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Per Sant Feliu,

HOMENATGE A LA GENT GRAN

núm.
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JUTJAT DE PAU
Els dimecres a partir de les 10 matí (excepte el mes d’agost).
Jutge de Pau, els dilluns d’1 a 2 del migdia.
PUNT DE TROBADA GENT GRAN I JOVES
Obert cada dia excepte dissabtes.
CORREUS
De dilluns a divendres , de 10 a 11 matí.
MERCAT SETMANAL
A LA Plaça el Firal, cada dissabte al matí.
PISCINA MUNICIPAL (Del 22 de juny al 9 de setembre)
Diàriament d’11 del matí a 7 de la tarda.

GIRONA
OLOT

BESCANÓ
LES PRESES

ANGLÈS
ST. FELIU DE
PALLEROLS

LA CELLERA

8,45
10,45
13,30
16,30
19,15
20,30

LES PLANES

AMER

8,20
10,20
13,05
16,05
18,50
20,05

AMER

LES PLANES

8,05
10,05
12,50
15,50
18,35
19,50

7,00
9,30
11,30
13,15
15,45
17,30
20,30

7,15
9,45
11,45
13,30
16,00
17,45
20,45

7,30
10,00
12,00
13,45
16,15
18,00
21,00

7,34
10,04
12,04
13,49
16,19
18,04
21,04

7,40
10,10
12,10
13,55
16,25
18,10
21,10

7,50
10,20
12,20
14,05
16,35
18,20
21,20

7,55
10,25
12,25
14,10
16,40
18,25
21,25

8,10
10,40
12,40
14,25
16,55
18,40
21,40

8,20
10,50
12,50
14,35
17,05
18,50
21,50

OLOT - BARCELONA per Amer OLOT - ST. FELIU P. - BARCELONA
Dilluns a divendres feiners				6,00		6,20		8,25
Dissabtes, diumenges i festius				7,00		7,20		9,25
Feiners
			9,30		9,50		11,55
Feiners				15,30		15,50		17,55
Diumenges i festius				17,30		17,50		19,55
Festius vigília dies lectius universitaris			20,30		20,50		22,55

11,02
20,02

LLORET

9,30
18,30

9,40
18,40

10,10
19,10

OLOT

9,13
18,13

SILS

10,50
19,50

9,05
18,05

LES PRESES

10,38
19,38

8,50
17,50

ST. ESTEVE
D’EN BAS

10,15
19,15

LA CELLERA

8,41
17,41

ST. FELIU DE
PALLEROLS

8,37
17,37

AMER

De dilluns a dissabte
Diari

8,30
17,30

AMER

Diari
De dilluns a dissabte

ST. FELIU DE
PALLEROLS

OLOT - LLORET
DE MAR - OLOT
Horari d’hivern

STA. COLOMA
DE FARNERS

			 BARCELONA - ST. FELIU P. - OLOT
Diari				10,00		11,40		12,00
Feiners				15,00		16,40		17,00
Feiners
			20,00		21,40		22,00
Diumenges i festius				20,15		21,55		22,15

LA CELLERA

DEIXALLERIA MUNICIPAL
De dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda. Dissabtes de 10 a 1 del matí.

8,01
10,01
12,46
15,46
18,31
19,46

ST. ESTEVE
D’EN BAS

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
Cada dimecres a partir de les 8 del matí.
Cal avisar a l’Ajuntament i deixar els trastos al costat del contenidor de
deixalles més proper.

7,55
9,55
12,40
15,40
18,25
19,40

STA. COLOMA
DE FARNERS

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10 del matí.

7,45
9,45
12,30
15,30
18,15
19,30

LES PRESES

MISSES
Parròquia, dijous i dissabtes, a 2/4 de 7 del vespre.
Vigílies festius, a 2/4 de 7 del vespre.
Santuari La Salut, a la 1 del migdia, els diumenges i festius.

7,40
9,40
12,25
15,25
18,10
19,25

SILS

ESCOLA BRESSOL ( juliol i agost)
De dilluns a divendres de 8 a les 5 de la tarda.

7,25
9,25
12,10
15,10
17,55
19,10

LA CELLERA

Feiners
Feiners
Dissabtes, diumenges i festius
Feiners
Feiners
Diari
Diari

ST. FELIU DE
PALLEROLS

BIBLIOTECA (fins el 8 de setembre)
De dilluns a dijous, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre.
Des del dissabte 7 de juliol, fins el dissabte 8 de setembre, la biblioteca romandrà tancada els dissabtes.
Setmana del 13 al 16 d’agost la biblioteca estarà tancada.

7,15
9,15
12,00
15,00
17,45
19,00

ANGLÈS

GIRONA - OLOT
Per Amer

LES PRESES

Feiners
Diari
Feiners
Diari
Feiners
Diari

BESCANÓ

OLOT - GIRONA
Per Amer

FARMÀCIA
De dilluns a divendres: Matí, de 2/4 de 10 a 2/4 de 2.Tarda, de 2/4 de 5 a 1/4
de 9. Dissabtes d’2/4 de 10 a 2/4 de 2.
Dissabte, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda.

ESCOLA
Inici de curs el dimecres 12 de setembre.
Horari acadèmic: de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2/4 d’1 del migdia i
de 3 a 2/4 de 5 de la tarda.
Al migdia, servei de menjador.
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HORARI D’AUTOBUSOS TEISA
OLOT

CONSULTORI MUNICIPAL
Medicina General
Dra. Núria Gonzalez: Dilluns, tarda de 2 a 8. Dimarts, matí de 8 a 2.
Dimecres, tarda de 2 a 8. Dijous, matí de 8 a 2. Divendres, tarda de 2 a 8.
Dra. Marta Marcè: dilluns i divendres, tardes de 2 a 8
Analítiques
Sra. Anna Ruscada: Dilluns i divendres, matí de 8 a 3/4 de 9,
Infermeria
Sra. Anna Ruscada: Dilluns, tarda de 2 a 8. Dimarts, matí de 8 a 2 migdia.
Dimecres, tarda de 2 a 8.
Sra. Glòria Guardiola: Dijous, matí de 8 a 2. Divendres, tarda de 2 a 8.
Pediatria
Dra. Roser Teixidor i Montse Mora: Dijous, tarda de 3 a 8.
Assistent social
Sra. Ester Vilarrasa - Dependència: Dijous, matí de 9 a 2/4 de 12 al consultori
municipal.
Educadora Social (per famílies)
Sra. Lluïsa Vayreda: Dimarts, matí de 9 a 12 cada 15 dies.
Atenció a l’usuari
Dilluns, dimecres i divendres de 2 a 8 del vespre. Dimarts i dijous, de 8 a 2
migdia.
Per urgències diürnes truqueu al telèfon: 972 444 298.
Si el vostre consultori no està obert podeu trucar al consultori de Les Planes
(972 44 81 12) o al consultori de Sant Esteve (972 69 03 02).
Els dissabtes de 9 a 2 migdia, podeu trucar al Consultori de Sant Esteve d’en
Bas (972 690302).
- Durant les nits, els festius durant tot el dia i els dissabtes a partir de les
2 del migdia fins a les 9 del matí del dilluns, s’ha de trucar el 112 (emergències), 061 (sanitat respon), o bé acudir al servei d’urgències Hospital d’Olot:
972 26 18 00.

GIRONA

SERVEI D’URBANISME
Sra. Maria Gironès: Dilluns i dijous de 8 del matí a 3 de la tarda.
Dimarts de 3 a 8 de la tarda.

Ajuntament i Jutjat de Pau..................................................................... 972 44 40 11
Consultori Municipal.............................................................................. 972 44 42 98
Durant les nits i festius, urgències mèdiques ............................................. 112/061
Centre de dia.......................................................................................... 972 44 45 64
Creu Roja Olot........................................................................................ 972 27 22 22
Hospital Comarcal Olot............................................ 972 26 18 00 / 972 26 88 88
Hospital Trueta Girona........................................................................... 972 20 27 00
Ambulàncies................................................................... 972 27 28 28 / 972 26 76 52
Farmàcia ................................................................................................... 972 44 41 32
Bombers..................................................................................................................... 085
Mossos d’Esquadra................................................................................................... 112
Guàrdia Civil Girona................................................................................................ 062
Correus .................................................................................................... 972 27 15 81
Escola Pública Rocalba............................................................................ 972 44 40 96
Escola Bressol “Petits Pescallunes”...................................................... 972 44 44 38
Institut de Batxillerat Amer................................................................... 972 43 03 47
Biblioteca Municipal................................................................................ 972 44 44 47
Oficina de Turisme.................................................................................. 972 44 44 74
Parròquia............... ................................................................................... 972 44 40 58
Hidroelèctrica avaries............................................................................ 900 77 00 77
Telefònica..............Informació................................................................ 1002 / 11818
................................Reclamacions............................................................ 900 11 20 22
................................Avaries....................................................................... 900 11 10 02
................................Informació comercial.............................................. 900 55 50 22
TEISA Olot................................................................................................ 972 26 01 96
Estació Autobusos Girona..................................................................... 972 21 23 19
Renfe Girona............................................................................................ 972 20 70 93

OLOT

AJUNTAMENT
De dilluns a divendres, els matins de 9 a 3.

TELÈFONS D’INTERÈS

LLORET

SERVEIS

HORARI DE SERVEIS - ESTIU

11,15
20,15

11,25
20,25

11,34
20,34

11,38
20,38

11,55
20,55

BUS TRANSVERSAL De dilluns a divendres feiners
Sortida Sant Feliu direcció cap a Olot
H. SORTIDA			
H. ARRIBADA			

7,08
7,36

9,08
9,36

11,08
11,36

13,08
13,36

15,08
15,36

17,08
17,36

19,08
19,36

8,30
8,58

10,30
10,58

12,30
12,58

14,30
14,58

16,30
16,58

18,30
18,58

Sortida Olot direcció cap a Sant Feliu
H. SORTIDA			
H. ARRIBADA			

VIC - OLOT per Bracons
De dilluns a divendres feiners
Vic
Les Preses
Olot

7,45 10,00 14,15 16,00 20,00
8,20 10,35 14,50 16,35 20,35
8,30 10,45 15,00 16,45 20,45

OLOT - VIC per Bracons
De dilluns a divendres feiners
Olot
Les Preses
Vic

7,00 9,15 13,15 15,15 19,00
7,05 9,20 13,20 15,20 19,05
7,45 10,00 14,00 16,00 19,45

6,30
6,58

Dissabtes feiners

Dgs. i dies festius

Vic
9,30 16,45 18,45
Les Preses 10,05 17,20 19,20
Olot
10,15 17,30 19,30

Dissabtes feiners
Olot
Les Preses
Vic

Vic
9,30
Les Preses 10,05
Olot
10,15

Dgs. i dies festius

8,45 15,45 17,45
8,50 15,50 17,50
9,30 16,30 18,30

Olot
8,45
Les Preses 8,50
Vic
9,30
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AMB LA COL.LABORACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA

LA BELLESA DE LA VELLESA

EDITORIAL

SUMARI

En nostre poble està farcit de rellevants esdeveniments. I
tots ells són fruit de l’esforç, la constància i la ferma consecució dels objectius proposats. El factor humà, és el que
sustenta la voluntat d’aconseguir sempre el més bo i millor
per a tots els santfeliuencs i santfeliuenques. I aquesta confluència d’exitoses accions es varen conglomerar el dia 18
de març amb l’acte de presentació pública de la finalització
de la primera fase de les obres de construcció del Centre
de Serveis per a la Gent Gran LA SALUT. Tanmateix, conjuntament amb el Centre de Dia, s’ha assolit, no exempta
de dificultats, el més complert dels projectes per tal d’oferir
un servei integral a la gent gran del municipi.
Reflexionem sobre aquests meritoris fets. “Vellesa”, no implica tan sols la definició acadèmica de “qualitat de vell” o
“deteriorament a causa del pas dels anys”. Implica un ressorgiment d’aquesta etapa de la vida. I vagi per endavant
que no es tracta tant d’un tema de calendari, sinó de salut
física i mental.
Molts avis, empesos per les circumstàncies, es troben en
la tessitura de tornar a conviure amb llurs fills, o bé d’emprendre l’abnegada tasca, a voltes complicada, de fer de
cangurs incondicionals dels néts, dedicant-hi les hores que
necessitin. Resulta del tot indubitable, que la BELLESA DE
LA VELLESA, pel què fa al primer vocable, explicita també
un sentiment d’admiració i en conseqüència de comprensió
i gratitud. És bo recordar que de nét se’n neix, l’avi es fa.
Per tot això, el 80è Homenatge a la Gent Gran coincidint
amb la festa del nostre sant patró, Sant Feliu, el primer
d’agost, constitueix el més gran dels exponents que se’ls
hi pot dedicar. Cada gest, cada somriure, l’escalf dels seus,
acomboiats per la faràndula i la cobla, amb tots i cadascun
dels esplèndids actes programats, conflueixen en un dels
més complerts i sincers actes d’amor, dels que tots en són
dignes mereixedors. Des d’aquest Hostolenc, el nostre més
profund agraïment a tota la gent gran, que amb el seu compromís, ha fet possible la nostra existència.
Per tal de finalitzar aquest entranyable tema, el Consell de
Redacció us desitja a tots i a totes, que gaudiu d’un esplendorós VIU L’ESTIU A SANT FELIU.
El CONSELL DE REDACCIÓ

