
01 HIVERN 2021

L’entrevista  
EL GRAN INCENDI FORESTAL
DE 1983

Els nostres avis
AMB MARIA FUSTER
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Espai entitats
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40 ANYS
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Aquí teniu tres fotografies antigues 
de la vall, aportades per en Rafa Serrano, 
al costat d’una imatge actual del mateix 
indret, que en Daniel Farré ha fotografiat 
ara a l’hivern. Si teniu fotografies antigues, 
feu-nos-les arribar i en farem l’abans 
i l’ara per a propers números de la revista!

Teniu a les vostres mans el primer número de la revista de Sant Daniel, feta amb molt 
d’amor i molta cura per un equip de redactors voluntaris. És una revista que versa en 
exclusiva sobre la vall: història, cultura, llegendes, arquitectura, curiositats... Perquè 
conèixer el territori és fonamental per estimar-lo i tenir-ne bona cura. Som molts els 
veïns nouvinguts a la vall i seria una llàstima que, amb el pas del temps, es perdés 
part d’aquest llegat. Esperem que en gaudiu molt i des d’aquí convidem a tothom a 
compartir els seus coneixements sobre la vall a través d’aquestes pàgines i de números 
de la revista posteriors! Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça 
lavalldesantdaniel@gmail.com.
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Antigament es coneixia la nostra vall amb altres noms, fruit de l’espessa 
vegetació: vall Ombrosa, vall Tenebrosa, vall Profunda, vall de la Foscor... 
Un document de l’any 898 fa referència a la vall com a Bascona. No és 
fins a finals del segle XI que apareix documentada com a vall de Sant 
Daniel. Durant la Guerra Civil (1936-1939) va ser anomenada vall de 
Galligants, però ben aviat va tornar a recuperar el nom del sant. 

Coneixeu la història del timbaler del 
Bruc? Doncs Girona té el seu propi heroi 
timbaler, que dona nom a un dels pocs 
carrers de Sant Daniel. Parlem de Llucià 
Ansó, tamborer de Girona de la unitat 
d’artilleria del castell de Montjuïc durant 
els setges napoleònics de 1808 i 1809. 
Tenia només 18 anys quan va ser ferit a 
una cama, però no va voler abandonar 
els seus companys de lluita: va romandre 
al seu lloc de combat tocant incansable-
ment el tambor en defensa de la ciutat.

La mitja llegua era un privilegi atorgat per la reina Ma-
ria de Castella, esposa i lloctinent d’Alfons V, a la ciutat 
de Girona a mitjans segle XV pel qual es prohibia la 
venda de vi, llet i carn a menys de mitja llegua de les 
muralles de la ciutat, com a mesura proteccionista per 
als comerciants gironins, que pagaven impostos més 
alts. A Sant Daniel tenim una pedra de la mitja llegua 
commemorativa davant del monestir, a la placeta del 
parc infantil. Originàriament, les fites de la mitja llegua 
de la vall se situaven al camí de la Font dels Lleons, a les 
planes de Can Mortirià i al camí antic que pujava cap al 
castell de Sant Miquel (l’anomenada via romana).

El nom de Josep Cortés (Palamós, 1855 – Girona, 
1924) potser us diu ben poca cosa, però si parlem 
d’en Pepet Gitano segur que molts veïns i veïnes de 
la vall, sobretot els més savis i més vells, somriuen. 
Representat a les titelles de la Mula Baba i cantat per 
en Tonietti, en Pepet Gitano era un personatge fa-
mosíssim a tot Girona i força habitual de la vall. Cada 
vegada que Santiago Rusiñol venia a pintar racons 
de la nostra vall, en Pepet Gitano l’acompanyava i li 
transportava pintures, teles i cavallets. 

El pont de la font del Bisbe, amb forma 
d’arc semicircular i paviment de còdols i 
argamassa, és l’únic pont medieval de Gi-
rona. No se sap qui va ser el prelat que va 
donar nom posteriorment a la font i que al-
hora va batejar definitivament el pont me-
dieval, però sí que sabem del cert que era 
habitual veure ministres de l’església be-
vent aigua d’aquesta font. Originàriament 
aquest era el camí d’accés al monestir des 
de Girona i la catedral, a través del portal 
de Sant Cristòfol.

SABIES QUE…?

La muntanya de Sant Miquel està formada 
per roques calcàries metamòrfiques i en 
algunes d’elles s’hi poden observar fòssils 
de crinoïdeus. A Girona són ben coneguts 
els fòssils de nummulits, un gènere extint 
d’organismes unicel·lulars marins de fa 
uns cinquanta milions d’anys, que tenen 
forma de llentia i presenten un dibuix en 
cercles concèntrics molt característic. En 
canvi, es parla poc dels crinoïdeus, que 
daten de fa quasi 400 milions d’anys, 
quan el massís de les Gavarres encara es-
tava submergit de ple sota el mar! Aquests 
fòssils semblen fulles, però en realitat tam-
bé són animals marins. Van ser molt abun-
dants durant el paleozoic i el mesozoic i 
se n’han trobat milers d’espècies fòssils 
arreu del món, incloent-hi a la vall.

Dibuix d’en Carles Vivó a Grunda cum figuris sobre 
en Santiago Rusiñol i en Pepet Gitano a la vall de Sant Daniel

Fotografia d’en Rafa Serrano 
de la placa del carrer Tambor Ansó

Fotografia d’en Pere Albertí de fòssils 
de crinoïdeus al castell de Sant Miquel

Fotografia antiga del pont del Bisbe, 
encara sense restaurar

Fotografia d’en Rafa Serrano de la pedra
de la mitja llegua al costat del monestir
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Iaia, com va començar tot? 
Aquell maleït foc va començar el dia 16 de 
juliol, cap a dos quarts de quatre de la tarda. 
Era un dissabte que bufava molt de vent de la 
fam (així és com la iaia anomena el vent de 
sud-oest). Vam estar tota la tarda pendents de 
com evolucionava el vent i el foc, que baixava 
de la muntanya dels Àngels en direcció a 
Sant Daniel. Al principi no hi vam donar gaire 
importància perquè era un foc molt llunyà, a 
la serralada entre Sant Miquel i la muntanya 
dels Àngels, però a mesura que passaven 
les hores, el pànic es va anar estenent entre 
nosaltres, entre tots els veïns: veure la roentor 
d’aquell foc que s’anava apropant i menjant 
el bosc ens feia sentir a tots molt impotents. 
Durant tota la nit vam estar vigilant com 
s’apropava el foc. Per sort, anava cremant a 
poc a poc perquè cremava a contravent. 

I no hi havia bombers?
Sí, i tant, per descomptat. Els bombers van 
estar treballant tota la nit de valent per 
intentar controlar el foc. Vam tenir la immensa 
sort que fins al migdia el vent no va bufar 
gaire fort i els hidroavions podien controlar 
les flames que quedaven més amunt de la 
vall. Els bombers tenien la base a la font del 
Ferro. Els veïns ens hi vam acostar a ajudar-
los a estirar mànegues. Els vam preguntar si 

necessitaven alguna cosa i la seva resposta va 
ser que sí: volien llet de vaca! Els vam portar 
la llet que havíem munyit aquell mateix matí 
amb un bidó de vint-i-cinc litres. 

I el van poder controlar, el foc?
Quan tot semblava que anava bé, va aparèixer 
el que semblava una bomba explosiva! Es va 
originar un altre focus a la font dels Lleons. El 
foc avançava en direcció a la vall i tothom es 
va veure el foc a sobre i la por va augmentar. Jo 
ja em veia la casa cremada... Tots els tractors 
de la vall van sortir a llaurar els camps per tal 
de protegir les cases, fins que va arribar un 
moment en què el foc els atrapava i van haver 
de marxar amb la cua entre les cames, sense 
poder fer-hi més. I per acabar-ho d’adobar, les 
pinyes dels pins encara ajudaven a propagar 
més l’incendi: explotaven i marxaven trossos 
encesos molts metres lluny. 

