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Editorial

Editorial
Després que l’abril de l’any passat la Generalitat de Catalunya declarés el recinte emmurallat medieval 
de Palau-sator Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de Conjunt Històric vam començar 
a treballar una idea que feia temps ens rondava, l’ordenació del trànsit de vehicles a motor de l’inte-
rior i exterior de l’àmbit emmurallat de Palau-sator que es conserva perfectament delimitat i que calia 
preservar. La idea partia de solucions ja inventades i aplicades en altres conjunts no gaire lluny de casa 
nostra: per treure els cotxes cal treure llocs per aparcar dels carrers i fer un gran aparcament públic 
a l’entrada del poble. Aquest aparcament, que ha estat possible gràcies a la col·laboració d’un veí i a 
les previsions del POUM, encara que no està urbanitzat ha donat un gran servei des del moment que 
també s’ha millorat l’accés a Palau-sator des de la carretera GI-651. Per tant, l’Ajuntament té clar que 
el valor del municipi és la seva gent i el seu patrimoni i per això ha d’invertir en allò que els beneficia. 
Aquest 2018 hem apostat per millorar la comunicació i la circulació allà on feia falta.  Encara que amb 
diferent intensitat, també Sant Feliu de Boada s’ha beneficiat de la nova regulació dels estacionaments 
i la circulació tenint en compte l’existència de l’aparcament municipal. No obstant no està catalogat, en 
nucli històric de Sant Feliu de Boada és perceptible a ull d’ocell i dels seus límits es conserven petites 
parts de muralla.
 
Sabíem que implantar unes normes noves en plena temporada turística era arriscat i per això es va de-
cidir contractar els serveis d’agents cívics els mesos de juliol i agost. Aquests agents ens havien d’ajudar 
a aplicar l’ordenança, però a la vegada tot el que podia suposar: promoure el civisme, ajudar a prevenir 
els conflictes als espais públics i vetllar per una bona convivència amb especial atenció al compliment 
de les normes d’estacionament. La seva tasca no era senzilla però se’n van sortir i també gràcies a la 
col·laboració de molts ciutadans. L’objectiu de l’ordenança era millorar les condicions generals dels 
ciutadans, tant residents com visitants i hem trobat una gran corresponsabilitat. Ha sigut un treball 
conjunt i entre tots ho hem aconseguit. Moltes gràcies.

Bones Festes
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Educació, cultura i turisme

Informació municipal Educació, cultura i turisme 

Es continua fent el Taller de Memòria i el Curs de 
Gimnàstica Física de manteniment, i continuem 
també amb l’empresa Jubilus que ens facilita els 
monitors especialitzats i experimentats, un altre 
any la Judith i en Jordi dels quals n’estem molt 
contents. 

Aquest any s’ha fet l’esforç d’incrementar l’im-
port dels ajuts econòmics per a la compra de 
llibres de text del curs 2018-19 per a escolars 
del municipi, amb un import superior al de l’any 
passat s’hi han acollit 22 famílies amb un total 
de 34 alumnes. 

I com cada any el municipi també ha anat d’ex-
cursió, el passat dissabte 27 d’octubre, i sota la 
pluja, un grup de 45 persones després d’esmor-
zar a Besalú vam fer una visita cultural pel po-
ble( amb explicació del Call Jueu per part d’una 
guia de l’oficina de turisme), més tard vam anar 
a la Cooperativa La Fageda a Santa Pau on vam 
escoltar-ne la història i vam fer una degustació 
dels seus productes. Vam dinar al restaurant Can 
Xel, també de Santa Pau, on vam menjar molt 
bé. Per acabar, vam passejar-nos amb el trenet 
per alguns volcans de la zona.
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Informació municipal Educació, cultura i turisme

50è  aniversari de la destrucció de les pintures 
de l’absis de l’església de Palau-sator

L’església de Sant Pere de Palau-sator acollirà l’acte de 
commemoració dels 50 anys de la destrucció del mural de 
l’absis, obra del pintor Lluís Bosch i Martí. Consistirà en una 
projecció de la imatge original sobre l’absis, avui pintat de 
blanc, que el quatre de febrer del 1969 un grup d’ultradretans 
van malmetre una pintura que reflectia els aires de llibertat 
i obertura que reclamaven tant el rector Nicolau Moncunill 
com l’artista. El mural havia de reflectir la nova església que 
va sortir del Concili Vaticà II, la bondat divina i la justícia 
terrenal, l’església dels pobres. I al costat de Jesús crucificat 
sortiren personatges com Fidel Castro, el Che Guevara, 
Salvador Espriu o una sardana ballada pel poble. També hi 
aparegueren personatges d’aquella època, com Kennedy o 
Martin Luther King.
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Informació municipal Obres, infraestructures i manteniments 

Millores a la carretera d’accés a Palau-
sator des de la GI-651

Aquest any s’ha aconseguit millorar l’accés a 
Palau-sator, executant un projecte que ha permès 
eixamplar la carretera i reduir les dues corbes 
millorant la seguretat i la comoditat en l’entrada 
al poble amb vehicles. El contracte es va adjudicar 
a l’empresa Rubau-Tarrés, SAU per l’import de 
103.460,26 euros, dels quals 47.592,00 euros s’han 
obtingut d’un ajut econòmic de la Diputació de 
Girona.