EDITA: AJUNTAMENT DE SANT FLEIU DE PALLEROLS
Plaça el Firal, 23 - Tel. 972444011 - FAX 972444422
e.mail: ajuntament@santfeliudepallerols.cat
Pàgina web: http://www.santfeliudepallerols.cat
CONSELL DE REDACCIÓ: Sergi Aldabó, Lluís Colom, Fermín Colomer,
Margarita Serra, Joan Casas i Francesc Prat.
FOTOS: Ajuntament, entitats i col·laboradors.
FOTO PORTADA: Festa Petita 2016, arxiu municipal.
IMPRESSIÓ: Impremta Monserrat
DIPÒSIT LEGAL: GI-1072-2002

T’AGRADARIA FORMAR PART DEL CONSELL DE REDACCIÓ?
VOLS COL·LABORAR ANUNCIANT-TE A LA REVISTA?
Envia un correu electrònic a l’ajuntament:
alcaldia@santfeliudepallerols.cat
3

INFORMACIÓ MUNICIPAL

EL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN LA SALUT
OBJECTIU COMPLERT!!!
El diumenge 18 de març es va fer la presentació de
les obres de la primera fase del Centre de Serveis
per a la Gent Gran La Salut al poble de Sant
Feliu de Pallerols, a les poblacions veïnes i a diferents
autoritats polítiques, del món sanitari, i vinculades als
serveis socials de la comarca de la Garrotxa.
Cap al migdia, la Plaça de Ca les Hermanes es va omplir
amb més de cinc-centes persones per tal de compartir
l’èxit assolit després de molt d’esforç i treball insistent i
per conèixer el resultat de les obres.Tot el projecte global de disposar d’uns serveis integrals per a la gent gran,
ja va gestar-se a partir de l’any 1994 i pas a pas s’han anat
assolit els propòsits: Casal de la Gent Gran, Centre de
Dia i ara, el Centre de Serveis per a la Gent Gran.
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Va presidir la celebració, l’alcalde, Joan Casas i Carreras que va estar molt aplaudit i ovacionat per al públic
assistent per considerar que és qui més a lluitat per
aquest propòsit. Va acompanyar l’alcalde, el President
del Consell Comarcal de la Garrotxa, així com alcaldes i alcaldesses de la comarca i també de la zona del
Ter-Brugent, diverses autoritats de la comarca, una representació del poble agermanat de Leyme i els directius i personal de l’empresa GAAVOC, SL.
Sis corals varen oferir els seus cants extraordinaris per
donar-hi el toc festiu a la jornada i, 370 persones participaren del dinar popular organitzat per a l’ocasió.
L’Ajuntament, amb això ha complert amb un dels compromisos efectuats a la població, i per això va convidar a
tota la població perquè conegués el Centre i celebréssim

Ara, es podrà gaudir d’unes instal·lacions amb tots els
serveis assistencials necessaris per garantir el benestar
de la gent gran de la població i de les poblacions veïnes.
Per qui no va ser present a l’acte, aquí teniu unes fotografies des de l’inici, fins al final.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

tots junts la realitat d’aquest projecte nascut fa temps, treballat de forma incansable i amb resultat molt satisfactori.

Sant Feliu de Pallerols ha aconseguit una gran fita!!!
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

FURGONETA DE TRANSPORT ADAPTAT
L’ajuntament està organitzant un transport adaptat
propi gràcies a la col·laboració del Casal de la Gent
Gran Sant Marc, CaixaBank i el propi ajuntament.
S’ha adquirit una furgoneta que es va presentar a la població per la Fira de Santa Llúcia. Actualment s’està estudiant la fórmula per combinar l’adaptació del servei
de transport adaptat ordinari i un servei extraordinari
per les necessitats que surtin a Sant Feliu de Pallerols
i àrea d’influència.

LA CASA DE LA VILA
CANVI D’IMATGE EN LA FAÇANA DE LA CASA DE LA VILA
Després de més de trenta anys, l’ajuntament ha acordat pintar de nou la façana de l’edifici i arranjar algunes humitats i desperfectes que al llarg d’aquests anys han aparegut en les parets de les façanes de l’edifici de l’ajuntament.
S’ha aprofitat per pintar i arranjar també la façana de l’església del Roser per tal de homogeneïtzar els dos edificis
i fer-los una neteja general.
Ajuntament, abans
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Ajuntament, actual

En els baixos de la Casa de la Vila, també hi ha canvis:
A partir del mes d’abril s’ha habilitat l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). Atès que l’edifici de l’ajuntament
no disposa d’ascensor i hi havia dificultats per ubicar-lo,
a partir d’aquesta oficina, qualsevol persona podrà ser
atesa i tenir un bon accés a l’ajuntament.

aquesta nova oficina (OAC) de les 9 del matí a les 3
de la tarda.

A partir d’ara, qualsevol tràmit i/o gestió que hàgiu de
fer presencialment amb l’ajuntament sereu atesos en

Per qualsevol altre dubte i/o consulta podeu trucar al
telèfon 972 44 40 11 d’informació municipal.

També podeu fer els tràmits per internet accedint a la pàgina web de l’Ajuntament www.santfeliudepallerols.cat en
l’apartat e-tram, tràmits per internet (365 dies, 24 hores).

Amb la finalitat de posar un professional format que
treballi amb les persones i els col·lectius del poble (gent
gran, infants, joves, immigrants, dones,…) que liderin i
gestionin espais que donin resposta a les necessitats
detectades a la població i creant a ser possible projectes socials que cerquin la promoció i el creixement de
les persones, l’ajuntament té a partir del mes de març
passat una tècnica dinamitzadora comunitària, la Laura
Teixidor d’acord amb el conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal de la Garrotxa (el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa) i l’Ajuntament de Sant Feliu
de Pallerols, amb la qual es vol aconseguir els següents
objectius:
•

•

Establir i mantenir relació amb els principals agents
comunitaris: població, tècnics i administracions, dinamitzant la relació recíproca entre ells.
Promoure la participació ciutadana en els projectes i
recursos comunitaris.

•

Dinamitzar la planificació, desenvolupament i avaluació d’intervencions i projectes comunitaris i de
participació ciutadana que es desenvolupin entre els
diferents agents que configuren una comunitat o una
zona territorial.

•

Intervenir, recolzar i acompanyar en la creació i
desenvolupament del teixit associatiu.

•

Establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i actuacions comunitàries.

•

Aplicar processos i tècniques de mediació en la gestió de conflictes entre agents comunitaris.

•

Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes
d’intervenció social.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

NOU PROJECTE DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA A SANT
FELIU DE PALLEROLS

És un projecte iniciat amb molt d’entusiasme i innovador a la comarca de la Garrotxa, que s’espera obtenir
resultats satisfactoris en breu.

PLACETA DE L’1 D’OCTUBRE
El passat dissabte 19 de maig, coincidint amb la Festa Major de la població, és va
fer la presentació d’una nova placa de carrer: PLACETA 1 D’OCTUBRE.
L’Associació Nacional Catalana de Sant Feliu de Pallerols (ANC) va demanar a
l’ajuntament per posar nom a un carrer o plaça de la població amb el nom d’aquesta data i proposaren de posar nom a la coneguda “Placeta” de davant l’escola
Rocalba i de batejar-la amb el nom de Placeta de l’1 d’Octubre. L’ajuntament,
immediatament va estar-hi d’acord i, per acord de la Junta de Govern de data 19
de febrer de 2018, es va aprovar aquesta iniciativa encarregant la placa de carrer i
una altre que explica què significa la data de l’1 d’octubre de 2017 i que recordem
no només el referèndum, sinó també l’actitud que va tenir la gent, d’implicació, de
coratge i valentia i de voler expressar-se democràticament.
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

PISCINA MUNICIPAL
Seguint amb el projecte de reordenació de la finca de
la piscina municipal, s’està executant la primera fase
d’organització del nou espai públic segons el projecte
arquitectònic de Miquel Capdevila.
Donat que l’estat de les pistes de mini-golf i l’entrada
no reunien les condicions de seguretat i accessibilitat

PISTA SKATE
En el parc de les Cases Noves s’han col·locat unes pistes per practicar skate, per tal de diversificar les activitats d’esbarjo.
L’ajuntament d’Olot les va cedit gratuïtament a Sant
Feliu de Pallerols.
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d’acord amb les normatives actuals, ha calgut enderrocar-les mantenint l’estructura de l’entrada com a símbol de qui la va concebre. A l’espai que ha quedat s’hi
ubicarà la zona de barbacoes, pista de pàdel i una zona
verda.
També està previst fer els vestidors i lavabos nous.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

FESTES DE SANTA EULÀLIA
La Mulassa va participar en l’exposició, del 3 al 11 de
febrer, i de la cercavila de mulasses que l’Associació
d’Amics dels Gegants del Pi varen organitzar en motiu
de la Festa Major d’hivern de la Ciutat Comtal. La Mulassa, junt amb deu convidades més, va estar exposada
al Palau de la Virreina per celebrar l’acte central de la
celebració: els 450 anys de la Mulassa de Barcelona.

AVÍS
Atesa alguna denúncia per maltractaments a animals,
us informem que en compliment de la Legislació vigent, si es detecta que alguna persona ha exercit danys

a algun animal, des de l’alcaldia no es podrà tenir cap
tolerància ni consideració amb les persones que els
maltractin.

RECOMANACIONS PER EVITAR LA MOLÈSTIA PER PRESÈNCIA DE GATS
Davant alguna queixa presentada a l’ajuntament sobre la
presència de gats en alguna zona de la població, us transcrivim aquestes mesures a tenir en compte mentre s’estan fent els tràmits per intentar solucionar-ho.
•

•
•

Useu aigua per espantar els gats. Quan els veieu
ruixeu-los amb aigua, als gats no els agrada. N’hi haurà prou amb uns quants ensurts d’aigua perquè deixin de venir.
Poseu plantes repel·lents per a gats: citronella, el
llimoner, el curri, la mostassa, la farigola, l’eucaliptus
o l’espígol, les seves aromes els gats no les suporten.
Apliqueu repel·lents. Aerosols casolans: fer bullir diversos tipus d’herbes, espígol, romaní, lavanda...
durant cinc minuts, col·leu la infusió, afegiu-hi suc de
llimona o vinagre, poseu el líquid amb una ampolla

d’esprai i ruixar els racons, el perímetre de plantes i
testos. Aerosols comercials no tòxics fets amb
orina sintetitzada o recollida de predadors i només
cal ruixar una quantitat petita al voltant del perímetre
del jardí per espantar els gats. Pebre en pols, posar-la en les zones on habitualment es solen col·locar
els gats. Marro de cafè que també és un repel·lent
natural que es pot posar a la superfície de la terra.
També servirà com a adob i els gats no aniran a gratar.
• Poseu obstacles en els seus llocs preferits, testos,
plantes o altres objectes en aquells racons on solen
posar-se a dormir. Poseu pedres petites en el jardí o
en els testos per evitar que els gats hi facin les seves
necessitats, també pinyes o escorça de pi, però no
són tan efectives com les pedres.
Font: “Projecte Gat” Fundació Fauna i Ajuntament de Girona

RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORES
Han renunciat al càrrec de regidores de l’ajuntament
la Sra. JUDIT MARTRA i SERRAT en representació del
grup municipal UNITS-ERC-AM, i la Sra. CRISTINA
SOLÀ HERNANDEZ en representació del grup muni-

cipal PdeCAT. Ha pres possessió del càrrec en substitució seva, el Sr. CARLES FONT i VILA i en prendrà el
Sr. SALVADOR VILALTA CASAS respectivament.