Algú sap com es va originar?
Entre els veïns es comentava que havien sentit 
i vist una moto recorrent la vall i que per tot 
arreu on passava s’anaven encenent focus fins 
a arribar a Campdorà.  Tots sospitàvem que 
va ser el causant de l’incendi. 

Al final va arribar el foc fins a casa?
Va arribar als nostres camps, sí. A casa hi havia 

El gran incendi forestal 
de 1983

L’ENTREVISTA

Bon dia, Sant Daniel! Som la Paula Cervià  
(20 anys) i la Laia Cervià (17 anys) i avui  
entrevistem a la nostra àvia, la Dolors Juhé 
de Can Garcia (75 anys) perquè ens expliqui com  
va viure ella el gran incendi forestal que va arrasar 
la vall l’any 1983, molt abans que nosaltres 
nasquéssim, però que a casa en sentim a parlar sovint.

un gran paller on es guardava el menjar de les 
vaques. Per salvar-lo vam obrir els aspersors i 
el vam ben ruixar. Gràcies a això, el paller es 
va salvar i no es va cremar. També vam mullar 
saques amb aigua i les vam posar a les finestres 
de les quadres del bestiar per tal que no hi 
entrés el fum i el foc. Els conreus cremaven 
tots, fins i tot la userda verda de davant de casa. 
Els veïns del poble es van oferir per endur-se la 
vostra besàvia, que era cega, a una altra casa 
per tal de protegir-la del foc i del fum. 

Vau haver de marxar tots de casa, al final?
Nosaltres no, però els bombers van recomanar 
els de ca l’Onofre que marxessin de casa i 
s’emportessin també tot el bestiar. Van portar 
els animals a un camp proper de casa nostra 
que estava fora de perill del foc i del fum. La 
gent de ca l’Onofre es van quedar al costat del 
camió de bombers i van estar ajudant-los tota 
l’estona per evitar que es cremés casa seva. 
 
Pobres, com deurien patir...
Pitjor ho van passar els de can Llinàs! Allà no 
hi havia cap camió de bombers... Sort dels 
veïns del poble de Sant Daniel, que van pujar 
fins allà i van estar ajudant a apagar el foc 
amb galledes i branques per intentar evitar 
que arribés fins a la casa. 

Quan es va donar per extingit?
Un cop va passar el foc de Sant Daniel, va 
haver-hi focus encesos durant diversos dies, 
fins al divendres 22! Durant tota aquella 
setmana nosaltres i la resta de veïns de la 
vall vam passejar incansablement per la 
zona cremada, vigilant les soques enceses 

i apagant-les. Els bombers també s’hi van 
quedar i agafaven l’aigua del viver de Can 
Garcia, que va quedar pràcticament buit. 

Buf, deuria ser ben trist, veure la vall tan 
cremada...
I tant, tot Girona n’anava ple. La gent pujava 
fins a Montjuïc per veure’n la magnitud. Des 
d’allà, de nit, es veia tota la muntanya cremada 
amb soques que encara anaven fumejant i fent 
flama. Un cop apagat, entre les cendres vam 
trobar tot d’animals socarrimats que no van 
poder escapar de la força d’aquell maleït foc. 

Deuria canviar molt el paisatge de la vall...
Al gener de l’any següent es van començar 
a tallar tots els arbres cremats. Es van haver 
d’obrir moltes pistes forestals que no existien 
fins aleshores per tal de treure’n la fusta. Pocs 
anys després es va reforestar la muntanya 
amb pins, roures i alzines. El vostre besavi va 
anar a veure com ho feien i li van regalar un 
pi, que vam plantar a l’era de casa i encara 
avui ens fa ombra. Al cap de nou anys es 
va inaugurar la variant de Girona amb la ja 
coneguda polèmica que va suposar. I ara que 
cadascú faci la seva hipòtesi.

Tots els tractors 
de la vall van sortir 
a llaurar els camps 
per tal de protegir 
les cases”

El pare de la Paula i de la Laia, 
en Josep Cervià, plantant el pi 
de Can Garcia amb en Narcís 
Vilaseca, veí de Can Llinàs

“
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L’autoritat dins un monestir benedictí és l’abat 
o l’abadessa. La primera abadessa de la qual 
en coneixem el nom fou Bonafilla, que dirigí el 
monestir al voltant de l’any 1000, i d’aleshores 
ençà en coneixem gairebé tot l’abaciologi: Er-
mengarda (1045), Arsinda (1067-1089), Ade-
laida (1094-1099), Ermessenda (1120-1142), 
Maria, Agnès, Berenguera de Palera, Cecília 
de Foixà, Agnès de Soler, Beatriu de Cabrera, 

Ermessenda de Vilamarí, potser la monja sa-
gristana més coneguda de la història del mo-
nestir, encarregà el sepulcre de sant Daniel 
al mestre Aloi de Montbrai l’any 1345. És una 
obra d’art d’estil gòtic que es conserva a l’in-
terior de l’església del monestir. El bisbe Ar-
nau de Montrodó acredità la troballa de les 
despulles del sant dos anys abans, així com 
una sèrie de miracles relacionats amb el gua-
riment de malalties. El mateix bisbe concedí 
indulgències a les persones que visitessin el 

HISTÒRIES  
DEL MONESTIR

El sant

El creixement del monestir
i configuració de la vall

Sant Daniel era un monjo eremita que prove-
nia d’Armènia i predicava el cristianisme a Ar-
les de Provença, on Teofani manà decapitar-lo 
el 24 d’abril de l’any 888. Els seus seguidors, 
per tal que el cos no fos profanat, es proposa-
ren trobar un lloc protegit on enterrar-lo. L’1 de 
setembre del mateix any, els portadors del cos 

Després de la fundació del monestir es van 
anar establint masos a la vall, sovint en pro-
pietats del monestir, cada cop més extenses. 
I amb els masos, la zona de conreu es va es-
tendre en detriment de les boscúries. Un dels 
principals conreus al voltant de l’any 1000 a 
la vall era la vinya. 

Pel que fa al monestir, diferents edificis es 
van anar construint i distribuint al voltant del 
claustre, que inicialment era un pati porticat. 
El monestir s’organitzà sota la regla de sant Be-
net, un text escrit entre els segles IV i V que 

El que sabem del cert és que quan Ermessen-
da i Ramon Borrell, comtes de Girona, Barce-
lona i Osona, van comprar a la vall una esglé-
sia amb tots els seus alous al bisbe de Girona, 
aquesta església ja era dedicada a sant Daniel, 
ja que així s’esmenta en el pergamí que dona 
fe de l’acte de compravenda. Era el 18 de juny 
de l’any 1015. Així doncs, sabem que abans 
de fundar-hi el monestir, en aquestes terres, 
i molt probablement on hi ha situada l’actual 
església del monestir, hi havia una església 
anterior. Quin abast tenien les terres que els 
comtes van comprar a la vall? El document 
n’especifica els límits: a l’est, la serra del puig 
d’Estela; a l’oest, les terres del monestir de 
Sant Pere Galligants (que havia estat fundat a 
la primera meitat del segle X); al sud, les Pe-
dreres; i al nord, Montjuïc. 

