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Informació d’interès

HORARI DE SERVEIS 

AJUNTAMENT
Oficina d’atenció ciutadana: de dilluns a divendres de 10 a 15 h amb cita 
prèvia.
Servei al telèfon 972444011
o per correu electrònic oac@santfeliudepallerols.cat
SERVEI D’URBANISME
Dimarts de 15 a 20 h amb cita prèvia al tel. 972 444 011.
Correu electrònic: tecnics@santfeliudepallerols.cat

CONSULTORI MUNICIPAL 

ATENCIÓ A L’USUARI:
DILLUNS I DIMECRES, tarda de 14h a 20h 
DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES, matí de 8h a 15h
PEDIATRIA: DILLUNS matí de 8h a 15h 
Dissabtes matí consultori de SANT ESTEVE D’EN BAS de 9h a 14h
ÉS IMPORTANT que abans de dirigir-nos al CAP ens hi comuniquem 
telefònicament per avaluar les necessitats i mobilitzar els recursos 
adequats
- CAP de la Vall d’en Bas i Hostoles: 972 69 03 02
- CAP Sant Feliu de Pallerols: 972 44 42 98
URGÈNCIES NIT: truqueu al 112 o bé a l’Hospital d’Olot i Comarcal de 
la Garrotxa, tel. 972 26 18 00.
Per la resta de serveis poseu-vos en contacte amb els telèfons anteriors. 

FARMÀCIA
De dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 del vespre.
Dissabte de 9 a 1 del migdia. 

BIBLIOTECA
De dilluns a dijous de 4 a 7 de la tarda.
Dissabtes de 10 a 1 del migdia.

ESCOLA
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.
Servei d’acollida, de 8 a 9.

ESCOLA BRESSOL
De dilluns a divendres de 8 a 2/4 de 6 de la tarda.

MISSES
Dissabtes a 2/4 de 7 del vespre.
Aforament d’acord amb les disposicions vigents a cada moment. 

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

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.

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Dilluns, dimecres i divendres de 3 a 6 de la tarda.
Dimarts i dijous de 9 a 12 del matí
Dissabtes de 10 a 1 del matí.

JUTJAT DE PAU
Per consultes tel. 972 69 32 60 (Agrupació Jutjats) o
972 44 40 11 (Ajuntament)

CORREUS
De dilluns a divendres de 10 a 2/4 d’11 del matí.

MERCAT SETMANAL
A la Plaça el Firal, cada dissabte al matí amb les mesures recomanades 
per les autoritats sanitàries.

TELÈFONS D’INTERÈS

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 Serveis “La Salut” per a la Gent Gran ......................... 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

HORARI D’AUTOBUSOS TEISA

OLOT - GIRONA Per Amer
 

Feiners 6,00 6,10 6,25 6,30 6,40 6,46 6,50 7,05 7,30
Diari 7,15 7,25 7,40 7,45 7,55 8,01 8,05 8,20 8,45
Diari 9,15 9,25 9,40 9,45 9,55 10,01 10,05 10,20 10,45
Feiners 12,00 12,10 12,25 12,30 12,40 12,46 12,50 13,05 13,30
Diari 15,00 15,10 15,25 15,30 15,40 15,46 15,50 16,05 16,30
Feiners 17,45 17,55 18,10 18,15 18,25 18,31 18,35 18,50 19,15
Diari 19,00 19,10 19,25 19,30 19,40 19,46 19,50 20,05 20,30

GIRONA - OLOT Per Amer

Feiners 7,00 7,15 7,30 7,34 7,40 7,50 7,55 8,10 8,30 
Feiners 9,30 9,45 10,00 10,04 10,10 10,20 10,25 10,40 11,00
Dissabtes, diumenges i festius 11,30 11,45 12,00 12,04 12,10 12,20 12,25 12.40 12,50 
Diari 13,15 13,30 13,45 13,49 13,55 14,05 14,10 14,25 14,45
Feiners 15,45 16,00 16,15 16,19 16,25 16,35 16,40 16,55 17,15
Diari 17,30 17,45 18,00 18,04 18,10 18,20 18,25 18,40 19,00
Feiners 18,30 18,45 19,00 19,04 19,15 19,20 19,25 19,40 20,00
Diari 20,30 20,45 21,00 21,04 21,10 21,20 21,25 21,40 22,00

OLOT - BARCELONA - OLOT Per Amer
                          OLOT  -  ST.FELIU DE PALLEROLS  -  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
                                                                                      BARCELONA  -  ST.FELIU DE PALLEROLS  -  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

OLOT  -  LLORET DE MAR  -  OLOT
Horari d’hivern

Diari 8,30 8,37 8,41 8,50 9,05 9,13 9,30 9,40 10,10
De dilluns a dissabte 17,30 17,37 17,41 17,50 18,05 18,13 18,30 18,40 19,10

De dilluns a dissabte 10,15 10,38 10,50 11,02 11,15 11,25 11,34 11,38 11,55
Diari 19,15 19,38 19,50 20,02 20,15 20,25 20,34 20,38 20,55

BUS TRANSVERSAL    De dilluns a divendres feiners
Sortida Sant Feliu direcció cap a Olot
H. SORTIDA 7,08 9,08 11,08 13,08 15,08 17,08 19,08
H. ARRIBADA 7,36 9,36 11,36 13,36 15,36 17,36 19,36
Sortida Olot direcció cap a Sant Feliu
H. SORTIDA 6,30 8,30 10,30 12,30 14,30 16,30 18,30
H. ARRIBADA 6,58 8,58 10,58 12,58 14,58 16,58 18,58

VIC - OLOT per Bracons
De dilluns a divendres feiners    Dissabtes feiners    Dgs. i dies festius
Vic 7,45 10,00 14,15 16,00 20,00 Vic  9,30 16,45 18,45  Vic 9,30
Les Preses 8,20 10,35 14,50 16,35 20,35 Les Preses 10,05 17,20 19,20  Les Preses 10,05
Olot 8,30 10,45 15,00 16,45 20,45 Olot  10,15 17,30 19,30  Olot 10,15

OLOT - VIC per Bracons
De dilluns a divendres feiners    Dissabtes feiners    Dgs. i dies festius
Olot 7,00 9,15 13,15 15,15 19,00  Olot 8,45 15,45 17,45 Olot 8,45
Les Preses 7,05 9,20 13,20 15,20 19,05  Les Preses 8,50 15,50 17,50 Les Preses 8,50
Vic 7,45 10,00 14,00 16,00 19,45  Vic 9,30 16,30 18,30 Vic 9,30
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Truqueu abans de qualsevol gestió
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Editorial

Ha passat mig any d’ençà del darrer número de 
l’Hostolenc. En tot aquest temps hem après a viu-
re amb la pandèmia i hem vist que som capaços 
de ser creatius i reinventar-nos davant la situació 
adversa que ens ha tocat viure. Vam passar unes 
festes nadalenques confinades com mai ens haurí-
em imaginat, hem votat amb mascareta, distància 
i gel hidroalcohòlic salvant totes les pors. I també 
ens hem sentit decebuts, perquè no dir-ho, davant 
la inoperància de la classe política que no ha sabut 
estar a l’altura de la situació.
La primavera ens ha dut un esclat d’esperança amb 
la vacunació massiva. Podem dir que anem avan-
çant a bon ritme i, malgrat que no podem abaixar 
la guàrdia perquè el virus encarà hi és, sembla que 
veiem una petita llum al final del túnel. Hem po-
gut celebrar Sant Jordi, assistir a activitats culturals 
i participar en les sortides programades per l’en-
torn natural. La Festa Major d’aquest 2021 ha estat 
un bàlsam per a molts de nosaltres: necessitàvem 
sortir, relacionar-nos i compartir estones al carrer. 
La plaça del Soler ha estat testimoni d’activitats 
festives i d’una ballada gens convencional dels Ca-
vallets, Gegants i Mulassa. Els joves no han tingut 
la festa que haurien desitjat, però han sabut adap-
tar-se sent creatius.
Des de l’esclat de la pandèmia, la joventut no ho 
ha tingut gens fàcil i sovint s’ha sentit incompresa. 
En el MIRADOR d’aquest número hem volgut do-
nar-los la paraula perquè ens expliquin com se sen-
ten i hem volgut també, incloure un article especial 
dedicat a l’estudi dels topònims del nostre entorn, 
fruit d’un treball de recerca de batxillerat d’un jove 
santfeliuenc. La visió de llocs comuns del nostre 
poble passa també pel filtre d’un dibuixant jove, 
encetant un nou apartat de la revista anomenat 
Quadern de dibuixos o SketchBook.
A l’anterior número donàvem notícia de la nova 
fase de la restauració del Castell d’Hostoles, ara tro-
bareu al DOSSIER, un ampli article sobre les actu-
acions i les troballes arqueològiques realitzades. A 
l’apartat COMARQUES, podreu llegir l’estreta rela-
ció del nostre municipi amb el Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa.
L’estiu ja és aquí i sembla que anem per bon camí 
gràcies a l’esforç que hem fet entre tots. Us ani-
mem a sortir, gaudir i participar de les activitats or-
ganitzades i del Festival Pesca l’Estiu; sense oblidar, 
però, que el que ens permetrà superar la pandè-
mia és la protecció que ens dona la vacunació i la 
nostra actitud.

Que tingueu un bon estiu.
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Benvolguts/es,

Iniciem el segon semestre del 2021 marcat per la lenta recuperació social que es 
preveu per la bona evolució de la pandèmia. Fa un any ens hauria costat pensar 
que podríem sentir-nos optimistes, però la vacunació massiva dels darrers mesos i el 
compromís dels sanitaris i de tots plegats, ens ha fet avançar amb relativa rapidesa. 
Amb tot, estem encara força lluny de la recuperació econòmica que voldríem i ens 
cal continuar treballant. 

Aquest maig ja hem pogut gaudir de la Festa Major amb certa normalitat. Tot i 
els controls sanitaris i la limitació d’aforaments, el resultat ha estat positiu, i el més 
important, hem  pogut gaudir de nou de la música, les trobades i el ball de Cavallets, 
Gegants i Mulassa.

Vull agrair la implicació de la Comissió de Festes, la Comissió de Cultura, la Comissió 
de Manteniment i balladors i balladores, també la col·laboració de TV Sant Feliu i de 
tota la gent que han fet possible la festa, malgrat la complexitat organitzativa que ha 
comportat. 

Pel que fa a gestió municipal, voldria fer arribar un agraïment a tothom que durant 
aquests llargs mesos de pandèmia ens ha donat suport. Des que vam entrar com a 
nou equip de govern, el juny del 2019, vam poder gaudir de poc més de vuit mesos 
de normalitat i gestionar aquesta situació ha estat molt complicat per nosaltres. 
Sovint, hem hagut de prendre decisions que no han estat gens fàcils, provocant 
certes reticències, en tot cas, sempre hem actuat tenint present el bé comú i els 
interessos de la gent de Sant Feliu.

Ara afrontem aquests dos anys de mandat amb la màxima força i il·lusió per assolir 
els projectes que ens vam plantejar el 2019, amb l’objectiu de millorar els serveis en 
tots els àmbits. En resum, per poder fer un Sant Feliu millor pels anys vinents. 

Us anirem informant puntualment de la programació d’activitats d’aquest estiu, 
tot i que amb alguna limitació, i esperem que en pugueu gaudir amb la màxima 
normalitat. 

Bon estiu a tothom!

Artur Colomer Buchner

Alcalde 

ALCALDIA
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ALTES

Dotació inicial Increment Total

Despeses Financeres:
1.100 €

3.000 € 4.100 €.

Estudis i Treballs 
Tècnics: 25.059,61 €

4.961 € 30.020,61 €

7.961 € 34.120,61 €

BAIXES

Rebaixa Total

Contenciós Jurídic:
8.100€

3.000 € 5.100 €

Fons de Contingència:
14.961€

4.961 € 10.000 €

7.961 € 15.100 €

J. Marta explica que els motius de la modificació es 
deuen a la manca de crèdit a les comissions bancà-
ries per un càlcul i aplicació errònies i per atendre la 
despesa de treballs realitzats durant el 2019, encar-
regats per l’anterior equip de govern. 

S’aprova per 5 vots a favor ( A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat, 2 abstencions (F. Casta-
nyer i D. Ortiz) i 2 vots en contra ( E. Briceño i     
S. Vilalta).

ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LA-
CIÓ D’ASCENSORS EN EDIFICIS RESIDENCIALS 
EXISTENTS SENSE ASCENSOR

Poden acollir-se a la present disposició: 
a) Tots els edificis d’ús residencial, situats en el ter-

me municipal de Sant Feliu de Pallerols, que no 
disposin d’aparell elevador per a persones.

b) La present disposició no serà d’aplicació en edi-
ficacions de nova construcció o de rehabilitació 
integral, les quals hauran de donar compliment 
a la normativa sectorial en matèria d’accessibi-
litat.

c) No s’admetrà en immobles situats en fora d’or-
denació.

Aquesta ordenança ve motivada per la implantació 
de polítiques públiques encaminades a promoure 
l’activitat econòmica sostenible i la supressió de 
barreres arquitectòniques, fent efectiva l’aplicació 
de la reforma de la Llei d’Urbanisme.

S’aprova per 7 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat, E. Briceño i S. Vilalta ) 
i 2 vots en contra (F. Castanyer i D. Ortiz)

Resum dels plens

SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA DEL  
24 DE SETEMBRE DE 2020 

Assistents: tots els regidors del consistori amb la 
incorporació de Salvador Vilalta com a regidor.
Secretària – Interventora: Sílvia Rius Soler.

PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SALVA-
DOR VILALTA CASAS
Davant la renúncia de J. Casas, pren possessió Sal-
vador Vilalta Casas.