Obres, infraestructures i manteniments 

Reforç del paviment en diversos camins

També, s’ha actuat en tres camins del municipi 
millorant i reforçant el seu paviment. Els camins 
són el de Sant Julià de Boada a Fontclara, el de 
la Roca Paloua fins a la carretera d’Ullastret i el 
de sota muralla de Sant Feliu de Boada.  L’import 
dels treballs ha estat de 49.964,89 euros finançats 
majoritàriament amb una subvenció de 48.790,72 
euros. A la vegada s’ha anat fent manteniment 
dels camins secundaris del municipi, com el camí 
del dipòsit de l’aigua.
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Informació municipal Obres, infraestructures i manteniments 

Neteja de rieres

Amb l’autorització de l’ACA, l’aportació econòmica de l’ajunta-
ment i la col·laboració de veïns, s’han pogut netejar les rieres 
del municipi, que era molt necessari ja que feia molt temps 
que no es podien tocar. Amb aquestes darreres pluges s’ha 
pogut comprovar la necessitat de mantenir-les netes.
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Informació municipal Obres, infraestructures i manteniments

Tasques de manteniment

En el transcurs de l’any i seguint amb la intenció de mantenir 
i millorar els espais públics del nostre municipi s’han anat 
fent tasques de manteniment en tots els pobles, camins, 
cementiri... amb neteges setmanals, desbrossament de 
marges, tasques de pintura vial, neteja i col·locació i canvis de 
senyalitzacions, canvi de peces de parcs infantils...tot allò que 
hem vist directament  i altres que veïns ens heu anat informant 
per a posar-hi solució. 

Alguns d’aquests assumptes d’aquests darrers apartats ja es 
van exposar a la reunió de vilatans que es va organitzar el 23 
de març a la sala polivalent de l’Ajuntament. 

Nova Ordenança reguladora de la circulació 
i l’estacionament als nuclis històrics de 
Palau-sator i Sant Feliu de Boada

Aquest estiu ha entrat en vigor una norma municipal 
aprovada amb l’objectiu d’atendre una solució 
llargament esperada: pacificar el trànsit durant els 
mesos de més afluència de vehicles a Palau-sator 
i Sant Feliu de Boada. Tal i com ja es va informar, 
ordenar la mobilitat en aquestes dues zones amb les 
mesures específiques previstes aprofitant l’obertura 
de l’aparcament a l’entrada sud de Palau-sator 
respon a les peculiaritats de la infraestructura viària; 
l’estretor dels carrers, la manca de voreres, l’augment 
progressiu dels vehicles i vianants, i la voluntat 
de protegir i potenciar el patrimoni arquitectònic 
després de la catalogació del nucli intramurs i 
l’entorn de Palau-sator com a Conjunt Monumental 
d’Interès Nacional. L’aplicació d’aquestes mesures ha 
estat possible amb el servei de vigilància contractat 
per l’Ajuntament i que s’ha dut a terme gràcies als 
diferents agents cívics sobre el terreny que han 
resolt els problemes sense gaire incidents. Tenint en 
compte que ha estat el primer any de l’aplicació de 
l’ordenança, l’experiència es valora positivament des 
de l’Ajuntament.
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Informació municipal Obres, infraestructures i manteniments  / Medi ambient i serveis 

Control de plagues

Com cada any s’està fent un control de plagues a tot el 
municipi. S’ha vist la necessitat de controlar la població de 
coloms que habiten en el campanar de l’església de Sant 
Pere de Palau-sator després que aquest mes d’octubre i a 
petició del rector, l’Ajuntament va fer una neteja d’urgència a 
la teulada de l’església per retirar la brutícia dels coloms que 
embussava les canonades i provocava goteres importants 
dins el recinte. 

Medi ambient i serveis
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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Informació municipal Medi ambient i serveis 

Regulació dels deures propietaris dels immobles 
confrontants amb la via pública

També hem cregut necessari afegir a l’Ordenança de Convi-
vència Ciutadana i de la Via Pública la regulació d’una pràctica 
reiterada en el temps que obliga a l’Ajuntament a requerir als 
propietaris de terrenys i edificis el compliment de les seves 
obligacions i que no han de permetre la invasió per qualsevol 
tipus de vegetació, terres o element que sobresurti dels límits 
de la seva finca ocupant sense títol el vol o el sòl de la via i els 
espais públics. per aquesta norma s’entendrà que la vegetació 
és invasiva quan sobresurti més de vint-i-cinc centímetres o 
impedeixi el pas dels vianants o vehicles o suposi un risc per 
a la seguretat.

