es demana un estudi dels carrils bici 
al sector i una millora en la senyalització i continuïtat. 
També es senyala la perillositat del fals carril bici de la 
carretera Santa Eugènia.

VORERES CARRERS DE CAN GIBERT
- En concret els carrers Campcardós, Bastiments i Puig-
neulós presenten serioses deficiències en les seves vo-
reres. Són molt estretes i dificulten l’encreuament dels 
vianants i els cotxes aparcats encara ho dificulten més, 
en ocupar part de la vorera amb la part davantera del 
vehicle. Aquesta situació ve de molt lluny, efectuant-se 
petits arranjament que no solucionen el problema. Hi 
ha un projecte per eixamplar les voreres del carrer 
Campcardós, aprovat per l'Associació de Veïns, però 
que està parat.

ARBRAT DE CARRERS DE CAN GIBERT
- Des de fa molt de temps es ve demanant que es subs-
titueixin les moreres d’alguns carrers del barri per altre 
tipus d’arbre que no doni fruit.
- També es demana que es canviïn els arbres del pas-
seig Sant Sebastià per què no fan una bona ombra, 
que és el que s’espera que facin durant els dies calo-
rosos d’estiu.

PATIS DE CAN GIBERT DEL PLA
- Aquest és un tema que realment ve de molt lluny. 
Demanem que els patis interiors de Can Gibert passin a 
ser propietat de l'Ajuntament de Girona. Cada vegada 
que s’ha arribat a un acord, per diferents motius, l'Ajun-
tament ha acabat desistint. Demanem que, d’una ve-
gada per totes, l'Ajuntament es quedi amb la propietat 
dels patis.
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PILONES FIXES
- Transcrivim literalment les consideracions fetes per 
un veí recollint el malestar per la col·locació de pilones 
metàl·liques fixes:
- “No només em refereixo a les que hi ha en el carrer de 
la Maçana, em refereixo a la invasió de pilones metàl-
liques que estan envaint el nostre barri, a part de ser 
una aberració estètica són un perill per a les nostres 
cames i per a les persones grans amb pocs reflexes i 
amb visibilitat minvada, passejar s’ha convertit en una 
carrera d’obstacles. Algunes pilones envaeixen els pas-
sos de vianants reduint en alguns casos ostensiblement 
la seva amplada, altres estan rovellades, tortes i col-
locades sense cap criteri. Les pilones metàl·liques crec 
que haurien de estar pintades amb pintura reflectant 
i totalment visibles, i aquelles que poden ser proble-
màtiques com les que estan ocupant part del pas de 
vianants, folrades de material que protegeixi dels cops 
que fos reflectant i eliminar totes aquelles que no siguin 
estrictament necessàries, no pot ser que els vehicles 
condicionin la manera de poder gaudir del barri.”

SEGURETAT
- Alguns comerciants ens han informat que en el darrer 
mes s’han donat robatoris en alguns comerços. Quina 
és la situació real al respecte?

EL REC DE LA MONAR, LA RIERA DE 
MARROCS, EL RIU GÜELL i EL RIU TER
- Un poble que porta el cognom “de Ter” i es traves-
sat pel riu Güell i per una històrica sèquia, el rec de la 
Monar, creiem que aquests rius i la sèquia mereixen 
un tractament especial com a una part privilegiada del 
nostre poble. Voldríem passejar per les ribes del Ter i 
la sèquia, convertides en un parc del que poguessin 
gaudir no només els eugeniencs i eugenienques sinó 
tota la ciutat de Girona.

ESPAISOCIAL DE LA PEDRERA
- Aquest espaisocial obert recentment per atendre la 
gent gran i la mainada que necessita un reforç esco-
lar. Aquest espai en el seu moment va rebre tot el su-
port i recolzament de l’exalcalde Carles Puigdemont. 
Per això, la Fundació La Pedrera i la Mancomunitat de 
Santa Eugènia·Can Gibert van donar tots el passos per 
a la seva apertura. A dos mesos de la seva inauguració 
es trobem que només són derivats usuaris des dels CAP 
de la ciutat de Girona, i no des de Serveis Socials ni del 
barri ni d’altres sectors, amb lo que ens trobem que la 
majoria dels usuaris són de fora del barri/poble perquè 
sembla que a Santa Eugènia de Ter no existeix aquesta 
necessitat. També cal dir que no està previst facilitar 
beques des dels Serveis Socials municipals per a les 
persones amb pocs recursos.

CONSELL DE BARRI/POBLE
o DE SANTA EUGÈNIA-CAN GIBERT
- El fet que el nostre barri/poble des de fa una dècada 
està demostrant seguir un procés de participació i res-
ponsabilitat compartida amb l'Ajuntament de Girona 
en la diagnosi, gestió i solució de les problemàtiques 
d'aquest antic municipi de Santa Eugènia de Ter (Santa 
Eugènia, Can Gibert del Pla i la Rodona), creiem que 
ha arribat el moment de concretar i fer més decisiva 
aquesta participació i responsabilitat. Igualment cons-
tatem la xarxa associativa en continu augment en 
nombre i qualitat. Per aquestes raons demanem la 
constitució d’un Consell de barri/poble, format per la 
representació veïnal i la representació municipal amb 
poder vinculant en les seves decisions. En aquest sentit, 
aquest Consell hauria de gestionar un pressupost ordi-
nari i integral per a Santa Eugènia-Can Gibert, integrat 
en els pressupostos anuals de l’Ajuntament de Girona. 
Les actuals fonts de finançament (PEiC i pressupostos 
participats) ja han tocat fons i no responen a les neces-
sitats de Santa Eugènia-Can Gibert.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament de Gi-
rona va ser consensuada a la reunió de veïns 
realitzada el 13 d’octubre de 2016, en la que 
es va decidir recollir signatures entre els veïns, 
comerços i entitats per corroborar tot el que es 
manifesta en aquest escrit, signatures, encap-
çalades per les dels membres de l’AV Santa 
Eugènia de Ter i de la Mancomunitat de Santa 
Eugènia-Can Gibert
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Bona nit a les autoritats presents, amics, veïns, fa-
mília, eugeniencs i eugenienques,

Fa dos mesos, vaig rebre una trucada de l’Asso-
ciació de Veïns de Santa Eugènia de Ter que co-
mençava amb aquestes paraules: “David, ens 
agradaria que fossis el pregoner de la Festa Major 
d’aquest any: volem apostar pel jovent i creiem que 
series un bon representant”. Al principi era incapaç 
de creure-m’ho, però una sensació de respecte i 
orgull em va fer acceptar automàticament perquè 
era conscient de la responsabilitat d’aquesta tasca 
i, no ens enganyem, no hi havia millor lloc per a un 
eugenienc per fer el pregó que a casa seva.

Només tinc 18 anys i no sóc conscient de les grans 
transformacions que ha patit un barri que temps 
ençà va ser poble, però sí que és cert que he cres-
cut aquí i espero mantenir sempre el caràcter eu-
genial: segurament no som aquells que tenim més 
recursos, però això no ens impedeix ser persones 
honestes, autèntiques, hospitalàries, tolerants, 
lluitadores… I creieu-me que podria seguir durant 
una bona estona.

La meva infància i adolescència s’ha repartit pel 
barri: a part de jugar al carrer com haurien de fer 
tots els nens i nenes, de petit devorava els llibres ju-
venils de l’antiga biblioteca Salvador Allende, quan 
encara es trobava a la seu de l’actual Ateneu Eu-
genienc, mentre estudiava als Maristes de Girona, 
a la Rodona, i aprenia anglès, escacs o hapkido. 
També de nen descobria les activitats que es feien 
per la Festa Major: quedava bocabadat amb gai-

Pregó de David RamírezPregó de David Ramírez
de la Festa Major 2016de la Festa Major 2016
«Polítiques per al jovent, acabar amb la pobresa, vida digna per a la gent gran, preservar 
les hortes, fomentar l’esport ampliant els poliesportius, reconstrucció del Pont del Dimoni»

«Polítiques de formació per introduir el jovent en el món laboral, ajudes per acabar 
amb la pobresa i donar una vida digna a la gent gran, programes per preservar en-
torns envejables com les Hortes o la séquia Monar, seguir fomentant la pràctica de 
l’esport amb l’ampliació dels centres poliesportius existents, la reconstrucció del desitjat 
pont del Dimoni… Els veïns podem posar-hi tota la bona intenció per cobrir aquestes 
mancances però, de vegades, cal molt més que això»

Miguel García va presentar el pregoner David Ramírez Saco
FOTO: JOEL MEDIR i HEREU

rebé qualsevol activitat, no importava si era un 
mercat de segona mà o una sortida dels motars 
Dimonis de Santa Eugènia, qualsevol d’elles era 
una excusa perfecta per sortir al carrer i descobrir 
aquells racons amagats de Santa Eugènia de Ter.