WHATSAPP DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
Amb la intenció de seguir informant des de
l’ajuntament de forma puntual i ràpida a la
gent de la població de les activitats, successos, anuncis, ... s’ha creat un whatsapp per
donar informació a tothom que s’hi apunti.

222 amb la paraula ALTA + NOM i COGNOMS
Afegeix aquest número a la teva llista de contactes.

Qui desitgi formar-ne part només cal que
enviï un WhatsApp al número de telèfon 682 399

Per donar-te de baixa envia’ns un whatsapp amb BAIXA + NOM i COGNOMS

Se us donarà d’alta i rebreu comunicats i la informació
del nostre municipi.
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SUBVENCIONS
1.- LICITACIÓ OBRES ARRANJAMENT
DE LA PARADA D’AUTOBÚS
Una obra molt esperada i reivindicada. El passat 24 de
maig es va comunicar a l’ajuntament de forma oficial,
per part del secretari d’Infraestructures i Mobilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat la licitació per
un import de 15.000,00 € de les obres corresponents
a l’arranjament de les parades d’autobús del municipi
situades a la confluència de la travessera urbana de la
C-63 i Av.Vall d’Hostoles.

2.- LÍNIA DE SUBVENCIONS
DIPUTACIÓ DE GIRONA
a) Fons de Cooperació
• Inversió: millora façana ajuntament i església del
Roser i millora instal·lació esportiva piscina municipal: 47.338,00 €
• Culturals: Viu l’estiu, aplec de la sardana i Hostolenc: 7.518,60 €, activitats culturals a la biblioteca:
835,40 €
b) EQUIPS INFORMÀTICS: Ordinador i impressora
OAC, impressora escola bressol i dues pantalles
tècnics ajuntament: 1.094,96 €
c) NETEJA DE CAMINS: 1.400,00 €
d) PROMOCIÓ ECONÒMICA: Sant Feliu de Pallerols, natura i cultura, import 4.000,00 €
Sant Feliu de Pallerols es vol posicionar com un
municipi amb encant en el qual es pot fer un tipus
de turisme tranquil que faciliti gaudir de la cultura i
de la natura. Aquest fet diferenciador ha de permetre una dinamització de les empreses i serveis del
municipi. Les activitats programades formen part
d’un programa per donar a conèixer els atractius
de la cultura i la natura del municipi per tal d’anar
consolidant la imatge de Sant Feliu com a pol de
turisme tranquil en un entorn privilegiat. Així mateix, es proposa redissenyar l’espai d’informació al
visitant de l’oficina de turisme que ajudi a transmetre aquesta imatge i que promocioni les empreses i serveis de la població i també en una millora
de l’atenció al visitant. S’ha previst editar materials
comunicatius: díptics i un audiovisual amb el títol
“Sant Feliu de Pallerols un poble per somiar”.
e) CASTELL D’HOSTOLES: 24.200,00 €
Nova fase per a la seva consolidació, fase 2018.
Aquest pressupost preveu continuar amb la consolidació de les restes que es conserven del recinte del
castell de Hostoles. Enguany es preveuen intervencions en dos punts del recinte: la muralla a tocar de la
cisterna i en la porta d’accés al recinte jussà.
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Està previst intervenir en la zona de muralla on
es van iniciar les excavacions arqueològiques en la
darrera actuació, es completarà l’extracció de terres per l’interior de la muralla amb la supervisió
d’un arqueòleg director i es consolidaran les parets i els coronaments més febles d’aquest espai. Es
col·locarà també una barana de protecció formada
per muntants i passamà d’acer corten. També, i per
salvar el desnivell natural del terreny just a tocar
de la cisterna, es preveu la col·locació d’una escala
metàl·lica amb graons de relliga d’acer corten amb
pas de malla igual al de l’escala que es va col·locar
entre els recintes jussà i sobirà del castell.També es
rebaixaran els nivells de terra en les estances definides del recinte jussà amb l’ajuda de maquinaria i
també sota la supervisió arqueològica.

f) Presidència. REPARACIO DE LA COBERTA DE LA
CASELLA DEL PEÓ. Memòria valorada presentada
39.812,00 €, la subvenció cal calcular-se en un 80%
de l’import de la memòria.

DIPSALUT
a) PROGRAMA SIGUES TU S’ha desenvolupat a l’escola Rocalba i té com a objectiu desenvolupar les
habilitats psicosocials d’infants i adolescents (comunicació interpersonal, presa de decisions, pensament crític, autoestima i control intern...) perquè
puguin tenir més control sobre la seva salut i afrontar de manera positiva els desafiaments de la vida
quotidiana.

GENERALITAT DE CATALUNYA
a) AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA).
Subvenció adreçada a la inversió per a l’execució
d’actuacions de protecció davant avingudes d’aigua
que beneficiï una zona urbana, import 12.592,83 €.
b) DEPARTAMENT DE CULTURA: subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en
català o occità destinada a la biblioteca: 2.000,00 €.
Dins el programa Escena Garrotxa Txan Txan, s’ha

concedit una subvenció de 1.277,76 € destinada a
sufragar la despesa de l’espectacle MOMO.
c) DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA: Jutjat de Pau:
1.650,00 €

3.- PLA SOC TREBALL I FORMACIO
GARROTXA 2017

INFORMACIÓ MUNICIPAL

b) FINANÇAMENT DESPESES DERIVADES DEL
FUNCIONAMENT ORDINARI DEL CONSULTORI LOCAL: 1.739,05 €

El programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur.
L’ajuntament s’hi ha acollit i ha tingut uns resultats bastants satisfactoris.

ELS JOVES DE SANT FELIU DE PALLEROLS I L’ESTIU A SANT FELIU!!!
S’acosta l’estiu i és hora d’engegar els motors de totes
les activitats d’estiu previstes per aquest 2018 per a
infants i joves del municipi. Des de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Pallerols una vegada més tornem a
oferir el casal d’estiu adreçat a mainada de 3 a 12 anys
a l’escola Rocalba. Es durà a terme del 25 de juny al 31
d’agost durant tots els matins gestionat des de l’Àrea
de Joventut del Consell Comarcal i a través de
l’empresa Quiràlia.
Serà un casal carregat d’activitats ben divertides, dinàmiques i engrescadores, on els nens i nenes hauran de
superar un conjunt d’aventures, proves i reptes perquè
l’Anfred, un personatge menut, juganer i un xic entremaliat no els hi robi l’estiu. Entre les activitats a destacar hi haurà una festa Holi, una festa de l’escuma, jocs
gegants, la nit al casal i una sortida al parc aquàtic.
Referent a les brigades, aquest serà l’onzè any de les
Brigades Joves d’Estiu, que es duran a terme del 2 al
27 de juliol a Sant Feliu de Pallerols. És un projecte que
es porta a terme a diferents municipis de la comarca que
també tenen tècnic de joventut i l’objectiu del projecte
és ajudar els joves a desenvolupar valors com el voluntariat, el treball en equip, el compromís, la responsabilitat...
Al mateix temps, també es fomenta l’estima i participació activa dins el municipi a partir de la implicació dels
joves en els serveis municipals que es presten.

Aquest 2018 hi ha un total de 12 joves brigadistes que desenvoluparan diferents tasques a diversos
serveis municipals com ara la llar d’infants, el centre de
dia, l’ajuntament, el casal, la brigada... i comptaran amb
l’acompanyament d’una monitora de lleure.
Cal dir sobretot que sense la dedicació i suport
dels responsables de cada servei, no seria
possible realitzar any rere any aquest projecte, per això els agraïm la seva disposició
i els animem a continuar col·laborant per
millorar-lo, així com també animem a tots els joves
de 3r i 4t d’ESO amb ganes d’implicar-se i treballar
pel poble, passar-ho bé amb els amics i ganes de passar
un estiu diferent a participar a les brigades joves 2018,
que de ben segur que l’experiència no us decebrà!
Pel que fa a les activitats dutes a terme durant l’any,
aquest és el 3r any que s’ha dut a terme amb èxit el
projecte ESFERES, un projecte que consisteix en
què un dia a la setmana joves que cursen batxillerat o
4t d’ESO de cada municipi fan l’acompanyament en el
procés d’aprenentatge a nens de primària, essent les figures referents. L’objectiu és promoure hàbits d’estudi,
la cohesió social i l’aprenentatge entre iguals.Aquest any
hi ha hagut dues joves voluntàries que setmanalment els
dimecres a la tarda han fet el suport a un total de 8 participants per tal de millorar el seu rendiment acadèmic.
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Un any més tanquem l’Estaciona’t 2018 que consta
de 3 sortides anuals amb diferents pobles de la comarca: Esquiada a la Masella, PortAventura i sortida al Parc
Aquàtic Illa Fantasia.

Un dels altres projectes on han participat joves de Sant
Feliu de Pallerols, és la Taula Jove Comarcal on 2 joves
del municipi han assistit a les 5 trobades anuals. És un
espai de participació dels joves de la comarca.

Hi ha hagut un total de 14 joves de Sant Feliu de Pallerols que s’han inscrit en alguna de les 3 sortides.

RESUM VARIACIONS EN LA POBLACIÓ
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS:
ALTES:......................................................................................................................... 89
ALTES PER CANVI DE RESIDÈNCIA .................................... 83
ALTES PER NAIXEMENT............................................................................ 6

BAIXES:..................................................................................................................... 89
BAIXES PER CANVI DE RESIDÈNCIA ................................ 69
BAIXES PER DEFUNCIÓ ....................................................................... 13
INSCRIPCIO INDEGUDA ........................................................................ 7
POBLACIÓ TOTAL A 31-12-2017.............. 1.347

RESULTAT ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA A SANT
FELIU DE PALLEROLS
ELECCCIONS DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017
Total electors: 1006
Total votants: 910
CANDIDATURES
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VOTS OBTINGUTS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)

25

PARTIT POPULAR (PP)

21

PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA)

5

PER UN MÓN MÉS JUST (PU M+J)

1

ESQUERRA REPUBLICANA- CATALUNYA SI (ERC-CatSI)

267

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUTADANÍA (C’s)

44

DIÀLEG REPUBLICÀ (DIÀLEG)

0

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)

57

CATALUNYA EN COMÚ-PODEM (CatComú-Podem)

31

JUNTS PER CATALUNYA (JUNTSxCAT)

455

RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GRUPO VERDE)

0

VOTS NULS

1

VOTS BLANC

3

FIRA DE SANTA LLÚCIA
17 DE DESEMBRE DE 2017. Novament la celebració de la Fira de Santa Llúcia va portar a Sant Feliu un munt de gent. El programa d’actes, com sempre
molt complert, ja s’inicià el dissabte dia 16 a la tarda
amb la subhasta a favor del càncer i, a la nit, el sopar i
festa de pastors.

ACTIVITATS

I... totes les paradetes de productes artesans que donen vida a aquesta celebració.

I els més nous:
El diumenge, ens trobem amb els actes ja tradicionals:
•
•
•

•

•

La XXIII Pedalada popular, amb gran èxit de participants
La Trobada i exposició de vehicles antics, fidels a la
celebració anual de la fira
L’exposició de pessebres: Cada any atrau més gent
perquè cada any els pessebristes ens sorprenen. És
molt interessant conservar aquesta tradició que rememora uns fets de caire cristià que varen ser molt
presents en les nostres vides.
L’Exposició de bestiar: Cada any va a més. Per l’organització, pel lloc d’exposició escollit, pel volum de
bestiar,... magnífica.

•

L’exhibició eqüestre de doma en llibertat, la demostració del ferratge de cavalls i les passejades amb carruatge . Bona iniciativa que vincula aquests animals,
els cavalls, amb les primeres fires medievals.

El XXI Tast gastronòmic vinculat estretament amb la
Fira.
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ACTIVITATS

•

La cagada del tió popular, una altre tradició que remou als més petits.

Com cada any, no pot faltar una activitat dedicada a la
Marató de TV3: la botifarrada popular que en aquesta
ocasió va ser acompanyada per la Xaranga d’Amer, quina sorpresa!, quanta animació!.. van estar fantàstics els
xarangueros!!

LES FESTES DE NADAL
Com cada any l’ajuntament organitza activitats per tal
que durant les festes de Nadal hi hagi motivació per sortir i gaudir d’activitats relacionades amb aquestes festes.

•

La Quina de Nadal

•

El concurs de pessebres organitzat per TV Sant Feliu
i l’ajuntament

•

La Mostra de Pessebres, extraordinària un any més.

I, per finalitzar, l’esperada Cavalcada dels Tres Reis de
l’Orient amb el campament reial inclòs.