Ambdues regulacions pretenen fer compatibles els drets 
d’uns i altres veïns i garantir el respecte mutu, per això, a par-
tir d’ara, les persones que descuidin les seves responsabilitats 
podran ser sancionades.

Regulació dels deures dels possessors d’animals 
en espais públics

Fins ara s’ha considerat totalment desmesurat que en el nos-
tre municipi s’obligui als propietaris dels gossos a portar-los 
lligats per la via pública, cosa que no vol dir que no s’hagin 
exigit sempre les més elementals normes de convivència. No 
obstant, els últims anys han augmentat les queixes pel com-
portament de determinats gossos que, en el millor dels casos 
estaven lliures provocat situacions de perill per a la circulació 
de vehicles i bicicletes o alterant l’ordre públic buidant pape-
reres. En el pitjor dels casos han mossegat a vianants.

Per aquest motiu, i després que els advertiments per escrit als 
propietaris o possessors d’aquests gossos no tinguessin cap 
resultat, es va decidir regular els deures i obligacions respecte 
el comportament dels animals domèstics a les vies i espais pú-
blics tramitant l’aprovació d’una modificació de l’Ordenança 
de Convivència Ciutadana i de la Via Pública que va regular 
una sèrie d’obligacions i va tipificar com a infracció els se-
güents comportaments:

•	 Portar un animal domèstic per la via o espai públic sense 
un collar, corretja o cadena.

•	 Deixar lliure un animal domèstic per la via o espai públic 
causant danys, perjudicis i molèsties a les persones, a al-
tres animals, a les coses, a les vies i espais públics.

•	 Rentar o beure aigua amorrats a la boca de fonts públi-
ques els animals.

•	 Donar menjar als animals a la via i/o espais públics.
•	 Accés d’animals a l’interior de les instal·lacions i edificis 

públics (àrees de jocs infantils) excepte en espais on ex-
pressament s’autoritzi la seva entrada i gossos pigalls 
acompanyats per invidents.

•	 No recollir els propietaris o posseïdors les deposicions 
dels seus animals de companyia a la via pública.
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Informació municipal Benestar social i salut

Benestar social i salut
Com tothom sap la Dra. Badia ha deixat de prestar el servei al nostre municipi i des d’aquí volem agrair-li molt sincerament 
la seva dedicació durant tot el temps que ens ha atès. Us reproduïm la carta que ens va fer arribar i on ens demanava que us 
transmetéssim. Li desitgem molta sort i salut en la nova etapa.

“Escric aquesta carta per adreçar-vos unes paraules ara que em jubilo. Han estat molts anys obrint els consultoris, passant 
consulta i anant a les vostres cases quan ho heu necessitat. Des de ben petita que ja voli ser metgessa, i tinc la sort de poder dir 
que he tingut una vida professional plena: uns anys a l’hospital i després en l’àmbit de l’Atenció Primària, o sigui treballant de 
“metge de capçalera”, una feina molt gratificant, sobretot en l’entorn rural. Aquesta figura ha canviat molt en els darrers trenta 
anys. Abans el metge/metgessa vivia la mateix poble o al poble del costat, cobria les 24 hores, el metge sempre hi era. Malgrat 
els canvis, puc dir que per a mi l’essència del metge que hi és sempre no ha canviat, és a dir, la voluntat de tenir la cura integral 
d’una persona en l’entorn més pròxim a ella ha resistit l’embat del temps.

Vull dir-vos que m’he sentit ben tractada i respectada per tots i totes en tot moment, també pels alcaldes, que sempre heu tingut 
en compte les meves peticions. No hi ha cosa més gratificant per una metgessa que sentir que algú confia en tu, especialment en 
una cosa tant important com la salut, i espero haver estat a l’alçada de les vostres expectatives (així he mirat de fer-ho sempre!). 
Durant aquests vint anys he conegut, dins d’una família, diferents generacions: els avis, els fills, els nets...i això et fa sentir molt a 
prop. Així doncs, gràcies per la confiança i per deixar-me entrar a casa vostra. 

Us informo que seguiré passant consulta el dimecres i si per algun motiu necessiteu contactar amb mi, us atendré de bon grat. 
I per acabar dir-vos que aquesta època, que ha sigut part intensa de la meva vida, sempre la recordaré com es mereix gracies a 
tots vosaltres. 

Una abraçada ben forta. 