El CESET, la meva segona casa
Ara, sense cap mena de dubte, si he de conside-
rar algun lloc del barri com la meva segona casa, 
aquest ha de ser el pavelló municipal on juga el 
CESET (Club Esportiu Santa Eugènia de Ter), aquell 
club de bàsquet que ha simbolitzat, literalment, tota 
la meva vida. Amb prou penes era capaç de cami-
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nar i ja corria darrere d’una pilota taronja mentre 
el meu pare, en Manolo, jugava o entrenava a la 
pista. Anys més tard, quan tot just començava la 
primària, en Lluís Barniol em va engrescar a co-
mençar en aquest esport que, 12 anys després, 
encara és la meva passió i al qual espero seguir 
vinculat sempre que em sigui possible. Durant 
aquests 12 anys, he tingut diversos entrenadors 
que m’han ensenyat els conceptes del bàsquet per 
a ser millor jugador i una cosa encara més impor-
tant: utilitzar els valors formatius d’aquest esport 
per ser cada dia millor persona.

Per aquestes raons, aprofito l’ocasió per donar 
gràcies a en Faust i l’Imma, en Manolo (el meu 
pare), en Claudi, en Genís, l’Isaac, l’Albert, l’Eloy, 
en Joan, en Rubén i en José per la seva tasca a la 
meva etapa formativa. Per altra banda, no em puc 
oblidar d’en Miguel García: una de les ànimes del 
CESET, que avui m’ha presentat, i amb qui he com-
partit innumerables moments al llarg d’aquests 
anys. També agraeixo enormement la feina realit-
zada a totes aquelles persones que han mantingut 
el club viu i amb bona salut des d’aquells temps 

llunyans on el meu pare jugava fins a l’actualitat, 
aquí no cal que digui noms, ells saben perfecta-
ment qui són.

L'amainador Àngel Dabant, tot un eugenial
 FOTO: JOEL MEDIR i HEREU

ARTICLES DE 
PERRUQUERIA i ANNEXOS

c/ Costabona, 23 - Tel. 972 23 53 23 
 17006 GIRONA
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Com a club, el CESET és la representació del caràc-
ter eugenial que comentava abans: no som el club 
gironí, ni tan sols del barri, amb més recursos, però 
estem acostumats a fer malabarismes per tal de 
donar una formació, tant esportiva com personal, 
al jovent del barri per tal que estigui capacitat per 
portar les regnes en un futur. Malgrat tots aquests 
impediments, d’aquí han sortit jugadors que actu-
alment estan a l’elit professional o estan lluitant per 
fer-se un lloc en ella: Marta Xargay, Yankuba Sima, 
Èric Vila… Tots ells van començar la seva carrera 
aquí, no ho oblidem mai. Per altra banda, la tasca 
del club no s’acaba amb l’esport federat o l’esco-
leta, sinó que la seva implicació va més enllà: els 
casals durant tot l’any i les colònies permeten ar-
ribar encara més al jovent per donar-los la forma-
ció que dèiem, igual que un servidor i molts altres 
joves la vam rebre en el seu moment.

Ens cal més inversió, malgrat
ser un poble reconvertit a barri
Igual que explicava abans que mai han sobrat els 
recursos, per desgràcia sí que ens sobren aspec-
tes negatius com la pobresa, una taxa d’atur juve-
nil elevadíssima i la manca de vigilància. Aquesta 
manca de vigilància no només la trobem al barri 
urbanitzat, sinó que també hi és a les hortes: el 
pulmó verd del barri que atrau gent de tota la ciutat 
a conrear-les i a gaudir del seu paisatge, ja sigui 
gent esportista, famílies que volen donar un volt 
o nens que hi descobreixen les primeres fruites 
i hortalisses. Per tot això, aprofito aquesta opor-
tunitat per llançar un missatge als representants 
de l’Ajuntament de Girona: ens cal més inversió, 
malgrat ser un poble reconvertit a barri, nosaltres 
també necessitem més ajuda en molts aspectes.

Polítiques de formació per introduir el jovent en el 
món laboral, ajudes per acabar amb la pobresa i 
donar una vida digna a la gent gran, programes 
per preservar entorns envejables com les Hortes 
o la séquia Monar, seguir fomentant la pràctica 
de l’esport amb l’ampliació dels centres poliespor-
tius existents, la reconstrucció del desitjat pont del 
Dimoni… Els veïns podem posar-hi tota la bona 
intenció per cobrir aquestes mancances però, de 
vegades, cal molt més que això.

Cooperació entre generacions
Per altra banda, avui em veieu a mi fent aquest 

Els pares d'en David, Teresa i Manolo, escoltant el seu fill
FOTO: JOEL MEDIR i HEREU

pregó, però jo no sóc res més que un representant 
de les noves generacions eugenienques, aquelles 
que en un temps pròxim agafaran el lideratge del 
barri i hauran de continuar la tasca feta per gene-
racions anteriors per tal de mantenir les caracterís-
tiques positives que tenim, com la bona convivència 
en un entorn multicultural i multilingüe, i lluitar per 
millorar aquelles negatives, com les mancances 
comentades anteriorment. Però tot aquest futur 
que comento no serà possible si no se’ns dóna 
l’oportunitat d’introduir-nos a la gestió del barri ni 
desapareix l’estereotip del jove ni-ni, aquell que ni 
treballa ni estudia. L’única via que té Santa Eugè-
nia d’avançar en el seu progrés és la cooperació 
entre totes les generacions: tan necessària és l’em-
penta i il·lusió de les generacions més joves com 
la maduresa i l’experiència que ens poden aportar 
aquells que han viscut molt més que nosaltres.

Però, eugeniencs i eugenienques, no ens oblidem 
que estem enmig de la nostra Festa Major, on hi 
ha activitats per a tots els públics: ballem amb els 
nostres gegants i capgrossos i amb els grups de 
música que cada nit ens acompanyen, juguem a 
la botifarra o als escacs, traiem la pols de la bici de 
la terrassa, anem al teatre o a la biblioteca i desco-
brim la gastronomia del barri… i no us oblideu de 
la trobada motera i del correfoc de fi de festa! La 
bona gent es mereix gaudir de la festa i passar-ho 
bé… i penseu una cosa: a Santa Eugènia som molt 
bona gent!

Visca Santa Eugènia de Ter, visca el CESET 
i visca la Festa Major!

David Ramírez Saco
Pregoner de la Festa Major de Santa Eugènia de Ter

i millor nota de la selectivitat  de les Comarques Gironines 2016
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El parc de Núria Terés i BonetEl parc de Núria Terés i Bonet
Esperit de ciutadania i escola de convivènciaEsperit de ciutadania i escola de convivència
En la Festa Major de fa dos anys l’alcalde Puigde-
mont fi nalitzava la seva intervenció, que en cer-
ta manera inaugurava la nova frontissa, dient a 
tots els eugeniencs i eugenienques congregats: 
“Us l’heu guanyat i ara és el moment que us el 
feu vostre”. I ho va dir al costat de la Núria Terés 
que acabava de fer la presentació del pregoner 
d’aquell any, l’Abad de Montserrat, eugenienc de 
naixença i sentiment. Era ben certa l’expressió de 
l’alcalde ja que l’assoliment del nou parc a Santa 
Eugènia era el fruit d’un llarg procés de lluita veï-
nal de tota una dècada. Una reivindicació que es 
va anar concretant a partir de l’adjudicació del Pla 
de Barris per part de la Generalitat de Catalunya a 
Santa Eugènia·Can Gibert el 2005. I que culminava 
a la Festa Major de 2015 que per primera vegada 
se’n feia del parc un ús multitudinari. Més de deu 
anys per poder gaudir d’un lloc que esponjava i 
cohesionava el nostre territori tant densifi cat. I en 
aquesta lluita hi va tenir un paper signifi catiu, la 
Núria, la Núria Terés i Bonet, primer com a vicepre-
sidenta de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia 
de Ter (2002-2007) i després com a regidora de 
l’Ajuntament de Girona (2007-2015).