Tota aquesta extensió de terra situada a la 
vall, l’alou de Sant Daniel, va ser donat al mo-
nestir l’any 1018, juntament amb l’antiga esglé-
sia i altres possessions que els comtes tenien 
arreu de la comarca. Així ho acredita un altre 

pergamí que es conserva a l’arxiu del mones-
tir: l’acta de dotació segons la qual Ermessen-
da i el seu fill Berenguer Ramon I donaven to-
tes aquestes terres a la comunitat monàstica. 
L’antiga església havia estat reedificada, pa-
trocinada per la mateixa comtessa Ermessen-
da i, mica en mica, s’hi construïren els edificis 
necessaris per a l’establiment d’una comuni-
tat dedicada a Déu. No sabem exactament en 
quina data fou fundat el monestir perquè l’ac-
ta de fundació no s’ha conservat, però segons 
els documents que acabem d’esmentar, va 
ser fundat en algun moment entre l’any 1015 
i l’any 1018 i sota l’advocació de sant Daniel.

Tot i que és considerada la promotora i funda-
dora del monestir de Sant Daniel, juntament 
amb el seu marit Ramon Borrell, Ermessenda 
no fou l’única comtessa amb un fort vincle amb 
el monestir. Diferents comtes i reis van prote-
gir-lo i no gaires anys més tard, la comtessa 
Mahalta, esposa de Ramon Berenguer II, dit el 
Cap d’Estopes, en va promoure una ampliació. 

regeix la vida en els monestirs que l’adopten. 
Aquesta regla també en configura l’arquitec-
tura: molts monestirs benedictins tenen dis-
tribucions semblants, no pas perquè a la re-
gla de sant Benet s’expliciti com ha de ser la 
distribució d’un monestir, sinó perquè cada 
activitat ha de tenir un espai propi i adequat 
per a ser realitzada. Al llarg dels segles es van 
trobar fórmules que eren funcionals i els mo-
nestirs les van anar unificant: l’oratori o esglé-
sia, la sala capitular, el dormitori, la porteria, 
la infermeria, el celler...

Sepulcre del sant, obra del mestre Aloi 
de Montbrai de 1345

Acta de dotació del monestir de l’any 1018 signat per la comtessa Ermessenda

monestir i contribuïssin amb donacions a la 
construcció d’una capella sota l’altar per di-
positar-hi les relíquies trobades de sant Da-
niel. Sembla que l’afluència de pelegrins fou 
prou important a l’època. 

de sant Daniel, que es deien Andreu i Parabas-
ten, arribaren a l’aleshores anomenada Vall 
Ombrosa i l’enterraren en una capella. Aques-
ta és, resumida, la vida de sant Daniel recollida 
pel pare Vicenç Domènech a Historia general 
de todos los Santos, escrita l’any 1630. 

Text i fotografies: Núria Tura, historiadora de l’art  
i gestora cultural del monestir de Sant Daniel

Capçalera 
d’uns goigs 

de sant 
Daniel 

La fundació del monestir

Gueraua de Blanes... A part de les abadesses 
i altres amb càrrecs de responsabilitat com 
el de priora, infermera, sagristana o pietera, 
també tenim coneixement d’altres dones amb 
forts vincles amb el monestir i que disposaven 
en els seus testaments de ser-hi sepultades. És 
el cas de dos sepulcres que encara es conser-
ven al mur oest del claustre: Brunissenda de 
Gironella i Gueraua de Castanyet.

Amb nom de dona

El sepulcre 
del sant
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Penseu que hi ha bolets que creixen fins i tot sota la neu! Parlem amb en 
Rafa Serrano i l’Andreu Marquès, veïns de la vall i experts boletaires, sobre 
quins fongs comestibles podem collir prop de casa aquesta època de l’any.

CAÇADOR DE BOLETS

El coneixement d’herbes remeieres ens apropa  
a una natura casolana, pràctica, autogestionada, útil i sobirana. 

CAÇADOR DE BOLETS HERBES REMEIERES DE LA VALL DE SANT DANIEL

Tot i que 
l’hivern no sigui 
temporada alta 
de bolets, a la vall 
en creixen alguns 
de ben bons 

El romaní

El bolet hivernal per excel·lència, com bé ens indi-
ca el nom, és el fredolic (Tricholoma terreum), un 
bolet petit amb barret convex de color gris, en totes 
les seves tonalitats: des de gris pàl·lid fins a un gris 
negrós. Creix a pinedes i no és gaire difícil de tro-
bar a la vall, si saps on buscar-ne, òbviament.

El camagroc (Cantharellus lutescens) també pot 
aflorar en hiverns suaus en zones molt humides, on 
hi hagi molsa. És un bolet petit que, com indica el 
nom popular, té el peu ben groc. El barret presen-
ta forma d’embut i és de color marró. Fa una olor 
afruitada i dona molt sabor a taula.

A l’hivern creixen també alguns bolets comestibles 
d’escorça, com la greixa d’avet (Hericium coralloi-
des). Tal com índica l’epítet, té forma de corall, però 
és de color blanc. Creix sobre soques i troncs morts 
de coníferes, quan la fusta comença a descompon-
dre’s. Sovint es confon amb la greixa o peu de rata 

reina (Sparassis crispa), també bolet d’escorça de 
color blanc que creix a finals d’estiu fins a la tardor, 
però no té forma de corall sinó de coliflor.

I no podem parlar de bolets d’hivern sense mencio-
nar la reina de tots els fongs: la tòfona o trufa. Creix 
sota terra, però els senglars de la vall saben tro-
bar-ne sense problemes. Hi ha unes quaranta es-
pècies de tòfones, però molt poquetes amb interès 
gastronòmic. La més apreciada és la tòfona negra, 
que creix a l’hivern. Sembla una patata cremada o 
un tros de carbó, però per dins té venes blanques. 
Desprèn una aroma penetrant i té un sabor únic.

Per acabar, us regalem un bolet diminut i preciós. 
No el colliu, perquè tot i ser comestible, no té cap 
valor culinari, però de ben segur que si en trobeu 
us alegrarà el camí. Es tracta de la cassoleta ver-
mella (Sarcoscypha coccinea), que creix en troncs 
i branques mortes en procés de descomposició, 
amb un color vermell molt intents, quasi escarlata.

Text: Queralt Vila

Avui us parlarem d’una planta molt arrelada 
i molt apreciada a la vall: el romaní (Rosma-
rinus officinalis). És un arbust mediterrani que 
dona escalfor, aromàtic i estimulant, i que des-
perta el cor i la ment. En la seva composició, 
hi trobem olis essencials, glucòsids, polifenols, 
substàncies amargues, terpens, alcaloides, co-
lina, saponina, vitamina C... Tradicionalment 
s’ha pres per estimular la gana, fer pujar l’es-
tat d’ànim, reduir l’ansietat, el cansament i el 
dolor muscular, millorar la memòria, regular 
la tensió arterial baixa (hipotensió) i afavorir 
el funcionament del fetge i de la bufeta biliar. 
Per si això no fos poc, també és útil per rege-
nerar la pell i les nafres, reequilibrar la flora 
intestinal i alleujar el dolor menstrual. Podem 
preparar el romaní en decocció, oli, vi blanc, 
esperit de vi i infusió amb mel.

Decocció de romaní: En mig litre d’aigua 
bullint, poseu-hi una cullerada sopera rasa 
de flor i fulles de romaní. Feu-ho coure durant 
5 minuts. Després tapeu-ho i deixeu-ho repo-
sar una estona. Podeu anar bevent aquesta 
decocció al llarg del dia i us alleujarà de do-
lors menstruals, us obrirà la gana, us traurà el 
cansament i l’ansietat i us ajudarà a millorar 
la memòria.

Oli de romaní: En una ampolla amb mig litre 
d’oli d’oliva cru, afegiu-hi dues o tres branques 
de romaní i deixeu-ho macerar un mínim de 

deu dies. Podeu prendre dues o tres cullera-
des d’aquest oli cada dia. Us anirà bé en cas 
de menstruacions doloroses, manca de gana, 
convalescència, alteracions de la bufeta o si 
teniu pedres.