Helena Badia i Capdevila
Palau-sator, Novembre de 2018”

Festa Homenatge Gent Gran

La XVl Festa d’Homenatge a la Gent Gran aquest any, la vam celebrar a Sant Feliu de Boada, el diumenge 7 d’octubre de 2018.  
Vam iniciar els actes el vespre del 6 d’octubre amb la representació teatral de “Una copeta de vi” representada pel grup de Aula 
de teatre Maçanet de la Selva, un adaptació d’una obra ja coneguda on  unes germanes solteres  “s’ocupaven” de gent sense 
família  a la seva pensió.

Va ser una obra molt entretinguda. 

El diumenge a l’Església de Sant Feliu hi hagué la 
Missa Solemne oficiada pel rector del municipi 
Mn Miquel.  Els actes continuaren amb unes 
sardanes per la Cobla Principal de Porqueres i 
després el dinar, a càrrec de La barca al plat de 
Roses, a la carpa situada davant les Antigues 
escoles. Es van homenatjar la Sra. Quima Cama 
i el Sr. Pere Maynau. Moltes felicitats a tots dos!!!  
També es lliuraren uns rams a altres veïns del 
municipi homenatjats altres anys.

En finalitzar el dinar els assistents podien recollir 
una sucrera commemorativa d’aquesta diada. 

Amb tot això agraïm especialment la Societat de 
Caçadors Els Puntanals per a la seva col·labora-
ció en el muntatge d’aquesta festa. I també pel 
suport econòmic de la Diputació de Girona. 
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Informació municipal Benestar social i salut

Festa Homenatge Gent Gran
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Informació municipal Benestar social i salut

Festa Homenatge Gent Gran
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Informació municipal Benestar social i salut

Festa Homenatge Gent Gran
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Informació municipal Benestar social i salut

Festa Homenatge Gent Gran

Foto  defectuosa,
en teniu una altra? >>
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Informació municipal Turisme

Firatast i Festa Major de Sant Feliu de Boada

Per tercer any consecutiu s’ha organitzat el Firatast Estiu del 
25 al 29 de juliol, pel muntatge s’ha continuat amb la contrac-
tació de l’empresa Incatis especialitzada en esdeveniments 
gastronòmics i s’ha comptat amb la presència de 14 estands.

La fira dona a conèixer als visitants el nostre municipi, 
d’una forma diferent,  a la vegada que permet passar una 
vetllada agradable en un entorn envejable. Enguany es va 
complementar amb una actuació de Miquel Abras, Brucecat i 
Gerard Quintana juntament amb tots els assistents cantant el 
No Surrender de Bruce Springsteen versionat en català. Vam 
comptar amb la intervenció del MHP Carles Puigdemont a 
través d’una videoconferència.

El dissabte 28 de juliol va coincidir  amb la Festa de Sant 
Feliu i Sant Julià de Boada així que els actes van ser de Festa 
Major, amb Missa Solemne cantada oficiada pel bisbe Mons. 
Francesc Pardo, el Mn Miquel Calsina i el Mn Josep Barcons, 
vermut popular i sardanes a càrrec de la Cobla Osona, un 
espectacle d’animació infantil amb Jordi Pacheco, i al vespre 
música de guitarra espanyola amb en Gerard Serra (conegut i 
lligat diàriament al municipi) i finalment l’actuació del grup La 
Puça de la Bisbal d’Empordà. 

Agraïm l’assistència de la gent del municipi i de tota la gent de 
fora que fa possible que aquesta fira tingui èxit.

Seguint amb la tendència a l’alça de les dades globals de la temporada turística a Catalunya, pel que fa al nostre municipi, la 
recaptació de l’impost sobre les estades en els establiments turístics, s’ha incrementat 49,21% que representa 449,86 euros 
més que l’any 2016. Així doncs, segons ens comunica la Direcció General de Turisme, ens han transferit 1.363,87 euros per 
aquest concepte.

El dissabte 30 de juny dins del Programa Espais medievals de l’Empordà es va organitzar una visita amb el nom “Visita romà-
nica de Sant Julià i Sant Pau de Fontclara” i el diumenge  12 d’agost “Visita a Palau-sator”, van tenir una bona acceptació entre 
les 42 persones que van assistir-hi. 

Turisme



17 

Bu
tll

et
í d

’in
fo

rm
ac

ió
 m

un
ic

ip
al

 n
úm

. 2
3

Informació municipal Turisme
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Informació municipal Turisme

ens va oferir un interessant taller de creps amb farina de fesol 
de l’ull ros. Des del consistori voldríem agrair la seva presèn-
cia en aquesta fira.