Destaquem els concerts:
• Associació musical Amerenca
• L’Escola de Música de Sant Feliu- Amer

ELS ALUMNES DE CICLE INFANTIL VISITEN L’AJUNTAMENT
10 DE GENER. Els nens i nenes de P3, P4, P5 de
l’escola Rocalba, fan una ruta comentada pels diferents
despatxos i locals de l’ajuntament. Ha estat per ells una
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primera presa de contacte amb el món de l’administració local.

24 DE FEBRER. A l’Estació
es va fer la presentació del Díptic que comprèn unes xerrades
i visites sobre el terreny molt
interessants relacionades amb la
nostre història o temes concrets
de l’ espai natural, fauna i flora. Diverses entitats han col·laborat en
l’organització i la Diputació de Girona en al seu finançament.
Aquest dia, també es va fer la presentació d’un audiovisual anomenat
“SANT FELIU DE PALLEROLS
UN POBLE PER SOMIAR”.
La Diputació de Girona ha finançat el
projecte que es tracta d’una gravació

de 17 minuts en la que gent de Sant Feliu o
persones que hi han tingut relació, expliquen
coses de la Vila fent un recorregut pels elements clau que identifiquen Sant Feliu de
Pallerols, passant per la història, fent referència als castells, església parroquial, Molí
de la Conqueta, la faràndula, Santuari de
la Salut, itineraris,...etc. i fent visible unes
magnífiques imatges del nostre entorn.

ACTIVITATS

PRESENTACIÓ DEL DÍPTIC APRÈN I GAUDEIX DE LA NATURA
&CULTURA DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Ha estat realitzat per Marc Planagumà
que en pocs minuts ha sabut reflectir
l’essència i allò que identifica la nostra
població.
També hi ha un vídeo més breu, uns 5
minuts d’informació que es penjarà
a la pàgina web municipal.

EL CABIROL A LA GARROTXA
24 DE FEBRER. Dins els actes del programa “Aprèn
i Gaudeix de la Natura&Cultura” , es va fer la primera
xerrada en el local de l’Esbart de la Vall d’Hostoles amb
el títol “El cabirol a la Garrotxa”.Va anar a càrrec d’ Emili
Bassols, responsable de l’àrea de patrimoni natural del
PNZVG.
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XERRADA SOBRE EL PODER DE LA INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL
Es fa fer a la Sala de Ca Les Hermanes i va anar a càrrec de l’expert reconegut en intel·ligència emocional
aplicada, Sr. Xanus Rius.

ACTIVITATS

2 DE MARÇ. Aquesta xerrada va tenir un gran èxit
de participació.

XERRADA A CÀRREC DE XAVIER SOLÀ
24 DE MARÇ. Dins els actes del programa “Aprèn i
gaudeix de la Natura&Cultura”, XERRADA a càrrec de Xavier Solà, historiador. Amb el títol
“Arquitectura, urbanisme i construcció a la
Catalunya del segles XVI i XVII: cases, carrers,
masos i esglésies. El cas de Sant Feliu de Pallerols” va posar de manifest noves dades molt interessants de la història de la nostra població fruit de la
seva investigació.
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DEL 25 DE MARÇ A L’1 D’ABRIL. Enguany,
bastant primerenca, la Setmana Santa ens ha portat
uns dies de distensió per a tothom. De les activitats
programades, destacarem la bunyolada popular, amb els
castells inflables, la música i els bunyols! que sempre te

Dia de Rams

molt d’èxit i el teatre: MOMO, de la Companyia Anna
Roca que forma part del circuit d’arts escèniques i
musicals de qualitat d’Escena Garrotxa, Txa Txan!. Amb
uns decorats especials, amb un tema per reflexionar i
amb uns artistes súpers!, l’obra va ser tot un èxit.

ACTIVITATS

SETMANA SANTA

Teatre Momo

XERRADA SOBRE GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
13 D’ABRIL. La fisioterapeuta Anna Casadevall, va
explicar els beneficis de la gimnàstica hipopressiva i per
a qui està indicada. Molt interessant conèixer aquesta
tipologia que ens va explicar, demostrar i provar als
assistents.

XERRADA LES ORQUÍDIES AMENAÇADES A LA GARROTXA
26 DE MAIG. Dins el programa d’activitats “Aprèn
i gaudeix de la Natura&Cultura”, i com a activitat inclosa dins la setmana de la natura, es va fer una xerrada sobre LES ORQUÍDIES AMENAÇADES

DE LA GARROTXA amb exposició inclosa
acompanyada d’una sortida matinal per anar a veure
orquídies al natural. Va anar a càrrec del Sr. XAVIER
OLIVER del PNZVG i del Sr. RAMON CROS.
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LA FESTA MAJOR
DEL 18 AL 21 DE MAIG. L’hem viscut una mica
passada per aigua, però com sempre amb molta intensitat.

ACTIVITATS

Destaquem:
EL PREGÓ DE LA FESTA MAJOR, que va anar
a càrrec de dos santfeliuencs: Xavier Solà Colomer i
Josep Valls i Grau amb l’assistència del Sr. Bisbe, Mons.
Francesc Pardo Artigas perquè es va fer la presentació
d’un llibre dedicat a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols: La parròquia i el temple de Sant Feliu de Pallerols de
Xavier Solà i Josep Valls.

Aquesta Festa va estar dues vegades destacada:
1.- El dissabte, la festa va ser emesa en directe en el
programa 1món.cat de la xarxa de comunicació local. Es tracta d’un programa d’entreteniment que busca
esdeveniments singulars o simplement expliquen la riquesa de la nostra geografia.

Imón.cat

2.- El diumenge a la tarda periodistes de renom, com
Queco Novell i Pol Izquierdo, varen ser presents a
la ballada dels Cavallets, Gegants i Mulassa i filmaren
imatges per a un nou programa de TV3 que s’emetrà
per la tardor.
Pregó

Va estar molt interessant i engrescador, pels fets històrics que en Xavier Solà va explicar perquè formen part
de la nostra essència pescalluna i ens transporten anys
enllà i, també va estar nostàlgic i alhora divertit, per
l’excel·lent relat de Josep Valls que ens va fer recordar
personatges, oficis i costums de la població ja perduts,
però que resulten tan propers a les nostres vides a
Sant Feliu de Pallerols.

Queco Novell

LA PRESENTACIÓ DE LA PLACA DE CARRER AMB EL NOM DE PLACETA DE L’1
D’OCTUBRE.
Va ser una activitat molt emotiva dins els actes de la
Festa Major. Es va posar nom a aquesta placeta davant
l’escola per recordar els dissortats fets ocorreguts el
dia 1 d’octubre de 2017 en motiu del referèndum
d’autodeterminació convocat per la Generalitat de Catalunya.

Placeta de l’1 d’octubre
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Placeta de l’1 d’octubre

ACTIVITATS
Cercavila

Cercavila

Espectacle infantil
Ballant a la plaça El Firal

CORPUS CHRISTI
3 DE JUNY. Un any més, les catifes adornant el camí
del Santíssim s’han tornat a veure gràcies als voluntaris i voluntàries que amb el seu enginy i desig les fan
possibles.

També, els Cavallets, Gegants i Mulassa varen poder fer
els seus balls, tot i amenaçant pluja.
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ACTIVITATS

CRÒNICA DE LA 2ª MARXA PER LA FRÀTER

20

La pluja intensa de la tardor del dissabte i matinada
del diumenge no va desanimar els 170 participants de
la 2ªMarxa per la Fràter celebrada el diumenge 20 de
febrer. Bon ambient a les 8h30, hora de les inscripcions
i dolç aroma de xocolata calenta en l’aire fresc del pati
de la rectoria.
L’itinerari resseguia el Brugent fins al pas del Molí Petit,
des d’on s’enfilava, Estaldats amunt, cap al camí de Sant
Marc. Qui ens havia de dir, el dia abans, que gaudiríem d’un cel tan radiant! Llençol blanquíssim sobre el
Pirineu i catifa verda als nostre peus. Els roures, despullats per l’hivern del seu fullam, ens deixen sentir la
virtut dels raigs del sol camí avall cap a la Casa Nova. Ja
en l’obaga del volcà de Puig Roig, cridòria i rialles dels
infants que, abstrets en el seu joc, tornaven enrere amb
els seus pares cap al volcà assolellat. El racó màgic de
la pedrera del Sesquer recordava als que continuàvem
endavant la duresa dels dies de treball dels nostres avis
o besavis. Torrent amunt, pel camí mig inventat, arribàvem al collet del volcà, el cim del qual ofereix un
conjunt harmoniós de rocam i vegetació que molts
voldríem pel nostre jardí. Tot i la mullena pugem bé
fins als prats del Grèvol des d’on la vista panoràmica
ens acompanya fins gairebé a l’entrada del prat de Sant
Pere Sacosta. Allà, un regal per a l’esperit: mentre avancem, el campanar, testimoni de la fe dels segles, sorgeix
poc a poc. Impossible no pensar en Sant Francesc als
qui encara ens escalfa aquest caliu.

En aquest punt comença el camí de tornada, havent
refet forces amb l’abundant refrigeri que ens ofereixen
dins la nau enrunada. Molt bon humor abans que el
camí quedi engolit pel bosc espès d’aulines i ens trobem al lúgubre mal pas del torrent de la Carrera, del
qual ens refà el sol del migdia. De nou, al Grèvol, contrasta la grandesa dels roures i aulines de l’entorn amb
la humilitat de la casa. El camí planer entre avellaners
i algun faig aïllat ens duu (innocents de nosaltres!) al
rost relliscós que salva unes feixes abandonades i que
continua igual d’insegur dins del bosc fins a la casa de
la Peça, al costat de Sant Marc. Una bona prova d’equilibri, que més d’un participant no va saber apreciar... I
tornem a la rectoria, passant pel camp de futbol vell i
la palanca.
A l’arribada, la gent de la Fràter ens obsequia amb un
passi de diapositives de la Marxa de l’any passat i amb
un pica-pica per esperar el dinar a casa. Uns plafons
molt ben il·lustrats conviden a comentar l’estat actual
del projecte: el somni que es va fent realitat amb l’ajuda
de tots.
Continuarem... Tenim la intenció de celebrar les properes edicions de la Marxa durant la tardor. Si no hi ha
imprevistos, doncs, abans d’acabar l’any oferirem una
ruta amb tant d’atractiu com les dues primeres.
Pere Roura

BIBLIOTECA JOSEP M. DE GARGANTA

ACTIVITATS
DIJOUS A LA BIBLIOTECA!!
Tres dijous seguits del més de maig a la nostra biblioteca, professionals en la matèria han explicat contes
dedicats a la població infantil de la nostra població.
•

CONTES MUSICATS I TALLER DE
RETRATS, PER LA
COMPANYIA LA SAL

•

ENTRE LA NAPS I
LA COLS, A CÀRREC DE BORINOT
GROC

•

ARA LA
CARBASSETA
ENS EXPLICA
UN CONTE, PER
EMBOLICS DE
SOMNIS

Tot un èxit de participació!!
La biblioteca va participar en la Setmana de Natura que el Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa organitza amb la CONFERÈNCIA SOBRE LA RECUPERACIÓ DEL CRANC DE RIU A LA
GARROTXA. Conferència que va anar a càrrec del Sr.
JOAN MONTSERRAT, tècnic del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa. Els participants varen
sortir amb un llibre de regal sobre el cranc de riu de
potes blanques espècie que es trobava en el nostre
riu.Varem saber el perquè actualment ja no se’n troben
i del treball que realitza el Parc per recuperar-los.

49 nens i nenes amb els seus familiars, vàrem
reunir-nos a la biblioteca per portar a terme
una missió!

BIBLIOTECA

“Trenquem el temps davant de la resposta “no tinc temps de llegir”. El problema no està en si es té temps o no (temps que ningú, a més ens donarà), sinó en
si ens regalem o no el plaer de ser lectors. El temps per llegir és sempre temps robat al deure de viure, però hem de ser capaços de transmetre que la lectura també
dilata aquest temps de viure. Proposem-nos llegir una mica cada dia.”
Llegir, tota una aventura. Mario Máñez/Pilar Martínez

El Club Super3 junt amb el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya varen idear una activitat a nivell de país i que anava dirigida a les biblioteques del territori català. Aquesta activitat s’emmarca
entre els objectius recollits al Pla de Lectura 2020. Les
biblioteques municipals van oferir simultàniament
aquesta activitat gratuïta que buscava despertar el gust
pels llibres, la lectura i les biblioteques dels nens i nenes de Catalunya.
La biblioteca Josep M. de Garganta, que és la nostra,
va inscriure-s’hi i, per tant, els nens i les nenes de Sant
Feliu de Pallerols varen poder participar en l’activitat
que tenia per objectiu resoldre dos dels enigmes que
donaven els dos números que faltaven per obrir el cadenat que mantenia tancades a la Nenúfar i a la Matoll
a la súper biblioteca de la família del Súper3.
Per tant, 274 biblioteques públiques d’arreu del territori català, de forma simultània, el divendres 25 de maig,
vàrem realitzar la Súpernit a les biblioteques! reunint prop de 15.000 súpers i les seves famílies.
TOT UN EXITÀS!!