DECRETS D’ALCALDIA

SUBVENCIÓ PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES DE 
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES 
DE NOTABLE VALOR CULTURAL

S’encarrega al Consell Comarcal la sol·licitud per 
a l’execució d’obres de consolidació o restauració 
d’immobles catalogats com a béns culturals d’in-
terès locals (BCIL) i es preveu en el pressupost mu-
nicipal de l’exercici 2021, o l’any que correspongui, 
crèdit suficient per atendre la part de despesa de 
les obres de restauració del Pont de Sant Feliu de 
Pallerols no finançada pel Pla de Foment, els Fons 
Europeus FEDER i la subvenció en l’àmbit del patri-
moni cultural per al trienni 2020-2022. 

Imatge virtual del projecte

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 4/2020

Es tramita un expedient de modificació de crèdit 
davant l’existència de despeses que no poden de-
morar-se fins a l’exercici següent, d’acord amb el 
següent detall:
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Sèlvans tenia moltes altres opcions i agraeix que 
s’hagin decantat pel nostre municipi. 

S’aprova per 7 vots a favor ( A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat, E. Briceño i S. Vilalta ) i 2 vots 
en contra (F. Castanyer i D. Ortiz)

Acte de signatura del conveni

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CON-
SELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTA-
MENT PER LA COMPRA CONJUNTA D’EQUIPS 
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI), TESTS I AL-
TRES MATERIALS ANÀLEGS ENFRONT DEL CO-
RONAVIRUS SARS-COV-2

S’aprova per 7 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat, E. Briceño i S. Vilalta) 
i 2 vots en contra (F. Castanyer i D. Ortiz)

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CON-
SELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT PER AL 
COFINANÇAMENT DELS SERVEIS D’ENSENYA-
MENT, CULTURA I ESPORTS CORRESPONENT 
AL PERÍODE 2020-2023

Aquest conveni és una pròrroga del que ja estava 
aprovat anteriorment i regula les condicions del 
cofinançament dels serveis comarcals vinculats a 
l’àmbit de l’ensenyament, cultura i esports corres-
ponent al període 2020-2023. L’Ajuntament acorda 
el compromís de pagament de 2.431,88 € anuals 
del 2020 al 2023. El Consell Comarcal, de forma con-
junta amb els ajuntaments de la comarca, es com-
promet a revisar-lo en finalitzar l’anualitat 2023.

S’aprova per 7 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat, E. Briceño i S. Vilalta) 
i 2 vots en contra (F. Castanyer i D. Ortiz)

CONVENI PER REGULAR EL FINANÇAMENT DE 
LES ACTIVITATS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT

Amb aquest conveni, que dona continuïtat als 
aprovats anteriorment, es regula l’aportació 

SOL·LICITUD DE MILLORES A LA CARRETERA 
C63 AL SEU PAS PEL TERME MUNICIPAL DE 
SANT FELIU DE PALLEROLS 

Es sol·licita al Servei Territorial de Carreteres de Gi-
rona de la Generalitat de Catalunya que redacti 
el projecte i es realitzin les obres necessàries per 
disposar d’un accés segur als veïnats de Sant Iscle 
de Colltort i Sant Miquel de Pineda en el punt PK 
61.600 de la carretera C-63. 
C. Font explica el seu contingut i la perillositat que 
comporta aquest punt. D. Ortiz entén que és una 
recta perillosa, però apunta que tota actuació en 
aquest tram comportarà una línia contínua que 
impedirà que es pugui avançar fent molt més pe-
rilloses les altres dues rectes. C. Font apunta que 
cal esperar l’estudi i la proposta del departament 
corresponent abans de fer valoracions.  

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, C. 
Font, J. Martra i F. Prat) i 4 abstencions (E. Briceño, 
S. Vilalta, F. Castanyer i D. Ortiz)

Punt PK 61.600 de la carretera C63

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUN-
TAMENT I L’ASSOCIACIÓ SÈLVANS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LA SEU I EL PROJEC-
TE DEMOSTRATIU 

Per tal d’oficialitzar la relació i les activitats de col·la-
boració entre l’Ajuntament i l’ONG Sèlvans se signa 
aquest conveni en els àmbits següents: 
- Rehabilitació i accés de la masia del Vallac
- Actuacions de caràcter demostratiu de SÈLVANS
- Manteniment de la seu i de l’accés
 -Promoció de l’Ajuntament a les activitats de Sè-
lvans acordades per les parts.

L’Alcalde subratlla que aportarà molts beneficis a 
llarg termini i F. Prat explica que Sèlvans té intenció 
de fixar la seu al municipi i fer polítiques actives per 
la conservació dels boscos que tenen un alt valor. 
Posa de manifest que no ha estat fàcil perquè 

Resum dels plens
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econòmica de 1.937,50 € del Consell Comarcal a 
l’Ajuntament en concepte de finançament de les 
activitats desplegades al pla local de joventut del 
municipi de l’exercici 2020. L’ajuntament n’assu-
meix les despeses directes i el conveni s’estableix 
fins a 31 de desembre de 2020.

S’aprova per 7 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat, E. Briceño i S. Vilalta) 
i 2 vots en contra (F. Castanyer i D. Ortiz)

MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA 
DELS ENS LOCALS

L’Equip de Govern insta el Govern de l’Estat, el Go-
vern de la Generalitat, el Congreso de los Diputa-
dos, el Parlament de Catalunya i els grups parla-
mentaris a presentar i aprovar aquesta moció que  
recull  les reivindicacions financeres dels ens locals. 
F. Castanyer fa constar que a principis d’any el seu 
grup ja va presentar una moció que anava en la 
mateixa línia. 

S’aprova per 7 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat, E. Briceño i S. Vilalta) 
i 2 vots en contra (F. Castanyer i D. Ortiz)

PRECS I PREGUNTES

MENJADOR ESCOLAR 

E. Briceño demana per què d’un augment inicial 
d’un 20% es passa a no aprovar res. L’Alcalde expli-
ca que hi ha una proposta de conveni del Consell 
Comarcal i s’està estudiant legalment com i qui cal 
que en determini els preus. Fins que no s’aclareixi 
aquest punt, s’ha decidit congelar la quota i espe-
rar el resultat dels informes. F. Castanyer tampoc 
ho entén i apunta que amb el conveni vigent ja es 
podria aprovar i, per contra, amb el nou conveni es 
prendran competències i no es podrà fixar el preu 
des de l’Ajuntament. 

PLENS TELEMÀTICS 

F. Castanyer exposa el desacord del seu grup per-
què en desvirtua l’essència i fa que els plens siguin 
un monòleg. Per mostrar la seva oposició, s’abs-
tindran en tots els punts tractats en l’ordre del dia. 
Encara que l’Alcalde té potestat, creu que ha de 
valorar que hi ha quatre regidors que hi estan en 
contra. Van poder recollir els ordinadors el vespre 
abans, no es varen poder fer proves i s’ha començat 
tard. L’Alcalde diu que el ple telemàtic és un proce-
diment habitual a molts ajuntaments i continua-
ran sent així mentre la situació epidemiològica ho 
recomani. 

Imatge del Ple telemàtic captada de TV Sant Feliu

DESPATX OFICIAL

F. Castanyer fa constar que en els últims plens 
sempre hi havia un punt on s’explicaven les reu-
nions oficials i vol saber els motius per què ara no 
es fa, ja que aporta informació a l’oposició i a tot el 
poble. L’Alcalde li respon que tenen una alta ac-
tivitat i que el despatx oficial és un procedir més 
d’imatge que d’efectivitat, que és la seva màxima 
prioritat. De totes maneres, en faran una valoració i 
els expressaran la seva posició final. 

RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ DEL MUSEU DE 
LA FARÀNDULA

F. Castanyer recorda que en un ple anterior es 
va demanar si s’havia parlat amb les comissions 
afectades i no se li va respondre de forma clara. La 
sorpresa és que després de tres mesos, hi ha un 
registre d’entrada del president de l’Esbart dema-
nant què ha passat i pensa que aquesta demora 
no respon a la transparència i a l’associacionisme 
que es defensava. L’Alcalde respon que ha man-
tingut converses amb el responsable, que és certa 
l’existència d’aquest registre i se’l respondrà. Sobre 
la renúncia a la subvenció, F. Prat diu que és cert 
que es perden uns diners, però que per finalitzar el 
projecte la inversió i les despeses de manteniment 
no eren viables. E. Colom afegeix que existeix un 
problema de tresoreria i, a més, no és un local de 
titularitat municipal. 
F. Castanyer reitera que hi havia el compromís de 
la Diputació i de la Conselleria per poder finançar 
el projecte i pensa que la veritable raó és que l’ac-
tual equip de govern no ho considera una prioritat 
i mostra sorpresa que l’estudi de viabilitat no s’hagi 
fet també en el cas de Sant Iscle. 
F. Prat explica que no entén com una obra que no-
més ha suposat un cost de 4.000 € a l’Ajuntament, 
gràcies al finançament aconseguit, es compari 
amb una inversió de 250.000 €. La naturalesa dels 
fets és molt diferent: un és un servei bàsic i l’altre, 
un museu. Remarca que no entén la crítica d’una 
subvenció demanada per l’antic equip de govern. 
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F. Castanyer pensa que el projecte era molt im-
portant culturalment per al municipi. Segueix ex-
plicant que el pou de Sant Iscle no suposa portar 
l’aigua i creu que és fer demagògia dir que portar 
l’aigua a totes les masies només tindrà un cost de 
4.000 €. Les explicacions que demana són perquè 
existeixi transparència i la població sàpiga les ac-
cions i decisions que es porten des de l’Ajuntament.  
L’Alcalde li respon que del seu punt de vista es bar-
reja el tema de la transparència amb la comunica-
ció. Potser cal millorar la comunicació, però qualse-
vol persona que sol·liciti informació se li facilitarà.
Continua F. Prat dient que s’està avançant en l’estu-
di econòmic tot i que reconeix que no es cobrirà el 
cost total amb les subvencions. S’ha parlat amb els 
veïns i han presentat la seva conformitat a col·labo-
rar amb la baixa. Puntualitza que això beneficia el 
10% de la població, es donarà un servei bàsic a ha-
bitatges i negocis com cases de colònies i també fa 
palès que, seguint el Pla Director, s’estan prenent 
decisions per poder fer millores en la xarxa del nucli. 
F. Castanyer diu que mai s’ha posicionat en contra 
de l’aigua de Sant Iscle, però aquest projecte té una 
viabilitat econòmica amb moltes llacunes i que, ara 
per ara, és menys viable el de Sant Iscle que el de 
l’Esbart. Reitera que la subvenció la va demanar el 
seu equip de govern i que celebra que es pugui ti-
rar endavant. L’Alcalde creu que és erroni fer com-
paracions i treballaran per poder situar la Faràndu-
la en un lloc millor.

RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ PER A L’ACCÉS 
DIRECTE AL SANTUARI DE LA SALUT

F. Castanyer fa notar que era un projecte molt be-
neficiós pel municipi i que hi havia un compromís 
de la Diputació per continuar finançant-lo en part. 
Pregunta si aquest segueix el seu curs. F. Prat  diu 
que s’espera un informe encarregat al Parc Natu-
ral i que és una actuació que cal consens, ja que 
comporta processos d’expropiació i és molt impor-
tant escoltar el posicionament del territori i dels vi-
latans de Sant Feliu. A més,  l’estudi de la Diputació 
no concorda amb la normativa del POUM que no 
permet fer aquest camí i els terminis no permeten 
iniciar els procediments d’expropiació. Per tant,  de 
moment no es tira endavant. F. Castanyer diu que 
és conscient que una part no concordava amb el 
POUM, però vol posar en relleu que no és una pri-
oritat i constata que es tornen a perdre 50.000 € i 
que amb aquest import es podien fer trams que 
no comportaven expropiació. 
E. Colom intervé explicant que en el camí de coll 
d’Uria hi havia un tram d’alta dificultat i l’Equip de 
Govern està lluitant per complir amb el programa 
electoral que apostava per cobrir la Pista Polies-
portiva i arribaran diners del PAES i del PUOSC, 
complementats amb altres subvencions: eficièn-
cia energètica, punt de recàrrega i altres. Acaba ex-

plicant que s’han rebut més de 400.000 € en sub-
vencions. F. Castanyer li reconeix que aquesta és la 
feina dels regidors i els felicita, però que de la ma-
teixa manera que es fa campanya de fer una cosa 
o fer-ne una altra, també seria bo explicar quines 
actuacions no tindran prioritat en aquest mandat.

Vista de Sant Feliu i la Costa de la Salut. Fons: Arxiu municipal

ORDENACIÓ DE LA CIRCULACIÓ A LA PLAÇA 
DE L’ESGLÉSIA I ALTRES TEMES 

F. Castanyer comenta que en l’ordenació de la cir-
culació dels carrers del poble s’havien fet uns passos 
endavant però que hi ha un problema sobretot a la 
plaça de l’Església. La potestat d’ordenació és com-
petència municipal. C. Font explica que no hi ha 
cap normativa que recolzi les decisions i es treballa 
per fer aparcaments en diferents sectors del poble i 
reconeix que és un aspecte dificultós i molest. 
D’altra banda, F. Castanyer exposa que utilitzar el 
vot a favor de l’oposició per donar resposta de quei-
xes de la població no és adient. C. Font pensa, amb 
relació a la pista de pàdel, que no és un error infor-
mar la gent del poble de les decisions del Ple. 

Imatge de la plaça de l’Església 

CONTRACTACIÓ MENOR AMB LLEAL TULSÀ 

D. Ortiz demana explicacions sobre l’excés entre el 
contracte menor i les factures reals amb un sobre-
cost de 2.262 €. Aquest servei s’havia justificat per 
la falta de secretària, però té dubtes de si continua 
essent necessari existint una secretària titular. 
L’Alcalde diu que ho revisaran i que els ho aclariran 
en breu.