L’estiu de 2006 s’inicia el “famós” procés participa-
tiu de la frontissa. “Famós” entre altres coses per-
què tot i rebre un premi, no es va cloure mai ja que 
l’Ajuntament de Girona va rebutjar les tres propos-
tes veïnals. La Núria va formar part de la Comissió 
Mixta que va defensar intensament les propostes 
sorgides del procés participatiu. Propostes que re-
collien l’anhel del manifest “Tot un parc per a tot 
un poble” a l’octubre 2006, que en la seva conclu-
sió deia: “Per tot plegat, les veïnes i veïns tenim el 
dret a recuperar com a parc urbà (a l’estil -en nivell 
i prestacions- del Parc del Migdia o de ‘les Caser-
nes’) la superfície de la frontissa de Santa Eugè-
nia”. I concretava [eldimoni.com/la-frontissa-de-
santa-eugenia-de-tertot-un-parc-per-a-un-poble]:

·Tot un parc urbà, espai llindar amb molts arbres, 
espais verds i zones esportives, fonts i llacs, places 
i glorietes, graderies i empostissats, també amb 

molts bancs per seure… que sigui lloc de trobada 
i també d’activitats lúdiques per al veïnat i la ciu-
tat…

·Tot un parc en el qual els únics vials siguin els de 
servei (amb voreres i carrils bici) per als edifi cis que 
envoltin el parc, tot i que connectats amb la xarxa 
de carrers propers per garantir l’enllaç de proximi-
tat. Un parc sense aparcaments de superfície (en 
qualsevol cas sempre soterrats)…

·Tot un parc que també, i des del seu extrem nord 
(al carrer Costabona), faci entrar al cor urbà de 
Santa Eugènia de Ter la verdor de les seves Hortes 
i la frescor de l’aigua de la Monar…

Aquest era el desig majoritari de tot un parc, que 
anava des de la rotonda del passeig d’Olot fi ns a 
la sèquia Monar, amb el mapa ambiental i el gra-
dient acústic que acompanyaven la proposta.

Però aquesta voluntat popular xocava de ple amb 
el manteniment, per part de l’Ajuntament, del vial 
que havia de passar per sobre de les hortes per 
connectar el sud-oest (Santa Eugènia) amb el nord-
oest (Domeny) contemplat pel Pla General (POUG) 
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de Girona. El projecte d’aquest vial no només ame-
naçava el disseny del Parc de la nova frontissa, 
sinó que amenaçava l’existència del Parc mateix 
i el conjunt del paratge de les Hortes. Novament 
una intervenció signifi cativa de la Núria, aquesta 
vegada com a regidora, va cancel·lar defi nitiva-
ment l’opció que algun dia es pogués construir 
aquest vial i per tant que es preservés tant l’espai 
del Parc com l’espai de les Hortes. Va ser a través 
d’una moció al Ple de l’Ajuntament que ella matei-
xa va presentar el 17 d’octubre de 2011 i que en ser 
aprovada va suposar que l’ajuntament fes els trà-
mits per eliminar el vial del POUG. Una Núria eu-
fòrica, escrivia l’endemà al eldimoni.com una nota 
titulada “Adéu al vial de les Hortes” que deia així:

“Estem davant d’un fet històric: l’Ajuntament de Gi-
rona ha decidit eliminar defi nitivament el vial que 
travessa les Hortes de Santa Eugènia de Ter. A la 
moció presentada per ICV-EUiA i defensada per mi 
mateixa, amb l’orgull de saber-me i sentir-me una 
eugenial eugenienca, el Ple municipal va acollir la 
proposta i la va aprovar. Hem esborrat tota mena 
de dubtes i amenaces sobre un futur vial que, a 
banda de malmenar un espai natural excepcional 
com són les hortes, provoqués un espai frontera, 
sense ponts humans entre les persones. Gràcies a 
les veus dels eugeniencs i eugenienques.”

Òbviament la Núria mai s’hauria pensat que algun 
dia aquest Parc pogués dur el seu nom. Si hagués 
existit una lleugera possibilitat de que ella mínima-
ment ho hagués consentit seria amb la condició de 
que amb el seu nom es veiés refl ectida tota aques-
ta lluita col·lectiva d’un barri que no vol ser margi-
nat per perifèric. Sinó que amb la seva empenta 
gaudeixi de la mateixa dignitat i oportunitats com 
qualsevol altre, mantenint la seva pròpia identitat. 
Una dinàmica conjunta que a través de la parti-
cipació i l’acció social i política comporti reafi rmar 
que una altra Santa Eugènia és possible, al igual 
que un altre món és possible! Alhora també voldria 
que el disseny i la vida del Parc sigui fi del a l’esperit 
de “Tot un parc per a tot un poble”. Un parc que 
dugui el nom de Núria Terés ha de ser una escola 
de convivència, de compartir diversitat per reforçar 
la cohesió social. Per això no s’hauria d’estalviar 
en tasques d’educadors, ni en tanques que facilitin 
el bon veïnatge, ni en activitats que dinamitzin la 
nova frontissa. La convivència, com l’educació, és 
una inversió de futur.

A més, la Núria haurà contribuït a avançar en l’as-
piració que expressava el 2003, en el seu article 
titulat: “A un barri, Santa Eugènia, amb nom de 
dona li calen carrers i places amb nom de dona” 
[eldimoni.com/a-un-barri-santa-eugenia-amb-
nom-de-donali-calen-carrers-i-places-amb-nom-
de-dona]. Primer promovent el nom de la Leonor 
Joher per la nova plaça, inaugurada el 2012, sorgi-
da on hi ha havia l’antic mercat. I ara amb l’apro-
vació de que el nou parc de la nova frontissa dugui 
el seu nom (2017). Dues dones lluitadores, cristia-
nes i compromeses que al capdavant de l’AV es 
van implicar per fer, amb moltes altres, una Santa 
Eugènia millor. La Leo oposant-se a la construcció 
de la frontissa del Güell plantant cara a l’alcalde 
Nadal. I la Núria evitant que es repetís el nyap a 
la nova frontissa i que amb la força de tothom es 
pogués assolir el nou parc. Amb tot, la Núria tenia 
una llista més llarga de noms de dona per Santa 
Eugènia!

És doncs d’agrair profundament la iniciativa con-
junta tant de la Xarxa Dones Girona com de la 
Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert. La 
Xarxa Dones per fer la proposta inicial del nom a la 
Comissió del Nomenclàtor i la Mancomunitat per 
situar-lo en aquest espai tant escaient i signifi catiu. 
La Núria es sentiria reconfortada tant pel valor em-
blemàtic que per ella tenia la causa feminista, com 
també que totes i cadascuna de les entitats de la 
Mancomunitat hi van donar suport des del primer 
moment com a signe de reconeixement compartit. 
Un dels darrers llocs on va estar la Núria va ser al 
Parc de la nova frontissa durant la Festa Major de 
l’any passat 2016.

El colofó és la Festa Major d’aquest any ja que 
les coincidències han volgut que l’anunci i la 
inauguració eugenial del nou nom de la nova 
frontissa sigui a la conclusió de la bicicletada 
de Mou-te en Bici el dissabte -9 de setembre- 
al matí. I que el dia abans -el 8 de setembre- dia 
del seu sant, la Coral Àkan faci el pregó-concert 
amb un clam per la convivència. La Coral Àkan que 
ella admirava i que fi ns i tot havia expressat que li 
agradaria haver-ne format part. Segur que hi serà 
present i en gaudirà!

Albert Quintana i Oliver
Marit de la Núria, veí de Santa Eugènia i membre de la Mancomunitat

Dibuix: David Pradas
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En Pere, va néixer el dia 29 d’un fred mes de gener 
de l’any 1922 a Santa Eugènia de Ter. Era fill d’en 
Josep Pagès, fill de vinaters, nascut també a Santa 
Eugènia, i de l’Antònia Pont nascuda a Vilanna, 
filla del moliner de Can Peixet. En Pere va ser el 
primogènit, i va tenir tres germanes, la Miguelina, 
la Maria i la més petita, la Conxita, amb la que es 
portaven vuit anys. Era l’hereu, continuador i ter-
cera generació d’una família dedicada al mon del 
vi, establerta a Santa Eugènia pels seus avis, Mi-
quel Pagès i Maria Gurt, l’any 1897.