Vi blanc de 10 º de romaní: En una ampolla 
amb 100-200 centilitres de vi blanc podeu afe-
gir-hi dues branques de romaní. Car deixar-
ho reposar, tapat, durant 3 dies. Després po-
deu prendre’n en dejú durant 3 dies més. És 
molt útil si esteu cansats, si noteu les cames 
adolorides, si patiu canvis a la veu (disfonia) 
o ansietat i si noteu que perdeu la memòria o 
la gana.

Esperit de vi de 30 º de romaní: En una am-
polla amb 500 centilitres d’esperit de vi de 30 º 
podeu afegir-hi tres o quatre branques de ro-
maní i deixar-ho macerar, ben tapat, durant 
deu dies. Amb aquest esperit de vi podeu fer-
vos massatges per alleujar dolors (menstruals 
o musculars) i cansament, o podeu aplicar-ho 
sobre el pit per provocar sudoració.

Infusió de romaní amb mel: En mig litre 
d’aigua bullint, infusioneu una cullerada so-
pera rasa de flors i fulles de romaní. Afegiu-hi 
mitja culleradeta de mel. Preneu-ne si esteu 
refredats o si patiu asma, bronquitis, disfonia, 
faringitis, ansietat o estat d’ànim baix.

Text i fotografia: Xavier Uriarte, metge remeier

Cistell ple de fredolics d’en Rafa Serrano

Greixa d’avet sobre una soca mortaCassoleta vermella de la vall de St. Daniel fotografiada per en Daniel Farré
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Les flors 
d’hivern
L’hivern és una estació que pot semblar poc 
interessant des d’un punt de vista floral, però per sort 
a la vall podem gaudir d’algunes espècies de plantes 
que floreixen o mantenen la flor durant els mesos 
més freds de l’any, acompanyant el verd perenne que 
persisteix en alguns arbres i arbusts.

L’arboç (Arbutus unedo) és un arbust de fulla perenne, 
resistent a les gelades de la vall, que s’omple de petites 
flors acampanades de color groc-verdós durant la tardor 
i part de l’hivern. I en ple hivern es formen els fruits: les ci-
reretes d’arboç o cireres de pastor. Es tracta d’unes baies 
delicioses, dolces i sucoses, d’un color vermell intens per 
fora i groc per dins, amb les quals es poden elaborar mel-
melades, salses i licors. Contenen certa proporció d’etanol, 
per la qual cosa diuen que aquests fruits emborratxen 
una mica.

La gatosa (Ulex parviflorus) és un arbust típicament me-
diterrani que sovint es confon amb l’argelaga (Genista 
scorpius) perquè ambdues espècies tenen punxes i flors 
grogues. La gatosa, però, és un arbust molt més punxós 
i presenta una densitat d’espines realment inexpugnable. 
Fa una flor d’un groc intens preciós, no tan ataronjat com 
el groc de la flor de l’argelaga. I el més important: la gato-
sa floreix durant els tres mesos d’hivern. És de les plantes 
amb més floració hivernal que tenim a tot el massís de les 
Gavarres i la nostra vall n’està ben plena!  

El bruc d’hivern (Erica multiflora) és un ar-
bust que creix sobretot en terreny calcari, com 
el de la vall de Sant Daniel. L’epítet multiflora ja 
ens indica que té una floració abundant i força 
espectacular. A diferència d’altres espècies de 
bruc, el d’hivern floreix a finals d’estiu i podem 
gaudir de les seves precioses flors rosades, en 
forma de campaneta invertida, quan ja fa fred.

I potser la més bonica de totes és l’herba fet-
gera (Anemone hepatica), que creix prop dels 
freixes, a la llera del riu Galligants o d’alguna de 
les rieres que el nodreix. El nom ve donat pel 
color morat del revers de les fulles, que recor-
den el color del fetge. Floreix de gener a març 
i les flors són d’un color blau preciós, tot i que 
també se’n poden trobar de tons rosacis o més 
blanquinosos.  

Text: Queralt Vila
Fotografies: Cristina Bota i Adrià Compte, 

 membres de l’Associació de Naturalistes de Girona
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Gatosa a l’hivern 
a la vall de Sant DanielArboç florit, abans de treure el fruit Bruc d’hivern florit

Flor de l’herba 
fetgera

Les passejades a l’hivern pel bosc solen ser silencioses. En aquesta estació 
de l’any, els matisos ataronjats de la tardor o la vivor dels colors de la primavera 

es fonen en un gris homogeni que recobreix les capçades sense fulles dels arbres, 
mentre els animals busquen estratègies per sobreviure a les gelades, la poca llum 

i la manca d’aliment. Per això, algunes espècies hibernen i s’arrauleixen als seus 
caus, com l’eriçó, o s’enterren, com el gripau corredor o el gripau comú. 

I algunes aus, com el cucut, l’oreneta o el falciot, migren a indrets més càlids. 

FAUNA DE LA VALL

Animals 
poc fredolics

Per sort, tenim tot un seguit d’espècies d’ocells 
que venen a passar l’hivern a casa nostra 
i que, si estem atents, podem observar a la 
vall de Sant Daniel i a l’entorn del massís de 
les Gavarres. D’aquestes en diem aus hiver-
nants. Una de les més curioses i complicades 
de veure és el durbec, una au granívora de 
cos castany, cua curta i bec gruixut. També és 
car de veure el lluer, amb la seva inconfusible 
cua groga, el pinsà comú o, encara més car de 
veure, el pinsà borroner, que es caracteritza 
pel color rosat intens del pit en els exemplars 
mascles. D’altres aus són més comunes a casa 
nostra, com el pit-roig, el tallarol de casquet, el 
tallarol de cap negre, les mallerengues (com 
la mallerenga carbonera que tenim a la con-
traportada d’aquesta revista) o el pardal, que 
amb els seus cants i refilets trenquen el silen-
ci hivernal. Per ajudar aquests petits ocells a 
passar millor l’hivern, podeu facilitar-los la 
cerca d’aliment fent ús de menjadores.

Però no tota la vida passa bellugant-se entre 
les branques nues del arbres. A l’hivern tam-
bé trobem espècies de mamífers d’hàbits noc-
turns com la guineu i la geneta, i alguns amfi-
bis, com la salamandra, que es refugia entre 
les pedres i de tant en tant desfila amb el seu 
mosaic de colors negre i groc llampant, a prop 
d’ambients humits, com a la bassa del Mas de 
la Torre o la bassa de l’Argilera. Conservar 
aquestes basses, amb accions com prevenir la 
seva dessecació, evitar que els gossos hi en-
trin i no llençar-hi deixalles, és de vital impor-
tància per preservar les espècies d’amfibis de 
la vall, que en els darrers anys han patit una 
forta regressió de població. 

Recordeu que, malgrat l’aparent silenci de 
l’hivern, hi ha vida a sobre i a sota els nostres 
peus. 

Text: Eudald Vicens, biòleg ambiental
Fotografies: Adrià Compte 

Membres de l’Associació de Naturalistes de Girona
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Ruta curta

 Distància: 7,5 km
 Desnivell: 220 md+

Comencem la ruta al CREC. Seguint el camí 
dels magraners, baixem cap al cementiri i pre-
nem el camí de l’esquerra per Cal Rajoler fins 
a Can Miralles. D’allà enfilarem cap al pont de 
la riera de Sant Miquel, originàriament el pont 
d’en Miralles, per anar fins a Can Lliure. Ens 
desviem a la dreta: som al camí dels Presoners, 
que ens durà fins al turó d’en Miralles. Agafem 
el camí de la Costa Dreta fins a Can Joan per 
baixar per un camí que va fent ziga-zaga fins a 
creuar la riera de l’Onofre. Seguim fins a la font 
del Ferro. Allà pugem per un corriol que arri-
ba al mirador de Can Garcia passant per Can 
Manton i d’allà, passant per Can Llinàs, baixem 
seguint la riera que porta el mateix nom fins 
a la plaça de la Sardana. Creuem el Galligants 
per la passera, fem el caminet de l’Horta i tor-
nem al CREC.