L’Alcalde aixeca la sessió.

Resum dels plens
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA TELEMÀTICA 
DEL  9 DE NOVEMBRE DE 2020 

Assistents: tots els regidors del consistori.
Secretària – Interventora: Sílvia Rius Soler

L’Alcalde inicia el ple fent menció de la difícil situ-
ació actual i la implicació que les decisions poden 
tenir. Cal prioritzar el benestar de la població i per 
tant no es faran puges d’impostos.

NOVA ORDENANÇA REGULADORA DE L’APRO-
FITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
Degut als canvis normatius i de jurisprudència, 
s’aprova la nova ordenança que regula la taxa vi-
gent d’aprofitament especial del domini públic.  
L’Alcalde explica que no existeix potestat en la re-
gulació d’aquest percentatge  i que està totalment 
establert i regulat per la normativa espanyola. 
F. Castanyer diu que essent així, hi votarà a favor.

S’aprova per unanimitat.

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS IMPOSTOS MUNICIPALS 
En aquest apartat només apareixen les ordenan-
ces que presenten modificacions respecte a les 
que ja estan vigents. 

a) ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Bonificacions

- Titulars de família nombrosa o monoparental:  
50% en la quota íntegra sempre que l’immoble 
tingui un valor cadastral inferior a 150.000,00 € i 
constitueixi l’habitatge habitual de la família.
- Habitatges habituals amb instal·lació de sistemes 
d’aprofitament elèctric d’energia solar (captadors 
fotovoltaics): fins al 50% i tindrà una vigència de 
5 anys posteriors a la realització de la instal·lació.  
El percentatge de la bonificació serà d’acord amb 
els següents criteris:

• < 1 kWp  .............................................. Bonificació del 15%
• 1 kWp ≤ P ≤ 2 kWp .................. Bonificació del 25%
• 2 kWp < P ≤ 3 kWp ................. Bonificació del 35%
• P > 3 kWp ...................................... Bonificació del 50%
Potència de captació mínima de 0,5 kWp.

- Habitatges plurifamiliars que facin una instal·la-
ció fotovoltaica per subministrar energia pels ser-
veis comuns:  5% del seu IBI durant 3 anys,  sempre 
que la instal·lació solar fotovoltaica tingui com 

a mínim una producció elèctrica del 30 % de la 
despesa energètica dels serveis comuns.
-  Naus industrials, equipaments i polígons:  5 % del seu 
IBI durant 3 anys sempre que la instal·lació solar foto-
voltaica tingui com a mínim una producció elèctrica 
del 30 % de la despesa energètica dels serveis comuns.
En el supòsit de concurrència de més d’una bonifi-
cació, només s’aplicarà la més alta de totes.

Recàrrecs 

- Immobles d’ús residencial desocupats amb ca-
ràcter permanent - 50% de la quota líquida de 
l’impost. 
(Tindrà la consideració de bé immoble d’ús resi-
dencial desocupat, aquell que ha estat desocupat 
de forma permanent en els darrers 2 últims anys, 
sense causa justificada).

b) ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA

Exempcions

- Vehicles oficials, de representacions diplomàti-
ques i organismes internacionals.

- Les ambulàncies i vehicles destinats a l’assistèn-
cia sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

- Vehicles la tara no superior a 350 kg i que per 
construcció no puguin assolir en pla una velocitat 
superior a 45 km/h., projectats i construïts especi-
alment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una 
persona amb defecte o incapacitat física.

- Vehicles matriculats a nom de persones amb dis-
capacitat per al seu ús exclusiu. 

-  Autobusos, microbusos i la resta de vehicles des-
tinats al servei de transport públic urbà. 

- Tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària pro-
veïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola. 

 Bonificacions

-  Vehicles històrics – bonificació del 100%
- Vehicles que tinguin una antiguitat superior a 
25 anys - bonificació del 50%
- Vehicles amb motors 100% elèctrics - bonificació 
del 50%

SEGUEIX LA INFORMACIÓ MUNICIPAL
AL WHATSAPP DE L’AJUNTAMENT

682 399 222
Escriu ALTA + NOM i COGNOMS
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c) ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES

Obres Bonificacions 

Arranjament de façanes en mal 
estat i obres de millora de les 
condicions d’habitabilitat i segu-
retat en els habitatges inclosos 
a l’àmbit d’aplicació del Pla Es-
pecial de Protecció i Millora del 
Centre Històric de Sant Feliu de 
Pallerols.

 (No es beneficiaran d’aques-
ta bonificació les construccions, 
instal·lacions o obres que tinguin 
per objecte obres de nova planta, 
ampliació  i conservació així com 
les obres que no estan directa-
ment vinculades en les de millora 
de les condicions d’habitabilitat).

95% de la 
quota

Pintar, arranjar, reformar i reha-
bilitar façanes dels immobles de 
tot el Terme Municipal de Sant 
Feliu de Pallerols.

95% de la 
quota

Obres per a la instal·lació  de sis-
temes d’aprofitament tèrmic o 
elèctric d’energia solar.

95% de la 
quota

Habitatges de protecció oficial 25% de la 
quota

Construccions, instal·lacions i 
obres l’objecte de les quals sigui 
afavorir les condicions d’accés i 
habitabilitat de l’immoble a per-
sones discapacitades.

90% de la 
quota

Quota de pagament 
Es fixa una quota mínima de 20,00 € per llicència 
d’obres.
La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la 
base imposable el tipus de gravamen que és del  
2,79 %. 

L’Alcalde detalla les modificacions i fa menció que 
es pretén lluitar contra la problemàtica de l’habitat-
ge buit. E. Colom explica com s’aplicaran i remarca 
que l’objectiu de les penalitzacions és incentivar el 
mercat de lloguer d’habitatges.
F. Castanyer exposa que en lloc d’optar per po-
lítiques negatives, prioritzant les penalitzacions, 

s’hauria d’optar per polítiques d’incentivació del llo-
guer. Les mesures estan més pensades per a grans 
ciutats i no per a Sant Feliu on no tindran una re-
percussió important, quedant lluny d’aconseguir 
els objectius que exposa l’Equip de Govern. 
F. Castanyer posa en relleu que també existeix la 
bonificació de família nombrosa complementària-
ment a la monoparental pel que fa a l’IBI i es mos-
tra a favor de les bonificacions excepte en les naus 
industrials i els habitatges plurifamiliars que pensa 
que no és beneficiós.
L’Alcalde respon que altres ajuntaments petits tam-
bé ho han aprovat i que en un futur pròxim intenta-
ran recollir les aportacions de F. Castanyer.

Referent als vehicles elèctrics 

F. Castanyer i S. Vilalta proposen incloure bonifica-
cions en els motors híbrids, però E. Colom explica 
que s’aposta pels vehicles 100% elèctrics perquè va 
relacionat amb la instal·lació d’un punt de recàrre-
ga al municipi. L’Alcalde afegeix que ja han valorat 
aquesta proposta i creuen que els híbrids ja s’hau-
rien d’haver incentivat anteriorment i que la regu-
lació dels elèctrics és una proposta que mira cap al 
futur.

Sobre l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres

L’Alcalde fa un resum de les bonificacions que es 
proposen en aquest impost remarcant que s’ha 
buscat un percentatge similar als municipis veïns i 
de la comarca i E. Colom afegeix que les modifica-
cions van encarades a fomentar les energies reno-
vables i el dret d’accés a un habitatge digne. 
F. Castanyer posa de manifest que en el seu pro-
grama electoral proposaven mesures per incen-
tivar el lloguer i una mesura per fer-hi front po-
dria ser bonificar les reformes destinades a crear i 
adaptar habitatges per destinar-los a lloguer. Tam-
bé proposa ampliar les bonificacions a habitatges 
que estan dins el nucli antic i no només al recinte 
històric de tal manera que poguessin accedir als 
beneficis. D’aquesta manera, també es promouria 
la creació de més habitatges de lloguer. E. Colom 
explica que ells proposaven una bonificació per a 
les autopromocions i que la secretària va estimar 
que no estava dins la legalitat. 
J. Martra aclareix que el percentatge és un punt 
mig ponderat entre tots els percentatges dels po-
bles veïns. F. Castanyer manifesta que no es com-
pleix la paraula del senyor alcalde i sí que existeix 
una puja d’impostos. L’Alcalde concreta que el que 
ell ha comentat a l’inici del ple es referia al servei 
d’aigua i a l’IBI  i no a tots els impostos de manera 

Resum dels plens
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generalitzada i es fa un esforç d’austeritat des del 
consistori davant la situació econòmica del país. 

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat) 2 abstencions (E. Briceño 
i S. Vilalta) i 2 vots en contra (F. Castanyer i D. Ortiz)

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DE TAXES I PREUS PÚBLICS 
MUNICIPALS

SERVEI DE CLAVEGUERAM i DEPURACIÓ

Quota fixa mensual 0,50 € /mes per 
comptador

Quota variable en funció de la 
quantitat d’aigua, 
mesurada en metres 
cúbics, utilitzada en la 
finca

Tarifa per clavegueram 0,062 € /m3

SERVEI DE DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA POTABLE 
No es modifiquen els preus de consum, només 
s’afegeixen bonificacions de la tarifa a titulars de 
família nombrosa o monoparental.

SERVEI  DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE 
RESIDUS MUNICIPALS
No es modifiquen els preus de consum, només 
s’afegeixen bonificacions de la tarifa a titulars de 
família nombrosa o monoparental.

Quota tributària EUROS

Despatxos o activitat professionals 195,00

Allotjaments

Turisme Rural, Pensions, Hotels, Fondes, 
Cases de Colònies, Apartaments Turís-
tics, Càmpings o anàlegs  d’1 a 15 places

220,00

Turisme Rural, Pensions, Hotels, Fon-
des, Cases de Colònies, Apartaments 
Turístics, Càmpings o anàlegs  a partir 
de 16 places

440,00

Centres Hospitalaris, Residències o si-
milars

150,00/
plaça
auto-

ritzada

Establiments d’alimentació 

Supermercats, economats, cooperati-
ves, magatzems a l’engròs de fruites, 
verdures i hortalisses,  peixateries, car-
nisseries i semblants i comerç al detall, 
perruqueries i estètiques fins a 50 m2

262,00

Supermercats, economats, cooperati-
ves, magatzems a l’engròs de fruites, 
verdures i hortalisses,  peixateries, car-
nisseries i semblants i comerç al detall 
perruqueries i estètiques de més de 
50 m2

296,00

Establiments de restauració

Restaurants 296,00

Cafeteries, bars 296,00

Altres locals industrials, mercantils o 
de serveis

Centres oficials 262,00

Oficines bancàries 262,00

Habitatges que s’utilitzin simultània-
ment per a residència habitual i exerci-
ci  d’activitat professional liberal

195,00

Altres locals no expressament tarifats 195,00

Indústries i tallers de menys de 3 treba-
lladors

195,00

 Indústries i tallers de 4 a 9 treballadors 262,00

 Indústries i tallers de 10 a 50 treballa-
dors

280,00

Contenidors de residus.
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Indústries i tallers de més de 50 treba-
lladors

300,00

Indústries Càrnies i tèxtils 900,00

Indústries sense recollida selectiva 
(empreses desconnectades)

97,50

Quota mínima 97,50

Resum dels plens

TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB FINALITAT LUCRATIVA 

€/Dia €/Trimestre €/Anual

Taules i cadires

  Per l’ocupació de màxim 5 taules i 20 persones 0,65 50,00 180,00

Per l’ocupació entre 6 i 12 taules, amb un màxim de 48 persones 0,95 75,00 275,00

Per cada taula de més 0,09 6,25 25,00

Altres instal·lacions

 (barraques, casetes de venda, espectacles, carpes...) 1,00 80,00 300,00

 Atraccions i parades de festa major i festa petita

- Per cada m2

S’estableix una quota màxima de 80,00 €/dia
Queden exemptes les entitats locals sense ànim de lucre

2,54 - -

Circ

- Per cada m2

S’estableix una quota màxima de 50,00 €/dia
0,60 - -

Mercat setmanal
- Usuari fix:

a) Fins a 4 m 3,60 43,20 160,00

b) De 4 m a 8 m 6,00 72,00 276,00

c) Per cada m de més 0,30 - -

- Usuari eventual:

a) Fins a 8 m 8,40 - -

b) Per cada m de més 0,42 - -

- Vehicle al costat de la parada 6,00 72,00 276,00

Rodatge 50,00 - -

Per bústies o caixers bancaris permanents quan permetin 
tant l’ingrés com la retirada de fons

0,50 30,00 120,00

EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Queden vigents els preus que ja existien només es 
canvien els preus d’emissió de certificats i d’ocupa-
ció de via pública.
Certificacions d’empadronament en el cens de la 
població:

Vigent: 2,00 euros     
Històric: 2,00 euros
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que establien inicialment els plecs de clàusules 
del concurs i  C. Font afegeix que segons el Con-
sorci d’Acció Social de la Garrotxa les subvencions 
en aquest àmbit no són legals. F. Castanyer acaba 
dient que sempre s’excusen en la legalitat i es pot 
buscar una via legal si hi ha voluntat política. 