La seva infantesa va transcórrer com la dels nens 
de la seva època, destacant que no li agradaven 
els jocs d’acció, era un nen molt tranquil i prefe-
ria jugar a fireta, retallar nines i llegir, que anar a 
córrer carrers… Una infantesa, no obstant, que 
va esser curta, ja que el seu pare Josep estava 
molt delicat de salut, i ell l’havia d’ajudar a la feina 
compaginant amb els estudis que feia al Veïnat de 
Salt, al Col·legi de les Escoles Cristianes, on era un 
alumne model i exemplar. Qui no recorda els seus 
“¿qué es comercio?” quan t’ho recitava en castellà, 
o “l’agafa la calculadora, va… 15×15, 25×25…”

La seva vida va quedar molt marcada per la Guerra 
Civil Espanyola. Quan va esclatar, ell tenia 14 anys 
i el seu pare, que era d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) i Jutge de Pau del poble de Santa 
Eugènia, per aquelles coses de les guerres fratri-
cides, va ser detingut per feixista i empresonat. Ell 
explicava com li anava a portar menjar a la presó, 
que era al Seminari de Girona i com el seu pare 
l’orientava i li deia com havia de dirigir el negoci. 
També com, anant seguint les vies del tren d’Olot, 
havia d’anar a buscar als hermanos del seu col·legi 
de les Escoles Cristianes de Salt a qui els van tenir 
amagats a la casa de Santa Eugènia durant molt 
de temps. És ben conegut els partes radiofònics 
que ens recitava lletra a lletra i en castellà de quan 
va esclatar i posteriorment acabar la Guerra Civil.

Als 19 anys va quedar sense pare i amb les tres 
germanes més petites, sortint de la guerra, sense 

recursos, la seva mare el va haver d’emancipar, ja 
que la majoria d’edat era als 21 anys i un menor no 
podia exercir cap activitat. Aquest també va ser un 
fet que el va marcar tota la vida.

Un jove molt treballador que als 18 anys ja tenia 
l’únic cotxe a motor particular del poble. Un Citroën 
5 cavalls. L’any 1950 es va casar amb la Pilar Rever-
ter de Banyoles, i al cap de dos anys va néixer el 
seu primogènit, en Josep Maria, i a l’any 1962, deu 
anys després, l’altre fill, en Pere Lluís.

Tota la seva vida va girar a l’entorn de Santa Eugè-
nia i el magatzem de vins que avui encara existeix 
desprès de 120 anys d’ininterrompuda activitat. Era 
un gran entès, un expert més ben dit; i era alta-
ment admirat en el gremi del mon del vi. Amb el 
seu olfacte privilegiat ho endevinava tot del vi. Et 
sabia dir l’anyada, l’origen, l’elaboració i qualsevol 
defecte i qualitat que pogués tenir aquell vi. Algú li 
deia que tenia nas de perdiguer.

Va ser regidor de l’Ajuntament de Santa Eugènia 
de Ter quan el poble va ser annexionat a Girona, 
per decret llei, a l’any 1963 pel govern franquista, 
anant a acompanyar a l’alcalde de Santa Eugènia, 
Francesc Estival i Sisa, el Sr. Paquito, a entregar la 
vara de l’alcaldia a l’Ajuntament de Girona junta-
ment amb la tresoreria positiva que tenia l’Ajunta-
ment de Santa Eugènia de Ter.

Pere Pagès i Pont Pere Pagès i Pont in memoriamin memoriam
Des de la seva estimada Santa Eugènia de TerDes de la seva estimada Santa Eugènia de Ter

Pilar Reverter i Pere Pagès
FOTO: JOEL MEDIR i HEREU (2013)



Festa Major 2017 Festa Major 2017 S� ta Eugènia de  T�S� ta Eugènia de  T�

2222

Home íntegre, enemic de les injustícies, caritatiu, 
creient i bon cristià, bon veí, impulsor i col·laborador 
juntament amb la seva germana Conxita de tornar 
a tenir una església pròpia a Santa Eugènia. Era 
autodidacte, es va fer a ell mateix, era un apassio-
nat de la seva professió, i molt perfeccionista amb 
una cal·ligrafia impressionant, i amb una memòria 
excepcional. Tots els que el coneixíem i hi teníem 
més relació podem recordar com ens recitava de 
memòria els partes de la guerra, apart de com ens 
ensenyava la seva cal·ligrafia on t’explicava al peu 
de la lletra el ritual per poder-la fer.

Té tres netes, l’Anna, la Núria i la Maria Teresa (la 
seva aviadora) i quatre besnéts, en Xavier, 

en Miquel, l’Anna i en Martí a qui ens ha 
estimat molt i crec que tots podem re-

cordar quelcom especial (un moment, 
una olor, un gest…) bonic amb ell.

Per últim voldria recordar uns ver-
sos que sempre ens recitava amb 
una mirada plena d’estimació.

“El amor está en las rosas,
las rosas son el amor;
Cupido anda entre las cosas
y hace de ellas una flor.”

O aquell altre que deia:

“Juventud, divino tesoro,
¡que te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro…
y a veces lloro sin querer…”

La seva última voluntat és que les seves despulles 
reposin al Cementiri del poble de Santa Eugènia 
de Ter, al costat dels seus pares i els seus avis, 
on ha nascut i ha viscut i ara torna a la Casa del 
Pare sense sortir mai de “la seva estimada Santa 
Eugènia de Ter”.

Gràcies per tot el que has fet i has deixat.
Maria Teresa Pagès

Néta de Pere Pagès i Pont
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del 2 al 17 de setembredel 2 al 17 de setembre
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D�  abte 2 de setem� e
4 de la tarda, a l'Ateneu Eugenienc, 7è Campionat de botifarra
amb suculents premis: inscripció de 20€ per parella. Organitza: Petanca Social Plaça del Barco

D e� �  6 setem� e
7 de la tarda, a l'Ateneu Eugenienc, Xerrada informativa sobre l'Horta Comunitària i la 
protecció de les Hortes de Santa Eugènia. Reconeixements a les tasques realitzades
Organitza: Xarxa Cooperativa de Santa Eugènia

Dij�   7 setem� e
5 de la tarda, a la plaça del Barco, Jocs i tallers infantils amb ponts i activitats per 

a la mainada, tot recordant en Joan Corvillo. Organitza: Coordinadora d’entitats infantils (Casal de 
Santa Eugènia, Vocalia de família, Batucamp, Salesians Sant Jordi PES Girona - Centre Obert, Coordinadora d’AMPA de 
Santa Eugènia·Can Gibert del Pla i Giropekes)

... i tot seguit (6.30 tarda), a la plaça del Barco, Espectacle infantil amb el grup

Encara Farem Salat amb «Festa Salada»
Patrocina: Fundació La Roda d’Espectacles / Salesians Sant Jordi PES Girona

6 de la tarda, a la plaça de Leonor Joher, Trobada de la gent gran: berenar i ball

amenitzat musicalment pel Duet Giravolt. Organitza: Assoc. de la Gent Gran de Santa Eugènia de Ter

Div� dr �  8 setem� e
7 de la tarda, al parc de Núria Terés i Bonet (nova frontissa), Concert de tarda de Festa Major 

amb l’actuació de l’Orquestra Montecarlo. www.lamontecarlo.com
   

9 de la nit, al parc de Núria Terés (nova frontissa), Pregó musical de Festa
a càrrec del Cor Àkan i l’Orquestra Eugenial, amb un missatge de convivència, 
integració, tolerància i acollida entre tots els veïns i veïnes de Santa Eugènia de Ter.
   