Descoberta 
de la vall

RUTES

Ara a l’hivern us proposem dues rutes 
circulars de poca dificultat i que podeu 
combinar com vulgueu, ja que ambdós 
recorreguts coincideixen en un mateix 
punt: el turó d’en Miralles, on podem 
escalfar-nos amb el sol i gaudir  
d’una vista espectacular.

Ruta llarga

 Distància: 14 km
 Desnivell: 390 md+

Comencem la ruta sortint del CREC en direcció a Can 
Miralles, com en la ruta curta, però ara pugem fins a 
l’antiga terrera per agafar a la dreta un camí que en-
fila fins a la font Martina, tot passant per Can Vila i el 
torrent de Can Bernat. Hem de creuar la variant per 
sota, a través d’un tub. A la font Martina prenem de 
baixada el camí de Sant Miquel, però no badeu: des-
prés de Can Mistaire cal agafar el camí de l’esquerra. 
En arribar a Can Lliure ens desviem a l’esquerra per 
pujar al turó d’en Miralles pel camí dels Presoners. 
Seguim pel camí de la Costa Dreta fins al torrent d’en 
Boix. Continuem pel corriol que flanqueja la pista de 
la carena fins arribar a l’Olivet d’en Salgueda. Un cop 
allà, seguim en direcció a Can Pol fins al camí de les 
Dones, pel qual arribem a la font dels Lleons. A la ma-
teixa font agafem el trencant més perdut per arribar 
al Mas de la Torre. Seguim aquesta pista fins a la plaça 
de la Sardana, creuem el Galligants i tornem al CREC.

Text i fotografies: 
Raül Latre i Núria Puig

Vista des del turó d’en Miralles (322 m)

   «Una mica abans de la casa de les Figues, l’aire se’m va anar fent 
més espès i carregat i amb cada glopada semblava que m’empassava tota la 

humitat de la molsa, de la pinassa, de la fullaraca i, sobretot, de les flors del bruc, 
que creixia amb força pertot arreu i suposo que em devia afectar l’al·lèrgia i l’asma, 
perquè vaig haver d’aturar-me una estona a l’olivet d’en Salgueda a menjar alguna 

cosa i agafar aire. Des d’allà veia tot Girona als peus i, més lluny, la Devesa, Sant 
Gregori i Taialà. I al fons, les muntanyes de Llorà i la vall del Llémena.»

Fragment extret del llibre Quan érem feliços, de Rafael Nadal i Farreras

RUTA CULTURAL

L’Olivet  
d’en Salgueda

Aquest indret, arrecerat de la tramuntana, 
cruïlla de camins de les Gavarres, ens ofereix 
una vista espectacular de Girona. No fa massa, 
als anys cinquanta del segle passat, aquí hi 
havia els camps d’oliveres de Can Salgueda, 
però les glaçades de 1956 van malmetre-les 
totes i l’olivet va quedar en desús. Encara avui 
dia queda algun peu d’ullastre supervivent 
en alguna feixa, testimoni d’un passat no tan 
llunyà. També hi podem veure algunes fites 
que delimitaven els límits de les propietats i les 
roderes dels carros que transitaven aquests 
camins. Més avall, sota el puig Salgueda, hi ha 
l’antic mas de Can Salgueda.

Gràcies a la seva ubicació privilegiada, l’olivet 
d’en Salgueda era un dels racons preferits d’en 
Pere Moner i Rufí, veí de la vall, que hi va cons-
truir dos bancs per poder contemplar el pai-
satge tan meravellós que ens envolta. A més, 
en Pere cada any hi parava un pessebre molt 

ben guarnit amb reproduccions força acura-
des d’antics masos de la vall. Quan en Pere va 
morir, un grup d’amics va seguir amb la tradi-
ció i cada Nadal tenim pessebre a Sant Daniel, 
entre els dos escons de l’olivet d’en Salgueda. 

Text: Queralt Vila

En Pere Moner (Sant Daniel, 1923-2008) va 
viure tota la vida a la vall. Va néixer a Can 
Rafart, durant la Guerra Civil la seva família 
va anar a viure a Can Casellas, quan es va ca-
sar es va traslladar a Mas Tarragó i finalment, 
a la dècada dels noranta del segle passat, es 
va instal·lar a Can Poater (actualment el res-
taurant El Cul del Món), on va viure fins a la 
seva mort. Amant de la vall, coneixia tots els 

masos, camins i fonts i va lluitar per mantenir 
la memòria històrica del nostre poble. Gràcies 
a ell, es van poder localitzar masos enrunats, 
fins aleshores amagats entre la malesa. Els 
seus coneixements estan plasmats al llibre La 
vall de Sant Daniel, publicat per l’Ajuntament 
de Girona l’any 2007, que incorpora “el mapa 
d’en Pere”, una veritable joia del passat. 

En Pere fent el pessebre 
de l’olivet, amb una maqueta 

seva de la Masia Muret

Detall del mapa d’en Pere
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A part, l’Emili va treballar una temporada a 
la fàbrica Saguer, embotellant aigua de Sant 
Daniel. I també era l’encarregat de portar el 
carro de morts que encara avui dia es conser-
va tal com ell el va deixar: l’Emili va ser l’últim 
cotxer del cementiri de Sant Daniel.

En Miquel, cunyat de la Maria, vivia en un mas 
a tocar del castell: Can Micaló, avui en runes. 
La Maria recorda que tots els masos de la vall 
estaven dempeus i hi vivien famílies: a Ca la 
Ferriola hi vivia la Matilda amb els seus fills, 
a Can Palahí hi vivia la Sió, a Can Vila hi vivia 
l’Adelita amb els seus pares, a can Miralletes 
hi havia en Pere i la seva dona, a Can Lliure 
hi vivia la Conxita, que baixava a vendre llet i 
verdures a Girona però sovint no hi arribava 
perquè a mig camí, passant per Sant Daniel, ja 
ho tenia tot venut. També recorda que al Mas 
de la Torre hi vivia l’Angeleta amb els seus tres 
fills: en Josep, en Carles i la Maria, que també 
es feia dir Maria de la Torre. A Can Salgue-
da hi havia una altra Conxita amb les seves 
germanes, que després va anar a viure a Can 
Quim, al costat de l’església del Calvari, i va 
passar a dir-se la Conxita de les Creus. I a Can 
Gullana hi vivia la Isabel, a qui tots recordem, 

Maria Fuster

ELS NOSTRES AVIS

La Maria Fuster, més coneguda a la vall com a Maria de la Torre, 
va néixer un 11 de setembre de 1927 a Adri. Té 93 anys, 3 fills, 5 nets 
i 5 besnets i és un pou sense fi d’històries de la vall.

que després va anar a viure a 
Can Llinàs, on hi havia hagut els 
pares de la Cecília, que havien 
nascut al Mas de la Torre. 

“Ja veus, naixies a un mas, quan 
et casaves anaves a viure en 
un altre, després et tornaves a 
traslladar, però per poc que po-
guessis, mai et movies de la vall. 
A tots els masos hi vivia gent, tot 
i que ara alguns estiguin mig en-
runats i plens de males herbes.”