I, l’activitat estrella, va ser LA SÚPERNIT a les biblioteques!!
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TRES NOVES PUBLICACIONS D’AUTORS SANTFELIUENCS!!
EL CAMÍ DEL NOM. L’itinerari d’un pintor supervivent de
Joan Colomer
Un bellíssim relat des del més íntim.
En Joan, ens parla del càncer des dels
sentiments, les percepcions, les emocions i els pensaments amb la profunditat narrativa de qui té una gran cultura literària.
“El càncer deixa a la intempèrie l’essencial de la persona,
és a dir un sentiment nou on res no es mesura des de l’exterior. El daltabaix que suposa veure’s un mateix lluny de
tot el que feia de coixí, obliga a una intensa mirada interior.
D’aquest viratge cap a les profunditats del jo, n’he tret una
lliçó: que la malaltia pot ser també la oportunitat d’or pel
creixement humà, sense que això suposi emmascarar en
cap moment el dolor i l’anorreament que comporta”
DONES DE LES TERRES GIRONINES que han fet història
de Carles Bastons Vivanco i
Montserrat Bastons Garcia.
Després que l’any 2015 sortís Gent
que ha fet història. 115 personatges de les terres gironines,
enguany, en Carles i la Montse Bastons han publicat
un nou llibre que dona a conèixer 87 dones gironines
significatives de les comarques de Girona i destacades
pel seu treball al servei del país.
“Aquesta obra neix amb la voluntat de retre homenatge
a les dones que, des de les vuit comarques gironines, han
contribuït a forjar una nació amb identitat pròpia i l’han
projectada a tot el país i arreu del món.

Elles amb les seves vides i aportacions, han fet història i ara
el nostre deure és fer perviure el seu llegat”
Es farà la presentació del llibre el dia 14 de juliol en el
local de la biblioteca a 2/4 de 8 del vespre i anirà a càrrec de la Sra. Catalina Sellas, presidenta d’ALBA, associació de les dones de La Garrotxa i de la Sra. Clàudia
Pujol directora de la revista Sàpiens i dels autors.
LA PARRÒQUIA I EL TEMPLE
DE SANT FELIU DE PALLEROLS de Xavier Solà i Josep
Valls
Es tracta d’un llibre que, ben documentat, ens dona a conèixer la nostra
història, la de Sant Feliu de Pallerols, a través de la vida
parroquial i religiosa. Molt interessants són els documents que es transcriuen en el llibre i que ens parlen, a
més de la història pròpiament dita, de costums, de fets
aïllats i de gent influent o no, però que són representatius d’una època i d’unes tradicions i donen en el llibre
un plus d’interès i de curiositat.
“La intenció era donar a conèixer a tothom qui hi estigués
interessat la nostra pròpia història, el camí que hem seguit
com a comunitat, i la finalitat era intentar fer estimar més
(a través el coneixement) tot allò que ens envolta i ens pertany. Ens pertany perquè ho hem heretat com a fills que
som d’aquest poble i aquesta contrada, sempre des d’una
òptica cristiana. “
MOLTÍSSIMES FELICITATS!!!

A LES MARES I PARES DE FILLS I FILLES EN EDAT INFANTIL, a la biblioteca hi trobareu una
secció de revistes que són mooolt interessants, mireu:
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EL CASAL SANT MARC INFORMA

Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General
Ordinària anterior, informació i aprovació del balanç i
estat de comptes 2017 així com del pressupost 2018,
modificació de la donació del Casal per al cotxe adaptat del Centre de Serveis, informacions generals i torn
obert de paraula
Es va aprovar l’Acta, s’aprovaren els comptes, el presupost, i el President prengué la paraula per explicar
una modificació que hi havia hagut en relació amb la
quantitat que el Casal decidí donar a l’Ajuntament en
l’adquisició d’un vehicle adaptat per al Centre de Ser-

veis del poble. La decisió havia sigut presa en Assemblea General Extraordinària del 2 de setembre 2017,
i la quantitat assenyalada era en principi de deu mil
euros (10.000.- €). Però com que a l’hora de la compra
el preu va ser inferior i s’havia vist afavorit per altres
aportacions, el President proposà que la quantitat a
lliurar a l’Ajuntament fos de cinc mil euros (5.000,- €)
enlloc dels deu mil.
El President digué que si algú ho demanava, podia explicar-ne amb detalls les raons i les gestions fetes en
relació amb el donatiu. Ningú no demanà res, es va
sol·licitar l’aprovació d’aquest canvi en la donació de
diners i s’aprovà per aclamació de la immensa majoria
dels assistents.
S’informà als assistents que el diumenge 18 de març
s’inaugurava el Centre de Serveis de la Gent Gran, i
l’Ajuntament convidava a la inauguració i al dinar a tots
els socis i sòcies del nostre Casal. També que durant
l’any 2017 hi havia hagut disset baixes de socis (12 per
defunció i 5 voluntàries), i cap alta. De manera que en
l’actualitat som 285 socis.

ENTITATS i ASSOCIACIONS

Per haver decidit la Junta del Casal no celebrar la Festa
de Cap d’Any, tal com ja s’havia explicat i acordat en la
penúltima Assemblea General, des de la festa del vint-iunè aniversari del 19 de novembre 2017, no hi va haver
cap més acte fins arribar a l’Assemblea General Odinària que tingué lloc l’onze de març passat. Anunciada en
primera convocatòria a les 12,30 i en segona convocatòria a les 13, començà a la una en punt. Hi havia cent
vint-i-tres (123) assistents, inclosos els membres de la
Junta Directiva. Després de donar la benvinguda als assistents, el President disposà que l’Assemblea seguiria
l’ordre del dia establert, que ja havia sigut comunicat
prèviament als socis.

I finalment s’encetà un tema que el mateix President
qualificà de delicat i una mica problemàtic. I és que re-
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cordà als reunits que l’any que ve, precisament durant
l’Assemblea General del mes de març, l’actual Junta del
Casal plegarà, tal com ja s’ha anat anunciant últimament. Per tant, estaria molt bé que es formés una nova
Junta. I en aquest moment van sortir uns quants voluntaris socis i sòcies, disposats a formar part d’una futura
nova Junta. La opinió general és que seria bo que de
l’actual Junta no plegués tothom, sinó que s’aconseguís
fer-ne una de nova amb gent dels que hi han ara, i gent
nova. Així ho demanà el soci Ramon Cavallé, Lourdes
Barnadas, Maria Planas i algú més que no ho va dir a
través de la megafonia. Els que manifestaven aquest desig, ho feien de paraula. I tant la Junta actual com bona
part dels assistents se’n van alegrar molt i així ho van
fer saber.
En el torn obert de paraula, la sòcia Lourdes Barnadas
manifestà una certa preocupació pels quadres que hi
havia penjats a l’antic bar del Casal. Són quadres que
van fer en el seu moment molta il·lusió quan es van
rebre, i els que els van donar també ho van fer amb il·
lusió. Se li va fer saber que els quadres estan guardats
i la Lourdes digué que estaria molt bé que tornessin
a penjar-se en un lloc adient. Es discutí una estona sobre on podrien anar aquests quadres: si al nou bar o
Punt de Trobada, si al geriàtric i, després d’una estona
d’intercanvi d’opinions, es demanà el vot personal a
mà alçada: si al bar o al geiràtric. La immensa majoria
(pràcticament tothom) demanà que al geriàtric, i així
es farà.
Encara sobre els quadres, l’Anna Colomer demanà si
el que va ser donat pel seu germà Josep Colomer,
podria anar a un lloc preferent, “perquè s’ho val” –
digué. El President i la Junta hi van estar d’acord, es
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demanarà i procurarà un bon lloc per a ser penjat el
dit quadre.
Poques setmanes després, vet aquí que el diumenge 22
d’abril celebràvem la doble festa de Sant Marc i Sant
Jordi. L’assistència fou notable (un punt més alta que
la de sant Jordi de l’any anterior), i molts socis i sòcies
van mostrar la seva aprovació a la Junta (cosa que els
agraïm), per la festa i el menú que hi va ser servit.
L’endemà, diada de Sant Jordi, van ser els nens i nenes,
nois i noies de les escoles que, convocats pel Casal
Sant Marc, van celebrar la festa del llibre. Hi hagué el
concurs habitual de dibuixos, poesies i redaccions, se’ls
oferí un petit berenar i es desitjà bona festa a tothom,
amb l’esperança i el desig que aquesta diada tan bonica i entranyable, es pugui anar celebrant durant molts
anys més.
La Junta del Casal Sant Marc

ANY DE CANVIS AL CENTRE DE DIA,
ARA SEREM “CENTRE DE SERVEIS LA SALUT”
Els últims mesos al centre de dia han estat marcats per
les obres de la nova residència- centre de serveis LA SALUT. De mica en mica el centre s’ha anat transformant
i a mitjans de març es va poder fer la presentació de les
obres. El nou equipament donarà tot tipus de serveis a
les famílies i a les persones grans perquè quan no puguin
romandre al seu domicili puguin sentir-se com a casa.
Hi haurà serveis de residència, estades temporals, centre de dia, acompanyaments, atenció domiciliària... tot
plegat en un ambient casolà, ubicat al centre del poble,
per afavorir el benestar de les persones, les relacions
interpersonals, el contacte amb els veïns i l’entorn.

acompanyar al firal a comprar les roses i algun llibre a la
parada dels alumnes de l’Escola Rocalba. I a la tarda, el
Casal Sant Marc i l’escola ens van convidar al certamen
literari seguit d’un bon berenar que organitzen cada any.
Moltes gràcies per pensar un any més en nosaltres!

En paral·lel, però, hem continuat la vida quotidiana al
centre de dia: activitats grupals setmanals, activitats
d’oci, festes, sortides, trobades amb altres centres.

A principis de març va ser el torn dels alumnes de
tercer. Com ja és tradició, van venir a conversar amb
nosaltres sobre el poble i la vida de la gent abans. La
comunicació entre grans i petits es va donar amb una
naturalitat i un interès sorprenents.

A l’abril vam poder gaudir un any més de la diada de
Sant Jordi. Al matí, els nostres voluntaris ens van

A mitjans de maig vam rebre els més menuts, el curs de
P3, acompanyats dels més grans de l’escola, les noies i
els nois de 6è curs. Ens van oferir unes cançons i, com
sempre, ens van transmetre la seva alegria.

ENTITATS i ASSOCIACIONS

Així, al mes de febrer vam celebrar el carnaval amb
el típic ball de disfresses vestint antifaços elaborats al
taller de manualitats. Com sempre, ens hi van acompanyar els nostres músics voluntaris amb piano, guitarra
i veu. Vam fer molta gresca, tots i totes ens ho vam
passar molt bé!

També nosaltres vam convidar els alumnes de l’escola a compartir activitats al nostre centre. Al febrer
vam rebre la visita dels alumnes de 6è per fer una activitat conjunta molt divertida, el joc “ Els camins del
cervell”. Com sempre, va haver-hi molta interacció i
tots, grans i petits, s’ho van passar d’allò més bé!

Moltes gràcies als mestres de l’escola! La seva col·laboració fa possible aquestes vivències tan positives!
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També vam esperar amb il·lusió la festa major del
poble. Com ja és costum, el dilluns després d’un dinar
de festiu, vam baixar al firal a gaudir de les activitats de
la tarda.Vam escoltar les sardanes i alguna senyora fins
i tot va animar-se a ballar. Ens va agradar molt veure
els gegants i el ball dels cavallets, i sobretot ens vam
emocionar amb la mulassa que sempre està de broma!
Donem les gràcies als nostres voluntaris que sempre
estan disposats a acompanyar-nos.

I per acabar, volem recordar el dia de la presentació
de les obres del nostre centre de serveis LA SALUT a mitjans de març. S’hi van aplegar unes 400 persones de diferents entitats de gent gran de la comarca
de La Garrotxa, així com un gran nombre d’alcaldes,
regidors i tècnics de serveis socials de La Garrotxa i La
Selva. Després de la presentació del projecte i els parlaments de les autoritats vam gaudir de la intervenció
de les diferents corals assistents a l’acte.

