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PRESENTACIÓ

SENTIMENT DE POBLE
Aquest llibret que teniu a les mans, a part 
d’informar de la programació de la Festa 
Major, també l’aprofitem per fer una 
repassada d’esdeveniments que han succeït 
a la Vall aquest darrer any. Als que hi hàgiu 
participat directament us farà gràcia 
recordar-los i, als altres, us agradarà 
assabentar-vos d’activitats que potser fins 
ara us havien passat desapercebudes. 

La participació en aquestes activitats és el 
que permet trobar-nos i conèixer-nos, i 
enfortir els lligams i l’amistat entre els veïns 
de la Vall, que és molt necessari si volem que 
l’esperit de poble perduri per sempre més. Si 
no en tinguéssim cura, ens exposaríem a 
convertir-nos en una espècie d’urbanització o 
de barri d’aquells en els que la gent amb 
prou feines es coneix ni se saluda quan es 
troba pel carrer, i això no ens acaba de 
convèncer gaire, oi?

El fet de veure que la mainada de la Vall puja 
fent colla, ja sigui jugant a futbol a la pista del 
CREC o participant conjuntament a la 
cercavila, ens augura un futur prometedor i 
un bon relleu generacional.

I estem de sort que les famílies noves que 
venen a viure a la Vall (com la companya 
d'en Josep Maria ‘Mana’, la Noelia i els 
seus fills Alejandro i Angie, en Narcís i la 
Rosa al carrer de les Monges, en Pere i la 
Remei a Can Barraqueta, en Raül i la Núria 
al carrer de Sant Daniel, en Cesc i l’Arantxa 
al carrer Llucià Amsó, i tantes d’altres, la 
majoria amb mainada), reformen cases i 
les tornen a omplir de vida i fan que aquest 
poble s’estigui rejovenint de la millor 
manera possible.

Si al llarg de l’any voleu estar al cas del 
que passa al vostre voltant, us recomanem 
que us doneu d’alta al grup de WhatsApp 
de l’Associació (obert a tots els veïns) que, 
ara com ara, esdevé la manera més ràpida 
i econòmica de fer xarxa entre tots.

Cal dir que darrere de totes aquestes 
activitats sempre hi ha voluntaris que les 
pensen i les organitzen amb tota la 
dedicació, i sovint maldecaps, que això 
comporta. Per sort, sempre hi ha molta 
predisposició a col·laborar, i tot va 
endavant amb una cadena de favors en la 
que cadascú fa o aporta allò que més bé 
pot o sap fer. Gràcies a tots per la vostra 
implicació i participació.



Amb la col·laboració de:    

Autors fotografies: Demanem disculpes per no citar, un per un, els autors de les fotografies que hem 
utilitzat per a il·lustrar aquest programa. Moltes imatges són tretes del grup de WhatsApp de 
l’Associació, i altres ens les han cedides veïns concrets, i cadascú reconeixerà les que siguin seves. Sí 
que volem fer un agraïment especial als fotògrafs Fèlix Xunclà i Assumpció Parés, autors de la pàgina 
www.pedresdegirona.com, pel magnífic reportatge fotogràfic que van fer de la cercavila i les sardanes 
de l’any passat.
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L a  p a rt i c i p a c i ó  e n  l e s  a c t i v i t at s  d e  
l a  va l l  é s  e l  q u e  p e r m e t  t r o b a r - n o s  

i  c o n è i x e r - n o s ,  i  e n f o rt i r  e l s  
l l i g a m s  i  l ’ a m i s t at  e n t r e  e l s  

v e ï n S .

Malauradament hem de lamentar el 
tancament d’algun negoci com l’obrador del 
Forn Sant Daniel. Per sort a l’obrador de 
Can Reverter continuen treballant a tota 
màquina.

I cal que entre tots vetllem pel manteniment 
de comerços com la fàbrica i botiga 
d’il·luminació IFUR (que correspon al 
cognom familiar Rufí escrit al revés), o la 
botigueta de Queviures ‘Ca la Mari’, que fa 
un servei vital per al nostre poble.  

Desitgem que us faci goig aquest 
programa, tant pel que explica, com pel 
que significa

Bona Festa Major!

Al programa de l’any passat vam parlar de 
la tasca d’algunes de les principals entitats 
de la Vall (l’Associació de Gent Gran, La 
Petita Vall, etc) i vam exposar la relació de 
cursos i tallers que es duen a terme a les 
escoles, a la pista del CREC o en altres 
espais de la Vall (com són les sortides de 
marxa nòrdica, etc). Enguany no en parlem, 
però ben aviat rebreu a la bústia la 
programació del curs vinent (que també la 
podreu consultar al web www.girona.cat/
ccivics).

I ens agradaria esplaiar-nos també parlant 
dels establiments i negocis que s’obren a la 
Vall, com la casa de turisme rural de Can 
Ferriol (al camí dels Àngels) que, com molts 
masos històrics de la vall, havia quedat 
enrunada, però ara fa goig de veure, i que 
s’afegeix a la llista d’allotjaments ‘turístics’ 
que ja tenim a la Vall (Cal Reientinc, Can 
Roura, l’Hostatgeria del Monestir, Can Vidal, 
Can Gepeta, etc), i l’Espai Gastronòmic del 
Mirador de Can Pi (al camí de Sant Miquel), 
ampliant l’oferta de bona cuina que ja tenim 
amb El Cul del Món.

http://www.girona.cat/ccivics
http://www.pedresdegirona.com
http://www.girona.cat/ccivics
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SERVEI DE BARRA: L’entrada és gratuïta i la barra és la principal font d’ingressos per 
finançar la festa. Gràcies per entendre-ho i per fer-hi les vostres consumicions.
Els entrepans són boníssims i a preus populars. No us estigueu de venir a sopar amb la 
vostra família o colla d’amics.

Podem dir que The Rock'n'Roll Brothers són 
els germans bessons dels The Gruixut's de La 

Bisbal, i que es dediquen a destrossar tots els 
clàssics del rock'n'roll dels anys 50 i 60 de 
mites com Jerry Lewis, Chuck Berry, Little 
Richards, Carl Perkins, Johnny Cash, etc.

Membres del grup: Carles Sendra "Sendrix" i 
Albert Such (veus i guitarres), Adrià Castells 
(baix) i Toni Molina "Titobataka" (bateria).

Pelukass és un grup format per 5 joves que 
fan tot tipus de versions de punk, rock i pop 
dels anys 80 fins a l’actualitat, principalment 
de grups alternatius.

El grup va néixer a partir d’una colla d’amics 
dels Diables d’en Pere Botero de Salt. Van 
començar fent actuacions a les festes de la 
pròpia colla, de l’UdG, dels Xoriguers, etc. De 
seguida van començar a fer concerts per 
animar festes majors d’arreu de Catalunya 
perquè, dalt de l’escenari, com ens van demostrar l’any passat que ja van venir, són tot un 
espectacle i organitzen un xou d’allò més boig i divertit. És per això que els hem tornat a 
convidar.