Centre de serveis per a la gent gran La Salut

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
F. Castanyer exposa que el seu grup municipal 
proposa fer una moratòria de dos anys d’aquesta 
taxa. Respon l’Alcalde que la voluntat és incenti-
var aquests negocis mitjançant altres mecanismes 
d’ajuda sense modificar aquestes taxes. S. Vilalta 
creu que és un greu error i demana que es pugui 
aplicar només un preu simbòlic per un sector molt 
afectat.
Aquesta taxa, reiteren l’Alcalde i J. Martra, és vigent 
des d’1 de gener de 2020 i cal pagar-la en l’exerci-
ci del 2020. F. Castanyer remarca que avui és té 
la possibilitat que aquesta taxa no entri en vigor 
l’any 2021 i que si s’aprova amb un import simbòlic 
o zero els establiments no l’haurien de pagar l’any 
2021, mesura que pot anar compaginada amb al-
tres solucions i que la voluntat no és igual que 
l’oportunitat i avui està en aquest ple la potestat de 
solucionar-ho i ajudar  aquest sector.
L’Alcalde reafirma el compromís de l’Equip de Go-
vern que es trauran ajudes per aquest sector que 
compensaran amb escreix aquesta taxa. F. Casta-
nyer demana si les ajudes s’han pogut donar per-
què en data d’avui, després de tants mesos trans-
correguts, no estan resoltes. F. Prat respon que 
l’administració és lenta i que els terminis legals cal 
complir-los. 

MERCAT SETMANAL 
D. Ortiz, demanant si les quotes del mercat setma-
nal es redueixen o s’augmenten. J. Martra explica 
que l’única taxa modificada és la del mercat muni-
cipal perquè han treballat amb normalitat durant 
aquest temps és l’única que augmenta.  

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ES-
COLA BRESSOL 
No es modifiquen els preus de consum, només 
s’afegeixen bonificacions de la tarifa a titulars de 
família nombrosa o monoparental.

PREUS PÚBLICS EDICIONS I MATERIAL MUNI-
CIPAL
S’estipulen els preus de les edicions i material mu-
nicipal.

CLAVEGUERAM I ALTRES PUGES
L’Alcalde i F. Prat expliquen que l’augment en la 
taxa de clavegueram es deu a la manca d’inversió 
en el manteniment dels col·lectors cosa que pot  
portar problemes molt greus a  la població i al medi 
natural. 
L’Alcalde fa constar que s’abaixen els impostos 
a petits tallers, diferenciant els que tenen menys 
de 3 treballadors. F. Castanyer i D. Ortiz manifesten 
que les promeses electorals de bona gestió i baixa-
da d’impostos només durant el primer any perquè 
s’han convertit en petites pujades i en demana una 
explicació, ja que algunes no es poden consultar a 
la web municipal. 

GERIÀTRIC
F. Castanyer remarca que hi ha un canvi de criteri 
i passen de pagar 440 € a 150 € per plaça auto-
ritzada, cosa que representa una quota de més de 
3.000 €. L’Alcalde considera que  la puja és justa 
perquè produeixen una quantitat de residus molt 
superiors  als d’un habitatge normal. A més, al cen-
tre hi ha un únic usuari de Sant Feliu de Pallerols. 
F. Castanyer  comenta que no ha fet cap comen-
tari sobre si calia o no pujar aquesta taxa sinó que 
s’ha referit a un incompliment de les promeses 
electorals. I dubta que una puja tan desmesurada 
sigui legal, cosa que denota un afany de penalitzar 
aquest Centre, ja que no és interès d’aquest Ajun-
tament. S. Vilalta es mostra d’acord amb el que diu 
F. Castanyer. L’Alcalde respon que estan a favor del 
servei, però no en el procediment i les condicions 
tan favorables que s’han concedit a aquesta em-
presa. F. Prat explica que aquest és un servei privat 
i que el que s’intenta és que la gent del municipi no 
hagi d’assumir les despeses de recollida de deixa-
lles que genera una empresa privada. 
F. Castanyer continua dient que la política del con-
sistori hauria de ser una distribució justa i que no 
ho sembla quan a una empresa càrnia se li fa una 
baixa, essent igualment privada. I manifesta que la 
manca de gent de Sant Feliu al geriàtric és perquè 
no s’ha destinat diners a subvencionar que la gent 
del municipi pugui accedir-hi. 
J. Martra explica que paguen una dècima part del 
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Mercat setmanal

CURSET DE NATACIÓ
F. Castanyer demana deixar vigent el preu públic 
del curset de natació, sense derogar-lo.  
C. Font explica que el servei es donarà igualment, 
però gestionat per una empresa externa i se li exi-
girà el cobrament d’un preu just. 

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 4 en contra (E. Briceño, 
S. Vilalta, F. Castanyer i D. Ortiz).

L’Alcalde pren la paraula posant de manifest l’es-
forç que fa l’Ajuntament no fent cap pujada d’im-
postos malgrat els increments de costos de les 
escombraries i l’increment de l’IPC. Cosa que re-
prova F. Castanyer mostrant el seu descord amb el 
procedir de l’alcaldia, ja que aquesta explicació no 
hauria de tenir lloc en un Ple extraordinari.

L’Alcalde es referma amb el seu comentari i aixe-
ca la sessió.

Resum dels plens

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT I 
TELEMÀTICA DEL 20 DE GENER DE 2021

Assistents: A. Colomer, E. Colom, C. Font, J. Martra, 
F. Prat i S. Vilalta. Ha excusat l’assistència: E. Briceño.
Secretari – Interventor: Marià Vilarnau Massa

SORTEIG MEMBRES MESES ELECCIONS PAR-
LAMENT

D’acord amb la normativa vigent, correspon a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols realitzar el 
sorteig dels membres de les meses electorals pel 
proper dia 14 de febrer de 2021. Es procedeix a rea-
litzar el sorteig a través de l’eina informàtica facili-
tada per l’Institut Nacional d’Estadística (Idacelec).

Centre de votació a la Sala de Ca les Hermanes

S’aprova per unanimitat dels assistents. 

L’alcalde aixeca la sessió.

DEIXALLERIA MÒBIL I RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS – 2021

LA DEIXALLERIA MÒBIL
Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament al municipi 
que facilita la selecció de les deixalles domèstiques. És un servei 
gratuït. 

Recordeu que:

- Totes les deixalles s’han de dipositar dins els contenidors cor-
responents. No deixeu materials a fora.

- No s’hi poden dipositar deixalles procedents d’activitats eco-
nòmiques, comerços, indústries, tallers, etc.

- No es poden deixar mobles vells i trastos voluminosos, que cal 
gestionar a través del seu servei de recollida.

- Cal mantenir-la en bones condicions de netedat i ordre.

SERVEI DE RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS
El servei recull materials voluminosos de difícil transport pels 
particulars, com poden ser mobles, electrodomèstics, trastam 
vell i similars. S’hauran de treure al carrer la nit abans del dia de 
la recollida o abans de les 8 del matí del mateix dia. Els dies fes-
tius no hi ha recollida. 
Cal avisar l’Ajuntament per concretar el lloc on cal deixar els ma-
terials. 

Recordeu que: 
- No es recolliran residus d’origen industrial o comercial. 
- No es recolliran els materials de particulars procedents de de-
sembaràs de locals, cases o pisos, o de neteja dels mateixos.
- No es recolliran materials petits, ni residus líquids, ni altres ti-
pus de residus com ara runes o restes vegetals. 
- Tampoc es recolliran aquells residus que puguin anar a la Dei-
xalleria mòbil ni als contenidors de recollida selectiva situats als 
carrers de color blau, verd i groc respectivament.

CALENDARI FINS A FINAL D’ANY 2021
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SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA DEL  
14 DE DESEMBRE DE 2020  

Assistents: tots els regidors del consistori.
Secretària – Interventora: Sílvia Rius Soler

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
S’aproven les actes del  24 de setembre i la del dia 9 
de novembre de 2020. 

Tant  F. Castanyer com C. Font demanen que en 
les votacions de les actes hi consti explícit el sentit 
de vot de cada regidor. F. Castanyer vol que a la 
pàg. 45 consti que des que ells estan al govern no 
s’ha fet mai aquest despatx oficial i E. Colom espe-
cifica que als Precs i Preguntes consti que l’equipa-
ment del qual es parla quan es diu que hi ha altres 
vies de finançament és l’Escola Rocalba. 

APROVACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 2 
AL SECTOR “CAMÍ RAL DE LES PLANES III” 
S’Aprova definitivament aquest Pla situat a la 
urbanització de sota el Boix. E. Colom explica 
que la modificació és per canviar de 5 habitat-
ges en fileres a 2 d’adossats, reduint edificabili-
tat i F. Castanyer demana que es confirmi que 
ha estat a petició del propietari.

S’aprova per unanimitat.

APROVACIÓ DEL TRÀFIC DE BÉNS IMMOBLES 
EN PERMUTA
Es proposa una permuta entre “La Cooperativa”, 
propietat de l’Ajuntament, i “La Murada” de propi-
etat privada. 

Aquesta acceptació es fonamenta en: informes fa-
vorables de taxació dels dos immobles, informe de 
necessitat emès per la regidoria de benestar i ser-
veis a les persones, la regidoria de turisme, indús-
tria i medi ambient i la d’urbanisme del consistori; 
informes favorables de la secretaria i intervenció 
i decret d’alcaldia del 9 de desembre de 2020.

Les despeses d’escriptura i inscripció registral deri-
vades de la permuta (1.500,00 €) aniran a càrrec de 
la partida 920 22604 del pressupost municipal vi-
gent.

E. Colom abandona la sessió plenària per conflicte 
d’interessos per consanguinitat i l’Alcalde explica 
que la proposta es basa en la falta de locals que hi 
ha al municipi i que la permuta té una diferència 
de valor a favor del consistori a la qual els interes-
sats i propietaris de l’altre edifici han renunciat. 

F. Castanyer considera que és un tema molt com-
plex i que en l’expedient hi falta un informe dels 
serveis tècnics sobre la necessitat d’aquesta adqui-
sició i les possibles utilitats. Creu que justificar-ho 
només amb un informe de regidoria de serveis 
no és suficient. A més, hi ha altres locals al poble 
(Casella del Peó, dues sales sobre Ca les Hermanes, 
sala Annexa de la Biblioteca i Molí de la Conque-
ta i la Piscina). Creu que la taxació l’hauria d’haver 
fet una empresa taxadora i no un API que té una 
vinculació directa amb l’Equip de Govern i, encara 
que no sigui necessari, també caldria l’informe de 
Governació. 

Recorda que hi ha una taxació de l’immoble de fa 
dos anys firmada pel tècnic municipal, valorada en 
54.000 € i que encara que no tingui validesa, és dis-
cutible que hagi baixat tant. A més, el local de l’in-
teressat havia estat a la venda per un import apro-
ximat de 30.000 €. Sol·licita que l’Alcalde cedeixi la 
paraula a la secretària i pugui exposar si considera 
necessari que en l’expedient existeixi informe dels 
serveis tècnics.

La Secretària explica que fent una interpretació li-
teral de la llei, no s’exigeix un informe dels serveis 
tècnics; entén, però, que la qüestió pot generar de-
bat jurídic.

C. Font explica que la concessió del geriàtric ha su-
posat una falta de locals municipals i aquest nou 
local pot donar una resposta a aquesta necessitat. 

F. Castanyer exigeix que hi hagi l’informe citat per-
què creu que l’adquisició no és una necessitat pú-
blica sinó un interès privat, l’expedient no és correc-
te i l’Ajuntament té locals de sobres. 

F. Prat fa notar que hi ha contradiccions amb els 
arguments de F. Castanyer i són una irresponsa-
bilitat: una taxació de fa dos anys no té validesa i, 
per tant, cal fer-ne una altra;  el concurs va quedar 
desert i això pot denotar que el preu no era real; el 
local esmentat necessita obres i no hi ha diners per 
fer-les i amb aquesta taxació el local està a punt de 
ser utilitzat i la propietat que fa la transacció ha re-
nunciat a la compensació. Es posa en relleu que re-
habilitar la cooperativa suposa un cost important. 
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F. Castanyer diu que el concurs quedés desert no 
vol dir que el preu no fos real sinó que en aquell 
moment no hi havia comprador i ara n’hi podria 
haver. A més, l’immoble que es rep és tan petit que 
no té cap mena d’utilitat i una alta dificultat de la 
venda.  F. Prat afegeix que el que s’està fent és po-
sar les taxacions en dubte reiteradament segons 
les quals l’Ajuntament obtindria un benefici. S. Vilalta 
es pregunta si realment l’Ajuntament necessita 
aquest local, respecta la valoració feta pel taxador i 
creu que “La Cooperativa” encara té possibilitats de 
venda, suposant un ingrés per al Municipi. 
Davant la insistència de F. Castanyer exigint l’in-
forme del  tècnic municipal, l’Alcalde conclou que 
la secretària ha explicat clarament que l’expedient 
està ben fet i que d’aquest local se’n traurà una 
bona utilitat per als habitants a curt termini. Si creu 
que no està d’acord amb la llei, ja sap quin camí cal 
prosseguir.
F. Castanyer posa de manifest que no hi ha cap 
tècnic ni funcionari municipal que ho avali i dema-
na directament a la secretària que torni a explicar 
el seu posicionament. La Secretària exposa que en 
el moment de la redacció de l’informe jurídic es va 
basar en l’article 210 que regula la permuta i que 
aquest no exigeix explícitament l’informe del tèc-
nic municipal, però sí que ho demana l’article 209 
el qual no parla de permuta sinó que parla d’aliena-
ció de béns municipals mitjançant el procediment 
de subhasta, concurs i alienació directa i que pot-
ser per analogia caldria que constés i que aques-
ta qüestió pot donar un problema d’interpretació 
jurídica.  

Aprovat per 4 vots a favor, amb el de qualitat de 
l’Alcalde, (Artur Colomer, Carles Font, Francesc 
Prat, Judit Martra) i 4 vots en contra ( Fèlix Casta-
nyer, David Ortiz, Eva Briceño, Salvador Vilalta)

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CON-
SELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE SANT 
FELIU DE PALLEROLS PER LA GESTIÓ DEL 
MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA ROCALBA
D’acord amb aquest conveni l’Ajuntament de Sant 
Feliu és qui gestiona el menjador de l’Escola Rocalba. 
El desembre de 2020 es va esgotar la seva vigència 
i es proposa de signar aquest nou conveni de for-
ma temporal fins a setembre de 2021.