Guardem molt bon record de les dues sortides que
hem pogut realitzar aquest primer semestre de l’any. El
mes de març ens vam desplaçar a Tortellà per participar a la festa del 8è aniversari del Centre de serveis
El Llierca.Va ser l’ocasió d’estrenar la nova furgoneta
del centre! Vam fer un viatge còmode fins al Casino de
Tortellà. Després d’un excel·lent dinar vam gaudir d’un
playback ben divertit a càrrec del casal de la gent gran
de Torelló. Tot plegat va ser un dia ben rodó!

A continuació, els assistents van poder visitar les obres.
A la planta baixa hi ha el centre de dia i una unitat
de convivència de 8 places i a la primera planta hi ha
una unitat de convivència de 13 places més, amb el seu
menjador-estar i cuina. En total hi ha 21 places distribuïdes en 5 habitacions individuals, 12 d’individuals
compartides i 4 de dobles.

A principis de juny vam participar a la 14a trobada
de residències i centres de dia d’Olot i comarca al Restaurant Can Xel. Un any més, va ser una
festa molt lluïda amb més de 300 assistents. Com sempre, vam poder gaudir d’un dinar deliciós en bona companyia. A continuació, es va fer l’entrega de trofeus a la
senyora i el senyor més grans entre els assistents. I per
arrodonir la jornada, el Duet Giravolt va animar una ballada molt participada on tant les persones grans com
els acompanyants ens ho vam passar d’allò més bé!

Tot plegat, estructurat en un equipament pensat per
millorar el benestar de les persones. A part de l’estructura física, hi haurà un equip de professionals disposats a donar solucions, respostes, orientacions... a les
necessitats i inquietuds de les persones grans de Sant
Feliu de Pallerols i dels municipis veïns de la Vall d’Hostoles, la Vall del Llémena i la zona del Ter-Brugent i, per
extensió de tota la comarca de La Garrotxa, La Selva i
altres comarques veïnes.
Ara s’estan enllestint els últims detalls i d’aquí poc ja
podrem rebre nous usuaris a la residència - centre de
serveis LA SALUT. Serà tot un plaer!
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LA MARXA DE LA PARRÒQUIA

ENTITATS i ASSOCIACIONS

Al final, allò que des de fa mesos s’havia acordat en
una reunió del Consell Parroquial, va poder veure la
llum el divendres abans de la festa Major. Es tracta de la
presentació del llibre “La parròquia i el temple de Sant
Feliu de Pallerols”, escrit per l’historiador local Xavier
Solà, i el membre del Consell Parroquial, Josep Valls.
A la presentació hi assistí el nostre bisbe de Girona
mossèn Francesc Pardo, que donà un to de solemnitat
i institucionalitat (per dir-ho així) a l’acte de presentació.
La sala adjunta a la biblioteca s’omplí de gom a gom, i al
final del Pregó de festa hi hagué una venda de llibres que
resultà molt considerable.
Però les activitats i projectes del nostre Consell Parroquial
són múltiples i variades, d’aquesta de la publicació del llibre
en fem ressenya perquè va atraure i interessar molta gent,
fossin o no parroquians (per entendre’ns). De les activitats
diguem-ne més habituals, n’anem donant compte a través
del full parroquial immediatament després de cada reunió
del Consell.
Una de les notícies que més ens alegrà, i la llegíem al diari
el divendres 18 de maig passat, era que la Fràter havia
presentat al Sant Pare, el projecte de casa inclusiva a la
nostra rectoria. En la dita notícia periodística, la Fràter
Girona deia textualment i solemnement que “Sant Feliu
de Pallerols ofereix un entorn ideal per a les necessitats
dels usuaris”. I això, a part de ser bo per a ells i per a
tothom que ho necessiti, ens ha d’alegrar molt com a
santfeliuencs i santfeliuenques. Que el nostre poble sigui
tan ben considerat per una entitat de prestigi i solidaritat
com és la Fràter, pensem que és molt bonic per a tothom.
Feia goig veure al diari la fotografia del Papa Francesc,
allà a la plaça de Sant Pere del Vaticà, rebent i atenent els
membes de la Fràter que li explicaven el condicionament
de la nostra antiga rectoria. Tan de bo que el projecte
tiri endavant, pensem que tots els vilatans ens hauríem
d’esforçar, en el que poguem, per ajudar la Fràter.
El Consell rebé els resultats de les enquestes parroquials
fetes a Amer, les Planes i Sant Feliu. En total hi van haver
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64 respostes que en successives reunions es valoraran
tant pel que fa la participació, com les conclusions i les
conseqüències.També els consellers van saber els resultats
de la recaptació a favor de Mans Unides que cada anys es
fa al nostre poble el Dimecres de Cendra. En el sopar
solidari es van recollir 459 euros, comptant-hi el que
s’havia recaptat a les botigues, i el total de les donacions
recollides al temple és de 405 euros. La Marxa en benefici
de la Fràter, amb recorregut cap a Sant Marc, el Puig Roig
i Sant Pere Sacosta, acollí cent setanta participants.
El Consell Parroquial

MÚSICA PER LA LLIBERTAT
Seguint l’exemple de Pau Casals a la seu de les Nacions Unides, Anna Ortega, una veïna de Sant Fruitós
de Bages, va posar en marxa la iniciativa de tocar cada
dia, al seu poble, a les 9 del vespre “El cant dels ocells”,
per demanar la llibertat dels presos polítics i el retorn
dels exiliats. Aquesta iniciativa se la va batejar amb el
nom de Música per la Llibertat. Aquesta acció es
va estendre - i molt- per les xarxes socials i sorgiren
persones en d’altres municipis amb l’ànim de recolzar i
sumar-se a la iniciativa. (*)

lem fer palès que no ens rendirem mai, que no estem
disposats a torçar el braç en la defensa dels nostres
drets democràtics i mostrar la nostra rebel·lia pacifica
contra la injustícia. Cap Govern espanyol decidirà el
futur del nostre país.

Sant Feliu de Pallerols va ser el primer municipi de la
Garrotxa a adherir-s’hi, establint que l’acció es faria,
sempre que es pogués, els dimarts i els dijous a les
19:00 h. Des del dijous 16 de novembre de l’any passat
(2017) que les concentracions s’han anat repetint ininterrompudament. Cantem el “Cant dels ocells” però
també cantem altres peces que els músics van preparant, de manera que cada mes el repertori va canviant i
augmentant. No ens cansarem de cantar per la llibertat
de totes les persones que es troben en aquesta situació tan injusta, provocada per un estat Espanyol, que no
només no vol escoltar, sinó que està decidit a tot per
impedir el lliure dret a decidir que tenen tots els pobles del món. Amb aquestes concentracions, també vo-

No ens aturarem fins a aconseguir la seva llibertat!
(*) Actualment, el cant dels ocells sona a 67 municipis
de Catalunya, també a Palma de Mallorca, a Manacor i
a Leuven (Bèlgica).
Podeu consultar al Facebook Música per la Llibertat
Relació de municipis per demarcació:
BARCELONA Artés, Castellbell i el Vilar, Castellterçol, Manresa, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Santa
Maria d’Oló, Abrera, Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Berga, Bigues i
Riells, Caldes de Montbui, Calldetenes, Cardedeu, Centelles, Collbató, Cornellà de Llobregat, Els Hostalets de

ENTITATS i ASSOCIACIONS

Us convidem a tothom a mostrar la vostra solidaritat amb els nostres presos i exiliats polítics, tots els
dimarts i els dijous a les 7 del vespre al Firal o allà on
s’escaigui.
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Balenyà, El Masnou, Igualada, La Floresta, Mataró, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Montseny, Òdena, Olesa
de Montserrat, Parets del Vallès, Sabadell, Sant Cebrià
de Vallalta, Sant Julià de Vilatorta, Sant Quirze del Vallès,
Santa Eugènia de Berga, Santa Susanna, Sentmenat, Sitges, Taradell, Terrassa, Vilafranca del Penedès, Vilanova i
la Geltrú,Vilassar de Dalt,Viladecavalls i Castelldefels

LLEIDA Alcarràs, Agramunt, Cervera, Lleida i Bellpuig.

GIRONA Borrassà, Cornellà del Terri, Girona, La
Pera, Palafrugell, Ribes de Freser, Sant Feliu de Pallerols,
Santa Cristina d’Aro i Olot.

EUROPA Leuven (Bèlgica)

TARRAGONA La Palma d’Ebre, Deltebre, Reus i
Tortosa.
ILLES BALEARS Palma i Manacor

L’activitat física acumulada al llarg del dia i integrada en la rutina diària és una eina de promoció de la
salut i prevenció i control de les malalties. Les persones que mantenen al llarg de la vida uns nivells raonables d’activitat física, tenen menys probabilitats de patir
malalties cròniques o una mort prematura.
Caminar, anar amb bicicleta, fer activitats quotidianes
d’una manera activa, practicar algun esport, fer gimnàstica o simplement jugar convé perquè:
• Prevé malalties
Redueix el risc de patir malalties cardiovasculars,
hipertensió, diabetis tipus 2, càncer de mama i de
còlon, i demència, com per exemple l’Alzheimer.
També contribueix a mantenir el pes i, per tant, ajuda a evitar el sobrepès i l’obesitat.
• Millora la qualitat física i el funcionament de l’organisme
Augmenta la força, l’agilitat, la flexibilitat i la resistència cardiovascular.
A més, tot l’organisme en surt beneficiat:
- Cor. Afavoreix un cor saludable
i redueix el risc de patir malalties cardíaques, embòlies, diabetis i
hipertensió arterial.
- Artèries. Ajuda a mantenir-les flexibles i sanes.
- Articulacions. En preserva la funció
i enforteix els músculs i els ossos.
- Redueix el risc d’osteoporosi i caigudes.
- Sistema nerviós. Contribueix a
mantenir-lo en bona forma.
• Augmenta l’esperança i la qualitat de vida
Les persones actives viuen més anys
que les persones inactives.També tenen
més autonomia per realitzar les tasques de la vida diària i millor capacitat
per enfrontar-se als reptes quotidians.
• Ajuda a dormir millor, essencial a
totes les etapes de la vida
• Afavoreix les relacions socials i
fomenta valors positius
Ajuda a relacionar-se amb els altres. Realitzar activitat física en grup o esports
com el bàsquet i el voleibol inculquen
valors positius, com ara la constància, la
cooperació i l’afany de superació.
• Millora la salut mental
Ser una persona activa millora l’estat

d’ànim, redueix l’estrès i ajuda a combatre l’ansietat
i la depressió.
• Millora la memòria, la capacitat d’aprenentatge i el rendiment escolar
Així doncs, queda clar que és vital incorporar els hàbits
de vida activa des de ben petits per tenir-ho d’adults
après com a rutina.
Per gaudir d’una vida plena i saludable tant a nivell físic
com emocional i cognitiu l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) recomana:
Infants i adolescents: sumar 60 minuts d’activitat
física moderada/intensa cada dia de la setmana.
Adults i gent gran: sumar 30 minuts d’activitat física moderada almenys cinc dies per setmana.
El més important és la constància i la regularitat. L’activitat física és important en
totes les etapes de la vida.

ENTITATS i ASSOCIACIONS

PERQUÈ ENS HEM DE MOURE?
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DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA #gentactiva

ENTITATS i ASSOCIACIONS

El divendres 20 d’abril , des del consultori de St Feliu
de Pallerols ens vam voler sumar a la celebració del
Dia Mundial de l’Activitat Física organitzant un tastet
de marxa nòrdica. Vam fer una sortida, practicant la
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tècnica de la marxa nòrdica, des dels arbres d’en Casals fins a Sta Cecília. L’activitat era oberta a tothom. Hi
van participar 25 persones.