Membres del grup: Xavi Utiel (veu), Diego Marqués i Andreu Quintana (guitarres), Martí 
Quintana (baix) i Adrià Jimenez (bateria)
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9 del vespre - Obertura de portes i servei de barra (pista del CREC)

DIVENDRES 24 D’AGOST

1 de la matinada - concert amb PELUKASS

11 de la nit - concert amb THE R’N’R BROTHERS 
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Cada any posem damunt la taula noms de persones de 
referència vinculades a la Vall.  Hi ha propostes de tot tipus, 
enguany una de les que va generar més consens va ser la 
de Carles Puigdemont. Tothom sap la situació personal en 
que es troba actualment el President Carles Puigdemont, 
que viu exiliat a Bèlgica. Confiem que tothom vegi bé 
aquesta proposta, si més no, des d’una òptica humanitària i 
ningú no en faci escarafalls, perquè Carles Puigdemont (que 
va ser alcalde de Girona i cada any venia per Festa Major) 
ha de viure allunyat del seu país, dels amics i de la seva 
família (esposa, filles, pares, germans, etc). Pensem que, 
amb el gest simbòlic de fer-lo pregoner, se sentirà ben a 
prop de la nostra Vall. De fet, sabem que la té ben present 
tal i com vam poder comprovar amb la piulada que va fer 
després de l’emissió del programa “El Foraster”.

Curiosament, els darrers pregons ens els van fer veïns de la 
Vall compromesos políticament, com en Joan Oloriz i en 
Benet Salellas, però no amb l’ànim de fer política sinó com a 
veïns de referència que són. No té cap més secret. I ja 
s’accepten propostes de cara l’any vinent.
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9 del vespre - PREGÓ a càrrec del President Carles Puigdemont

DISSABTE 25 D’AGOST

2/4 de 9 del vespre - Obertura de portes i servei de barra (pista del CREC)



- Menú General (14 €): Amanida i carn a la brasa amb acompanyament. Per postres, coca de 
crema de Can Reverter i fruita. I també, pa, aigua, vi, plats i coberts (els cafès són a part).
- Menú infantil (6 €): Carn a la brasa amb patates xips i postres.

Per poder fer una bona previsió us demanem que compreu els tiquets amb la màxima 
antelació possible, a la botiga de Queviures Sant Daniel (Ca la Mari)

SORTEIG: Durant el sopar es farà un sorteig per recaptar fons per al finançament de la Festa 
Major. Agraïm la comprensió i aportació de tothom i, especialment, la gentilesa dels 
establiments patrocinadors dels diversos premis

Els balls d’envelat són uns clàssics de les festes 
majors. I enguany, havent sopat, també podrem 
ballar amb qui s’hi avingui.

Excepcionalment, aquest any no s’ha contractat 
cap grup de ball; però sí que, gràcies a les 
possibilitats de la música enllaunada, podrem 
gaudir d’un repertori de temes ballables, amb 
ritmes tan diversos com el tango, el bolero, el swing (ara ben de moda entre molts joves), el 
txa txa txa o la cúmbia, entre d’altres. I, a més a més, procurarem que la tria tingui en compte 
la música ballable cantada en català, la que a còpia d’anys han anat popularitzant les grans 
orquestres del nostre país, i que cada vegada més es va sentint en envelats i sales de ball. 

Ruc’n'Roll és bona música, bons records i molta festa! Ens oferiran un concert per reviure els 
clàssics del Rock Català dels anys 90. El seu 
repertori es basa en els grups més coneguts de 
l’època, com Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i 
Lax’n’Busto, i les mítiques cançons de Sangtraït, 
Gossos i Whiskyn's, l'ska de Brams i Obrint Pas... 
i algunes sorpreses més!
Repassarem les cançons que han marcat a més 
d'una generació i gaudirem tornant-les a cantar i 
ballar una vegada més.

Membres del grup: Marc Granado (veu), Joel Rios (guitarra),  Ricard Vilalta (teclats), Martí 
Benach (baix) i Joan García (bateria)
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1/4 de 12 de la nit:  BALLS D’ENVELAT

12 de la nit: concert amb RUC’N’ROLL

1/4 de 10 del vespre - SOPAR POPULAR



La Lali BeGood és una cantautora que defineix la seva música 
com a kindie rock, tant per al nen que alguns acompanyen agafats 
de la mà, com pel que tots continuem portant dins d’una manera o 
altra. El seu love’n’roll és presenta com una proposta no 
infantilitzada, fresca i personal amb lletres intel·ligents i històries 
quotidianes plenes de ritme, humor i bones vibracions. La Lali 
BeGood s’inspira en tot tipus d'estils per donar un toc diferent i 
divertit a les seves cançons, del swing al rock, passant per la 
bossa, el pop o el reggae. 

LA XOCOLATADA: Després de l’espectacle, tothom 
podrà prendre un got de xocolata desfeta amb melindros 
preparada per Can Reverter. Cal agrair a totes les 
persones que voluntàriament remenen l’olla (en el sentit 
literal de l’expressió) per fer que surti tan i tan bona. Una 
xocolata per llepar-se’n els dits.

Vell Galligants és el nom del grup d'havaneres i cançó 
popular dels Manaies de Sant Daniel, que ens oferirà un 
recital que ja és tota una tradició de la nostra Festa Major. 
Aquest grup de traginers de cançons (aquest és el nom 
que van posar el seu primer disc), va néixer l’any 2011 a 
partir d’una colla d’amics amb molta cantera.

Membres: Jaume Alcalà, Jordi Vidal, Miquel Gabarda i 
Amós Pérez.

EL CREMAT és la beguda que tradicionalment acompanya les cantades d’havaneres. Està 
feta a base de rom, i amb l’afegit d’una mica de sucre, grans de cafè, pell de llimona i 
canyella. La seva preparació és curiosa de veure perquè cal encendre’l i flamejar-lo per a 
reduir-ne l’alcohol, i mentrestant també s’ha d’anar remenant. Tot i ser una beguda calenta, 
sempre ve molt de gust, encara que sigui a l’estiu.
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2/4 de 7 de la tarda: Espectacle familiar amb LALI BEGOOD  i xocolatada

8 del vespre: Cantada d’haveneres amb VELL GALLIGANTS i cremat

DIUMENGE 26 D’AGOST

6 de la tarda - Obertura de portes i servei de barra (pista del CREC)



A 2/4 de 6 de la tarda: 
Mainada: balls rodons 
Nois i noies: construcció de nunuts i 
garlandes de roba

A 2/4 de 7 de la tarda: 
Mainada: garlandes de paper
Nois i noies: danses - bolangera i 
contrapàs

A 2/4 de 8 del vespre: sardanes (obert 
a tothom)

�       -                12

DILLUNS 27 D’AGOST

Preparant la 
CERCAVILA

Els tallers són familiars i tindran lloc al pati 
de les escoles.

Tots els tallers són de franc gràcies a la 
col·laboració voluntària de pares i mares i al 
patrocini de “La Petita Vall”.

En cas d’assistència als tallers us 
demanem puntualitat al llarg de la setmana 
i compromís per al dia de la Cercavila per 
tal d’assegurar-ne el bon funcionament.