10 de la nit, al parc de Núria Terés, Sopar popular 
*Preu: 7  anticipada / 9  el mateix dia / *Punts de venda anticipada: Cafeteria El Toc, Llibreria Santi, Lli-
breria Àlex, Llibreria Eines, Llibreria Dòmino, Llibreria Personalitza’t, Farmàcia Sabrià, Estanc de Santa 
Eugènia, Can Ninetes, Dimonis de Santa Eugènia i Ateneu Eugenienc. *Venda anticipada fi ns al dijous 7 
de setembre inclòs. *Menú: fi deuà, pollastre amb patates xips i postre; pa, aigua i vi

... i tot seguit, al parc de Núria Terés, Ball amb l’actuació musical de l’Orquestra Montecarlo
www.lamontecarlo.com

D�  abte 9 setem� e
10 del matí, a la del Barco, Bicicletada popular per Santa Eugènia de Ter. Sortida des de la plaça 
i arribada al nou parc de Núria Terés i Bonet. Organitza: Mou-te en Bici
12 del migdia, a l'escultura de Rosa Serra de la nova frontissa, La bicicletada fi nalitza al nou parc amb 
un record a la Núria Terés que servirà per inaugurar eugeniencament el nou Parc de la Núria Terés i Bonet. 
Parlaments de Puri Molina (veïna i amiga de la Núria) i Bernat Quintana Terés
Convoca: Mancomunitat de Santa Eugènia-Can Gibert
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D’11 a 1 del migdia, al parc de Núria Terés, Taller infantil de castellers a càrrec dels Marrecs de Salt
7 de la tarda, a la del Barco, Tarda de zumba amb Laura La Andaluza, Renata i Gerard
Organitza: Zumbateneu

10 de la nit, al parc de Núria Terés, Ball de Festa Major amb l’Orquestra Genion’s
www.facebook.com/www.grupgenions.cat

Di� � ge 10 setem� e
9 del matí, als carrers i places, Matinades eugenials amb el grup Son Barri
de la Colla Gegantera de Santa Eugènia de Ter i la banda hondurenya Marcial 504
de l’Assoc. Social Cultural d’Hondures

10 del matí, al parc de Núria Terés, Plantada de la Trobada Gegantera del Ter amb 

l’Orquestrina Trama
11 del matí: cercavila pels carrers i places amb les colles participants a la trobada:
Amics dels gegants de Salt, Colla gegantera d’Anglès, Colla gegantera de la Bisbal, Colla gegantera de 
Flaçà, Colla gegantera de la Cellera de Ter, Colla gegantera de Roda de Ter, Colla gegantera de Sarrià de 
Ter, Colla gegantera de Taialà Caixa de Trons, Colla particular de Figueres, Fal·lera Gironina i Colla gegan-
tera de Santa Eugènia de Ter. Organitza: Colla gegantera de Santa Eugènia de Ter

Fires de Santa Eugènia de Ter: Concurs de dibuix infantil (activitat per a nens i nenes de 0 a 12 
anys; porteu els vostres colors), Trobada de puntes de coixí, Fira artesanal, Fira d’entitats (Banc del Temps 
Pont del Dimoni)...

Mercat de 2a mà, intercanvi i productes artesans
Simultànies d’escacs guiades pel MC Lluís Casanellas Ruano, jugador del Club d’Escacs Santa Eu-
gènia (tauler 1 del club), sots-campió d’Actius de Girona 2016, campió de l’Obert Salt Vilanova i Campió 
Juvenil 2002. Organitza: Club d’Escacs Santa Eugènia

5.30 de la tarda, al parc de Núria Terés, Concert jove
amb Turrai + col·lectiu de joves La Nova Frontera: break dance, hip hop, rap...

6 de la tarda, a la plaça del Barco, Sardanes amb la Cobla Baix Empordà
www.facebook.com/pg/CoblaBaixEmporda

10 de la nit, al c. Maçana fi ns a la pl. del Barco, Correfoc i plaçafoc amb Els Dimonis del Ter
... i tot seguit, Ball de nit amb el Dj El Tarlà
D�  �   Onze de Setem� e
8 del matí, a les pistes de petanca plaça del Barco, Esmorzar de Petanca Social Plaça del Barco
9 del matí, a les pistes de la plaça del Barco, Torneig de la Festa Major de petanca social
Organitza: veïns i jugadors de Petanca Social Plaça del Barco

9 del matí, a la plaça de la Solidaritat (Can Ninetes/Marfà), 9a Trobada motera, música
amb The Seventies + botifarrada + ruta amb pica-pica...
Els benefi cis econòmics que s’obtinguin amb la trobada, un cop liquidats els músics i despeses, seran 
lliurats a l’ONG Xarop Clown; es convida al secretari municipal de l’Ajuntament de Girona per a que sigui 
ell qui lliuri els quartos als pallassos d’hospital xaropclown.com. Organitza: Dimonis de Santa Eugènia
10 del matí, cal presentar-se a l'Ateneu Eugenienc
4t. Concurs de pintura ràpida sobre indrets de Santa Eugènia de Ter
Les bases són a eldimoni.com i organitza: Ateneu Eugènienc



Exposició de la Festa Major 2017Exposició de la Festa Major 2017
Exposició a l’Ateneu Eugenienc / placeta de l’Ateneu: Exposició a l’Ateneu Eugenienc / placeta de l’Ateneu: Obres premiades a les anteriors edicions del concurs de pintura ràpidaObres premiades a les anteriors edicions del concurs de pintura ràpida

Exposició a l’Escola Santa Eugènia / Col·legi Groc: Exposició a l’Escola Santa Eugènia / Col·legi Groc: L’Escola Santa Eugènia de Ter (1949 - 1981)L’Escola Santa Eugènia de Ter (1949 - 1981)
Exposició a Can Ninetes / inauguració dv. 8 de setembre: Exposició a Can Ninetes / inauguració dv. 8 de setembre: Girona dècada dels anys 60. Retrospectiva del fotògraf Josep JoverGirona dècada dels anys 60. Retrospectiva del fotògraf Josep Jover

Exposició a l’EspaiSocial La Pedrera / ctra. Santa Eugènia: Exposició a l’EspaiSocial La Pedrera / ctra. Santa Eugènia: El Pont del Dimoni: tota una història eugenial (1357 – 1968 – 2018)El Pont del Dimoni: tota una història eugenial (1357 – 1968 – 2018)

TOTS ELS ACTES SÓN GRATUÏTS
L’AV Santa Eugènia es reserva el dret de modificar el programa si causes imprevistes obliguessin a fer-ho.

Comissió de la Festa Major de Santa Eugènia de Ter 2017. AV Santa Eugènia de Ter / Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert

BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!
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11 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia, Missa de Festa Major cantada per la 

Coral de Santa Eugènia. A la sortida: pica-pica de Festa Major acompanyats pels 

Gegants i Capgrossos de Santa Eugènia de Ter
6 de la tarda, a la plaça del Barco, Havaneres amb cremat per a tothom, amb els  Cantaires del Montgrí
Dij�   14 setem� e
6 de la tarda, en ruta des de Can Ninetes, Velles i noves llegendes eugenials de Santa 
Eugènia de Ter, a càrrec de Jaume Prat
8 del vespre, a Can Ninetes, Projecció del documental del mes: “Angry inuk” (2016) en versió 
original en anglès i inuktitut (idioma dels inuits) i subtítols en català. Organitza: eldocumentaldelmes.com

D�  abte 16 setem� e
7 de la tarda, a la Marfà, Representació de l’obra de teatre La Pepeta no és morta
a càrrec del grup de teatre Primera Fila. Organitza: TdeSet (grup de Teatre de Santa Eugènia de Ter)

9 de la nit, a la plaça de la Solidaritat (Can Ninetes/Marfà), Amor + Amor, concert de Rafael 
i Salvador Amor (Argentina) https://youtu.be/E1JZC6dJcX4, amb servei de bar i entrepans. 
Organitzen: Vocalia Can Ninetes de memòria, identitat i futur; eldimoni.com; AEPCFA i La Guerrilla Comunicacional

De 7.30 de la tarda a 1.30h de la matinada, al pavelló de Santa Eugènia, Activa’t a la nit 
(tornejos de futbol sala amateur a partir de 16 anys). Inscripcions per equips al Güell Espai Jove, a partir del 
4 de setembre, de les 16h a les 21h. Per a més informació: www.girona.cat/guell. Organitza: Güell Espai Jove

Di� � ge 17 setem� e
Tota la jornada. al pavelló de Santa Eugènia de Ter, Partits de bàsquet de les diferents categories

Presentació dels 16 equips del CESET per a la temporada 2017-2018. Organitza: CESET

D � ʦ  19 setem� e
De les 17h a les 23.30h, a la Marfà, Jornada de donació de sang
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Corria la primavera de l’any 1983 quan, amb dos 
companys, vaig veure com unes potents excava-
dores barrinaven, sense miraments, la terra d’un 
solar que portava erm des del temps de la guerra. 
Enclavat al punt més alt de l’antic poble, al cos-
tat dret de “l’estret” en direcció a Girona, sempre 
havíem sentit dir que allà hi havia hagut l’antiga 
església parroquial i el cementiri vell, en desús des 
de la construcció del nou al primer terç del segle 
XX.