La fira va comptar amb altres activitats igual d’interessants:

•	 Exposició de fotos antigues del municipi.
•	 Cercavila amb el Bruel dels Timbalers de Pals.
•	 Contes infantils a càrrec d’Albert Quintana.
•	 Parades de productes gastronòmics artesans.
•	 Recreació històrica del Batre i garbellar el fesol de l’ull ros.
•	 Cercavila amb els Gegants de l’Estartit.

Altra vegada, ens agradaria agrair la presència de la gent del 
municipi i de fora per l’acollida d’aquesta fira.

Fira Fesol

Un altre any, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix 
Empordà s’ha organitzat a Palau-sator  la  ll Fira del Fesol de 
l’ull ros. 

La fira que compta amb la col·laboració dels productors de 
fesol de la zona i de tots els restaurants del municipi amb 
plats cuinats amb fesols en la seva carta ha començat de 
forma senzilla, i per aquesta ocasió vam comptar amb la 
presència de la reconeguda Xef del restaurant La Calèndula 
de Regencós Iolanda Bustos i del cuiner Quim Casellas de 
l’hotel Casamar de Llafranc  als quals se’ls va nombrar Am-
baixadors del Fesol de l’ull ros de l’any 2018 i 2017 respecti-
vament amb l’entrega d’un plat commemoratiu. La Iolanda 
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Informació municipal Informacions del plenari / Subvencions i ajuts

Informacions
del plenari
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Aquest any les llicències urbanístiques al municipi han 
augmentat una mica  respecte l’any passat, de forma particular 
s’ha invertit en el municipi per un import de 1.425.602,14€ 
euros que han suposat 51.862,30 euros com a llicències d’obres.

HISENDA PÚBLICA 

En el Ple d’21 de febrer s’aprovaren els pressupostos pel 2018, 
amb un increment de 9.508,71 euros respecte l’any anterior:

Estat d’ingressos

 

  Capítol Nom capítol Import

  1 Impostos directes 184.500,00 €

  2 Impostos indirectes 25.000,00 €

  3 Taxes i altres ingressos 95.150,00 €

  4 Transferències corrents 144.880,04 €

  5 Ingressos patrimonials 3.500,00 €

  7 Transferències de capital 69.481,71 €

   Total ingressos 522.511,75 €

Subvencions i ajuts
Els diversos ajuts als que el municipi s’ha acollit enguany han estat:

Atorgats per la Diputació de Girona:

a) Inclosa en la convocatòria del Fons de Cooperació
 Econòmica i Cultural, l’Ajuntament ha finançat les següents  
 actuacions:
- Neteja d’espais públics del municipi i subministrament   
 d’energia elèctrica del consum d’enllumenat públic amb   
 l’import de 31.264,00 euros.
- XVI Festa d’Homenatge a la Gent Gran per import de   
 5.517,00 euros.
- Adquisició de monitors pels equips informàtics de les   
 oficines municipals, 665,74 euros.
- Desbrossament dels marges de camins municipals,   
 1.100,00 euros. 
b) Per al Programa d’Actuacions d’Energia Sostenible   
 amb l’assessorament tècnic i amb suport en els serveis de   
 comptabilitat i redacció informes de seguiment, import de  
 459,00€ .
c) Programa de millora de la competitivitat territorial amb 
 l’edició de tríptics de les pintures murals de l’església de Sant 
 Pere de Palau-sator , 960,00 euros
d) Execució del projecte de millora de la ctra. local d’accés a 
 Palau-sator  des de la GI-651, per import de 47.592,00 euros.

Atorgats per Dipsalut:

a) Per al programa de suport econòmic per a la realització 
 d’activitats de promoció de la salut, destinant-se enguany  
 pel taller de manteniment de la memòria i el curs de 
 gimnàstica de manteniment amb 1.962,74 euros.
b) Per les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues 
 urbanes, en el nostre municipi excés de coloms, 2.295,00 
 euros.
c) Per al programa control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta
 del  consumidor. S’han fet càrrec de les despeses de 
 les analítiques als diferents establiments restauradors 
 i d’allotjament. Han obtingut un resultat correcte en els 
 paràmetres establerts.

Atorgades per la Generalitat de Catalunya:

a) Del Departament de Governació, per la compensació 
 econòmica destinada a càrrecs electes.
b) Del Departament de Governació, per a inversions en camins 
 públics locals per al període 2018-2020, un import de 
 48.790,72 euros.
c) Del Departament de Cultura, pels treballs de l’aixecament 
 topogràfic previs a la redacció del Pla Especial urbanístic 
 de Protecció del BCIN de Palau-sator, per import de  
 10.890,00 euros.
d) S’ha sol·licitat per aquesta anualitat el finançament per la 2a 
 fase de la redacció del Pla Especial urbanístic de Protecció 
 del BCIN de Palau-sator. Estem a l’espera de l’atorgament.