Feia temps que em plantejava tenir una xerrada amb la
Maria Gelis, a qui tots coneixem com la Maria Llantana.
A part de ser una persona d’edat avançada –noranta
sis anys- la seva fortalesa física i mental la feia objecte
de la meva atenció. Em va rebre amb l’amabilitat que
tant la caracteritza a Can Callís, on viu ara. L’estança
clara i ben endreçada deixava veure part de la muntanya de La Salut. El dia era fred i rùfol. Malgrat que la
primavera era a tocar, no s’endevinava per enlloc. La
conversa va fluir amb tota naturalitat, càlida i sincera.
— Vas néixer aqui, Maria?
— Sí.. Vaig néixer a Sant Feliu de
Pallerols el 8 de Maig de 1922.
— Parlem dels teus pares i de la
teva infantesa.
— El pare feia adoquins, molt sovint a França. La mare treballava al
“matadero”, sense horaris, una feina
molt dura. Vam ser tres germanes,
la Lola que era la gran, la Carme i
jo.Totes anàvem a “costura”. Dins
d’una bossa de roba jo hi portava
els estris. A mi les lletres no m’agradaven gaire i els números tampoc.
Calçàvem esclops amb palla a dins,
però si nevaba la neu ens entrava
dins dels esclops i duiem els peus
molls tot el dia. Al pis de baix hi havia la hermana Caterina que, als més
petits, ens feia cantar. Al pis de dalt
ens ensenyaven a brodar, fer ganxet, cosir... Jo, només volia treballar.
Com que ajudava a les monges amb qualsevol feina, em
donaven “pa d’àngel”. Això m’agradava molt. Quan venia el bon temps i sortíem de costura, anàvem al “tros”
a collir naps per fer perolada pels porcs. Al migdia a
l’hivern corríem cap al bosc de l’Omvert a buscar “antaies”(sic) i ramaies, per a fer foc. Mentre va durar la
guerra, a Can Massies d’Olot ens portaven llana per fer
jerseis pels soldats. Als divuit anys vaig entrar a treballar
a Can Llovet, i així fins que van tancar la fàbrica. Després
encara vaig treballar al “matadero” uns quants anys més.
— Maria, com t’ho has fet per arribar a noranta sis
anys tan i tan bé?
— Doncs mira, treballar, ajudar als altres i menjar per a
treballar. La mare em deia: “treballa tant com puguis i no
prenguis mai res a ningú”. L’honradesa no l’he deixat mai.
— Què menjàveu en aquella època?
— Per dinar, escudella. Per sopar, fesols, a vegades amb
cansalada. Nosaltres matàvem dos porcs. De gana no
en passàvem. Però tot s’havia de menar bé. L’hort i el
porc ens mantenien. Hi havia menges molt bones. Ceba

picada dins d’un sarró, esclofeiada i fregida amb greix.
El costelló confitat, la cansalada virada...
— Ets coneguda com “la Maria Llantana”... D’on ve això?
— Doncs de Can Llantà, al carrer del Torn.Amb els anys,
el pare va comprar la casa al seu cunyat, en Pio del Café.
— Parlem de la teva fonda amistat amb la Montserrat
de Can Barranc, traspassada no fa gaire.
— Quan l’Esteve de Can Barranc festejava amb la
Montserrat, jo anava a passar senyals i embastar amb
la seva cunyada Maria , que era modista. Ens vam fer
molt amigues.He estat setanta anys anant cada dia a
Can Barranc. He conegut poques
persones tan bones i sofertes com
la Montserrat. Per a mí la seva
mort, la tardor passada, va ser un
cop molt fort.Em va entristir. Encara ara quan toquen les set, penso:
“Ara aniries a veura la Montserrat.” I llavors, reso el rosari.
— T’he vist pel carrer amb pluja, vent,
neu i fred.... A tú no t’espanta res...
— Dues coses m’han espantat a la
vida: la guerra i.... la Mulassa.! Si, si,
no riguis.. De jove, quan la veia venir m’amagava.
— Tu estimes molt Sant Feliu.
— Molt i molt. Per a mí el poble on
he nascut i viscut, ho és tot.
— I cóm era Sant Feliu en aquell
temps?
— Pobre. Les cases eren atrotinades, amb forats a les teulades. Es patia fred. Hi havia humitat, ja que teníem degoters per tot arreu. No podíem
anar ben vestits ni abrigats. Els carrers eren foscos com
una gola de llop. Les dones es dedicaven a apedeçar,
girar colls, sargir mitjons, triar mongetes. Tota una feinada. Moltes cases no tenien aigua corrent.
— Ets una dona de fe...Et fa por la mort?
— No. El que em fa por és perdre l’enteniment i donar
feina. Només demano salut i un cap clar.
— I la millor riquesa....Per a tu que és?
— Dons per a mí és: creure que tothom m’estima.

ENTREVISTA

CONVERSA AMB LA MARIA GELIS RABAT

D’aixó no en dubtis pas, Maria.. La teva bondat natural
i el teu coratge fan que la teva figura , petita i lleugera,
s’engrandeixi cada dia que pasa. Posseiexes aquella fe
antiga, que no questiona cap misteri, sino que es posa
en mans de Déu. Maria, saps què penso? Que les persones com tu, han estat i són l’essència dels pobles.
Rosa Maria Montañá
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EDITORIAL

LA SETMANA D’INTERCANVIS DE CONTES
Per Sant Jordi, a l’escola hem fet “La setmana d’intercanvi de contes” , uns dies en què els contes han estat
els protagonistes. Cada infant ha compartit amb la resta de companys les seves aventures preferides.

ESCOLES

Cares d’alegria i emoció per poder transmetre a la
resta d’infants el què aquell conte significa per a ells.
També hem pogut gaudir de les històries en què les
diferents famílies ens han vingut a explicar. Els nens i
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les nenes de cinquè de primària de l’escola “Rocalba”
també han volgut formar part d’aquesta setmana.
A través dels contes, els infants entren en el món de la
fantasia, desenvolupen la seva imaginació, es fomenten
les relacions, les imatges aboquen a les converses... un
ventall de possibilitats! i sempre amb un adult a prop
que els anima a tenir cura dels llibres.
Escola Bressol

EQUIPEM EL NOSTRE PATI !
podria tenir cabuda en relació a infraestructures i que
a la vegada estigués dins d’un pressupost adequat a la
realitat dels diferents sectors implicats (escola, AMPA
i Ajuntament).
Aquest últim trimestre de curs, hem posat fil a l’agulla
per tal que aquest estiu es puguin muntar alguns elements per tal de donar un ventall més ampli de joc al
nostre alumnat. Esperem poc a poc poder anar millorant el nostre pati amb l’ajuda de tots i així enriquir el
joc i el lleure dels nostres infants.
Escola Rocalba

ESCOLES

Ja fa un temps, un grup de famílies es van interessar per
millorar el pati de la nostra escola, el qual després de
les obres d’ampliació efectuades va quedar poc equipat
i atractiu pels alumnes. Després de parlar-ne amb la direcció del centre, es va acordar redactar un “projecte
pati” a partir de les necessitats que es detectessin. A
finals del curs 2015-16 i al llarg del curs 2016-17 es va
executar la primera fase del projecte, que consistia en
pintar jocs tradicionals al terra dels diferents patis de
l’escola i decorar les parets de l’espai d’educació infantil. Al veure que el projecte no podia prosperar del tot,
ja que el pressupost per equipar el pati era molt elevat,
les diferents parts implicades en el projecte es van reunir per tal de buscar un nou enfocament i acotar el que
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ANAR AL CEL
En un indret qualsevol de la Terra,
una mare amb dolors de part tinguera,
un fill sense pare mort a la guerra.
La mare el batejà amb el nom de Pere,
en record del seu estimat difunt,
que ni sabia on era.
En Pere creixia amb força salut,
estimant amb bogeria a la mare.
Per això, no se sentia mai perdut.
Fins que un dia, tot parlant del pare,
expressà un desig: Mare, vull anar al cel.
I vull anar-hi ara!
L’absurda guerra encara segava,
la vida de culpables i innocents
i sense pietat tot ho arrasava,
arrancant el cor als més valents.
Però ningú perdia l’esperança,
de tornar a viure contents.
De sobte, una mortal explosió
rebentà el teulat i les parets.
L’enemic havia assolit el pitjor.
Mare, estem envoltats d’angelets!
Fill, que no volies anar al cel?
Ells són els teus amiguets.

TRAÇ LITERARI

Sergi Aldabó Rosell
Soci de l’Esbart de la Vall d’Hostoles.

COM S’HA TORNAT LA
GINESTA (ALS QUI PENGEN
LLAÇOS COM FLORS)
Ara digueu,
què hi fa la ginesta
enfilada pels reixats,
exposada als balcons,
així, sense jardinera?
S’ha escapat dels prats,
no arrela només als marges,
o al solell de la ribera.
Ara digueu,
com s’ha tornat la ginesta!
Flor de perfum delicat
esplet de la primavera,
que d’un temps ençà
no té por del fred;
l’hem vista per Nadal
i al temps de la Candelera!
Ara mireu
com tremola la ginesta!
És el buf de Pentecosta,
ventada, tro, flama encesa.
Saviesa, perseverança,
enteniment, fortalesa.
No us espanteu,
deixeu ben oberta la finestra.
Ara escolteu
què ens vol dir la ginesta:
“Dueu-me prop del cor,
no pas amagada.
No vull pas ser discreta,
que ens cal coratge
per fer front a la contesa.”
Ara diguem,
repetim amb la ginesta :
“Ens mantindrem fidels
per sempre més
al servei d’aquest poble.”
Pere Roura
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PRIMER PREMI DE POESIA DEL XV CONCURS FRANCESC
BLANCHER CONVOCAT PER L’AJUNTAMENT D’ARTÉS
(EL BAGES) (VEREDICTE DEL 6 D’ABRIL 2018)
El veritable motiu de l’abjuració de Galileu

Foguera

A trenc d’alba, demà, davant del Tribunal,
negaré punt per punt la meva teoria.
Juraré que és el Sol qui volta nit i dia
la Terra i que la Terra és l’eix entorn del qual

Bigues que no suporten el pes del pas del temps,
taules escantellades per cada un dels extrems,
butaques on hi ha taques, on no s’asseu ningú,
armariets arnats, llits amb somier dur.
Treu-te trastos de casa, d’aquests que ocupen tant,
i porta-me’ls a mi, el foc de Sant Joan.

perquè ara que t’arranquen per força dels meus braços
i estic sol dins d’aquest calabós pestilent,
penso: ¿de què em serveix observar el firmament,
descobrir nous planetes, detectar estels fugaços,
si demà, a trenc d’alba, tot això, oh per Déu!,
em priva d’estimar-te i veure’t, amor meu?
Montserrat Bastons i Garcia

Rellotges que no toquen ja ni hores ni quarts,
vells arbres de família amb bordes i bastards,
cartes sense segell ni nom ni remitent,
llibres en què la lletra amb prou feines s’entén.
Au, vine (què en trauries de seguir-los guardant?)
i dóna-me’ls a mi, el foc de Sant Joan.
Cavallets de cartró de nens que són adults,
maletes sense rodes, balustres i baguls,
sabates desgastades, avions de paper,
gronxadors descordats, jocs que s’han fet malbé.
Inflama de la infància el que et priva ser gran
i contempla-la en mi, el foc de Sant Joan.
Els petons de besar-se fins a no poder més,
els seus ulls florejats com un camp d’ametllers...
retrets, rancors, laments de quan l’amor s’ha mort. 		
Tots els records amargs que et corcorquen el cor.
No t’ho rumiïs gaire... Llença-me’ls a l’instant,
que tot ho curo jo, el foc de Sant Joan.
Cadires que ranquegen, màquines de cosir,
matalassos de llana, ortigues del camí,
un fusell de la guerra, un diari grogós,
ferides mal tancades, malsons, tristeses, pors.
Aquesta nit fes net i vés-me incendiant,
que tot ho cremo jo, el foc de Sant Joan.

TRAÇ LITERARI

s’ha creat l’Univers. Diré també, si cal,
si volen, que el foc glaça, que l’aigua s’incendia,
que la sal endolceix, que el temps mai no canvia,
que dos i dos fan cinc amb certesa total,

Montserrat Bastons i Garcia
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LA FONT DEL MOSQUER
Em vaig llevar un dia
Amb el cel gris i plujós
Ja que portàvem uns quants dies
Sense veure el sol meravellós.

Recordant ens ve enyorança
De tot els que hem anat vivint
I esperem amb confiança
De poder assumir el present.

Em va embargar la tristesa
En posar-me a recordar
Els meus anys de jovenesa
Que se m’han anat escapant.

Vaig fer com un trencaclosques
De tots aquests anys passats
Recordant hipnotitzada
Amb la verdor dels seus prats.

Per sortir d’aquella angoixa
Que m’estava turmentant
Vaig decidir ofegar-la
Amb un passeig caminant.

I, adreçant una pregària
Per a tots els éssers absents
Em sentia meravellada
de recordar aquells vells temps.

Però a on aniré?
A sí, ja ho sé. A la nostra Font del Mosquer!

Anna M. Colomer

Qui no recorda la “tornaboda”
De la nostra Festa Major
Amb les airoses sardanes
I el sopar de germanor.