A 2/4 de 6 de la tarda: 
Mainada:  decoració del nunut 
Nois i noies: neteja d’espais per a la cercavila (cal 
portar guants de protecció i alguna eina tipus pala 
o rascador)

A 2/4 de 7 de la tarda: 
Mainada: jocs i cançons 
Nois i noies: danses - ball de cintes i contrapàs

A 2/4 de 8 del vespre: sardanes (obert a tothom)

A 2/4 de 6 de la tarda: 
Mainada:  balls rodons 
Nois i noies: pràctica d’anar amb xanques

A 2/4 de 7 de la tarda: 
Mainada: preparar comitiva dels xanquers
Nois i noies: danses - hereu riera i contrapàs

A 2/4 de 8 del vespre: sardanes (obert a tothom)

A 2/4 de 6 de la tarda: 
Mainada:  preparar la comitiva del Lleó
Nois i noies: preparar la comitiva del Lleó

A 2/4 de 7 de la tarda: 
Mainada: preparar la comitiva del Lleó
Nois i noies:  repàs de totes les danses

A 2/4 de 8 del vespre: sardanes (obert a tothom) 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DIMARTS 28 D’AGOST

DIMECRES 29 D’AGOST

DIJOUS 30 D’AGOST



Els partits de futbol amistosos a la pista del CREC s’han convertit en una activitat ben habitual 
al programa d’actes de la Festa Major. Cada any ens organitzem de la millor manera, i està 
previst fer dos equips; un amb els alevins i benjamins junts, i un altre de sèniors (els 
interessats cal que us poseu en contacte amb en Toni Ferran: toni@kab-kab.com). 
Està previst que hi hagi berenar i un obsequi per a cada participant.

Per cert, si tot va bé, aquests seran els últims partits 
en aquesta pista tan deteriorada, perquè està previst 
que passada la Festa Major s’hi facin els 
arranjaments que li calen. Després tots en podrem 
fer ús amb més bones condicions, i haurem de 
vetllar per mantenir-la en bon estat. Ens consta que 
també està prevista alguna intervenció a l’interior del 
gimnàs, com la possibilitat de posar parquet al terra.
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5 de la tarda: torneig de FUTBOL SALA (pista del CREC)

DIVENDRES 31 D’AGOST



Sant Daniel de Girona. Un arxiu, mil anys d’història

Aquesta conferència anirà a càrrec de la Dra. Irene Brugués 
Massot, arxivera en cap del SAF (Servei d'Arxius de la Federació 
Catalana de Monges Benedictines)
 
L'arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona conserva la 
documentació produïda per la comunitat de monges benedictines 
des de la seva fundació el 1018 fins avui dia; un patrimoni 
documental imprescindible per resseguir la història d'aquesta 

comunitat, de la vall on fou erigida i de la població que es formà al seu entorn. Mil anys de 
presència continuada a la vall, de pregària i vida monàstica, de construcció d'un espai, un 
poble i un paisatge. 

Precisament, a principis d’estiu, es va presentar el projecte de digitalització de la col·lecció de 
pergamins del Monestir, que és una manera de garantir-ne el futur i que se’n pugui fer 
divulgació. Són documents que aporten moltes dades sobre la història del Monestir i de la Vall 
de Sant Daniel en general.

Títol: CANTA!
Direcció: Garth Jennings
País: EUA, 2016
Gènere: animació, comèdia, musical
Versió doblada al català - Apta per a tota la família

Sinopsi: Buster Moon és un coala que regenta un teatre que ara 
està en decadència. Per salvar-lo és capaç de qualsevol cosa. 
Només té una oportunitat per mantenir-lo: organitzar un concurs de 
cant i aconseguir que sigui un gran èxit.

Per a moltes famílies ja és tradició venir a fer uns entrepans abans de la pel·lícula. Per oferir-
vos un bon servei i que pugueu sopar amb calma, us agrairem que vingueu a quarts de 9, 
abans que comenci la pel·lícula (que no es projectarà fins passades les 9, quan ja sigui fosc). 
Consumint entrepans, begudes i crispetes a la barra, ajudareu a finançar els actes de la festa 
Major. 
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7 de la tarda: CONFERÈNCIA (claustre del monestir)

9 del vespre: CINEMA A LA FRESCA (pista del CREC)



Després de l’èxit de la passejada matinal de l’any passat, era evident que calia repetir 
l’experiència per continuar descobrint secrets amagats, històries antigues, mites i curiositats 
de la Vall de Sant Daniel. 

Per fer-ho, tornarem a comptar amb el guiatge de les veïnes Carme Panella, Roser Castanyer 
i Mapi Osés. Serà una bona oportunitat per descobrir l’entorn de la Font dels Lleons i posar en 
comú els coneixements que tots tenim sobre la Vall. És una sortida oberta a tothom; només 
cal que vingueu ben calçats i amb ganes de passar una estona agradable.

LUDOPLAÇA amb jocs per a tothom, a càrrec de Ludus Mundi. 
Recordeu que la resta de l’any, cada primer dissabte de mes, d’11 a 1 del migdia, a les 
antigues escoles se celebren els matins lúdics, que són oberts a totes les famílies de la Vall. 

LA VOLTA AL MÓN EN ACORDIÓ
Des de la seva invenció (1829 a Viena), l’acordió ha estat un 
instrument viatger i camaleònic. S’ha adaptat d’una manera particular 
en les músiques tradicionals i modernes de cada lloc. Per això fa 
sonar tarantel·les a Itàlia, reels a Irlanda, valsos a França, cúmbies a 
Colòmbia, forró a Brasil, rumbes, havaneres i jotes a casa nostra. 

Pere Romaní, músic barceloní instal·lat a la Vall de Sant Daniel, ens 
en oferirà un repertori per escoltar i per ballar en què sentirem 
diferents estils i acordions  en un vespre d’estiu de Festa Major.
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10 del matí: SORTIDA CULTURAL (pista del CREC)

6 de la tarda:  LUDOPLAÇA (pati de les escoles)

DISSABTE 1 DE SETEMBRE 

2/4 de 9 del vespre:  concert-ball amb PERE ROMANÍ (pati de les escoles)



La celebració de la missa en honor al sant patró del monestir 
i de tota la Vall, comptarà amb el tradicional cant dels goigs 
de Sant Daniel.

* La previsió horària és aproximada.
* Ens permetem variar l’itinerari si les circumstàncies ho requereixen.
* Si conserveu el programa de l’any passat hi trobareu un munt 

d’informació referent a la nostra cercavila. El podeu consultar en línia 
al web: https://festamajordesantdaniel.wordpress.com.

El repic de campanes, senyal de l’inici de la cercavila de Festa Major, anirà a càrrec de la 
família d'en Lluís Balliu i Subirós i la Roser Castanyer i Bachs. Aquest repic el fem amb 
l’acompanyament i assessorament d’en Blai Ciurana i Abellí, que és un especialista en el món 
de les campanes.

L’any passat es va considerar la possibilitat que, cada any, fos una família diferent de la Vall 
l’encarregada de fer repicar les campanes del Monestir per anunciar l’inici de la cercavila. Així, 
a còpia d’anys tothom tindrà l’oportunitat de viure l’experiència de pujar al cimbori, i gaudir de 
les vistes i del plaer que comporta fer repicar les campanes en senyal de festa, i fer-ho 
envoltats de la família, perquè la idea és que hi pugui participi tota la família, grans i petits 
(malgrat que per raons d’espai s’ha de limitar a poc més d’una dotzena de persones).
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5 de la tarda: repic des del campanar del monestir

CERCAVILA i ballada popular de SARDANES (itinerant)

10 del matí: MISSA en honor a SANT DANIEL (Monestir)

DIUMENGE 2 DE SETEMBRE 

https://festamajordesantdaniel.wordpress.com


L’any passat se li va concedir aquest honor a la família Dabau-Vilà, pel seu vincle amb la Vall i 
amb el món de la música i la sardana. Van acceptar la proposta molt gratament i van gaudir 
molt de l’experiència.