  Capítol Nom capítol Import

  1 Despeses de personal 94.066,86 €

  2 Despeses en béns corrents
   i serveis 266.600,00 €

  3 Despeses financeres 1.000,00 €

  4 Transferències corrents 25.990,00 €

  6 Inversions reals 134.854,89 €

    

   Total despeses  522.511,75€

Estat de despeses
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El poble parla Les Festes 

El poble parla

•	 El diumenge 4 de març a la Pl. de l’Ajuntament es va 
fer la gran calçotada, un àpat ple de calçots, amb pi-
ca-pica, botifarres, xai, postres, beguda, cafès, copes. Per 
quedar tip i content!!!

Les Festes

Per aquest any vinent 2019 les festes locals han quedat 
establertes de la següent manera:

Palau-sator: 22  i 29 de juny
Fontclara: 15 de gener i 14 de setembre
Sant Feliu de Boada: 27 de juliol i 1 d’agost
Sant Julià de Boada: 9 de gener i 27 de juliol

Al llarg del 2018 entre tots plegats hem fet possible 
unes quantes celebracions:

•	 El 30 de desembre va tenir lloc la rebuda al patge 
de SSMM els Reis d’Orient al municipi, la mainada li 
van lliurar les seves cartes plenes de desitjos.

Foto 9.1 - Patge



22 

Bu
tll

et
í d

’in
fo

rm
ac

ió
 m

un
ic

ip
al

 n
úm

. 2
3

El poble parla

El poble parla Les Festes

•	 El dissabte 30 de juny hi va haver 
la Festa Major de Palau-sator, amb 
missa cantada, sardanes a la plaça per 
la Principal de Banyoles i un fantàstic 
vermut popular a la plaça. A la tarda el 
jovent va organitzar uns jocs per als 
nens. I al vespre un sopar a la fresca amb 
porquet a la brasa i pa amb tomata, tot 
amenitzat amb els grups Joan Rubau, 
Estramoni, Kharloss Selektah i DJ 
Torrebruno.
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El poble parla Les Festes 

•	 El diumenge 2 de setembre es 
va celebrar la Festa Major de 
Fontclara, amb missa solemne 
amb la Coral Anselm Viola de 
Torroella de Montgrí i el vermut 
del migdia. A la tarda hi hagué 
un espectacle infantil i després 
una audició de  sardanes amb la 
Principal de Porqueres.

SOLUCIONS:
A) Passen 
 dues 
 hores.

SUDOKU JEROGLÍFICS PENSEM

Li va bé el negoci a en Pere?

T
Té entrebancs (Te entre bancs)

Petits

XX
Xics (X, ics)

Aneu amb compte a l’excursió

99 x 10
No us perdeu (Nous per deu)

Sé moltes
coses.

O
Amagada

Oculta (O culta)

B) Seguiria  
 tenint 60 
 cavalls. Per 
 molt que li 
 canviem el 
 nom a una 
 cosa segueix 
 essent la 
 mateixa cosa.

C) El pastor espavilat:
 1. El pastor passa   
  l’ovella i torna.
 2. El pastor pasa la 
  col i torna amb 
  l’ovella.
 3. El pastor passa el 
  llop i torna.
 4. El pastor passa 
  l’ovella.
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La Marató
Enguany La Marató ha estat dedicada a la investigació pel 
càncer. El càncer ha tornat a protagonitzar La Marató de TV3. 
Ha estat la tercera vegada que aquesta Marató es dedica a la 
lluita contra el càncer, que és la primera causa de mort entre 
els homes i la segona entre les dones. Els avenços mèdics i en 
investigació dels últims 10 anys han fet augmentar d’un 7% 
la supervivència dels pacients a Catalunya. Perquè aquesta 
xifra continuï augmentant, La Marató de Tv3 i Catalunya Ràdio 
d’aquest any destinarà el seu esforç divulgatiu i impulsor de la 
recerca biomèdica al càncer.

L’objectiu dels professionals és poder diagnosticar els càncers 
més precoçment, abordar de manera personalitzada cada 
pacient, amb tractaments més efectius, i aconseguir més 
percentatge de curació i de cronificació. La recerca, doncs, 
té reptes de futur immediat. Dos exemples són: la biòpsia 
líquida, una anàlisi de sang que podrà detectar tumors en les 
seves fases primerenques, o la immunoteràpia, l’estimulació 
del propi sistema immunitari de l’organisme per lluitar contra 
les cèl·lules cancerígenes. 

Com ja és habitual per la Marató el municipi de “Palau-
sator hi posa els ous” organitzant una truitada popular a 
Les Antigues Escoles de Sant Feliu de Boada. 

Ara bé, al tancament d’aquesta edició no disposem de la 
quantitat  aportada i per això trobareu en un full separat 
l’import amb el qual s’ha col·laborat. 