F. Castanyer exposa que el contingut és correcte, 
però demana per què se signa per un període tan 
curt i E. Colom respon que s’ha fet per agilitzar els 
tràmits i que es podrà aprovar un nou conveni de 
cara al curs que ve. J. Martra diu que la proposta 
prové del Consell Comarcal  que està replantejant 
com s’ha d’articular per adaptar-se a la nova llei de 
contractes. F. Castanyer agraeix la resposta encara 

que no vingui del regidor d’ensenyament. J. Martra 
la justifica perquè té informació de primera mà 
com a consellera del Consell Comarcal. 

S’aprova per unanimitat.

APROVACIÓ DE  L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI PER AL 
TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU 

L’Alcalde explica que un cop recollides diverses de-
mandes de la població, es proposa que es pugui 
utilitzar el vehicle adaptat de l’Ajuntament, que 
està actualment en desús, mitjançant la signatura 
d’un conveni amb voluntat de servei cap a la gent 
gran del municipi. 

F. Castanyer hi està d’acord, però demana per què 
no es regula ja aquest conveni incloent-lo en els 
plecs i l’Alcalde respon que el procediment és pri-
mer aprovar l’ordenança i seguidament treure la 
licitació juntament amb el conveni d’ús.

S’aprova per unanimitat.

CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCI-
ES DE RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE 
DEIXALLES AL CONSELL COMARCAL 

Des del Consorci Sigma s’estan iniciant les tasques 
pel desenvolupament de la recollida de deixalles 
amb contenidors d’accés controlat a Sant Feliu de 
Pallerols. Aquest sistema, que ja ha tingut proves 
pilot en altres municipis, implica l’ús de targetes 
personals identificatives per tal que es pugui con-
trolar el volum de deixalles que es generen. Així els 
habitants pagaran el servei en funció del que es re-
cicli: qui més generi més paga. 

S’aprova per unanimitat.

Resum dels plens
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PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE 
L’EXERCICI 2021
Aquest Pla determina el marc de les actuacions de 
control financer a realitzar durant l’exercici 2021. És 
un Pla simplificat, el màxim responsable és l’inter-
ventor i l’objectiu és aconseguir un control sobre 
un 80% del pressupost. 

Tots els regidors es donen per assabentats. 

MOCIÓ PER DECLARAR EL REI FELIP VI DE 
BORBÓ PERSONA NON GRATA AL MUNICIPI 

Moció presentada a proposta del Consell Local 
per la República de Sant Feliu de Pallerols davant 
la situació actual de repressió, erosió de les lliber-
tats i dels drets civils i polítics. Considerant que la 
institució monàrquica actual és, en essència, anti-
democràtica basada en drets hereditaris de sang 
i privilegis aristocràtics, personificada en el Rei i 
Cap d’Estat de l’Estat Espanyol Felip VI de Borbó,  
es presenta aquesta moció perquè és voluntat de 
l’Equip de Govern treballar per un país indepen-
dent, democràtic i republicà. 

S. Vilalta explica que estan d’acord amb el contin-
gut, però que el seu grup municipal el que prioritza 
és evitar qualsevol mena de conflicte que no aporti 
cap benefici als vilatans i per tant, s’abstindran per-
què pensen que l’Ajuntament pot tenir complica-
cions legals.
L’Alcalde exposa que hi ha un problema greu amb 
els presos polítics i que tots els gestos compten. 
F. Castanyer està completament d’acord amb el 
contingut i demana a l’Alcalde que expliqui qui as-
sumirà qualsevol possible sanció: l’Ajuntament o 
cada regidor. 
L’Alcalde, F. Prat i C. Font declaren que assumiran 
plenament les conseqüències del seu vot, però 
J. Martra explica que encara que cada un les as-
sumeixi no se sap com reaccionaran els tribunals i 
a qui imputaran, per tant això no està en les seves 
mans. 

S’aprova per 7 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat, F. Castanyer i D. Ortiz)  
i 2 abstencions (E. Briceño i S. Vilalta) 

DECRETS D’ALCALDIA

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2020 
F. Castanyer diu que de 40.000 € passa a 60.000 € 
i posa de manifest el gran increment existent en 

la partida de gestories que inclou les factures de 
Lleal Tulsà. F. Prat respon que la diferència amb 
la partida de l’anterior govern és tan sols 10.000 € 
remarcant que aquesta és una partida prioritària 
per l’Equip de Govern. L’Alcalde i J.Matra afegeixen 
que en la partida denominada “gestories” a part de 
gestoria Lleal Tulsà hi ha també la Gestoria Castells 
i la contractació d’una persona per l’àrea econòmi-
ca del consistori per falta de personal a través d’una 
empresa de treball temporal (ASSALT) .

DECRET REFERENT A LA SUBVENCIÓ DEL CAS-
TELL D’HOSTOLES 
F. Castanyer assenyala que s’han adjudicat les 
obres per un import inferior i es perd subvenció. 
E. Colom explica que la baixa que s’ha aconseguit 
es podrà invertir en unes baranes, però se li con-
cretarà i es verificaran aquests imports per donar-li 
una resposta.

FORA DE L’ORDRE DEL DIA

MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC DE 
LLOC DE TREBALL 
S’aprova per unanimitat el tràmit d’urgència per 
modificar el complement específic de lloc de tre-
ball de secretaria- intervenció. 

L’Alcalde explica que la secretària actual deixa el 
càrrec; que l’augment en l’import del complement 
específic és similar al d’altres ajuntaments com el 
nostre. Elegir un/a secretari/ària no depèn de l’Equip 
de Govern, és imprevisible i hi ha pocs secretaris de 
carrera provocant una inflació en els salaris. 
D. Ortiz, exposa que l’increment és excessiu, queda 
fora del que seria una retribució d’acord a l’ajunta-
ment de Sant Feliu, queda consolidada i no es do-
naria a l’empresa privada. S. Vilalta expressa que 
pleguen bones secretàries i que l’única solució pas-
sa per un augment de sou.  
F. Prat diu que els secretaris tenen molta respon-
sabilitat i que no s’ha de jutjar perquè pleguen sinó 
perquè l’estat no en posa més. Els pobles petits te-
nen moltes dificultats  per cobrir aquesta vacant 
perquè hi ha pocs secretaris de carrera.  
F. Castanyer replica que sí que és d’interès mu-
nicipal, ja que han passat sis comptables i quatre 
secretaris i que s’ha proposat a la secretària i això 
denota que no és un problema de diners i que és 
mentida que els secretaris d’ajuntaments similars 
cobrin aquest sou. 

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 4 en contra (E. Briceño, 
S. Vilalta,  F. Castanyer i D. Ortiz)
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PRECS I PREGUNTES

ESCOLA 
S. Vilalta expressa sorpresa davant els fets ocorre-
guts a l’Escola Rocalba dels quals no n’era coneixe-
dor. S’ha informat parlant amb tots els afectats i ha 
vist el ple enregistrat. Veu les conseqüències que 
va tenir a posteriori: una baixa laboral i constata 
que actualment aquesta persona se la va apartant 
de totes les seves funcions. Veu també que el regi-
dor d’ensenyament actua sempre amb fets consu-
mats, sense arribar prèviament a cap entesa i amb 
formes autoritàries. Té problemes amb l’AMPA, 
amb l’Escola Bressol, amb el menjador i un rebom-
bori gran en totes les àrees que gestiona. Li estra-
nya que C. Font i J. Martra no hagin intervingut. 

L’ Alcalde respon que és una irresponsabilitat posar 
sobre la taula els motius d’una baixa mèdica quan 
aquests són totalment personals i l’empresa no els 
coneix. S. Vilalta diu que no ha posat de manifest 
cap nom i que davant de tot el que ha exposat de-
mana la dimissió del regidor E. Colom. 

E. Colom explica que no era coneixedor del funci-
onament del consell escolar i reconeix el seu error. 
Explica també que aquest any s’ha incorporat la 
nova figura de coordinadora pedagògica per tal de 
fer un seguiment continu a nens amb necessitats 
especials i dinamitzar el pati. Sobre l’Escola Bres-
sol no té cap constància de conflictes llevat de la 
demanda d’una de les treballadores que ha de fer 
suport al menjador de l’Escola Rocalba, ja que ha 
augmentat la ràtio considerablement i hi ha un so-
brant de professors a la Bressol. 

J. Martra explica que cada setmana ha contactat 
amb la persona afectada oferint-li ajuda i suport i 
cal contrastar la informació abans de dir-la en veu 
alta. C. Font diu que no ha de donar explicacions 
de com ha gestionat el conflicte en l’àmbit privat. 

S. Vilalta explica que es basa en el que li han expli-
cat el president de l’AMPA, la directora de l’Escola 
Rocalba, el representant legal dels treballadors i la 
persona afectada la qual li va dir que J. Marta va 
oferir canviar el regidor d’ensenyament, cosa que 
és desmentida per la regidora. 

Intervé F. Prat demana responsabilitat: no nome-
nar cap persona, no polemitzar un tema tan com-
plex i se sent decebut pels comentaris de S. Vilalta.  

L’Alcalde dona el tema per conclòs després 
d’aquestes exposicions

F. Castanyer s’afegeix a la petició de dimissió que 
ja van demanar en el seu moment i si més no que 
es prenguin les mesures corresponents. L’Alcalde 
dona ple suport al regidor, no accepta la dimissió i 
fa constar que s’ha tergiversat la realitat. 

DESPATX OFICIAL 

F. Castanyer exposa que en l’ordre del dia del ple 
no hi ha despatx oficial des que hi ha el nou govern. 
Entén que en aquest Ple no pugui respondre’l, 
però que sàpiga que en el següent Ple se li tornarà 
a sol·licitar.  L’Alcalde respon que ara mateix no té 
l’agenda, però que s’han fet moltes reunions. No hi 
ha cap problema en què sigui una pregunta recur-
rent i que se li respondrà de forma recurrent.

MUSEU DE LA FARÀNDULA
F. Castanyer pregunta on es destinaran el 200.000 €
pactats pel PDeCAT que havien d’anar per al Mu-
seu de la Faràndula. L’Alcalde reitera que aquest 
era un projecte polític pel qual l’Equip de Govern 
actual no aposta i ja s’han explicat en reiterades 
ocasions. Es va donar l’opció de demanar-los per 
altres actuacions com per cobrir la pista polies-
portiva. F. Castanyer li sembla estrany que pac-
tant ERC no hagin presentat cap esmena i que no 
pot canviar el sentit de l’esmena perquè no és un 
procediment acceptat. Vol que quedi constància 
que des del seu grup s’han fet aportacions i que 
no s’han recollit. L’Alcalde li agraeix, però la seva 
política té un altre sentit.

E. Colom explica que en relació a l’esmena es de-
dicaven anteriorment a Ca les Hermanes i que no 
entén que ara només es puguin destinar a la fa-
ràndula i que li proposa arribar a una entesa per 
dedicar-ho a un projecte que comparteixin els dos 
grups i no hi hauria cap inconvenient a reconèixer 
públicament que aquests diners s’han aconseguit 
gràcies a les gestions de JUNTS X CAT 

F. Castanyer reitera que l’esmena està feta per al 
museu i no es pot canviar i és una tasca que cor-
respon a l’Equip de Govern. El  rebuig a les propos-
tes del seu grup municipal és constant. Afirma que 
abans anava destinada a Ca Les Hermanes, però 
que ara la que hi ha és per al museu i no es pot mo-
dificar. Si sabés com funcionen les esmenes sabria 
que cal tenir el suport d’un conseller i que amb el 
tema de cultura és molt més fàcil. Fer una esmena 
d’aquest tipus és molt complicada i 100% política. 
Això posa de manifest que prefereixen tenir els ca-
vallets tancats que exposats perquè és obra de l’in-
terès comú i que les respostes de l’alcaldia denoten 
nerviosisme. 

L’ Alcalde afirma que no és cert i que vetllaran per 
aconseguir beneficis per al poble. 

GERIÀTRIC
F. Prat explica que s’ha arribat un acord amb el 
geriàtric perquè es gestionin els propis residus. 
F. Castanyer diu que no es poden destinar subven-
cions a un privat i que amb relació al geriàtric, les 
subvencions anaven destinades a les persones i no 
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al Centre al qual no s’ha destinat cap ajuda econò-
mica. F. Prat diu que la decisió està fora de lloc i 
que es contradiu constantment. Ell està totalment 
en contra que una empresa de 2 o 3 treballadors 
pagui igual que empreses grans i les empreses de 
Sant Feliu no tenen per què pagar les escombrari-
es del geriàtric. La discussió no aportarà res més i 
proposa deixar-la aquí.
F. Castanyer explica que l’acord és una desconne-
xió i que és una acció que ha fet en vistes del cost 
desorbitat que es volia cobrar. 
C. Font diu que aquesta proposta li ha fet l’Equip de 
Govern i que no és una iniciativa seva i que el que es 
buscava és que no hi hagués unes despeses extres 
per al poble, la qual cosa és refermada per l’Alcalde. 

SOBRE UNA LLICÈNCIA 
F. Castanyer explica que al voltant del 2005-2006 
es va entrar una llicència per fer un cobert que es 
va paralitzar perquè no complia la distància amb 
els carrers. Tot i això el cobert es va acabar cons-
truint. Malgrat que quan ell estava en el govern no 
va insistir a restaurar aquesta il·legalitat urbanísti-
ca, pel seu caràcter de provisionalitat, ara- passat el 
temps- entén que aquest ja ha acabat com a de-
finitiu i pregunta si el regidor E. Colom té previst 
actuar-hi. A més a més, expressa que al costat hi 
ha una altra cabanya de la qual no li consta que hi 
hagi cap llicència donada i l’emplaça a regularit-
zar-ho per donar exemple.
E. Colom li sembla demagògic, afirma que hi ha 
un registre d’entrada i li demana per què en el seu 
moment no va actuar, tot i això  vol que quedi cons-
tància que ho revisarà. F. Prat diu que els temes 
personals caldria deixar-los de banda i F. Castanyer 
respon que és un tema urbanístic i no personal.