Enguany s’ha demanat que assumeixi aquest encàrrec la família Balliu-Castanyer, que és una 
de les famílies més arrelades a la Vall de Sant Daniel. Als anys 80 en Lluís, un santdanielenc 
de tota la vida, va ser dels impulsors de l’Associació de Veïns i del CREC, i va treballar 
activament al servei de la Vall. Les Festes Majors d’aquells anys van ser molt reeixides. El seu 
fill Oriol, va defensar aferrissadament la Vall oposant-se a l’agressió que representava la 
construcció de la variant. En Lluís també ha estat sempre compromès amb el país. Podem dir 
que és una persona de pedra picada, i que ha picat molta pedra, fins i tot en l'àmbit 
professional, dirigint l’empresa Picapedrers Marbristes Balliu.

La Roser Castanyer també és una persona molt activa. Després de jubilar-se va muntar, a la 
casa dels seus sogres, l'apartament rural El Reientinc. La seva família també estava 
relacionada amb la Vall ja que una de les seves tietes va ser monja al nostre monestir durant 
80 anys. Una altra tieta era la reconeguda poetessa Maria Castanyer.

* (Sigueu puntuals i procureu 
arribar 5 minuts abans)

En aquests darrers anys 
hem aga fa t e l cos tum 
d’iniciar la cercavila amb una 
mostra de danses a càrrec 
de la mainada més petita de 
l a V a l l . E n g u a n y e s 
dansaran, amb so d’acordió 
diatònic, els següents balls 
rodons: la sardana de 
l’avellana i Volta cap aquí.
Tot seguit, i amb el nunut a 
l e s m a n s , s ’ e n t o n a r à 
l’Alegria, que és Festa 
Major! de la Trinca, que serà 
el senyal per baixar escales 
avall cap al carrer del Segle XVI. Durant tot el trajecte el so de la cobla i els acordions 
acompanyaran tota la faràndula (podeu recuperar la descripció dels diversos elements del 
seguici en el programa de l’any passat o bé a https://festamajordesantdaniel.wordpress.com
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5 de la tarda: a la placeta-mirador del carrer de Montorró

https://festamajordesantdaniel.wordpress.com


La placeta del Monestir és el lloc escollit per presentar la faràndula a ritme de rodolins creats 
per a l’ocasió. És bonic veure’n l’entrada a mesura que es va anunciant el seu nom: el cap de 
lleó, l’estendard i la palma, seguits pels capgrossos, la cucafera, els xanquers, els músics i els 
balladors.

Tot seguit, els més grans fan una mostra de les danses que han après durant les tardes de la 
setmana de Festa Major. Enguany faran El ball de cintes, L’hereu riera, El ball de bastons 
i, com a novetat, ens aventurem amb un contrapàs; El camp de mill. I del contrapàs, què 
n’hem de dir? Ufff…. això es mereix una xerrada divulgativa que ens ajudi a conèixer-lo una 
miqueta (potser l’any vinent?). En tot cas, si voleu saber com es balla i quines sensacions 
desprèn veniu als tallers a descobrir-ho.

I encara, amb la sensació agradable del ball, la priora M. Assumpció Piferrer farà la 
benvinguda al Monestir a tots els assistents.
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1/4 de 6 de la tarda: a la placeta del Monestir



I com l’any passat, mica en mica, anirem envoltant el claustre, amb una rotllana de germanor 
per ballar La sardana de les monges, interpretada per la cobla La principal de la Vall. 

L a c o m i t i v a s e g u e i x 
avançant cap a la font d’en 
Pericot. Un lloc bonic i 
acol l idor, perfecte per 
deixar-nos embolcallar per 
cançó, llegenda, sardanes i 
poesia. 

Acosteu-vos, busqueu un 
bon lloc,  si no el trobeu a 
davant de la font no dubteu 
a posar-vos a dalt (és com 
un balconet) i gaudiu del 
moment.
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6 de la tarda: al claustre del Monestir

sardana 
llegenda 
cançó

2/4 de 7 de la tarda: a la font d’en Pericot

La fadrina va a la font,  

a buscar un cantiret d’aigua, 

refilant com un ocell  

i saltant com una dainA. 

TRa, LA, RA, LA, LA, RA… 



Amb l’arribada de la cercavila i un galop d’entrada començarem la ballada popular i festiva de 
sardanes (mitja audició). 

Amb l’objectiu de recaptar diners per pagar les despeses d’aquest acte s’oferirà servei de bar i 
també es sortejarà un sopar per a dues persones al magnífic restaurant El Cul del Món. Les 
participacions de 5€ es podran adquirir al llarg de la cercavila. El sorteig es farà just abans de 
l’última sardana. 

Agraïm la col·laboració de:
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2/4 de 8 de la tarda: a la plaça de les Sardanes
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DIJOUS 30 

TALLERS PER A  

LA CERCAVILA 

17:30 -preparar comitiva 
lleó (mainada / nois i noies) 

18:30 - preparar comitiva 
lleó (mainada) / danses: 
repàs (nois i noies) 

19:30 - sardanes (obert a 
tothom)

DIUMENGE 26 

ESPECTACLE i 

XOCOLATADA 

HAVANERES i 

CREMAT 

18:30 -  espectacle familiar 
amb LALI BeGOOD i 
xocolatada 

20:00 - havaneres amb VELL 
GALLIGANTS i cremat 

 DISSABTE 25 

SOPAR POPULAR 

BALL I CONCERT 

21:00 -  pregó a càrrec de 
CARLES PUIGDEMONT  i 
sopar popular 

23:15 -  BALLS D’ENVELAT 
(música enllaunada) 

24:00 -  concert amb 
RUC’N’ROLL (versions de 
rock català dels 90)

DIVENDRES 24 
NIT JOVE 

21:00 - obertura de portes i 
servei de barra amb 
entrepans 

23:00 - concert amb 
THE R’N’R BROTHERS 
(versions rock dels 60) 

01:00 - concert amb 
PELUKASS  (versions de 
punk, rock i pop)

A la pista del CREC

A la pista del CREC

A la pista del CREC

DISSABTE 1 

SORTIDA CULTURAL  

JOCS INFANTILS  

CONCERT-BALL 

10:00 - SORTIDA CULTURAL 
per la Vall (descoberta de 
secrets amagats, històries 
antigues, mites i curiositats) 

18:00 - LUDOPLAÇA amb 
jocs per a tothom, a càrrec 
de Ludus Mundi 

20:30 - Concert-ball “La volta 
al món en diatònic”, a càrrec 
de PERE ROMANÍ 

(amb servei de barra i  
entrepans)

A la pista del CREC

Al pati de les escoles

Al pati de les escoles

DIVENDRES 31 

FUTBOL 

CONFERÈNCIA 

CINEMA 

17:00 -  TORNEIG DE 
FUTBOL amb berenar 

19:00 - conferència “Sant 
Daniel de Girona. Un arxiu, 
mil anys d’història”, a 
càrrec d’Irene Brugués 

21:00 - cinema a la fresca: 
CANTA (amb servei de barra 
amb entrepans i crispetes)

Al claustre del monestir

A la pista del CREC

A la pista del CREC
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DIUMENGE 2 
MISSA  

CERCAVILA 

i BALLADA DE 

SARDANES 

10:00 - MISSA de Festa 
Major 

17:00 - CERCAVILA  Des del 
Mirador de Montorró fins a 
la plaça de les Sardanes, 
passant pel Monestir i la 
font d’en Pericot 

19:30 - BALLADA DE 
SARDANES  
(amb servei de barra i 
entrepans)

Al monestir

Itinerant

L'Associació de Veïns es reserva el dret de modificar el programa. 
Informarem de qualsevol novetat mitjançant les xarxes socials (afegiu-
vos al grup de WhatsApp).