El poble parla La nostra cuina

La nostra cuina

PASTA DE FULL DE VERDURES I CARN
Ingredients: 

•	 1 làmina de pasta de full fresca o congelada rectangular
•	 1 carbassó 
•	 1 pebrot vermell
•	 250 gr de carn picada
•	 1 ou
•	 Sèsam

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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GALETES DE MANTEGA
Ingredients: 
•	 250 gr de mantega
•	 150 gr de sucre glaç
•	 450 gr de farina (normal)
•	 1 culleradeta d’extracte de vainilla

Preparació: 
Deixar la mantega a temperatura ambient durant unes 
hores abans. 
Barrejar la mantega amb el sucre glaç.
Afegir-hi la farina tamisada i anar treballant aquesta 
massa amb les mans. Quan ja tenim una bola feta hi 
afegim l’extracte de vainilla i ho tornem a barrejar. 
Fem una pilota i la tapem amb paper film, la deixem a 
la nevera durant un mínim d’una hora. 
Estenem la massa sobre el marbre de la cuina, i amb 
l’ajuda d’un corró, l’estirem fins que fagi més o menys 

Preparació: 

Pre-escalfem el forn a 200º C
Comencem tallant les verdures a daus.
Les fregim amb oli d’oliva en una paella i quan ja 
estiguin força daurades hi afegim la carn picada i la fem 
al gust. La retirem del foc i l’escorrem per treure’n el suc, 
sinó la pasta de full ens quedaria remullada. 
Estirem la pasta de full, hi posem la barreja al centre.

un centímetre de gruix. 
Amb uns talladors de galetes els hi anem donant forma. Les 
anem disposant sobre la safata del forn amb paper vegetal 
(de forn).
Escalfem el forn a 180ºC. Si el forn és amb ventilador uns 
10 minuts, sinó 15 minuts (no les deixeu torrar molt, sinó 
amarguen, quan comencen a agafar color dauradet ja estan 
a pun). 
Quan estan fredes també es poden decorar amb xocolata.

Als laterals fem talls perpendiculars a la verdura, fent tires. 
Tanquem les tires com a la foto, una de dalt i una de baix 
creuant-les. 
Ho pintem amb l’ou batut i espolvorem amb sèsam per 
sobre. 
Enfornem fins que la  pasta quedi daurada i les vores es 
torrin una mica.



El poble parla Passem-nos-ho bé
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Passem-nos-ho bé

A)  Què passa cada 
dia a la selva de 4 a 6 
de la matinada?

Li va bé el negoci a en Pere?

T

Sé moltes
coses.O

Amagada

Petits

XX

Aneu amb compte a l’excursió

99 x 10

SUDOKUS JEROGLÍFICS

PENSEM

B)  Un granger té 20 porcs, 
40 vaques i 60 cavalls. Però 
si li diem cavalls a les va-
ques, quants cavalls  tin-
dria?jaria l’ovella. El pastor 
era tan espavilat que ho va 
aconseguir.  Com ho va fer?

C)  Un pastor ha de travessar un riu, amb ell hi va 
un llop, una ovella i una col. La barca que porta és 
molt petita i només hi cap ell i un acompanyant.  No 
pot deixar –los junts en cap de les dues vores del riu 
ja que l’ovella es menjaria la col i el llop es menjaria 
l’ovella. El pastor era tan espavilat que ho va aconse-
guir.  Com ho va fer?



El poble parla Demografia  / Parlem bé el català
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*Allà tu cal dir tu mateix!
 Ex: Si no em vols fer cas, allà tu!
  Si no em vols fer cas, tu mateix!

*De repent cal dir de sobte
 Ex: De repent em va sortir una serp.
         De sobte em va sortir una serp.

*Escritura cal dir escriptura
 Ex: El notari va llegir l’escritura a poc a poc.
         El notari va llegir l’escriptura a poc a poc.

*Estribillo cal dir tornada 
 Ex: Només m’he après l’estribillo d’aquesta cançó.
         Només m’he après la tornada d’aquesta cançó.

*Jefe cal dir cap
 Ex: Avui el meu jefe m’ha felicitat.
  Avui el meu cap m’ha felicitat.

*Pues cal dir doncs
 Ex: Si no té cotxe per anar a Barcelona pues que
  vigui amb nosaltres.
        Si no té cotxe per anar a Barcelona doncs que 
  vingui amb nosaltres.
 
*Rato cal dir estona
 Ex: Podem passar el rato a casa l’àvia.
        Podem passar l’estona a casa l’àvia.

*Saltejat cal dir saltat
 Ex: La meva mare ha fet un saltejat de bolets per dinar.
        La meva mare ha fet un saltat de bolets per dinar.