TRAÇ LITERARI

Al trobar-me a l’esplanada
Anava recordant lentament
amb el xiuxiueig de l’aigua
que em donava acolliment.
Vaig enyorar els meus pares
Els meus germans i amics tots
Ja que a la gent gran de vegades
Ens surten aquests rebrots.

SOLUCIONS A L’ENCREUAT DE LA CONTRAPORTADA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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LES ACTES “HISTÒRIQUES” DE L’AJUNTAMENT

En la villa de S.Feliu de Pallarols a primero de Enero de
mil novecientos diez y siete y hora de las diez, previa
convocatoria oportuna se ha reunido su Ayuntamiento
en la casa Consistorial, bajo la presidencia del Señor
Alcalde D.Esteban Casas Cufí y con asistencia de los
Sres Concejales al margen anotados, para celebrar
sesion extraordinaria.
Abierta por el Señor Presidente la sesion, diose lectura
de su orden, a la del dia que tiene por objeto, como ya
Nombre y apellidos

Calle

consta a todos los Sres Concejales, la formación de las
listas de Compromisarios para Senadores, ateniendose
a lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley electoral de 8
de febrero de 1877.
Por orden del Señor Presidente, el infrascrito Secretario leyo en alta voz los articulos de dicha Ley aplicables
al caso y puso de manifiesto las listas formadas prviamente asi como los documentos necesarios para que
el Ayuntamiento proceda en su vista a cumplir exactamente exactamente lo dispuesto en la citada Ley de 8
de Febrero de 1877 en su articulo 25. Examinados con
escrupulosidad y detenimiento los documentos menci-

Domicilio		
Numero

Señores del Ayuntamiento
D.Esteban Casas Cufí
D.Luis Arbat Junquera
D.Salvador Sidera Vila
D.Esteban Vilamaña Banyeras
D.José Vilallonga Corominas
D.Pedro Gelis Gravalosa
D.Ginés Tarrés Barcons
D.Gaspar Font Codina
D.Juan Bosch Clos

Centro
V.Pallarols
Prado
id
V.Riubrugent
Cal Ombert
Plaza
id
Prado

1bis
10
1
46
3
1
12
8
19

Senyores Contribuyentes
D.Miguel Obrador Timonet
D.Salvador Torra Suñé
D.Narciso Arbat Torra
D.José Prat Carola
D.Eudaldo Arbat Pladevall
D.Joaquim Bosch Clos
D.José Solá Pujol
D.Pedro Massegur Dorca
D.Ramon Casas Cufí
D.Miguel Bosch Valentí
D.Juan Gravalosa Serrat
D.Juan Vilamañá Rigall
D.Miguel Bosch Mir
D.Esteban Comas Boix
D.Pedro Arnau Vila
D.Pio Vila Rabat
D.Isidro Banti Busquets
D.Miguel Oliveras Tarres
D.Ramon Garganta Pujol
D.Francisco Gurt Giralt
D.José Bastons Arbat
D.Francisco Vila Llapart
D.Pedro Ribas Rabionet
D.José Plana Barnadas
D.Jacinto Banti Busquets
D.Jaime Barri Mir
D.Enrique Trias Puig
D.Miguel Bosch Saderra
D.Francisco Vila Rabat
D.José Pujol Avellana
D.Pedro Comas Berga
D.Juan Carbonés Bussí
D.Francisco Tarres Bosch
D.Juan Solá Colomer
D.Casimiro Arbat Costa
D.Jacinto Mas Sala

S.Ascisclo
V.Carrera
V.Pallarols
S.Ascisclo
Centro
Prado
Puig
S.Miguel
Puig
V.Bastons
id
Prado
id
S.Ascisclo
Centro
E.Dos.S.Este
E.Dos.N.Oeste
Puigdegruful
Puig
Cantons Estrets
V.Bastons
Prado
S.Sebastian
Plaza
Puig
Prado
Centro
Plaza
Puig
S.Miguel
V.Bastons
V.Carrera
S.Sebastian
E.Dos.N.Oeste
Puig
S.Sebastian

22
8
10
7
4
19
1
4
5
4
5
5
19
2
2
2
4
1
2
10
2
42
3
2
8
17
5
7
4
6
6
1
17
2
18
13

Contribuciones directas que pagan en la localidad
Pesetas Cts

446’04
340’86
305’76
289’16
223’04
111’60
69’90
66’28
61’32
50’52
43’06
40’56
35’36
33’56
31’22
30’77
26’30
25’60
24’40
23’32
22’14
21’06
19’30
19’20
18’34
16’80
16’80
16’80
16’80
3’16
14’16
12’14
11’60
11’38
11’34
10’26

RECORDEM EL PASSAT

LIBRO ACTAS 1916-1918. ACTA DE
01/01/1917. FOLIOS16/17/18.
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onados, por el Ayuntamiento, asi como los articulos de
la vigente Ley aplicables al caso, y seguidos fielmente;
queda formada o se forma la lista primitiva de Compromisarios para Senadores del modo siguiente.

Finalmente a propuesta de la presidencia se acordó
por unanimidad que los acuerdos en esta sesion tomados sean firmes y ejecutivos desde este momento por
considerarlo asi necesario.

Lista de los Sres Concejales que forman el Ayuntamiento de este distrito y del cuadruplo de vecinos mayores contribuyentes del mismo que tienen derecho a
la eleccion de Compromisarios que han de votar los
Senadores electivos de esta provincia, formada con arreglo a lo prevenido en el articulo 25 de la ley de 8 de
Febrero de 1877.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar el Señor
Presidente levantó la sesion de la que se ha extendido
esta acta, que forman todos los Señores a la misma
asistentes, conmigo el Secretario, de que certifico.

Número de Concejales que componen el Ayuntamiento de este Distrito con arreglo a lo prevenido en el
articulo 25 de la ley Municipal vigente; nueve.
Número de mayores contribuyentes con derecho a
elegir Compromisarios con arreglo a lo dispuesto en
el articulo 25 de la Ley de 8 de Febrero de 1877, en
relacion con el 25 de la Ley Municipal vigente; treinta
y seis.
Formada la lista que precede habiendose observado
fielmente lo preceptuado al caso, se acordó sea sacada
copia de ella y que se exponga al publico por el termino dispuesto en la ley electoral repetida.

Ajuntament: Esteban Casas, Luis Arbat, Esteban Vilamanyá, José Vilallonga, Salvador Sidera, Ginés Tarrés.
Secretari: Benito Bosch.
Recull a cura de F.Xavier Banti i Casas

RECORDEM EL PASSAT

IMATGE D’UN TEMPS PASSAT

la Caritat
es Carmelites de
Escola Herman
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ent
• Arxiu Ajuntam

ESPAI FOTOGRÀFIC
Aquest és un espai de la revista per a aquelles persones de la població que tenen una habilitat especial: observar
i captar espais, paisatges, moments, instants de la naturalesa, llums,... gent sensible que sempre estan a l’aguait del
que succeeix al seu entorn i en fan fotografies. Les hem volgut plasmar en aquestes pàgines.

ESPAI FOTOGRÀFIC

Qui s’hagi sentit identificat i també vol col·laborar en aquest espai, li demanem que en formi part i ens enviï
les seves fotografies, les hi publicarem!
Envieu-les a alcaldia@santfeliudepallerols.cat

Una Lluna inmensa • Foto Salvador Vilalta
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ESPAI FOTOGRÀFIC

Sant Feliu de Pallerols a principis S. XX • Aportació Salvador Vilalta

Sant Feliu de Pallerols actual • Foto Salvador Vilalta
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SANT FELIU DE PALLEROLS, DES DE PERSPECTIVES DIFERENTS

ESPAI FOTOGRÀFIC

Vista Sant Feliu de Pallerols • Foto Salvador Vilalta

Sant Feliu de Pallerols • Foto Roser Riubrugent
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ESPAI FOTOGRÀFIC

Passenjant la tarda • Foto Sergi Aldabó

Accés restringit • Foto Sergi Aldabó
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ESPAI FOTOGRÀFIC
Ascendents • Foto Sergi Aldabó
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ESPAI FOTOGRÀFIC
Obrint-se pas • Foto Sergi Aldabó
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ESPAI FOTOGRÀFIC

LA NEU, ESPORÀDICA, ESPECTACULAR I BELLA

Foto Josep Serra
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ESPAI FOTOGRÀFIC

Foto Josep Serra

Foto Joan Molas
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ESPAI FOTOGRÀFIC

Foto Felip Hontoria

Foto Nil Port
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EL TRABUCAIRE
Després d’aquests 26 anys treballant per tots vosaltres només us volem donar les GRÀCIES per tots els
moments que ens heu donat al TRABUCAIRE.
Esmorzars, vermuts, dinars, berenars, sopars... ens passaríem hores i hores recordant moments, records,
paraules, converses..., això ningú no ens ho esborrarà, ningú no ens ho podrà prendre, ho guardarem per
sempre.
Nosaltres, que veníem de Girona, i tractàvem amb gent
de ciutat, que sempre tenen pressa i van per feina, no
ens va ser fàcil acostumar-nos a tractar amb gent de
poble, recolzats a la barra i passant estones parlant de
la vida de cadascú i de la vida dels altres... Però gràcies a tots vosaltres aquests anys han estat divertits,
emocionants, feliços, fantàstics, únics i especials, molt
especials!

BÚSTIA

Arribar al final mai no és fàcil però ara ens ha arribat la
jubilació, després de molts anys dedicant-nos a la restauració i rumiant què en faríem del bar, ha arribat el
moment de TANCAR les persianes i passar el portal.
És un treball bonic i ens agrada molt, però alhora, molt
sacrificat, intens i sempre avances en direcció contrària
a la majoria de les persones, és per això que hem pres
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aquesta decisió i tancarem el bar just el dia que farà 26
anys que el vàrem obrir, aquest 21 de juny, PER
SANT LLUÍS!
Ens sap molt de greu TANCAR EL TRABUCAIRE
però creiem que la decisió que hem pres és la correcta.
Una altra vegada AGRAÏM sincerament A TOTS els
nostres clients, amics, familiars, comercials, proveïdors,
repartidors i a totes les persones que han passat per
aquí durant aquests 26 anys i que mai oblidarem!!
MOLTES GRÀCIES A TOTHOM!!
LLUIS, DOLORS I LLUIS

Sant Feliu de Pallerols, 21 de juny de 2018

ELS MOTS ENCREUATS				

“CATÓ PESCALLUNES”

Núm. 11 (2ª època)
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Horitzontals:
1. Un dels darrers M.H. // 200 romans
2. Regió de la Ibèria romana // Donar
3. L’... del senyor Esteve // Ramon Tort Dret // Lletra
castellana ballarina
4. Servei Urgent // As // Part seca d’un arbre // Acció
Catòlica
5. Continent // Terme emprat en Geologia // Disjuntiva
6. Nitrogen // Ciutat espanyola // Rumiant per darrera
7. Figura geomètrica // Matrícula antiga de Toledo // Mil
// Mesquí, bast, vil
8. Afirmació en sentit contrari // Ràbia // Mort, traspàs
des del darrere // As
9. Artèria humana // Gran personatge de la història de
França vist d’esquena
10. Estat anímic en plural i d’esquena
11. El sermó ha perdut les consonants // Tarragona //
Obra de Caterina Albert invertida
12. Epopeia clàssica // Mirant a occident i vista des d’orient
ciutat escandinava
13. El déu del vent, segons els grecs // Ciutat catalana

Verticals:
1. Ciutat extremenya // El mètode s’ha descarregat les
consonants
2. Vocal repetida // Nom en castellà d’un mamífer //
Arrel de dentista
3. Porta d’Iscle // En Ramon ha perdut les vocals //
Ramon Soler // Article italià
4. Gina Illa Arús // Producte de la gallina // Inspecció
Tècnica de Transport // Porta de Sòria
5. Direcció Transport // Associació Professional
Ramaders // Reial Acadèmia Arts i Tallers Socials
6. Institució Acadèmica des de sota // Document //
Tarragona // I en llatí i francès
7. Les manetes han perdut les vocals // Primera síl·laba
d’iode // Oi Taxa Afegida Especial
8. Dona que escolta // Primera síl·laba de Terol i primeres
lletres de vuit // Entrada de Rússia
9. Sodi // Coure // Membre de l’exèrcit
10. Tarragona // Ciutat aragonesa // Lloc on hom pot
comprar coses
11. Nota musical // Part molt coneguda d’Atenes
12. Des de sota acció violenta // L’amo perd la consonant
// Passions amoroses
13. Gentilici femení i plural d’un país europeu