Disposarem d’envelat i espais alternatius per garantir les activitats en 
cas de pluja.

Hi haurà un espai habilitat com a aparcament al camp de Can Puig 
(davant del restaurant El Cul del Món), però agraïrem que els qui 
vingueu de Girona ho feu a peu.

Tots els actes són de franc (tret del sopar popular).

Us convidem a engalanar finestres i balcons amb motiu de la Festa 
Major.

Cal agrair el treball voluntari dels veïns de la Vall que fan possible la 
nostra Festa Major.

DIMARTS 28 

TALLERS PER A LA 

CERCAVILA 

17:30 - decoració del nunut 
(mainada) / neteja d’espais 
de la cercavila (nois i noies) 

18:30 - cançons (mainada) / 
danses: ball de cintes i 
contrapàs (nois i noies) 

19:30 - sardanes (obert a 
tothom)

DIMECRES 29 
TALLERS PER A LA 

CERCAVILA 

17:30 - balls rodons 
(mainada) / pràctica de 
xanques (nois i noies) 

18:30 -  preparar comitiva 
xanquers (mainada) /
danses: hereu riera i 
contrapàs (nois i noies) 

19:30 -  sardanes (obert a 
tothom)

FESTA MAJOR 2018 

VALL DE SANT DANIEL

Programació diària

DILLUNS 27 
TALLERS PER A LA 

CERCAVILA 

17:30 - balls rodons 
(mainada) / construcció de 
nunuts i garlandes de roba 
(nois i noies) 

18:30 -  garlandes de paper 
(mainada) / danses: 
bolangera i contrapàs (nois i 
noies) 

19:30 -  sardanes (obert a 
tothom)

Al pati de les escoles

Al pati de les escoles Al pati de les escoles
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Fent memòria, fem poble

Sant Daniel, el Galligants, Sant Pere,  

vells camins de la vall, el cementiri 

fumerols de les cases al capvespre (…) 

Narcís Comadira, Juny



El diumenge 18 de febrer a la tarda, es va celebrar l’Assemblea General de l’Associació de 
Veïns i del CREC (Centre Recreatiu, Esportiu i Cultural). A part de repassar l’estat de comptes 
i totes les activitats i actuacions que s’estaven duent a terme (pressupostos participats, porta 
a porta, etc), també es va renovar la junta. L’equip format per l’Eduard Bosch com a tresorer, 
la Queralt com a Secretària i en Rafa Serrano com a President, ja havia manifestat temps 
enrere la seva voluntat de passar el relleu a nous voluntaris que volguessin assumir aquesta 
responsabilitat. 

El càrrec de tresoreria encara està en funcions (cal algú que s’ofereixi per assumir-lo, i 
confiem que després de llegir aquesta crida hi hagi algun veí voluntari), el de secretaria el va 
assumir l’Ester Sala i els de vicepresident i de presidenta, en Paco Cano i la Laia Martin 
respectivament. L’equip sortint ha deixat els càrrecs però no el compromís amb l’Associació, i 
continua implicat i ajudant en totes les tasques que cal. Sabem que és bo que els càrrecs (en 
l’àmbit que sigui) es renovin periòdicament, però 
segurament que tots estaríem d’acord que un equip 
tant competent i tan predisposat i conciliador com el 
que encapçalaven en Rafa, la Queralt i l’Eduard, no 
ens hagués fet res que s’hi haguessin quedat uns 
quants anys més (tot i que ens alegrem que en Rafa 
trobi temps de fer alguna partideta ;-), tal com queda 
palès en aquesta foto tan simpàtica)

Lògicament, el nou equip també mantindrà el llistó ben alt i, a part de desitjar-los molt 
d’encert, també cal que sàpiguen que compten amb el suport i la col·laboració de tots els 
veïns i veïnes de la Vall. Que tots sabem que queixar-se dels problemes és molt fàcil, però el 
que cal és gent que s’impliqui en trobar solucions i estigui disposada a dedicar una part del 
seu temps per a participar en reunions, fer gestions 
(perquè per fer qualsevol cosa cal demanar permisos 
i fer instàncies), prendre decisions, i també fer tot 
tipus de feines com desembarassar locals, netejar 
neveres i fer tots els papers de l’auca, perquè encara 
que algú no s’ho pensi, sempre hi ha feina (sort que 
sempre hi ha un mínim de voluntaris que s’ofereixen 
per donar un cop de mà). 

A part del valor econòmic que comporta la quota (recordem que actualment es paga una 
quota simbòlica de 10 €), és important que siguem molts 
perquè l’Associació sigui el màxim de plural i de 
representativa del conjunt de veïns de la Vall. Podeu 
posar-vos en contacte amb l’associació mitjançant el 
correu electrònic (lavalldesantdaniel@gmail.com) o el 
grup de WhatsApp. 

�       -                27

RENOVACIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS...



Si l’accessibilitat a la Vall és un problema, l’autobús no està representant cap solució. El 
transport públic s’ha d’entendre com un servei, i no només com un negoci. Però pel poc volum 
d’usuaris que representem els veïns de la Vall, ens tenen una mica deixats de la mà de Déu.

Actualment l’autobús que ve a la Vall, el de la Línia 11B (la de color verd), fa la volta al 
Monestir, davant del qual hi té la parada d’inici i final de trajecte. Les altres parades 
estipulades i marcades amb el seu pal corresponent, a la bifurcació del carrer de Llucià Ansó i 
a la vora del Cementiri, representa que es fan sota demanda. I si algú volgués anar fins a 
l’aparcament de la Font del Ferro, per una banda, o fins al trencall de Cal Rocater per l’altra, 
també. Però la realitat és que massa sovint no es fa cas a aquestes demandes. 

Ens consta la poca sensibilitat (per dir-ho 
finament) d’un xofer envers les persones 
grans. Ens hem assabentat (gràcies al 
grup de WhatsApp, perquè és important 
compartir aquest tipus d’incidències) del poc tacte, per no dir-ne el mal tracte, amb que un 
xofer en concret rebutja les peticions molt puntuals, d’alguna veïna, que viu als disseminats. 
L’excusa és que no pot perdre temps (tot i que és qüestió de minuts i als horaris ja s’adverteix 
que són aproximats) acostant-se cap a una o altra banda (o cap a totes dues en algun cas 
que segur que ha de ser en ocasions molt puntuals). Per poder fer una queixa formal, és molt 
important que quan us hi trobeu, tingueu ben clara l’hora de la incidència, perquè puguin 
saber de quin xofer es tracta, perquè la resta sembla ser que són molt més comprensius, 
predisposats i educats.