RESPOSTA NO DONADA 
D. Ortiz expressa que no se li ha donat resposta al 
seu dubte sobre dues factures fora de contracte 
i que fa dos mesos que espera la resposta. L’Alcalde 
és coneixedor de l’error i es procedirà a regularit-
zar-ho.  

RENÚNCIA 
D. Ortiz pren la paraula i fa coneixedors a tots els 
regidors del ple que presenta la seva renúncia, ja 
que des que es va constituir el consistori no ha es-
tat possible treballar conjuntament, no hi ha hagut 
voluntat de permetre’l poder incidir en aplicacions 
del pressupost municipal, no ha estat possible pre-
sentar propostes, debatre els assumptes a tractar 
en el ple amb anterioritat, tenir accés a la informa-
ció i al treball que duen a terme els regidors i se-
gueix enumerant un seguit de situacions on sent  
que se li priva del dret de treballar i participar del 
govern municipal i no és mereixedor que se li dis-
pensi aquest tracte. 

El ple es dona per assabentat de la renúncia del re-
gidor D. Ortiz. 

COMIAT DE LA SECRETÀRIA 
S. Vilalta dona gràcies a la secretària pels serveis 
prestats i molta sort. L’Alcalde també agraeix els 
serveis de la secretària i li desitja molta sort a la 
nova etapa. Agraeix també la tasca duta a terme 
per la Comissió de Pessebres i desitja un Bon Nadal 
i unes Bones Festes a tothom. 

L’Alcalde aixeca la sessió.
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CANVI DE FUNCIONAMENT EN LA GESTIÓ DEL 
MENJADOR ESCOLAR 

Des del curs 2008-2009 la gestió del menjador 
Rocalba ha anat a càrrec de l’Ajuntament, procurant 
des de l’inici que el servei fos professional i de quali-
tat. 
L’any 2017 la Generalitat aprova la llei de contractes 
del sector públic (Llei 9/2017) que regula el funci-
onament dels organismes públics quant a com-
pres i a serveis. Aquesta llei, d’obligat compliment 
per als organismes públics, limita a un màxim de 
15.000 € (+IVA) els contractes menors per a serveis 
i subministraments, és a dir, a partir d’aquesta xifra 
cal fer concurs públic per a la contractació.
Amb l’inici del present Mandat Municipal (2019-
2023) s’ha anat treballant, amb les secretàries-in-
terventores de l’Ajuntament, per anar adaptant 
progressivament a aquesta normativa les contrac-
tacions que es fan. L’incompliment de la llei obliga 
a la secretària-interventora a emetre informes ne-
gatius, posant en qüestió el pagament de les factu-
res, que caldrà presentar a Sindicatura de Comptes, 
amb el risc que s’acabin intervenint les finances 
municipals i amb el risc de deixar de rebre subven-
cions (de qualsevol naturalesa) que financen l’Ajun-
tament. Per responsabilitat no es pot deixar amb 
aquesta incertesa la gestió de tot el poble.
En el curs 2020-2021 ja es va fer per concurs l’entra-
da del personal de monitoratge del menjador de 
l’Escola Rocalba, i ara ha arribat el moment de fer-
ho per als subministraments dels aliments.  Fins a 
la data, les compres que es poden fer de km 0 es 
fan, donant així també negoci als comerços del po-
ble i garantint un producte de qualitat i el màxim 
de fresc.
La competència dels menjadors escolars és del De-
partament d’Educació, i aquest la té delegada als 
Consells Comarcals, els quals  estableixen convenis 
per a la gestió final. Ara mateix, el conveni que hi 
ha signat entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament 
acaba a final del present curs (juny 2021).  Per tant, 
l’Ajuntament, a l’hora de plantejar-se el funciona-
ment del menjador escolar pel curs vinent 2021-22, 
es posa en contacte amb el Consell Comarcal, se’ls 
explica les circumstàncies i es demanen quines al-
ternatives hi ha. En són 3:  

(1) Mantenir el servei a càrrec de l’Ajuntament 
adaptant-lo a la llei (fent concursos i licitacions 
en compres).

 (2) Assumir la gestió per part de l’AMPA de l’es-
cola (seguint tot com ara sense concursos per 
la compra dels aliments).

(3) No signar convenis nous, i per tant, en finalit-
zar el conveni el juny, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa recupera la gestió del menjador.

A partir d’aquí es comencen els contactes amb els 
diferents sectors afectats: el personal laboral del 
menjador, la Junta de l’AMPA, els comerciants del 
poble i els tècnics del Consell Comarcal de la Gar-
rotxa i s’exposen les diferents alternatives per tal 
que cadascú en pugui fer les valoracions que con-
sideri.

Cal tenir present, abans d’avaluar les alternatives, 
que sigui quina sigui, totes passen per l’increment 
de cost del preu del menú. No a causa d’un incre-
ment de nòmines, ni d’un increment significatiu 
del menjar, sinó al fet que el Departament d’Ense-
nyament estableix les ràtios de monitors per alum-
nes, i en el cas de l’Escola Rocalba ha suposat un 
increment del 50% del personal de monitoratge, 
passant de 4 a 6 persones. Durant el present curs, 
l’Ajuntament n’ha assumit el cost, però no es pot 
continuar amb aquesta dinàmica, que absorbeix 
una xifra significativa de recursos que cal treure 
d’altres serveis municipals.  

L’opció de mantenir-se municipalment suposa 
que cal contractar un tècnic per elaborar el Plec 
de Clàusules Tècniques (on defineixi el tipus, les 
característiques i la qualitat de tot el menjar que 
cal comprar, així com els controls posteriors a realit-
zar durant el funcionament del servei per verificar 
el compliment de les condicions compra), que cal 
elaborar el Plec de Clàusules administratives, una 
vegada es disposin dels dos documents portar-ho 
a aprovació al Ple, i una vegada aprovat, fer-ne el 
corresponent concurs públic obert als comerciants 
d’arreu, ja que la Llei de la Competència vetlla per 
les oportunitats de propis i de forans. 

En el concurs, les empreses que es presentin hau-
ran de fixar i mantenir el preu del menjar durant 
els diferents anys, assumint a càrrec seu el risc de 
possibles augments del preu del menjar; confiar 
que es presentin licitadors per a totes les partides 
que hi ha, és a dir, que cap lot es quedi desert; fer 
el concurs amb el Tribunal que ha de valorar-ne les 
ofertes i a partir d’aquí adjudicar-lo. En cas de no 
quedar cobert un lot, repetir el concurs i,  per tant,  
tot el procés fins a tenir tots els lots coberts. 

Evidentment tot això té un cost, no tan sols econò-
mic sinó de temps. I a més, caldrà tenir personal 
format per fer el seguiment del compliment de les 
condicions establertes en els dos Plecs de Condi-
cions. L’Ajuntament tampoc pot assegurar que la 
compra del menjar es realitzarà en els comerços 
del poble (amb el sistema de compra directa actual, 
més del 50% de la despesa es realitza a comerços i 
empreses de fora del municipi). 

Veient  la complexitat de tot el procés, valorant els 
recursos propis de l’Ajuntament i estimant la ne-
cessitat de serveis externs i propis, així com de la 
limitació temporal (el conveni actual finalitza en 
acabar el present curs escolar), l’Equip de Govern 
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va estimar que suposa una càrrega excessiva per 
al Pressupost Municipal com per poder-la assumir 
completament. 
L’opció d’assumir-ho des de l’AMPA va quedar de-
sestimada per la seva Junta, voluntat manifestada 
per escrit a l’Ajuntament el dia 11.03.2021. 
I l’opció de no signar un nou conveni i, per tant, el 
retorn automàtic de la gestió al CCG, que disposa 
de mitjans tècnics propis i de gran capacitat de ser-
vei, és l’òptima.
La defensa de la qualitat i garantia d’aquesta opció 
la feia, en el Ple de 15.04.2021 el Conseller Comarcal 
d’Educació, Sr. Fèlix Castanyer i Santanach parlant 
d’altres menjadors de la comarca, i que segons les 
seves paraules “és important considerar que hi ha 
la subrogació del personal laboral, mantenint-los 
les mateixes condicions, que es dona gran valor al 
producte de km 0 i de producció integrada (pro-
ducte de qualitat elaborat mitjançant mètodes 
respectuosos amb la salut humana i de medi am-
bient), demostrant la línia de qualitat dels menja-
dors gestionats pel CCG, i quant al servei, es valora 
l’economia social, les innovacions tecnològiques, 
servei de coordinació, activitats setmanals, forma-
ció contínua, Pla de Comunicació amb les famílies i 
sessions informatives“. 
( Podeu recuperar la intervenció a l’enllaç:
www.youtube.com/watch?v=WS0ahBQ9qyI )
El compromís de donar suport econòmic a les fa-
mílies usuàries del servei hi continua essent. Evi-
dentment, aquelles famílies que reben o tenen op-
ció de rebre beca des del Consorci d’Acció Social de 
la Garrotxa mantindran els seus drets. Però, a més, 
l’Ajuntament assumirà part de les despeses direc-
tes i indirectes, per tal d’aconseguir un preu just pel 
servei.
Per l’Equip de Govern no ha estat una decisió fàcil 
de prendre, com ja s’ha comentat, el servei fins a la 
data ha estat professional i de qualitat, però no hi 
ha alternativa, cal que s’apliqui la normativa vigent, 
per responsabilitat amb les mateixes famílies i 
amb tota la població.

Davant de qualsevol dubte poseu-vos en contacte 
amb l’Equip de Govern.

SERVEI GRATUÏT D’ACOMPANYAMENT 
EMOCIONAL  A JOVES 

El servei de Joventut del Consell Comarcal i l’Equip 
Pediàtric de l’Hospital Comarcal han impulsat un 
nou servei gratuït d’acompanyament emocional a 
joves a partir de 1r d’ESO que es coordinarà a través 
de l’Ideal-Oficina Jove de la Garrotxa.
Pretén acollir, escoltar i acompanyar de la mà d’un 
professional de l’@hospiolot qualsevol jove que ho 
necessiti, de manera ANÒNIMA i CONFIDENCIAL.

El 1r i 3r divendres de cada mes de 16 h a 18 h a l’Ofi-
cina Jove de la Garrotxa-L’IDEAL.  Presencial, indivi-
dual i amb accés directe sense cita prèvia.   

Si necessites o coneixes algú que pugui necessitar 
aquest servei, i vols més informació, contacta per 
WhatsApp: 627 53 41 45 

JORNADA INFORMATIVA: “VALORITZACIÓ 
DELS SERVEIS ECOSISTÈMICS DELS BOSCOS 
CENTENARIS A LA SERRALADA TRANSVERSAL”

El proppassat 12 de desembre es va celebrar a Ca 
les Hermanes una jornada de treball sobre la va-
lorització dels serveis ecosistèmics que generen 
els boscos centenaris en l’àmbit garrotxí i de la 
Serralada Transversal. Hi van participar, a més del 
nostre consistori, representants d’altres municipis 
veïns, de la propietat forestal, de l’ONG Sèlvans, 
del Consell Comarcal de la Garrotxa, del Consorci 
de les Vies Verdes, de la Diputació de Girona i del 
Departament d’Agricultura de la Generalitat de Ca-
talunya, a més de les empreses Caixa d’Enginyers, 
NOEL Alimentaria, Grup Cañigueral, Font Vella, Vytrus 
Biotech i Ernesto Ventós.
L’esdeveniment va significar un pas endavant en 
la significació del patrimoni forestal singular de la 
nostra contrada i en l’assentament de les bases 
per a la seva necessària preservació i rendibilitza-
ció, tasques aquestes en què Sant Feliu vol resultar 
pioner i exemplar a nivell català. Durant la troba-
da es varen contrastar diferents mecanismes en la 
canalització de recursos per al medi forestal, com 
pot ser el Next Generation, i també es va fer palès el 
potencial de Sant Feliu per convertir-se en un espai 
de promoció de la gestió forestal sostenible i multi-
funcional a escala de la Mediterrània.

Podeu veure’n el vídeo complet a:
https://youtu.be/dbPFvrUS86w
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COL·LABORACIÓ DE LA COOPERATIVA 
SÈLVANS AMB EL WORLD TRADE CENTER 

La iniciativa que la Cooperativa Sèlvans ha dut a 
terme amb el parc empresarial del World Trade 
Center, ha consistit en la replantació a Sant Miquel 
de Pineda d’una desena de coníferes força remar-
cables que es varen emprar durant la campanya 
nadalenca d’aquest centre de congressos i reuni-
ons barceloní. Desitgem que aquesta col·laboració 
sigui el preludi de properes sinergies positives per 
al nostre territori.

CAMPANYA DE CIVISME I MASCOTES 

Per evitar les molèsties que causen els excrements 
de mascotes tant a la via pública com a l’entorn na-
tural del municipi, s’han col·locat dispensadors de 
bosses que són també papereres de recollida, en 
diferents indrets del poble.
MANTENIR NETA LA VIA PÚBLICA I L’ENTORN 
NATURAL ÉS UN DEURE DE TOTS. 

INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS A LA VIA 
VERDA

El Consorci de Vies Verdes, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, ha instal·lat nous contenidors de re-
ciclatge en tres punts del recorregut de la via ver-
da que passa pel nostre municipi: a Sant Miquel de 
Pineda, al Pont de Ferro i a l’altura de Can Music.

