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PERSONATGES DE SANT GREGORI
AL SEGLE XX
Joaquim Ferrer, Joaquim Vidal i Perpinyà
Aquest llibre s'ha fet recollint la història oral d'homes i dones dels pobles que
formen l'actual Sant Gregori i com és lògic el seu record directe, viscut, abraça
el segle XX.
Cada personatge que ens ofereix el seu testimoni ho fa amb els seus records
que neixen de la trajectòria passada i present. El conjunt dels testimonis forma
com un gran retaule de la vida de Sant Gregori al segle XX. Acolorida per les
experiències de cada un d'ells.
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Joaquim Ferrer
(Barcelona, 1937) Historiador.Ha publicat Francesc Layret 1880-1920 (1971),
Simó Piera: perfil d'un sindicalista (1972), El primer de maig a Catalunya
(1973), La vaga de l'Harry Walker 1970-1971 (1974), La lluita pels
ajuntaments democràtics 1966-1976 (1977) i els assaigs Un nou impuls per a
Catalunya (1982), A mig camí (1989), El fil roig (1995) i, juntament amb
Ramon Vilà, Gironins d'avui (2006), entre d'altres.
Ha estat conseller de Cultura, diputat i senador.

Joaquim Vidal i Perpinyà
(Sant Gregori, 1947) Casat i amb tres fills, va anar a l'escola pública del poble
fins als dotze anys i tot seguit estudià batxillerat a l'institut de la Força.
Després de treballar nou anys en una gestoria i una curta temporada en una
empresa de distribució de productes alimentaris, va crear l'any 1975,
juntament amb Llorenç Valés, la xarxa de supermercats Valvi. De 1979 a 1983
va ser regidor de l'Ajuntament de Sant Gregori. El 1983 fou elegit alcalde de la
població. Càrrec que va exercir fins a l'any 1994 i posteriorment fou senador
per Girona durant la legislatura 1996-2000. De l'any 1986 al 2001 presidí el
Club Bàsquet Girona i actualment presideix també la Fundació Valvi i és el
principal impulsor de Televisió de Girona.
El 1993 publicà Reflexions d'un alcalde de poble, on reflectia la seva
experiència en l'àmbit de la política local i el 2006 Personatges de Sant
Gregori al segle XX, juntament amb Joaquim Ferrer.
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