De de l’Associació de Veïns se n’ha parlat 
amb els responsables municipals i se’ls ha 
traslladat la indignació, però sembla ser que 
la situació no s’ha resolt encara. És evident 
que cal un compromís de millora per part de 
l’Ajuntament. L’horari de pas per les parades 
c a l d r i a r e p l a n t e j a r - l o s , p e r q u è 
responguessin més a les necessitats 
pràctiques del veïnat. Però, a més a més, 
també cal reforçar la difusió i comprensió 
dels horaris, perquè la majoria de veïns mai 

no els ha tingut gaire clars, i és una línia amb moltes variants. Si preteneu tornar amb bus des 
de Girona, us n’heu d’assegurar molt bé, perquè només alguns dels autobusos de la Línia 11 
es desvien cap a Sant Daniel, la resta fan el seu recorregut habitual des de la UdG de 
Montilivi i el CAP Güell. A més a més, també quedem sense servei quan els carrers del Barri 
Vell romanen tancats amb motiu d’esdeveniments com les Fires o Temps de Flors, i els 
autobusos ja no segueixen la resta del seu recorregut. 
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ESPERANT L’AUTOBÚS



Al web www.girona.cat/bus, hi trobareu tota la 
informació complementaria (plànol, horaris, 
preus i tipus descomptes i targetes, etc). Convé 
que tothom n’estigui al cas i miri d’entendre-la 
bé, a veure si aconseguim millorar i treure més 
profit d’aquest servei de bus. Tant de bo que la 
gent que ve a córrer o a passejar a la Vall també 
s’hi acostés en bus i deixés a casa els vehicles 
particulars.

Ens consta que hi ha veïns que s’estimen més 
fer servir la Línia 1 (la vermella), que passa per 
Montjuïc (i pujar o baixar a la parada que hi ha al 
capdamunt dels Jardins de John Lennon, o 
acostant-s’hi des de la Torrassa o Montorró), 
perquè és una línia amb un recorregut i uns 
horaris molt més regulars.

Anys enrere, quan no hi havia tants de cotxes 
com ara, per tot arreu era molt habitual que la 
gent ‘fes dit’. Era un recurs molt útil per moure’s 
d’un poble a l’altre, sobretot entre persones 
conegudes, encara que només fos de vista. 
Segur que els que ara teniu una certa edat 
recordeu l’experiència viscuda quan èreu joves, 
potser per anar a alguna festa major, o allà on 
fos. Amb els anys aquest costum s’ha anat 
perdent, sovint per la por o la desconfiança de 
no saber a qui pujarem al cotxe o a quin cotxe 
pujarem. 

A la Vall les distàncies són curtes i, per norma, fa de bon caminar, però en moments puntuals, 
com poden ser els dies de molta calor, o els dies de pluja, o les fredes nits d’hivern i, 
especialment, si es tracta d’una persona gran i, encara més, si va carregada, o amb crosses, 
etc. la caminada pot esdevenir feixuga. I és d’agrair que algun veí que passi en cotxe, ofereixi 
a un altre la possibilitat d’acostar-lo el tros que li vagi bé, encara que només hi hagi una 
coneixença de vista (només dient “Voleu que us acosti un tros?”, o amb una mirada o un 
simple gest amb la mà ja està entès, i l’interessat ja respondrà si li cal o si no, sense cap 
compromís). Aquests detalls i complicitat entre veïns fan poble.

Demostrem doncs que la Vall de Sant Daniel té veïns, i no només habitants. Perquè com diu 
la dita: ‘Val més un bon veí a la porta, que un germà a Mallorca’.
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Cadascú tindrà la seva opinió sobre el sistema de recollida d’escombraries porta a porta, però 
és bastant generalitzat que el servei està funcionant bé, gràcies a la predisposició dels veïns i 
dels escombriaires, que també són molt competents i sovint tenen un somriure per cada veí.

Malauradament, encara hi ha algun problema d’incivisme. Podem culpar algunes colles que 
venen a la Font del Ferro, però també hi ha veïns que haurien de ser més respectuosos i 
entendre que si ens estimem la Vall, hem de ser els primers a cuidar-la i procurar que faci 
goig. Està molt bé que les cases es reformin, però si ens volem desfer d’electrodomèstics 
espatllats o mobles vells, no els podem deixar 
abandonats de qualsevol manera, cal que ens posem 
d’acord amb el servei de recollida de voluminosos de 
l’Ajuntament de Girona, trucant a la deixalleria al 972 
244 400, per acordar el dia, hora i lloc de la recollida. 
És un servei gratuït i que s'ofereix en menys de 48 
hores des de la trucada.

El grup de WhatsApp de l’Associació de Veïns, que trobareu amb el nom de “AVV. Vall de 
Sant Daniel”, és una eina molt útil per a compartir informacions d’interès entre tot el poble. Hi 
ha veïns que s’hi han implicat voluntàriament i es coordinen amb els tècnics municipals a 
través del Servei d’avisos de neteja i jardineria i del Servei d’avisos de seguretat i així 
poder informar i procurar de resoldre qualsevol incidència que es detecti, de la manera més 
ràpida i efectiva possible. 

Doneu-vos d’alta al servei de missatgeria. L’únic que us demanem és que us limiteu a 
compartir coses que ens afectin directament com a poble, (com saber a qui va destinat un 
paquet d’algun transportista, de qui pot ser un gos que s’ha trobat abandonat, saber si un tall 
de llum afecta a més veïns, per preocupar-se per alguna persona gran que viu sola, etc). Els 

missatges de qualsevol altra temàtica, per interessants que siguin, ja 
tenen altres canals de difusió. Per exemple, els veïns més 
compromesos amb l’esdevenidor polític del país, malgrat que sigui un 
tema que afecta i interessa a tothom, van crear un nou grup de 
WhatsApp monotemàtic, per no col·lapsar tant el grup general. (qui 
s’hi vulgui afegir el trobarà amb el nom de “El procés!!! St. Daniel”).
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EL WHATSAPP

PERQUÈ FER-HO BÉ ENS IMPORTA



Si repassem la història veurem que la gent de la Vall de Sant Daniel, generació rere 
generació, a part de ser molt treballadora, sempre havia estat també molt lluitadora a l’hora de 
defensar les llibertats nacionals i els valors republicans i democràtics. I l’1 d’octubre passat, 
vam poder comprovar que aquest compromís encara es manté molt viu.

Del que va passar arreu de Catalunya el diumenge 1 d’octubre, tothom n’està al cas. Els veïns 
de la Vall també es van mobilitzar per defensar el col·legi electoral, i garantir que tinguéssim 
l’urna, les paperetes i el dret a votar en el Referèndum que havia convocat la Generalitat. El 
dia abans, al pati de les Escoles, s’hi van celebrar tot tipus d’activitats populars, i hi va haver 
veïns que es van quedar de vetlla per garantir que ningú no clausurés el col·legi electoral i 
que tothom pogués exercir el dret a vot lliurement, tal i com hem pogut fer en qualsevol altra 
contesa electoral. La programació va ser molt reeixida (dinar, taller de llengua amb l’escriptor 
Joan-Lluís Lluís, projecció de la pel·lícula Fènix 1123, etc). En totes aquestes activitats també 
hi van participar veïns del burg de Sant Pere amb els qui compartim col·legi electoral. 

La jornada electoral va començar amb normalitat, però les notícies que arribaven dels atacs 
indiscriminats i brutals que feia la policia espanyola arreu de Catalunya, i en col·legis tan 
propers com Sant Julià de Ramis, Escola Bruguera o Centre Cívic de Pedret, van fer que els 
veïns prenguessin precaucions, amb unes improvisades però efectives barricades, per barrar 
el pas en cas que la policia espanyola decidís venir a la Vall. Per sort no van venir i la gent va 
poder exercir el dret a vot al llarg de la jornada. El resultat de tot plegat i la tensió i les 
situacions viscudes, independentment de la intenció de vot que tingués cadascú, van servir 
per a reforçar molt la cohesió i la complicitat entre els veïns.
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FEM POBLE, FEM PAÍS



El compromís de diversos veïns de la Vall amb el referèndum, també es va manifestar (en la 
campanya prèvia, en la logística, en el recompte, etc) de moltes altres maneres que cadascú 
sap i que, encara ara, per prudència, no convé detallar. Però, com a poble, podem estar 
contents de la implicació que hi ha hagut.