LES GORGUES. UN ESPAI QUE CAL REGULAR 

La regidoria de Medi Ambient està treballant per 
regular l’accés a les zones de bany del nostre mu-
nicipi en benefici de l’entorn natural i de totes les 
persones del poble. Tots sabem que l’afluència de 
gent en els espais naturals ha anat en augment i es 
preveu que en un futur vagi a més. El que no volem 
és trobar-nos en una situació de descontrol en els 
anys vinents i a curt termini, aquest estiu.
Des de fa uns anys, alguns pobles ja estan regulant 
l’accés mitjançant reserva i pagament i d’altres, 
hi estan posant fil a l’agulla. Nosaltres creiem que 
també ens hem de moure i avançar-nos a una pos-
sible situació de col·lapse.

MILLORA DEL CAMÍ RURAL DE LA FÀBREGA 

S’ha ampliat l’escullera del camí rural de la Fàbrega 
amb una subvenció que ha cobert un 79,29% del 
cost, que és d’uns 24.000 €. Aquesta actuació afa-
voreix el pas de vehicles i maquinària pesant a la 
zona de les granges de la Fàbrega.
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Grups municipals

GRUP MUNICIPAL UNITS PER 
SANT FELIU-ERC AM
 

Benvolguts/des,
Des d’Units ERC AM continuem treba-
llant pel benestar i el progrés del nos-
tre poble. I ara, que s’arriba al meridià 
del Mandat Municipal, fem una reflexió 
per analitzar la situació actual i encarar 
amb optimisme la resta de legislatura. 

És un bon moment per valorar els objectius que 
el grup Units ens marcàvem en campanya, veure 
què hem pogut assolir del nostre programa, què 
està en procés, i què ens queda per fer. És moment 
de reflexió, d’autocrítica, de valoracions i d’establi-
ment de línies de treball.
Dins les nostres propostes parlàvem d’una comuni-
cació més transparent: les xarxes socials estan in-
formant més que mai i es pot establir una comuni-
cació directa amb qualsevol dels regidors de l’Equip 
de Govern mitjançant els correus electrònics habi-
litats. Parlàvem també de millores de les condici-
ons laborals: es fan concursos per cobrir les places a 
ocupar; de consultes populars: aquest punt s’ha vist 
estroncat, se’n va fer una el 2019 des de la Regidoria 
de Medi ambient, però la prevista per al 2020 per la 
Regidoria de Joventut s’ha ajornat. De treball con-
junt amb els pobles veïns: s’està col·laborant amb 
Les Planes amb relació al Castell d’Hostoles i en les 
problemàtiques que afecten ambdós municipis. 
De defensa dels drets i implementació de la Re-
pública catalana: s’ha declarat persona non grata 
el rei d’Espanya i s’han començat a pagar els impos-
tos a l’ATC (Agència Tributària Catalana).
Ens marcàvem objectius de protecció del patrimo-
ni cultural: està en procés d’habilitar un espai adi-
ent per als Cavallets, Gegants i Mulassa. L’ampliació 
de l’horari de la biblioteca: tot i que la pandèmia 
va obligar el seu tancament temporalment, s’han 
recuperat horaris d’obertura i s’està estudiant la 
necessitat de l’ampliació en temporada d’estiu. La 
promoció d’activitats culturals diverses: Festival 
Pesca l’Estiu, Festa Major, Casal teatral, suport a ini-
ciatives socioculturals (Halloween versus Castanya-
da, Camí de Pessebres, excursions per l’entorn...). En 
esports, la cobertura de la pista: ja disposem d’una 
subvenció de 250.000 € per fer-la realitat; i millorar 
els parcs: es faran actuacions de manteniment i es 
reformarà el de Mas Rostoll.  L’habilitació d’un local 
de joves, que està en procés de realització, es veu 
condicionada per la millora de la situació sanitària. 
També s’ha renovat el conveni amb el servei de 
Joventut del Consell Comarcal.
Quant a l’àrea de benestar social, durant la pandè-
mia es va crear un grup de voluntaris que va donar 
suport a les persones vulnerables, facilitant l’aten-
ció domiciliària. S’ha aprovat l’ordenança del taxi 

que facilita l’ús del vehicle adaptat. De moment, 
l’espai del Casal de la Gent Gran, que resta tan-
cat des de l’inici de la pandèmia per consens de la 
Junta, no s’ha pogut modificar. Es dona suport al 
col·lectiu LGTBI+, a l’associació TEA Garrotxa, a les 
associacions esportives del poble i a altres grups 
amb clars objectius de fer teixit social dins la nostra 
vila. Aquest punt ens fa especial il·lusió, donat que 
es respira un aire de comunitat encoratjador.
Quant a economia, s’han aconseguit noves bonifi-
cacions a famílies monoparentals i actuacions res-
pectuoses amb el medi ambient. Fins el dia d’avui, 
no s’ha aconseguit rebaixar impostos, però dona-
des les circumstàncies, ja és un assoliment no ha-
ver-los hagut d’apujar. S’hi continua treballant. 
Altres objectius assolits són l’arribada de la fibra 
òptica i s’està avançant en el  desenvolupament 
del polígon del Pla de Llongafollia. S’han fet actu-
acions de millora de camins i punts emblemàtics 
de valor cultural, històric i natural: Castell d’Hosto-
les i Ruta 22 i aviat es millorarà l’accessibilitat al po-
ble ampliant el pont del Centre. Addicionalment, 
s’ha acabat la fase del pou de l’aigua de Sant Iscle 
i s’han reordenat les parades d’autobusos. 
Estem treballant per crear nous espais per compen-
sar la pèrdua de sales de l’antic Hotel d’Entitats,  des-
apareguts per la creació del geriàtric. També s’han 
portat a terme actuacions i convenis que no cons-
taven al programa del grup Units, però que aporta-
ran valor afegit al poble i als vilatans: l’establiment 
de l’ONG Sèlvans al nostre municipi i la gestió dels 
gorgs del Brugent en el seu pas pel municipi. 
Com a grup polític, fins a data d’avui, ens hem 
mantingut fidels al programa electoral que Units 
per STF-ERC va presentar a les municipals de 2019 i 
hem aconseguit gran part dels seus objectius. Tan-
mateix, en el compromís entre els diferents par-
tits que conformen el marc parlamentari del nos-
tre municipi, no estem sent capaços de treballar 
conjuntament amb allò que ens afecta per igual, 
doncs, ens vam comprometre a enfortir els lligams, 
el respecte i l’empatia, per tal de trobar un recor-
regut més sòlid per cercar el bé comú de la pobla-
ció de Sant Feliu, evitant fer partidismes d’aquelles 
qüestions que no tenen ideologia.
I per acabar amb un missatge positiu, des d’aquí 
voldríem fer arribar un molt sentit agraïment a to-
tes aquelles persones que estan treballant per al 
poble i amb el poble, independentment del color 
polític de les seves conviccions. Estem en una èpo-
ca difícil per a tots, i la incertesa del present i del 
futur només serà  millor amb l’esforç comú. 
Us desitgem a tot@s un molt bon estiu!

Units per Sant Feliu-ERC AM
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Grups municipals

GRUP MUNICIPAL JUNTS per CATALUNYA – Sant Feliu de Pallerols
 

PRIVATITZACIÓ DE SERVEIS, PÈRDUA DE CONTROL I DE DEMOCRÀCIA
LA DEGRADACIÓ DELS NOSTRES SERVEIS PÚBLICS ÉS LA DEGRADACIÓ DEL FUTUR DEL 
NOSTRE POBLE

uns serveis per al nostre poble des del mateix mu-
nicipi és molt millor que no pas que ens els gestioni 
una empresa forana, s’estructuren i es fan els ser-
veis coneixent les necessitats reals i, s’aconsegueix 
donar un plus de qualitat que no es dona quan es 
generalitza tot plegat des d’una empresa privada. 
Precisament, aquest és un dels avantatges de viure 
en pobles petits, es pot cuidar el detall i les perso-
nes.

Per això, estem totalment en contra de la privatit-
zació dels serveis municipals, ja que suposa una 
pèrdua de control sobre aquests serveis, i un aug-
ment del preu d’aquests per afavorir els beneficis 
de les empreses privades que els gestionen. És una 
decisió molt rellevant que hipoteca el futur del po-
ble de forma irreversible. LA DEGRADACIÓ DELS 
NOSTRES SERVEIS PÚBLICS ÉS LA DEGRADACIÓ 
DEL NOSTRE POBLE.

No menys important és la percepció de la pèrdua 
de democràcia: han negat a un col·lectiu el dret a la 
consulta popular del que en el seu programa elec-
toral se n’omplien la boca (sigui o no sigui vincu-
lant); retirades de pancartes reivindicatives, deixar 
sense un lloc físic de reunió els grups de l’oposició 
(tenim dret a un lloc), ocultació d’informació, falta 
de transparència, silenci administratiu...

Cada vegada ens sentim més indignats, i tenim la 
necessitat i l’obligació de fer-vos-en cinc cèntims 
de la manera d’actuar d’aquest equip de govern 
escollit democràticament, però que actua de for-
ma impositiva i poc transparent. Analitzeu les situ-
acions explicades i jutgeu.

Aprofitem per informar-vos que el Sr. David Or-
tiz Vila va deixar el seu càrrec de regidor a l’ajun-
tament després de trobar-se amb entrebancs de 
l’equip de govern per poder participar en la gestió 
municipal. Des del nostre grup li agraïm l’interès 
demostrat i la voluntat manifestada.

Al seu lloc ha pres possessió del càrrec en Nil Port 
Bosch, que coneixeu bé per la seva iniciativa, treball 
i implicació amb els temes de Sant Feliu. Està il·lusi-
onat en formar part d’aquest engranatge al servei 
de les persones que formen el nostre poble. Et do-
nem la benvinguda!!

JUNTS PER SANT FELIU
Sant Feliu de Pallerols

Després de molt de temps de te-
nir un control del què mengen els 
nostres nens/es, d’una compra de 

proximitat a les botigues del poble, d’uns treballa-
dors sota el paraigua de l’Ajuntament, de ser l’en-
veja dels altres menjadors escolars de la comarca..., 
ara l’equip de govern ha decidit passar la gestió 
al Consell Comarcal, només perquè s’ha de fer un 
concurs públic per a la contractació de subminis-
trament dels productes i aliments del menjador, 
argumentant que no tenen l’estructura suficient 
per fer-ho. Com? Un Ajuntament no té la infraes-
tructura per fer un concurs públic? O és que es vo-
len treure feina i maldecaps de sobre, afavorint els 
seus interessos en detriment dels nostres nens/es, 
dels treballadors/res i dels proveïdors del menjador, 
la majoria botigues del poble?

La manera en què s’ha tractat aquesta problemà-
tica ha estat molt poc curosa i respectuosa amb 
l’opinió dels col·lectius afectats. S’ha convocat una 
única reunió amb l’AMPA en la qual no s’ha escol-
tat o tingut en compte l’oposició d’aquesta associ-
ació, la que representa tots els pares de l’escola. Ser 
democràtic no és convocar reunions per informar 
de decisions preses, cal fer reunions per escoltar els 
interlocutors i procurar prendre les millors decisi-
ons per a tots. Cal recollir opinions i consensuar es-
tratègies amb els col·lectius implicats i no convocar 
als pares de l’Escola a una reunió informativa per 
informar de decisions presses unilateralment i sen-
se escoltar-los.

El més greu és que aquest no és l’únic servei que 
estem perdent... Tots recordareu els vostres fills, 
nets o vosaltres mateixos aprenent a nedar gràci-
es al curset de natació organitzat per l’ajuntament 
des de fa anys. En la modificació de les ordenances 
de l’any 2021 vam veure com se suprimia el preu 
públic del servei de natació. Això vol dir que no 
es podrà organitzar aquest servei des de l’ajunta-
ment, s’haurà de contractar una empresa privada 
perquè en faci la gestió.

L’altre servei que està en perill és el de l’aigua, 
l’equip de govern ja han tingut converses amb em-
preses de gestió de subministrament per privatit-
zar-ho, i ens temem que cada vegada s’aniran ex-
ternalitzant més serveis.

Gràcies a la salut democràtica i a la dedicació i tre-
ball de molta gent que ha anat passant per l’ajun-
tament durant anys, s’han aconseguit uns serveis 
de molta qualitat que molts pobles voldrien i ara 
HO VOLEN PRIVATITZAR... Està clar que gestionar 
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Soc en Salvador Vilalta i Casas, nou re-
gidor del grup Demòcrates per Sant 
Feliu, en substitució del nostre regidor 
i exalcalde, el Sr. Joan Casas i Carreras, 
el qual ho ha donat tot pel nostre po-

ble i ha decidit que ja era hora de deixar-ho.
Des del nostre grup, li desitgem molta sort en 
aquesta nova etapa i prometem seguir les seves 
passes, el seu tarannà i la seva bona feina, fent una 
oposició ferma i responsable, mirant sempre pel 
bé del poble, i procurant que les coses es facin mi-
rant pel bé de la gent, dient tot allò que ens sembli 
millor, i criticant tot allò que ens sembli malament, 
proposant coses que siguin pel benestar dels nos-
tres convilatans fent oposició ferma, i sense que 
ningú tingui cap dubte de què volem pel nostre 
poble.