A Can Miralles van néixer els 
seus tres fills: la Carme, en Pere 
(que va morir l’any 1973) i la 
Marta. Anaven a escola a Sant 
Daniel juntament amb tot de ca-
nalla d’altres masos de la vall, 
com en Joan de Can Pi, i una 
nena de Campdorà que es que-
dava a dinar a Can Miralles amb 
ells perquè no tenia temps de 
fer tot el camí fins a casa i tornar 
a escola a la tarda.

L’any 1968 la Maria i la seva fa-
mília es van traslladar al Mas de 
la Torre a fer de masovers. La 
Maria només té bones paraules 
per a la família Muñoz, propie-
tària del mas. Hi va viure fins 
al 1997, quan es va traslladar 
a la seva casa actual, al carrer 
de Sant Daniel. Troba a faltar 
la vida de masovera, criant ga-
llines, conills i vaques i baixant 
a Girona a vendre llet, verdures 
i bolets. És una de les remeie-
res de Sant Daniel que encara 
saben fer una ratafia excel·lent 
i tot de remeis casolans amb 
herbes i plantes de la vall. No 
en va, la van entrevistar durant 
hores per redactar el llibre Usos 
i cultura popular de les plantes 
a les Gavarres, de Sandra Sau-
ra i Mas, publicat l’any 2009 pel 
Consorci de les Gavarres.

Recordeu de felicitar-la l’11 de 
setembre! És una data fàcil de 
recordar.

Text: Queralt Vila

La Maria amb dos dels seus nets, 
la Jorgina i en Pere, al Mas de la Torre

La Maria fent mitja a casa seva, 
un matí d’hivern de 2021

El grup de nenes de l’escola de Sant Daniel: 
la Carme és a primera fila i la Marta, a segona

El 1949 es va casar amb l’Emili, que era de 
Riudellots, i buscant casa van acabar a Sant 
Daniel, més concretament a Can Miralles, on 
van treballar-hi de masovers. Hi tenien vaques 
i altres animals de granja i treballaven la terra.

En aquella època tot eren 
camps, tot! No com ara, 
que tenim bosc a tot arreu. 
Nosaltres treballàvem 
feixes fins i tot a la vora 
del castell de Sant Miquel”

“
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Les seves parets han viscut la Guerra del Fran-
cès, l’època d’hereus i pubilles, els bombarde-
jos de la Guerra Civil... Ens rep el senyor Muñoz 
amb els braços oberts i amb ganes d’expli-
car-nos moltes coses. Si en deuen d’haver vist 
de coses els seus ulls blaus que tan el caracte-
ritzen! Té vuitanta-vuit anys, que aviat són dits!

El senyor Muñoz ens explica que, segons Bor-
ja de Riquer, els primers propietaris del mas 
van ser els Agullana, els defensors de Giro-
na. Ja veieu que ens remuntem al segle XIV, 
quan el Mas de la Torre consistia només en 
una torre de defensa de cinc pisos d’alçada 
amb merlets i emmurallada. El primer pis de 
la torre era una capella. Per tant, encara no 
podem parlar d’un mas, sinó d’una construc-
ció de caràcter religiós i defensiu. 

A mitjans del segle XIX, Francesc Rosés i Roger 
(fill de dos llinatges poderosos de Cervià de 
Ter i Palafrugell) va comprar la torre als Agu-
llana sota subhasta pública juntament amb  
altres  edificis i  conreus. Una de les pubilles 
Rosés (la Narcisa) es va casar amb un Casa-
devall (en Josep): eren els besavis del senyor 
Muñoz per part de mare. Encara perdura un 
dels dos cognoms: ell es diu Josep Maria Mu-
ñoz Casadevall. Van ser ells qui, després de la 
Guerra del Francès i les desamortitzacions de 
Mendizábal, van decidir obrir les portes de la 
torre i fer la gran reforma del mas, que va pas-
sar a anomenar-se Mas de la Torre d’en Rosés.

Entrem a l’antiga torre de defensa. El senyor 
Muñoz no necessita ni llanterna ni mòbil per 
pujar per les escales costerudes. Mà esque-
rra a la paret i, sense aixecar la vista, pugem 
escales amunt. Graó a graó, ens explica les 
històries que amaga aquesta torre. Cada ober-
tura denota el pas dels anys. Dalt de tot, la tem-

peratura ja canvia. amb una vista privilegiada 
sobre la vall, el senyor Muñoz ens explica que 
tot el que veiem és propietat del mas, menys el 
costat que baixa cap a Girona.

Els camps del Mas de la Torre han viscut mol-
tes guerres. En un dels camps hi van trobar 
medalles de militars. I en un altre camp, du-
rant la Guerra Civil, van perseguir i tirotejar el 
seu pare, que per sort va sobreviure quan es 
va llençar per un marge i va fugir.

En aquest mas, ni els Agullana, ni els Rosés, ni 
els Casadevall, ni els Muñoz no hi han viscut 
mai. Sempre ha estat una residència d’estiu i 
de períodes de vacances, cuidada la resta de 
l’any per masovers. L’única època en què el 
mas va estar habitat permanentment va ser 
durant la Guerra Civil, quan més de quaran-
ta persones van buscar-hi refugi, fugint dels 
bombardeigs.

Ens acomiadem del Mas de la Torre, encara 
sentint l’olor d’històries passades i temps que 
no tornaran.

Text i fotografies: Laia Martín

ELS NOSTRES MASOS

Trepitjar el Mas de la Torre
és trepitjar gairebé 700 anys d’història. 

“A prop de la font del Ferro, amagada entre les plantes 

al costat del camí, es troba l’antiga Fàbrica Saguer...”. 

Així començàvem el nostre treball de recerca de segon 

de batxillerat. Som la Irene i l’Emma, veïnes de la vall, 

i avui us parlarem del negoci de l’aigua a Sant Daniel.

ELS NOSTRES OFICIS

El negoci
de l’aigua

Ens remuntem a finals del segle XIX, quan es 
va començar a posar de moda la salut públi-
ca, l’higienisme i prendre aigües amb propie-
tats medicinals, com l’aigua picant de Sant Da-
niel. El protagonista d’aquesta història és Emili 
Saguer i Olivet (1864-1940), que va fundar la 
fàbrica el 1917. En va ser el propietari fins que 
la va deixar a mans del seu fill i, actualment, la 
propietat ja ha passat a la tercera generació. 
L’activitat principal de la fàbrica era l’extrac-
ció i comercialització de gas carbònic proce-
dent de la font de Can Miralles i la font de la Gi-
nesta (a Campdorà). El procediment consistia 
en extreure el gas mitjançant una maquinària 
complexa, emmagatzemar-lo en un gran gasò-
metre (del qual encara queden les runes) i, 
seguidament, es purificava per envasar-lo en 
estat líquid en bombones de ferro. La produc-
ció va arribar a més de mil quilograms d’àcid 
carbònic per dia! 

Durant la temporada d’estiu, la fàbrica també 
es dedicava a l’embotellament d’aigua: Agua 

del Valle de San Daniel. Gerona. Manantial Mi-
rallas. De l’aigua embotellada se’n feia força 
publicitat: a premsa, a guies de ferrocarrils, a 
minutes de restaurants, a plaques metàl·liques 
d’establiments... En trobem anuncis fins i tot a 
premsa de Madrid! S’anunciava com a aigua 
«bicarbonatada-cálcico-sódico-manganosa, 
variedad litínico-arsenical». Ah, i «RADIACTI-
VA»! Altres anuncis deien que era digestiva i 
diürètica. I altres, més agosarats, la descrivien 
com a la millor aigua de taula del món.