* Teta cal dir mamella
 Ex: He vist un vedell  agafat a la teta de la vaca.
        He vist un vedell  agafat a la mamella de la vaca.

* Vivenda cal dir habitatge
 Ex: La família de la Rita viuen a la vivenda del costat.
         La família de la Rita viuen a l’habitatge del costat

FRASES FETES

Parlem bé el català

Per Sant Martí, la pinya fora del pi.

Arròs covat,  dona’l al gat.

Alls plantats en lluna nova, de grans un cove.

Si vols estar ben casat, busca-la en el veïnat.

Qui dia passa, any empeny.

Un bon dinar  fa de bon esperar.

Qui bada boca, es queda sense coca.

Si no vols estar gras com un cove, esmorzar de prín-
cep, dinar de rei i sopar de pobre.

La lluna de gener fa sortir la formiga del formiguer.

Qui roba un ou, roba un bou.

L’ arròs fa el ventre gros i la panxa llisa.

Si vols ben parlar, aprèn a callar.

Demografia

Naixements
Oriol Quer Català 08.01.2018
Joel Herrera Méndez 05.07.2018

Casaments 
Victor Guerrero Bosch i Núria Enrich Garcia 07.03.2018
Marc Figueras Benedito i Aldona Kapacinskaite 21.07.2018

Defuncions 
Carmen Nicolau Font 15.04.2018
Teresa Grassot Aleña 08.07.2018
M.Lourdes Ametller Darder 10.07.2018
Martirian Comalat Vila 15.08.2018



TELÈFONS I HORARIS

Ajuntament del municipi de
Palau-sator, Sant Feliu de Boada,
Fontclara i Sant Julià de Boada

AJUNTAMENT:

Tel. 972 63 41 32
Fax. 972 63 47 06
Email: ajuntament@palau-sator.cat

Dilluns, dimarts i dijous: de 10:00h a 14:00h
Dimecres de 16:00h a 20:00h
Tècnic municipal: dimarts de 10:00h a 12:00h
i dimecres de 17:00h a 20:00h

EMERGÈNCIES:

Centre d’emergències de Catalunya 112
Bombers de La Bisbal  972 64 01 11
Comissaria de La Bisbal  972 54 18 85
Trànsit de Girona  972 23 92 76
Creu Roja Urgències  972 22 22 22
Creu Roja Informació  972 20 04 15
Protecció Civil  972 41 56 55
Ambulàncies  061
Atenció a la dona maltractada 016

SANITAT:

Urgències Hospital de Palamós 972 60 00 03
Consultori Mèdic Palau-sator 972 63 42 59
CAP La Bisbal  972 64 38 08
Programació visites CAP  902 07 79 72
Farmàcia Josep Lluís Mató (Pals) 972 66 81 36
Farmàcia Mercè Prat (Els Masos) 972 66 77 30
Farmàcia Jordi Gispert (Forallac) 972 64 22 87

SERVEIS:

Consell Comarcal del Baix Empordà 972 64 23 10
Servei de recaptació  972 64 09 24
Assistent sociall (Sra. Rosa Oliveras) 972 64 29 05
Correus (Pals)  972 63 66 42
Sorea averies  900 30 40 70
Sorea aigua i clavegueram (Palafraguell) 972 30 02 55

CONSULTORI:

Tel. 972 63 42 59
Dijous: de 10:30h a 13:00h

DEIXALLERIA MÒBIL:

Cada segon dijous de mes, d’11:00h a 14:30h

Palau-sator (mesos parells): febrer, abril, juny, agost, oc-
tubre i desembre, davant de l’Ajuntament.

Sant Feliu de Boada (mesos senars): gener, març, maig, 
juliol, setembre i novembre, a l’aparcament municipal.

Deixalleria La Bisbal:

Camí Vell de Corçà, s/n. Pol. de l’Aigüeta
Tel. 606 886 616

Horari:
de dimarts a divendres de 9 a 13:30 h i de 15:30 a 19:00 h 
i dissabtes de 9:00 h a 13:30 h

Cal identificar-se amb el DNI o altre document que acre-
diti que es resideix o es disposa d’un habitatge al municipi 
(p.ex. rebut d’escombraries)

TRANSPORTS:

Taxi
Joan Muñoz 629 85 84 64
Medictrans   972 30 00 23 / 669 81 93 71 

Sarfa
(servei diari a La Bisbal)
     
 Anada Tornada
Cruilla Fontclara 9:30 h 13:00 h
Sant Julià de Boada 9:33 h 13:02 h
Sant Feliu de Boada 9:35 h 13:05 h
Fontclara 9:40 h 12:55 h
Palau-sator 9:45 h 12:45 h

GAS BUTÀ A. ADRIÀ  972 17 01 01