Els cens de votants corresponent a la Vall de Sant Daniel era de 637 persones, i en van venir 
a votar 386, aconseguint una participació del 60,59%. Però amb el sistema de cens universal, 
a la vall hi van votar un total de 539 persones (entre els empadronats i els que van venir fins a 
la Vall perquè als seus col·legis electorals no podien fer-ho) amb 
els següents resultats:  SI: 515 (95,54%) / NO: 14 (2,59%) / VOTS 
EN BLANC: 5 / VOTS NULS: 5

I el resultat de la posterior convocatòria d’eleccions al Parlament 
de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017 va ser: Junts per 
Catalunya: 176 / ERC: 139 / CUP: 90 / Ciudadanos: 56  / PSC: 36 
/ Catalunya en comú: 28  / Partido Popular: 10.

Les cassolades que es van fer aquells dies retrunyien per tota la 
Vall, i en totes i cadascuna de les mobilitzacions convocades en 
l’àmbit local o nacional la presència de veïns de la Vall de Sant 
Daniel sempre és notable. Recordem, per exemple, les vagues i 
aturades del 3 d’octubre i del 8 de novembre, les concentracions de protesta davant de la 
comissaria de la policia espanyola a la plaça Sant Pere, les concentracions als jutjats en 
suport als represaliats (entre els quals un veí de la Vall), en defensa dels docents, en contra 
del 155 davant de la Delegació del Govern Espanyol, o contra la visita del rei espanyol, les 
concentracions de cada dilluns a les 8 a la plaça del Vi, o a les diverses manifestacions de 
caràcter nacional que s’han convocat a Barcelona, o fins i tot a la gran mobilització del 7 de 
desembre a Brussel·les en suport als exiliats, etc.
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El diumenge 28 de gener, vam viure el pas per la Vall d’una multitudinària Marxa Groga 
convocada per l’Ajuntament de Celrà amb el suport de molts altres municipis de la comarca, 
que van mobilitzar més de cinc mil persones a la plaça de l’1 d’Octubre (anteriorment plaça de 
la Constitució). Santdanielencs i gironins van pujar fins al castell de Sant Miquel, que lluïa un 
llaç groc gegant, per a rebre la columna que venia a peu des de Celrà, i tots junts van baixar 
en una de les mobilitzacions més grans que s’han viscut mai a la Vall.

A la Vall de Sant Daniel no s’ha articulat formalment cap CDR (Comitè de Defensa de la 
República), però els veïns s’han organitzat des d’un primer moment per fer pinya i estar 
preparats pel que convingui. Coordinant-se a partir d’un grup de WhatsApp, s’han impulsat 
diverses iniciatives, com la distribució i penjada de llaços grocs reivindicatius de la llibertat per 
als presoners polítics, i un de molt gros que es va penjar en una de les façanes del monestir, o 
la penjada de pancartes i de rètols amb les cares dels presoners i dels exiliats i la paraula 
‘Democràcia?’ en diversos idiomes (coincidint amb Temps de Flors), etc. 

També vam veure com una delegació de la 
comunitat de monges benedictines es van 
desplaçar fins a Brussel·les per a reunir-se 
amb el President Carles Puigdemont i 
mostrar-li la seva solidaritat i suport.  

I aquest procés continua perquè, com diu la 
dita, el més calent és a l’aigüera...
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A la Vall cada vegada hi ha més mainada, i per Nadal s’hi fan dues activitats molt participades. 
Una és entorn del Tió que tota la mainada fa cagar al pati 
de les escoletes i que, cada any ens sorprèn amb un 
regal ben especial i exclusiu per a les famílies de la Vall. 

Una altra activitat molt participada pels volts de Nadal, 
que ja fa 3 anys que se celebra amb èxit, és un 
recorregut per les cases de la Vall que fan pessebre i que 
el volen mostrar als veïns. Tots els pessebres tenen el 
seu encant, i en algunes cases fins i tot la gent 
s’engresca a cantar alguna nadala, o els nens amfitrions 
s’animen a recitar un poema de Nadal dalt de la cadira. 
La passejada acaba al celler del Monestir, per visitar el 
pessebre de les monges que, agraïdes per la visita 
conviden a tothom a neules, torrons, refrescos i 
moscatell. I anant d’una banda a l’altra, pares i fills, tenen 
l’oportunitat d’establir converses i de crear lligams i de 
saber on viu cadascú, que és el que cal per fer poble. 

Aquests darrers anys també hi 
h a m a i n a d a q u e s ’ h a 
entretingut a retallar i enganxar 
llufes, i fins i tot a fer alguna 
innocentada entre els veïns el 
28 de desembre, que és el dia 
dels Sants Innocents. I la 
mainada que va voler, també va 
tenir l’oportunitat de fer fanalets 
per anar a rebre els Reis 
d’Orient.

Ep! I entre la gent que participa en la passejada, sempre es comenta que seria molt bonic que 
féssim un pessebre vivent, perquè a la Vall ja disposem d’un ‘decorat’ immillorable (amb el 

camí de l’Ermessenda, el Monestir, les 
cases del carrer Segle XVI, etc). Tant 
de bo que un dia o altre, hi hagi un grup 
de gent que s’hi vulgui i pugui implicar, i 
tirin aquest projecte endavant. Segur 
que tot el poble s’hi abocaria i hi voldria 
participar. I no cal dir que la gent de tot 
Girona i d’altres pobles el vindrien a 
veure ben entusiasmats. 
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El dia 21 de febrer, la Televisió de Catalunya va emetre el capítol del programa El foraster 
dedicat a la Vall de Sant Daniel. 

Feia un any que un equip d’aquest programa, 
amb el presentador Quim Masferrer al capdavant, 
van venir a la Vall a conèixer fets i gent 
interessants. Van visitar i entrevistar moltes 
persones, racons i activitats. Molts veïns també 
van poder gaudir de l’experiència que va ser la 
filmació, en un espai tan especial i emblemàtic 
com és el claustre del Monestir, de l’habitual 
posada en escena del presentador del programa 
davant dels veïns del poble que visita. 
Disposaven de molt material, de moltes hores de 
filmació que després van triar per encabir tot el 
que van poder en un programa d’una hora de 
durada. Déu n’hi do tothom qui hi va sortir, 
malgrat que al final el van centrar molt amb el 
monestir, perquè les monges de Sant Daniel són 
tant extraordinàries que ja van donar molt de joc. 

És un programa amb molta audiència, que ha 
servit per donar encara més projecció a la nostra 
Vall, que ara ja és coneguda també arreu de 
Catalunya. Si algú no va arribar a veure el 
programa, o té ganes de tornar-lo a mirar, el 
trobarà per internet a la pàgina web de Televisió 
de Catalunya (www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-foraster).