No cal dir que ens va faltar temps per anar a 
treure-hi el nas. Aquella mateixa tarda, un cop les 
màquines cessaren la seva frenètica activitat, tres 
aventurers - en Quim, en Josep Maria i jo - van sal-
tar les tanques que envoltaven el recinte per anar 
a xafardejar sense més objectiu que passant-s’ho 
bé. Al lloc on, suposadament, havia estat el tem-
ple només vam trobar unes quantes fi lades mig 
enterrades de rierencs; sembla ser que, quan 
l’enderrocaren l’any 1936, aprofi taren totes les 
pedres que pogueren per fer els fonaments de la 
nova escola. Però, el vell cementiri restava allà, in-
tacte, ja que passava del tot desapercebut gràcies 
al camufl atge, barreja d’heures i runa, que el col-
gava. La majoria dels nínxols eren buits però n’hi 
havia d’altres que mostraven el seu interior, ple de 
trossos de fusta i pilons de pols. També hi havia un 
munt de làpides amb velles inscripcions mig arren-
cades del terra i un sot allargassat, antiga fossa 
comuna, on hi sobresortien multitud d’ossos i và-
ries calaveres.

Tot i que, el que realment va cridar tota la nostra 
atenció va ser una mena de petit altar situat en un 
racó protegint una vella làpida de pedra amb una 
inscripció gravada: «Mortuos excitare a somno no 
ets. Terribilis consequatur erit». Malgrat que ens va 
ser impossible de desxifrar amb les poques lliçons 
de llatí que havíem fet a l’institut, masses “campa-
nes”, en Josep Maria la va copiar en un tiquet del 
súper que portava a la butxaca. Després de repas-
sar tots el racons del recinte i de jugar una estona 

a futbol amb unes quantes calaveres vam decidir 
donar per fi nalitzada l’aventura i anar cap a casa.

A l’endemà, en Josep Maria no va venir a l’institut, 
cosa molt estranya, no faltava mai. Intrigats, en 
Quim i jo vam decidir fer-li una visita abans d’anar 
cap a casa. Vam trucar la porta del pis dels seus 
pares i ens va rebre ell mateix malgrat no sembla-
va ell. Tenia un alarmant aspecte demacrat, ma-
laltís, amb la pell molt blanca i unes ulleres molt 
pronunciades. “Estic acollonit ”, ens va dir. “No he 
pogut dormir en tota la nit. Ahir, d’amagat, em 
vaig emportar de record una de les calaveres, la 
més sencera, i la vaig posar sobre la tauleta de 
nit. Doncs bé, a la matinada he començat a sentir 
veus per tota l’habitació, el meu llit s’ha trencat de 
cop per la meitat, m’ha caigut el llum del sostre 
sobre el cap, m’he fet un tall al peu amb uns vidres 
que no sé d’on han sortit... i, quan m’he adonat, la 
calavera ja no estava on l’havia deixat. L’he trobat 
davant la porta, com si volgués marxar. Mireu!, en-
cara hi és”

I allà estava la calavera, davant la porta, a punt de 
marxa. El seu relat ens va glaçar la sang, coneixí-
em bé en Josep Maria i no era una persona gens 
espantadissa, ans el contrari. I va continuar: “Ah!, 

Històries eugenienques  Històries eugenienques  
La cota 78La cota 78
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per cert, amb l’ajut d’un diccionari he aconseguit 
traduir aquell estrany missatge de la làpida: «No 
despertis els morts del seu son. Les conseqüències 
seran terribles». Crec que estic maleït”. Vam decidir 
d’agafar la calavera amb molta cura, posar-la dins 
una bossa de plàstic i tornar-la al seu lloc d’ori-
gen. Vam anar fi ns l’antic cementiri i la vam llen-
çar, amb bossa i tot, per sobre la tanca. Abans de 
marxar vam resar no sé pas quants parenostres i 
avemaries... per si de cas.

Al cap de pocs dies, les grans màquines excava-
dores van acabar d’arrasar tot aquell terreny, ai-
xafant-t’ho tot: pedres, nínxols, làpides, ossos, etc. 
Ningú va veure la vella làpida amb la macabre ad-
vertència i, si algú la va veure, tampoc li va fer el 
més mínim cas; acabant, segurament, dins algun 
container de runa.

El fl amant i modern Mercat de Santa Eugènia, de 
titularitat privada, va ser inaugurat el 19 de desem-
bre de 1984, però mai va tenir èxit. Els veïns no hi 
anaren a comprar i les  parades anaren tancant 
gradualment. Mai es va poder recuperar la inver-
sió i els locals quedaren abandonats a la seva sort; 
només van anar aguantant el bar i una agència 

d’assegurances que donaven a la carretera. El 
pàrquing de sota sempre va restar semi-buit, pocs 
veïns s’hi van interessar.  Així, a l’any 2008 l’edifi ci 
del mercat fou enderrocat, deixant intacte el pàr-
quing, per tal de re urbanitzar el sector.

Si avui aneu al lloc on hi havia hagut el mercat veu-
reu que hi ha un centre de dia per a gent gran i 
l’esquelet de formigó d’un bloc de pisos a mig fer, 
però, al lloc anteriorment ocupat per l’església i el 
cementiri no hi ha res, és buit. L’espai, abans ocu-
pat per aquell solar erm durant dècades, avui és 
una plaça dura dedicada a la líder veïnal Leonor 
Joher. Aquesta fou la solució d’urgència que adop-
tà l’arquitecte encarregat del projecte després de 
la multitud d’entrebancs i accidents que es produ-
ïren mentre intentaven aixecar un edifi ci de cinc 
plantes en aquell lloc concret, el punt més alt sobre 
el nivell del mar de l’antic poble, un petit turonet 
quasi inapreciable al bell mig del pla, la cota 78.

També és probable que el mateix arquitecte rectifi -
qués al recordar allò de “No despertis els morts del 
seu son ...” Oi?, Josep Maria.

Jaume Prat i Pons
Dibuix: Quim Paredes i Baulida
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Altres sistemesAltres sistemes
 són possibles són possibles
El passat 1 d’abril, el Banc del Temps Pont del Di-
moni de Santa Eugènia-Sant Narcís va celebrar la 
seva 6a Jornada amb el lema Altres Sistemes són 
possibles. Es tracta d’una entitat arrelada al sector. 
A través de la seva vocalia participa amb l’Associ-
ació de Veïns de Santa Eugènia de Ter en les acti-
vitats que es fan.

La idea bàsica del Banc del Temps és establir rela-
cions de suport recíproc entre les persones, sense 
que hagi ànim de lucre, és a dir, sense utilitzar di-
ners, valorant el mateix qualsevol servei ofert. La 
unitat de valor és el temps utilitzat.

És a dir, es valora igual el temps d’una sòcia engi-
nyera informàtica que t’arregla l’ordinador que el 
d’un soci que t’acompanya al metge.

D’aquesta manera, intercanviant coneixements i 
serveis, es fomenta la igualtat i les relacions soci-
als entre veïns i veïnes amb independència de la 
seva situació econòmica.

L’objectiu de l’ajuda mútua 
entre veïns i veïnes és evitar 
l’aïllament, especialment de 
les persones grans i afavo-
rir la integració de les persones arribades d’altres 
ciutats i països. Així mateix ens ajuda a conciliar la 
vida familiar i laboral, fomenta les relacions inter-
generacionals i la pròpia autoestima.

Volem demostrar que es poden fer moltes coses 
sense necessitat de diners si som persones capa-
ces de superar la  desconfi ança i prejudicis d’uns 
envers els altres. Pot semblar utòpic però de “mica 
en mica s’omple la pica”.

Si voleu saber més sobre el Banc del Temps podeu 
consultar el web bdtpontdeldimoni.com. També 
participem, el diumenge 10 de setembre, en la Fira 
d’Entitats, us hi esperem! Bona Festa Major!

Pere Joan
Equip Gestor Banc del Temps Pont del Dimoni

MercatMercat
d'intercanvi per a tothomd'intercanvi per a tothom
Davant del volum de deixalles que es produeixen 
en el nostre dia a dia, i el model de cultura de 
consum, a Santa Eugènia de Ter, juntament amb 
altres poblacions, fem l’aposta per altres models 
més sostenibles, i socials. Per això, ja fa un temps 
que realitzem un Mercat d'intercanvi, segona mà i 
productes artesans, al parc de la Núria Terés (nova 
frontissa) el segon diumenge de cada mes.