Als anys seixanta va tancar la planta embo-
telladora d’aigua, tot i que la fàbrica va con-
tinuar amb l’extracció del gas carbònic fins a 
la dècada dels vuitanta. Actualment, encara hi 
podem veure part dels edificis originals, res-
tes de politges, tubs… En el nostre treball de 
recerca proposàvem renovar part d’aquest 
espai per convertir-lo en un centre d’interpre-
tació, el primer de la comarca gironina. Algú 
s’hi anima? 

Text: Emma Gardiner i Irene Voz

El senyor Muñoz davant de la torre

Fotografies que representen l’arbre genealògic dels 
diferents hereus i pubilles del mas. 
A baix de tot, els pares del senyor Muñoz.

EL Mas de la Torre
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Poemes
de la vall

La vall de Sant Daniel (fragment)
Narcís Comadira, 2007
Tothom ho deia, sembla un pessebre,
sí, amb el riuet, el pont,
les cases arraulides sota teulats humils,
i el camí que s’hi endinsa, que va fins al convent.
La gent deia el convent, que això de monestir
era poc de pessebre.
I, darrere la tanca, l’hort i els fruiters,
amb les regues de bròquils i de cols
i les de crisantems, i els ametllers
i els nesprers, i les monges amb el seu hàbit negre.
Això es veu des de dalt,
baixant a Sant Daniel pel camí pedregós
que et du fins a la font d’en Pericot,
aquella que, en els temps que la val era arcàdica,
rajava un oli pur que guardava una serp
que duia un diamant, gros com un ou,
sempre a la boca.
Després venia un jardí amb uns grans cedres,
venien camps petits i, anant cap a l’esquerra,
el cementiri, una altra tanca, blanca,
i uns xiprers revellits, d’un verd fosquíssim,
del tot escabellats.
I, anant cap a la dreta, una plaça amagada,
voltada de verdor, on tocaven sardanes,
i, més cap a la dreta, penjada sobre el riu,
la font d’en Fita,
on tothom s’aturava una estona. I la vall
encara anava enllà. A poc a poc es feia més salvatge
—i això és un dir, està clar—,
hi havia un clap de castanyers espessos,
un mas amb una torre, i un altre amb dos pallers,
enfilat dalt d’un marge,
i, encara, un bosquet d’alzines corpulentes,
la font més amagada, la dels Lleons, i em sembla
que ja no sap ningú per què això els Lleons.

És tan preciosa la nostra vall que ha inspirat 
molts escrits. En aquest número de la revista 
us oferim un fragment d’un poema  
d’en Narcís Comadira, publicat al seu llibre 
Llast (2007), i el poema sencer que  
va escriure en Joan Camós, veí de la vall, 
mort l’any 2016. En Joan Camós va néixer 
l’any 1925 a Salt. Quan es va casar amb 
la Maria Serra, filla de Sant Daniel, va venir 
a viure a una casa del carrer del Segle XVI. 
Aleshores Sant Daniel encara era poble 
independent i el seu carrer portava un altre 
nom: carrer de Santa Margarita.

LA VALL LITERÀRIA

Sant Daniel
Joan Camós, 2008 
Si la naturalesa ens ha deixat grans treballs
dignes de joiosa admiració
Sant Daniel té la millor 
i la més bonica de les valls.

Amb aquesta imatge tan fina 
monestir, monges, cases i gent 
semblen un pessebre vivent 
creat per inspiració divina.

Les fonts, torrents, camps i masies, 
tan ben distribuït i col·locat,
hom creu que aquesta bella realitat 
és fruit de dolces fantasies.

I aquest esclat d’alegria
en mig de paratges tan bells 
que provoquen els ocells
alegrant-nos amb la seva companyia.

I aqueixa corona de muntanyes i turons 
amb flors i arbres tan variats
els seus aires purs i perfumats 
són font de salut pels pulmons.

I sentir-te tan feliç 
havent pujat a Sant Miquel,
sembla que s’ha arribat al cel
i haver deixat el paradís.

Donant ales a l’esperit, 
meravellat pel que veus,
sentir el món als teus peus 
i dominar fins a l’infinit.

Un que d’aquesta joia n’és fidel
i enamorat per la bellesa
exclama amb tota franquesa 
que n’ets de bonic, Sant Daniel!

En Joan Camós l’any 2013, llegint un poema durant 
l’acte inaugural de la exposició sobre l’annexió de 
Sant Daniel a Girona.

Enguany fa 40 anys que el ric i alhora fràgil 

entorn de Sant Daniel va acollir el naixement 

de la primera entitat ecologista de Girona: 

l’Associació de Naturalistes de Girona, 

actualment més coneguda com a Natus.

ESPAI ENTITATS

Els Natus 
celebrem 

40 anys

Durant trenta-dos anys hem tingut la seu so-
cial a la vall. L’any 2013 vam deixar les anti-
gues escoles per tal que s’hi poguessin rea-
litzar les obres de rehabilitació de Can Primi. 
Actualment la seu social dels Natus és als Jar-
dins de la Devesa, però el vincle amb la vall 
és tan fort que no hem deixat d’organitzar-hi 
activitats com camps de treball per a joves, 
sortides de descoberta, jornades de neteja o 
el casal naturalista El Blauet. La riquesa natu-
ral d’aquest trosset de les Gavarres també ens 
ha portat a desenvolupar-hi accions de con-
servació i millora dels ecosistemes i la biodi-
versitat, a la Bassa Vermella, a l’Argilera o a la 
font Martina.

A l’empara de la vall vam poder dur a terme 
projectes pioners com la primera instal·lació 
fotovoltaica a Girona (el 1993 a la teulada de 
les antigues escoles), l’Aula de Natura (1982), 
la creació del Centre d’Estudis Naturalistes 
o l’arxiu naturalista, amb més de cinc-cents 
exemplars. 

Quan mirem enrere, no podem deixar de fer 
menció a la lluita contra la variant de Sant 
Daniel: un vial innecessari que ha desfigurat 
per complet l’entorn de la vall. El temps ens ha 
acabat donant la raó i aquesta variant ara és 
l’amarga empremta que ens recorda la neces-
sitat de sumar forces entre els moviments eco-
logistes i els moviments veïnals per avançar 
cap a objectius comuns. 

Celebrem el 40è aniversari amb la convicció 
que la nostra tasca és més necessària que 
mai. Esperem seguir lluitant per millorar l’en-
torn de Girona durant molts anys més i de ben 
segur que la vall de Sant Daniel seguirà essent 
un dels espais imprescindibles per construir 
el futur dels Natus, mirant sempre endavant 
sense oblidar mai les arrels del nostre passat.

Text i fotografies: Associació de Naturalistes de Girona
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Nadal 
a Sant Daniel

QUÈ FEM A SANT DANIEL?

Ja és tradició que per Nadal a Sant Daniel fem 
cagar el tió amb una bona xocolatada. El tió de 
Sant Daniel sempre ha cagat regals únics de la 
vall: un dòmino de Sant Daniel, un joc de taula 
amb els carrers del poble, un joc de memòria 
amb la fauna de la vall, una maqueta del mo-
nestir... Per desgràcia, enguany, els més petits 
i no tan petits no hem pogut compartir aquest 
vespre de xocolata desfeta. Tots sabem que ha 
estat un nadal especial. Tan especial, que hem 
rebut patges i patgesses a casa!

Preveient que no hi hauria cavalcada de reis 
a Girona, amb moltes ganes i bona voluntat, la 
Marta Miró ens va proposar organitzar una co-
mitiva de patges a Sant Daniel, amb el suport 
de l’associació Salsa Jove. Van ser tantes les 

famílies engrescades amb aquesta proposta 
que vam necessitar tres comitives de patges! 
Per sort, a Sant Daniel sempre trobem bons 
patges i bones patgesses disposats a tot i més. 
Algunes famílies van compartir casa, altres els 
esperaven al jardí o al carrer davant de casa... 
i els més petits, amb l’emoció del compte enre-
re de la nit més màgica i bonica de l’any, van 
rebre amb sorpresa els emissaris dels Reis 
d’Orient. En total van visitar més de 15 famílies: 
tot un èxit per ser la primera vegada! 