Posteriorment, el divendres 20 d’abril, l’Associació de Veïns va 
organitzar una projecció en exclusiva amb un recull de 
filmacions inèdites, que no es van passar per la televisió, però 
que també eren molt interessants i divertides i en les que hi 
sortien tot un reguitzell de veïns. Aquesta projecció es va fer a 
les antigues escoltes i va comptar amb l’assistència d’una bona 
colla de veïns, i amb la col·laboració dels integrants (interns i 
educadors) del centre d’acollida UFA - Unitat de Foment de 
l’Autonomia (l’antic CRAE - Centre de Reforç en l’Acció 
Educativa) de Sant Daniel, que tenim al veïnat de Montorró, i 
que actualment acull 6 joves d’entre 16 i 18 anys en procés 
d’autonomia.
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http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-foraster


El Folkestoltes és el carnestoltes folk que organitza el col·lectiu de 
balladors Qrambla, i que enguany, per primera vegada, es va 
celebrar a la Vall de Sant Daniel. Va ser un cap de setmana ple 
d’activitats com tallers a les antigues escoletes i excursions per la 
Vall. Eren dotzenes d’amants dels balls i la música tradicional, 
vinguts d’arreu de Catalunya. Vam tenir bona música, bona gent, i 
molt bon ambient.

Sempre fa il·lusió que nevi una 
mica, però tampoc no gaire perquè 
per a molta gent genera problemes 
i inconvenients. Sigui com sigui, 
gaudir del paisatge de la Vall 
enfarinada per la neu (com el 28 
de febrer d’enguany), és una 
imatge de postal que només veiem 
molt de tant en tant. 

L’Associació va decidir en assemblea, per majoria absoluta, que ja no es comprarien ni 
vendrien més participacions de la loteria de Nadal espanyola i que, com a alternativa, d’ara 
endavant oferirà a tots els veïns participacions de la Grossa de Cap d’Any, que impulsa el 
Govern de Catalunya. 
Aquesta decisió comporta més coses que un canvi simbòlic, perquè el 100 % dels beneficis 
de la Loteria de Catalunya van destinats al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de desenvolupar accions i programes socials 

per als col·lectius més desfavorits de la societat catalana 
(plans de protecció a la infància, a les tercera edat i 
persones amb discapacitat). I als qui estiguin de sort i els 
toqui, també guanyaran premis molt considerables.
Les participacions les podreu trobar a Ca la Mari quan arribi 
el moment. Penseu que el marge de benefici que carrega 
l’Associació representa una font d’ingressos molt 
necessària, que ens convé mantenir igualment.
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EL CARNESTOLTES

LA GROSSA DE CAP D’ANY



Enguany vam tornar a celebrar un dinar veïnal per donar la benvinguda a la primavera. El vam 
fer el dissabte de maig a les escoletes. Com que hi havia amenaça de pluja, les taules es van 
parar a l’interior de l’antiga casa dels mestres, i ens hi vam poder encabir tots prou bé. L’arròs 
i les botifarres ens les van cuinar uns veterans arrossaires d’Argelaguer, i cal destacar que, 
gràcies a la compressió de tots els veïns que van portar els seus plats i coberts de casa, ens 
vam estalviar la gran quantitat de residus que s’acostuma a generar en aquests àpats 
populars (penseu que érem més de 125 persones). És una bona pràctica que haurem de 
repetir més sovint.

Havent dinat, al pati de les escoles vam gaudir d’una divertida mostra de cançó improvisada. 
Vam comptar amb dues glosadores de renom, com són la Mireia Mena (Empordà) i la Gemma 
‘Fardatxa’ (Terres de l’Ebre), i també amb la participació del jove Marc Barceló (Menorca). 
L’acompanyament musical el va fer l’acordionista i veí de la Vall, Pere Romaní. I en David 
Danés i en Raül Lattre es van encarregar de sonoritzar-ho tot amb un nou equip d’altaveus 
comprats per l’Associació, que segur que faran molt de servei.
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Ja fa 5 anys que l’Ajuntament de Girona promou uns pressupostos participats, perquè els 
veïns dels diversos barris i pobles de Girona puguin fer propostes i decidir quines són les 
seves prioritats a l’hora d’invertir les aportacions de diner públic. 

Hab i tua lment e ls índex de 
participació són molt baixos, però 
enguany a la Vall de Sant Daniel 
es va aconseguir augmentar 
considerablement el tant per cent 
de participació veïnal. D’un cens 
de 388 persones hi varen votar 90 
persones que representen el 
23,20% del total. I encara que ens 
pugui semblar poc i que calgui 
augmentar aquesta participació, 
és una bona notícia perquè vam 
ser els segons veïnat de Girona 
amb més participació. Hi va tenir 
molt a veure la iniciativa de posar 
un ordinador a disposició dels 
veïns a l’espai de la gent gran, i 
algú que els pogués explicar la 
m a n e r a d e f e r l a v o t a c i ó 
telemàtica. Lògicament, cadascú 

va poder votar allò que li va semblar més prioritari a l’hora de destinar els 38.618,52 € del 
pressupost (més un romanent d'altres anys de 1.220,22 €) que teníem per a destinar a 
millores a la Vall.

Vet aquí el resultat de les votacions:
43 vots per a les reformes als locals de les antigues escoles de Sant Daniel (18.000,00 €).
23 vots per la instal·lació d'una vela per a la pista del CREC amb motiu de la Festa Major del 
barri (3.206,50 €). 
12 vots per a la finalització de les obres de Can Primi (7.000,00 €)
10 vots per a al aconnexió a la xarxa d'aigua potable de la font del Bisbe, font d'en Pericot i 
font d'en Fita (6.908,79 €)
2 vots per a la il·luminació del pont de la Font del Bisbe per la part inferior (9.000,00 €)
0 vots de gent que no estès d’acord amb cap de les propostes.

Al web www.girona.cat/pressupostosparticipatsdelsbarris hi podeu 
trobar tota la informació d’aquesta campanya i veure els projectes 
aprovats i duts a terme els altres anys, i els projectes que estan en 
curs actualment.  
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Un any més es va celebrar la revetlla de Sant Joan a la Pista del CREC. És una fórmula que 
cada any funciona molt bé. Cadascú porta la teca que vol, i l’associació posa graelles perquè 
qui ho vulgui pugui fer carn a la brasa. També es posa música ambient i s’ofereix servei de 
bar. I si mai poguéssim fer foguera, la cosa ja seria immillorable; però les normes ens ho 
impedeixen, per una qüestió lògica de prevenció de l’entorn. 

A més a més, tothom qui vol pot tirar petards, però amb el compromís de fer-ho fora de la 
pista, sense molestar els qui estan sopant, i amb molta precaució per la proximitat dels camps 
i el risc d’incendi que pot comportar un coet mal dirigit o qualsevol altre element pirotècnic. És 
lògic que el terra quedi ple de restes de petards, però l’escampada de bosses, capses i 
embolcalls diversos es podria evitar si tothom s’acostumés a fer servir les papereres, que no 
costa gaire i seria un bon exemple per a la mainada, que imiten el que veuen fer als grans.

Prèviament, una colla de veïns va baixar a Girona per a participar en els actes de rebuda de 
la Flama del Canigó, que es va recollir a la plaça del Vi en nom de l’Associació de Veïns. La 
colla de mainada feia molt de goig i era fàcilment identificable per les samarretes negres de 
‘Sant Daniel’s’. Ja fa 3 anys que la Flama es porta cap a la Vall i es reparteix al Cul del Món, al 
Monestir de les Monges i a la revetlla del CREC.
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REVETLLA DE SANT JOAN
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CERCAVILA I SARDANES  
Diumenge 2 de setembre de 2018 

A partir de les 5 de la tarda 
A la Vall de Sant Daniel