És un espai cívic i de trobada que es duu a terme 
amb molt bona resposta, on recuperar altres mo-
dels de comerç, propiciar la solidaritat i conèixer 
els nostres barris i els veïns i veïnes que en formem 
part. I de gaudir en moltes ocasions d’actuacions 
artístiques i musicals.

Aquesta iniciativa sorgeix de la pròpia Associació 
de Veïns de Santa Eugènia de Ter, on tothom està 
convidat a participar-hi.

Alguns dels mercats amb un caire especial són: el 
Mercat de tot a 1 euro, el White summer del mes 
de juliol i el mercat de Nadal. Però acceptem més 
propostes...

Per a més informació:
mercatfrontissa2015@gmail.com

Us hi esperem!

Thais Roig
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c/ Mare de Déu de la Salut, 37
Tel. 972 40 05 43

SANTA EUGÈNIA - 17005 Girona

CARNS 
I EMBOTITS 

Ntra. Sra. de la Salut, 37
Tel. 972 23 50 09 - 17006 GIRONA

• MATERIAL ESCOLAR • QUIOSC

• OBJECTES DE REGAL

• LLIBRERIA INFANTIL i JUVENIL

Llibreria - Papereria

E I N E S
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BenvolgutsBenvolguts
veïns de Santa Eugènia de Terveïns de Santa Eugènia de Ter
Des de l’Associació de Comerciants de Santa Eu-
gènia de Ter seguim treballant perquè a través 
dels nostres comerços puguem fer un barri/poble 
més agradable i amb més vida. Ho intentem de-
corant tots els comerços associats, per Nadal i pel 
Temps de Flors, organitzant la botiga al carrer, col-
laborant amb l'Associació de Veïns, etc.

Ja estem preparant la 2a botiga al carrer. Volem 
que sigui un dia festiu per tot el barri i que la gent 
surti i gaudeixi, per això organitzarem diverses ac-
tivitats durant tot el dia i per a tothom. Aprofi tem 
per agrair-vos la vostra participació, tot i la pluja, 
en la botiga al carrer d'enguany.

El comerç, juntament amb les associacions i enti-
tats, donen vida i dinamisme al barri fent possible 

una millor integració i convivència. Un barri sense 
botigues seria un barri fosc, sense llum. És per això 
que us agraïm la vostra col·laboració per seguir 
endavant amb il·lusió i entrega.

Necessitem un Ajuntament actiu, que sàpiga es-
coltar les inquietuds i necessitats dels comerciants 
i veïns. És molt important millorar l'espai públic i 
dignifi car-lo amb un bon manteniment, posant 
mitjans per evitar la seva degradació. La neteja, 
l'ordre i la seguretat són pilars fonamentals per al 
benestar de tots.

Us desitgem una bona Festa Major!

Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter
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C/ Agudes - GIRONA
Santa Eugènia, 107 - GIRONA

Tel. 972 297 816

TRACTAMENTS PEL COS, 
MENT I ÀNIMA

· BOTIGA ESOTÈRICA
· REIKI · FLORS DE BACH

· REGISTRES AKÀSICS
· NETEGES ENERGÈTIQUES

· CANAL ESPIRITUAL
· REFLEXOLOGIA PODAL

· QUIROMASSATGE
· MASSATGE ESPORTIU

· CURSOS

FISCAL, COMPTABLE, 
LABORAL I ESTRANGERIA

- Declaració de la Renta
- Nacionalitat

- Assegurances
- Advocats (civil, penal, família)

- Gestoria (vehicles, canvis)

ASSESSOREM
DES DE 1985

c/ Santa Eugènia, 160 · Tel. 972 202 918

C/ Massana, 57 bxs
GIRONA

Tel. 972 23 59 38
Mòbil 697 43 40 97

english4all@gmail.com

· Classes particulars
· Classes per adults 
i empreses
· Curs específic d'anglès per
primer i segon de batxillerat
· Reforç escolar
· Preparació B2.1 graus

Plaça Catalunya, 22 • 17190 SALT (Girona)
Tel. 677 000 267 / 872 035 371 • Fax 872 036 102
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2525 anys anys
del Club Escacs Sta. Eugèniadel Club Escacs Sta. Eugènia
A fi nals del passat mes de juliol, el Club d'Escacs 
Santa Eugènia va organitzar un acte a Can Ninetes 
per cloure la temporada esportiva d'enguany, amb 
parlaments del president Jordi Vidal i del secretari 
Jordi Barraca. Tot seguit es va fer un reconeixement 
a un seguit de socis del club, amb entrega de tro-
feus pels mèrits contrets en competicions ofi cials o al 
llarg de tota una trajectòria, com és el cas de l'Àlex 
Vidal, format a la pedrera del club, que aquest any 
ha aconseguit una titulació internacional ben reco-
neguda i merescuda, la de Mestre FIDE.
El president ens va recordar que aquest any 2017 és 
l'aniversari de la fundació del club, ara fa vint-i-cinc 
anys, que aviat és dit. Nascut en un principi com un 
fi lial del Club Escacs Royal de Figueres, ben aviat va 
volar sol mantenint-se entre els clubs d'escacs cata-
lans amb més gran nombre de jugadors: més d'un 
centenar. Des de la fundació del club, els escacs gi-
ronins han canviat molt, per millorar. L'accés a les 
noves tecnologies i a llibres editats a d'altres països 
i, sobretot, la creació d'escoles del joc, han fet donar 
un salt de qualitat a la seva pràctica. Fins a quatre 
clubs de la territorial tenen plaça a la Divisió d'Honor.
Per fer front al moment actual, el Club d'Escacs Santa 
Eugènia ha potenciat la pròpia escola i aquest any 
el jove Joan Moles ha estat campió de Catalunya 
sub-10 de partides ràpides i setè estatal, fa tot just 
un mes després que només perdés amb un campió 
intractable. Un altre jugador, encara més jove, en Jo-

sep Maria Jacomet, sub-8, també va obtenir plaça 
per jugar els campionats estatals on es va classifi car 
molt per sobre del seu rànquing inicial. Aquests i al-
tres jugadors són el futur del club i estan adquirint 
amb rapidesa coneixements sòlids de joc i experi-
ència competitiva. Dels més grans, l'Arnau Clot i en 
Torsten Rex han fet un gran paper tant amb l'equip 
com individualment.
Per a la temporada vinent, apart de seguir potenci-
ant l'escola, l'objectiu del club és recuperar la cate-
goria del primer equip després d'un any molt lluitat i 
en el que es van notar les absències d'alguns juga-
dors clau que van voler provar de jugar en categories 
més altes. A part, el Club d'Escacs Santa Eugènia or-
ganitza un munt d'activitats, tant pels socis com per 
tots els federats. El dia 31 de juliol va començar el XII 
Obert internacional dins d'un festival que també in-
cloïa un torneig de ràpides i un altre d'actives. Tot són 
bons auguris per a l'esdevenidor del club i tot fa pen-
sar que ens esperen moltes alegries per celebrar.

Jordi Álvarez Serra

La Federació Catalana va entregar un diploma als quatre 
components de l’equip més jove del club, Enric Barraca, Oscar 

Nahuel Roqueta, Joan Moles i Trayan Kostov
FOTO: JORDI ÁLVAREZ

La iniciativa veïnal La iniciativa veïnal 
Les elèctriques ens roben: què fas aquí parat?Les elèctriques ens roben: què fas aquí parat?
Els nostres objectius: informar i conscienciar a la gent 
de l’abús de les elèctriques en la mercantilització d’un 
bé de primera necessitat com és l’energia. Coordinar 
les associacions veïnals dels diferents barris de Giro-
na i entitats socials, per tal de donar caràcter de ciutat 
a la campanya engegada i visibilitzar la problemàtica 
denunciada. Mobilitzar la ciutadania en la denúncia 
d’aquest abús, la recollida de signatures per recla-
mar una auditoria de la gestió de les elèctriques i la 
difusió de la campanya. Des d’aquest link ens podem 
sumar a la campanya Auditoria elèctrica ja!

> https://secure.avaaz.org/campaign/es/auditoria_
elactrica_6

Més de 111.000 ciutadans ja hem signat.