Text: Laia Martín

Hem rebut patges 
i patgesses a casa!”

Obres
a les escoles

No tot són bones notícies, però... El passat 7 de 
desembre van entrar a robar a Cal Mestre (Can 
Primi). Van trencar els panys de totes les portes, 
van esbotzar armaris i es van endur els altaveus 
del grup d’havaneres Vell Galligants i d’altres co-
ses nostres. 

I amb vista al futur, us informem que ara 
començaran les obres al local dels Joves. 
Tal com vam sol·licitar en els pressupostos 
participats de l’any 2018, instal·lem una cui-
na en aquest local per poder fer arrossos, 
xocolatades, castanyades, festes majors i 
tallers de cuina! També a través de pressu-
postos participats acabarem la reforma de 
Cal Mestre i arreglarem el pati de les esco-
les. Ha trigat tot una mica, però sembla ser 
que les obres van endavant!

Fa una mica més d’un any, amb moltes ganes i 
energia, vam crear una comissió per tenir un 
Punt Cultural a la vall: un espai on poder com-
partir una estona amb els avis, fer els deures, 
llegir un llibre, jugar a jocs de taula i, per què 
no, formar part d’un club de lectura. Quan ho te-
níem gairebé tot enllestit, quan només ens falta-
va omplir l’espai de llibres i de veïns i veïnes de 
totes les edats, es va parar el món. Però les ganes 
encara hi són! Així que, tal com es va acordar i 
aprovar a la darrera reunió de veïns, destinarem 
part de la subvenció de dinamització dels barris 
a aquest Punt Cultural, amb la contractació d’una 
persona encarregada de la gestió del fons biblio-
tecari i la dinamització dels clubs de lectura i de 
la resta d’activitats que hi farem. Esperem poder 
inaugurar ben aviat aquest espai, aquest punt de 
trobada, amb tots vosaltres! 

En canvi, el que no avança són les obres de millo-
ra de la pista del CREC. La pista està en molt mal 
estat i des de l’Associació de Veïns ho hem denun-
ciat i reclamat a totes les reunions amb l’ajunta-
ment, hem entrat instàncies, hem enviat correus... 
però tranquils, que no defallirem! És una llàsti-
ma tenir la pista així perquè molts nens i nenes 
deixen d’anar-hi pel mal estat en què es troba. 
Esperem, doncs, que l’Ajuntament de Girona co-
menci les obres que tants anys fa que ens promet.

Text: Laia Martín

“

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
INFORMA
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PASSATEMPS

Horitzontals:
1. El patiment més santdanielenc. Saber llatí. 2. El barrufet més repel·lent. 
La formiga que vola. 3. Rastreig de Vehicles Automatitzat. Regla 
monàstica que evita molts guirigalls. Cap i cua de basidiocarp. 4. Ella 
en té noranta-nou davant seu. Aneu a l’origen. 5. No és dur, a l’inrevés. 
Panxa a l’estil àrab. Prinim di primiri pirsini. 6. La filla del llop. Una gola 
mal girbada. 7. Ve donat per la majoria de diapasons. Nom escandinau 
que va popularitzar fa poc un ninot de neu. Fruita venuda dimecres. 8. 
Paradisos. Pedra preciosa que decora les parets dels més rics. De res. Ja 
t’ho he dit: de res. 9. Pastisset d’ametlles en honor a la divina Bernhardt. 
És molt més riu que el nostre estimat Galligants. Sala diàfana molt 
cara. 10. Ciutat jònica. Digne de ser alabat. 11. Capgròs benedictí d’una 
font de la vall. Vestit que deuria dur l’Ermessenda. 12. Aquest mol·lusc 
lamel·libranqui ha quedat tot capgirat. Famosa per les mines de sal. 13. 
Que ratlla. La cua del basilisc. 14. A tu. Aquest algorisme no ha sortit bé. 
No li cal anar al metge.

Verticals:
1. Petxines que donen nom a una font de la vall. Ho era Ramon Borrell de 
Berenguer Ramon. 2. Formada per alvèols. La de pedra era la primera. 
3. Llàntia. El gra, quan ja s’ha porgat. 4. Pot ser baixa o doble. Una de tres. 
Primera abadessa del monestir de Sant Daniel. 5. Magatzems d’armes. 
Mig ecologista. 6. La granota més monàrquica que tenim a la vall. Entre 
la faringe i l’estómac. 7. No veuria amb bons ulls ni el mateix Avicen-
na. Una de vint. Decilitre. 8. La primera d’Espanya. Encès. Un alicorn 
desmanegat. 9. Aquí ho celebrem el dia 1 de setembre (dues paraules). 
Termini del pagaré. 10. En aquesta cobla ningú no toca bé. Que ja no ho 
és. Obra no finalitzada. Mil. 11. Dels pares. Armar-ne un és fer-ne una 
de grossa de cap per avall. 12. L’Eduard anglès. En català és la catorze-
na. Que causa deshonor públic. 13. Tenir algú en remull. Costats. 14. La 
segona. El de la vall fa 378 metres d’altura (dues paraules). Acaba com 
comença, comença com acaba.

Els mots encreuats 
de la vall Laberint 

Solucions

Sopa de lletres

Troba les 7 diferències
Recordes el dibuix del cartell de la Festa Major Confinada de 2020? Troba-hi les 7 diferències!

Ajuda en Pinxo a trobar el seu os

Troba 10 fonts de Sant Daniel

Sopa de lletres
Les 10 fonts amagades són: BISBE, FAUST, FITA, MISTAIRE, PERICOT, 

CURCULLES, MULANES, LLEONS, FERRO i PINYA
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CONCURS DE FOTOGRAFIA
Hem rebut moltes fotos i totes xulíssimes! Si no ens creieu, jutgeu-ho vosaltres 
mateixos. No tenim espai per a posar-les totes, però sí una petita mostra. Gràcies a 
tothom que hi heu volgut participar! Us animem a seguir fent fotos per poder ser la 
portada o contraportada del número de primavera d’aquesta revista. Envieu-nos 
les vostres imatges a l’adreça lavalldesantdaniel@gmail.com. Recordeu que el 
guanyador (amb fotografia a la portada) tindrà 40 euros per gastar a la botigueta 
de Sant Daniel i el finalista (amb fotografia a la contraportada) podrà assaborir 
una Ermessenda de la pastisseria Reverter. Gràcies, Jordi Soldevila, professor de 
fotografia de la vall, per haver-nos fet de jurat!

EL CÒMIC DE LA VALL

Montse de las Heras 

Mª Àngels de las Heras

Reda Kharbach

Mònica Nierga

Paula Cervià

Anna Cabañas 

Núria Marzà Marta Miró

Laura Contreras Aran Berihuete

UFA Sant Daniel Maria José Sirvent



Fotografia finalista, amb una mallerenga carbonera en 

ple hivern a Sant Daniel, premiada amb una Ermesenda 

de la pastisseria Reverter. Que aprofiti, Daniel Farré!

I a la primavera, més i millor: parlarem de la pista del CREC, del Galligants, de la muntanya 

de la O, dels murets de pedra seca, de l’Art Gavarres, de més plantes i animals, fòssils, 

masos, camins... No us perdeu el proper número de la revista de la vall, que promet!

lavalldesantdaniel@gmailcom

LA REVISTA
DE LA VALL