Fer una campanya imaginativa, una campanya que 
denuncia a través de la creativitat els abusos de les 
elèctriques. Per això, a tots i totes els que donen su-
port a aquesta campanya demanem que facin un 
repte del maniquí challenge denúncia de Les elèctri-
ques ens roben: què fas aquí parat? 

Paco Torres
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c/ Massana, 65 
Plaça del Barco GIRONA

Tel. 972 23 73 83 Ens trobareu al:
c/ Bassegoda, 6-8 - Tel. 972 40 12 10 - 17006 GIRONA

Transformem i actuaitzem: 
faldilles, vestits, jaquetes, abrics, pantalons,

punys de camises, gèneres de punt...

Posem cremalleres: 
a pantalons, vestits, faldilles,  anoracs, xandalls...

c/ Montseny, 33 - 17006 GIRONA
Tel. 972 23 60 95 - Fax 972 137 799

torrentcujn@gmail.com

info@tulsa.eu
www.tulsa.eu

BOTIGUES:
Girona

Sta. Eugènia, 165-167
T. 972 245 110

Figueres
Pl. del Gra, 4

T. 972 512 235
Calella

Sant Joan, 65 - T. 93  766 45 85
Roses

Mercat cobert, 72
Sant Feliu de Guíxols

Mercat cobert
TORRADOR:

Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà)

c/ Agudes, 24 · Tel. 972 238 929 · GIRONA
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L’EspaiSocialL’EspaiSocial
de la Fundació Catalunya La Pedrerade la Fundació Catalunya La Pedrera
a Santa Eugènia de Ter compleix un any de vidaa Santa Eugènia de Ter compleix un any de vida
L’objectiu de l'EspaiSocial és millorar la qualitat 
de vida de les persones amb Alzheimer i les se-
ves famílies, gràcies al programa REMS (Reforçar 
i estimular la memòria i la salut); així com ajudar 
als infants i adolescents en edat escolar amb el 
programa PAE (programa d’acompanyament edu-
catiu).

Millorar la qualitat de vida i el benestar emocio-
nal de les persones que comencen a tenir algun 
problema de memòria i la de les seves famílies. 
Aquest és l’objectiu principal del programa REMS 
(Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut) que 
la Fundació Catalunya La Pedrera desenvolupa a 
l’EspaiSocial de Santa Eugènia des de fa un any.

Aquest espai acull més de 25 participants que 
acudeixen dilluns, dimecres i divendres, amb l’ob-
jectiu que, a partir de setembre, sigui un servei di-
ari per seguir un complet calendari d’activitats que 
combina l’estimulació cognitiva amb la física i la 
socialització.

El programa REMS dóna resposta a una necessitat 
no coberta fi ns ara: l’atenció a les persones en les 
primeres fases de la malaltia. Persones grans amb 
malalties pròpies del procés d’envelliment i perso-
nes amb malalties neurodegeneratives, com ara 
l’Alzheimer, el Pàrkinson o d’altres, en fase lleu o 

moderada. Es tracta d’un servei innovador, integral 
i efectiu adaptat a les noves necessitats de la soci-
etat i a uns preus socials molt assequibles.

La Fundació també dur a terme a Santa Eugènia 
el Programa d’Acompanyament Educatiu, PAE, un 
programa adreçat a infants i adolescents en edat 
escolar (dels 6 als 16 anys) que vol ser un comple-
ment a l’escola i la família. A través d’activitats i 
dinàmiques en horari extraescolar, el PAE fomenta 
l’èxit acadèmic, el desenvolupament integral de 
l’infant i la seva personalitat creativa.

Eva Reina

Especialitat en
tapissats de pell

Taller: Urb. Cal Baster s/n • 17150 SANT GREGORI (Girona)
Tel. 972 428 105

Botiga: Ctra. Santa Eugenia, 71 • 17006 GIRONA
Tel. 972 233 963 • Mòbil 656 339 101

info@fundespadrosa.com · www.padrosa.net

c/ Santa Eugènia, 57 - 17005 GIRONA
Tel. 972 23 10 07 - Fax 972 24 51 04

www.mudanzasdelter.com - info@mudanzasdelter

MUDANCES i GUARDAMOBLES

EspaiSocial de Girona
Carrer de Santa Eugènia, 189
Santa Eugènia de Ter
17005 Girona
Tel. 972 696 651
A/e: girona@espaisfcatalunyalapedrera.
org
http://fundaciocatalunya-lapedrera.com/
ca/espaisocials/girona

Horaris de dilluns a dijous:
de 9.30 a 13.30 i de 16 a 19.30h
divendres: 9.30 a 13.30h
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c/ Sta. Eugènia, 23 bxs · 17005 GIRONA · Tel. 972 20 05 42
www.maquinesdecosirduch.com - info@maquinesdecosirduch.com

De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores. Dissabtes de 10:00 a 14:00 hores
Urgències 24h: Passeig Països Catalans, 37-39. 17190 SALT (Girona)

Tel.  972 239 003. animalia@animalia.cat • www.animalia.cat
FREDIRFA

c/ Bassegoda, 26 - 17006 GIRONA
Tel. 972 23 84 64 - 629 046 663

www.fredirfa.com - fredirfa@fredirfa.com
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Estació de Servei Güell, s.l.

c/ Sta. Eugènia, 122
17006 GIRONA

Tel. 972 23 67 36 · 972 23 12 07

Campcardós, 37-39
(Can Gibert del Pla)
17006 GIRONA
Tel. i Fax 972 23 16 02
joanfeliu@cofgi.org

Farmàcia

Joan Feliu
ecoceutics

Els teus farmacèutics
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www.autoescolasantcristofol.com

Puigmal, 27 - Tel. 972 23 65 22
STA. EUGÈNIA DE TER (Girona)

Modes

Montnegre, 49 - 17006 GIRONA

Tel. 972 23 20 08

CARNS A LA BRASA - CUINA CASOLANA
PERNIL I EMBOTIT IBÈRIC

c/ Santa Eugènia, 182 · GIRONA
Tel. 972 105 438

HORARI: 
de dimarts a divendres 9 - 13 h i 15 - 19 h

dissabtes 9 - 18 h
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c/ Bassegoda, 18
Tel. 972 235 405 - 649 945 131 

17005 GIRONA

ALHAMBRA

FONDA - BAR
HABITACIONS

- Menú diario 
- Platos combinados 

- Desayuno - Merienda
- Comidas Grupos

- Futbol en pantalla gigante 
alta definición

COMPRA, VENDA D’OR
i empenyoraments

Ctra. Santa Eugènia, 21 - 17005 GIRONA - Tel. 972 219 314

C/ Sta. Eugènia, 64
Tel. 972 23 65 11
17005 GIRONA
www.girop.com · girop@girop.com

Carrer de Baix, 40 · Santa Eugènia de Ter · 17006 Girona · Tel. 972 239 089
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c/ Santa Eugènia, 56  - Tel. 972 236 000 - Fax 972 232 400  info@aislater.com 
- www.aislater.com - www.revestiments.com

17005 GIRONA

LUXALON®
- Sostres
- Façanes
- Gelosies

GRADULUX®
- Cortines
- Persianes
- Mosquiteres

LLAR D’INFANTS

C/ Orient, 10 - Tel. 972 23 09 60
17006 GIRONA - e-mail: lestel@teleline.es
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c/ Santa Eugènia, 66 - Cantonada Illa - Tel. 972 23 47 67

Pl. Santa Eugènia, 3 · GIRONA
Tel. 972 232 704 · 687 472 522

ESMORZARS · ENTREPANS · TAPES
CÒCTELS i bona companyia!!!

Tienda de Marta Brugada
www.tiendasmonto.es · marta.brugada@tiendasmonto.es
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c/ Costabona, 4 , LOCAL · 17006 GIRONA
Tel.  972 666 526 · rootsgrowshop2017@gmail.com

www.rootsgrowshop.com

c/ Agudes, 27 GIRONA
Tel.  662 131 427 - 680 757 257 · info@hortamercader.cat

tapes · peix · carn
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Carrer Agudes, 24 (plaça del Barco) · 17006 Girona
Horari: obert tots els dies de l'any de 9 del matí a 11 de la nit

Mòbil: 602 009 348 
Santa Eugènia de Ter

de Santa Eugènia de Terde Santa Eugènia de Ter
Desitja a totsDesitja a tots

els veïns i veïnes unaels veïns i veïnes una

Bona Festa MajorBona Festa Major