No estem d’acord amb les maneres ni les formes 
que està portant l’equip de govern actual, total-
ment autoritàries i arbitràries. El nostre desig és 
que canviïn, encara que creiem que no ho faran.
Nosaltres seguirem fent oposició ferma, intentant 
que les coses siguin pel benestar de tothom, i que 
les actituds i fets, es corresponguin amb el millor 
per a tots nosaltres, procurant que les coses es fa-
cin segons les normes, sense que ningú se les salti 
perquè es pensi que governant es pot fer qualsevol 
cosa, sense donar explicacions a ningú.
Creiem que l’equip de govern ha de millorar molt 
les formes i la manera de fer. Algunes de les deci-
sions que han pres, van en sentit contrari del que 
estipula la lògica de governar.
Governar vol dir ser més escrupolós que ningú, 
i sobretot donar exemple de les decisions que es 
prenen, tenint sempre el màxim respecte per fer 
les coses el millor possible, i com que no s’han pres 
algunes d’aquestes decisions de la millor manera, 
demanem a l’equip de govern que reflexioni i assu-
meixi el “mea culpa” i sàpiga rectificar.
Com a oposició tenim el deure de fiscalitzar l’equip 
de govern, i mirar que les coses es facin bé. El que 
no pot ser és que es tregui una pancarta d’una casa 
particular, sense que se li demani al propietari. Tot 
perquè aquesta pancarta demana la dimissió d’un 
regidor.
Esperem que l’equip de govern doni les explicaci-
ons oportunes i demani disculpes per a una actua-
ció que no es correspon amb les mínimes maneres 
de fer.
Tot apunta que els projectes ja iniciats per l’antic 
equip de govern, se’ls ha fet una creu i no se’n vol 
ni sentir a parlar, com és el museu de la faràndula o 
la carretera de la Salut, passant pel riu Brugent, els 
quals hi han renunciat.
La veritat és que no entenem aquesta postura, 
quan tots dos casos hi havia compromisos de les 
administracions per finançar-ho. Però no es vol fer 
de cap manera És una llàstima, perquè molts espe-
rem que les coses canviïn algun dia.
Venen temps difícils i de màxima exigència per a 
tots. Esperem que el govern municipal sàpiga estar 
a l’alçada de les circumstàncies i no es deixi a ningú 
enrere.
Sabem que és complicat i els reptes són molt grans, 
però tots hem de posar-hi tot el que puguem i més, 
per nosaltres no quedarà.
Treballarem perquè així sigui, si teniu dubtes o sug-
geriments, estarem sempre a la vostra disposició.

Grup Demòcrates per Sant Feliu.

GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATES 
PER SANT FELIU

Per un Ajuntament plural

En el Ple del passat 14 de desembre de 2020, 
vaig presentar la meva renúncia com a regidor 
de l’Ajuntament. Els resultats de les eleccions 
municipals de maig de 2019 varen ser de 436 
vots per l’equip de govern actual i de 420 vots 
pels altres dos grups polítics que estan a l’oposi-
ció. Una diferència de 16 vots. Al meu entendre 
una lectura diferent d’aquests resultats podria 
haver facilitat que els regidors a l’oposició po-
guéssim participar d’alguna manera en la ges-
tió municipal sense comprometre les decisions 
de l’equip de govern. Malauradament, la realitat 
ha estat una altra. Hem estat sistemàticament 
deixats de banda i ignorats, sense que cap de 
les propostes o aportacions fetes en el trans-
curs dels plens hagin estat tingudes en comp-
te. Personalment em costa d’entendre que es 
malmetin d’aquesta manera la il·lusió personal 
i la capacitat professional dels ciutadans que en 
un moment concret fem un pas endavant per 
poder participar en la gestió municipal. Sense 
gens d’interès a ser part de les confrontacions 
que de fa massa temps condicionen l’Ajunta-
ment i havent-hi formalitzat la meva renúncia, 
només voldria que propers consistoris tingues-
sin en compte aquests arguments. 

David Ortiz. Exregidor per JuntsxCat
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CAMÍ DE PESSEBRES 2020 
Itinerari pel poble  

El 2020 es va acabar amb un desembre sense la 
tradicional Fira de Santa Llúcia que amb molta em-
penta s’havia revitalitzat: no hi va haver bestiar, ni 
maquinària agrícola, tampoc parades d’artesania 
al Firal, ni tast Gastronòmic, ni pessebres al Roser... 
La tradicional mostra de pessebres va prendre un 
nou format que de ben segur que “ha arribat per 
quedar-se”,  per tirar d’una frase que ve de bracet 
amb alguns dels canvis que ha portat la pandèmia. 

L’itinerari pel poble ha fet visibles indrets que te-
níem oblidats, l’embarcador- per exemple- i ha 
fet visibles llocs emblemàtics com la Plaça, el Firal, 
Sant Sebastià o el carrer dels Valls, per citar-ne al-
guns. També ha impulsat la participació comuni-
tària en un projecte de tots i per a tothom. Les 22 
instal·lacions van  mostrar l’obra de pessebristes, 
d’artistes o simplement de colles o grups de perso-
nes que treballant en col·laboració han demostrar 
el poder creatiu que tots tenim amagat. 
Sens dubte ha estat una bona iniciativa, aplaudida 
i valorada per tothom. 

Activitats

Mostra de les diferents instal·lacions del camí de pessebres 2020.



27

UN NADAL AMB DESITJOS DES DEL COR PER A LA MARATÓ DE TV3

ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 2021

Aquest 14 de febrer es van dur a terme les eleccions 
al Parlament de Catalunya, després que el TSJC in-
habilités al MHP Quim Torra. La participació en el 
nostre poble, tot i ser molt elevada (71,39 %), va bai-
xar quasi vint punts respecte a les anteriors elec-
cions, -el 2017- que va ser la més elevada des de la 
transició democràtica, amb més d’un 90 % de vots 
emesos. És molt probable que aquesta baixada 
sigui deguda a la por per contagis de Covid, però 
també per cert desencís amb la política, i encara 
més degut a la mala maror entre socis de govern. 
La candidatura més votada va ser JxCat, amb un 
40 % del vot total, seguit per ERC amb el 28,16 % 
dels vots. La CUP va ser el tercer partit més votat, 
amb un 14,29 %, i va ser el partit que més va créixer 
respecte a les eleccions del 2017, ja que va dupli-
car els seus vots. Com ja és característic del nostre 
poble, els partits independentistes van treure un 
percentatge molt elevat de vots, essent aquests un 
82,42 % de la quantitat de vots emesos, una majoria 
incontestable. De la resta de partits, el PSC-PSOE 
es va quedar en la quarta posició, aconseguint un 
6,32 % de tots els vots emesos, el PDeCAT va acon-
seguir-ne un 3,16 %, ECP-PEC un 2,75 %, i el PP, VOX 
i Cs en un quasi triple empat a la cua. 

Xavier Roura

Els CORS SOLIDARIS del Camí de Pessebres i 
L’ESPECTACLE DE MÀGIA A CÀRREC DEL MAG 
NANI, que es va fer el diumenge 20 de desembre 
a la Sala de Ca les Hermanes, varen aconseguir un 
total de 1.002 €. Quantitat que es va ingressar ín-
tegrament al compte de la Marató de TV3, aquest 
any dedicada a la Covid-19.

II CONCERT DE NADAL

Amb les mesures anticovid recomanades hi hagué, 
el divendres 18 de desembre passat, un Concert de 
Nadal al nostre temple parroquial. Es presentava 
l’actuació dels figuerencs Carles Coll pare i Carles 
Coll fill, al piano i violoncel respectivament, amb 
un recitat poètic de temes nadalencs a càrrec de la 
rapsoda Maria Rosa Oliveras, de Castelló d’Empúri-
es. Una d’aquelles mesures recomana respectar les 
distàncies entre persones. I doncs, respectant-ne 
les distàncies, podem dir que hi hagué ple de pú-
blic assistent al concert. 
Seguint una tradició europea que tendeix a inter-
pretar valsos de la família Strauss en els concerts 
nadalencs, amb valsos de Strauss començaren 
l’actuació els dos músics. Oferiren després algunes 
peces clàssiques de volada (Debussy, Saint-Saëns, 
Xostakòvitx, Mozart…) per dedicar tota la segona 
part a la cançó popular nadalenca.
Va resultar un concert digne, d’alta qualitat i emo-
tiu, en la línia del bon pianista i director d’orquestra 
Carles Coll. Enllà de la música, reivindicà amb gran 
convenciment la cançó popular “El cant dels ocells” 
com a cançó nadalenca, “ara que s’estén una es-
trambòtica moda d’interpretar aquest tema en en-
terraments i funerals” – va dir Carles Coll. 

Josep Valls

El Mag Nani en un moment de l’espectacle.
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SORTIDES MATINALS 

Seguint la bona acollida que va tenir la primera sor-
tida al Mirador de les Tres Creus, s’han dut a terme 
tres sortides matinals més amb una excel·lent  as-
sistència de caminadors i caminadores de totes les 
edats. L’organització per part de l’Ajuntament ha 
comptat amb la col·laboració de Joaquim Pous que 
ha dissenyat les rutes i ha estat un guia excel·lent. 
Aquesta és una activitat que fa pinya i que podria 
ser l’embrió d’un futur centre excursionista local.

Castell de Sant Iscle. Participants en la sortida Capçalera de la 
Vall de Sant Iscle. Foto: Joan Bussé

Inici sortida La Ruta dels Masos ( Part 1) – desembre 2020

PEL MARÇ, PESCA TEATRE:  
KILÒMETRES DE MARILIA 
SEMPER I MERITXELL YANES

La setmana del Dia Internacional de la Dona es va 
representar a Ca les Hermanes l’obra de teatre Kilò-
metres. És la història de quatre camins que s’unei-

xen en un punt i del particular viatge d’una família 
que podria ser la de qualsevol de nosaltres. Merit-
xell Yanes, la Meri, amb la seva pròpia veu, amb un 
joc de maletes i sabates recorre amb gran subtilesa 
les passes de la seva família al llarg dels anys. Unes 
passes que arrenquen dels dietaris que el seu avi 
patern i l’àvia materna havien deixat escrites i que 
són les memòries d’una generació que,  essent jo-
ves,  els va tocar de viure una guerra que va capgi-
rar les seves vides.

UN ABRIL CULTURAL: 
BOMBOLLA SEGURA i LA NENA 
DELS PARDALS
 
La setmana abans de Sant Jordi arriba a Sant Feliu 
un node de l’ona expansiva del FESTIVAL SISMÒ-
GRAF. Bombolla segura de Carles Marigó i Jaume 
Sangrà és una reflexió sobre les pors i les incerteses 
del moment que ens ha tocat viure a través de la 
dansa. Un espectacle commovedor!

Actuació del node del Sismògraf a Ca les Hermanes

I per celebrar Sant Jordi 2021, contes a la Bibliote-
ca Josep M. de Garganta i La nena dels pardals de 
la companyia Teatre al Detall a partir del conte de 
Sara Pennypacker. Un excel·lent espectacle musi-
cal basat en fets reals sobre la llibertat i la valentia 
dels petits herois quotidians com la Ming Li, la pro-
tagonista, i sobre el respecte a la vida i la saviesa 
innata dels nens.

Meritxell Yanes en un moment de l’espectacle Moment de l’espectacle La nena dels pardals

Activitats
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LET’S CLEAN UP EUROPE 
NETEGEM SANT FELIU 

El cap de setmana del 8 i 9 de maig unes 25 perso-
nes voluntàries, entre les quals un bon nombre de 
menors acollits al centre d’emergència del Mas Coll 
de Dalt de Sant Iscle, van participar en l’acció Let’s 
Clean up Europe organitzada pel Consell Local 
per la República de Sant Feliu i promoguda des de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 
Aquesta acció, comuna a tot Europa, vol conscien-
ciar sobre la quantitat de residus que llencem de 
forma incontrolada a la natura i promoure accions 
de sensibilització a través de la recollida d’aquests 
residus abocats il·legalment als boscos, marges de 
rius, platges...
Es va netejar la llera del riu Brugent des del Pas 
d’en Nyeua, fins al gorg de la Mola passant pel nucli 
urbà de Sant Feliu. També es va resseguir part de 
la riera del Bastons. Entre els dos dies, es van reco-
llir uns 92 kg de residus aproximadament: plàstics 
i llaunes (la majoria), cartons, ferros, filferros, trossos 
de ceràmica i ampolles de vidre.
La lluita ecològica i sostenible és avui una de les 
màximes prioritats de la nostra societat

FESTA MAJOR 2021
LA LLUM AL FINAL DEL TÚNEL

Salvant distàncies i amb aforament limitat hem 
pogut celebrar la Festa Major 2021. De ganes no 
ens en faltaven i, malgrat que el format ha estat 
reduït, podem dir que el balanç ha estat del tot po-
sitiu. El poble i els balcons s’han engalanat per fer 
reviure l’esperit festiu i el temps ha acompanyat, 
malgrat la negror d’un cel amenaçador. La Comis-
sió de Festes, la Brigada Municipal, la Comissió de 
Cultura de l’Ajuntament i tot un seguit de col·labo-
radors ha treballat de valent per fer realitat el que fa 
un temps vèiem impossible. 
Mai hauríem pensat que el concert de Di-Versio-
nes, asseguts i amb mascareta, ens hauria resultat 
una experiència tan gratificant, tampoc ens ima-
ginàvem veure ballar els Cavallets, els Gegants i la 
Mulassa al parc del Soler ni escoltar sardanes sense 
ballar-les. Hem trobat a faltar la xurreria i les atrac-
cions – alguns més que d’altres-  però no ha faltat 
ambient a la Fraterneta ni càntics animant la con-
currència. Els focs artificials des del teulat de Ca les 
Hermanes tancaven una Festa Major que ha estat 
una bona ocasió per a l’optimisme com ens deia 
Oriol Bulbena al pregó en què ens desitjava una 
festa amb molta ciència: “Amb molta química en-
tre nosaltres, amb molta física per aguantar el rit-
me i amb moltes matemàtiques per anar sumant 
les hores de gaudi”.

Participants de l’acció el dissabte dia 8

Participants voluntaris del centre d’emergència del Mas Coll de 
Dalt de Sant Iscle el diumenge dia 9

Ballada dels Cavallets, Gegants i Mulassa a la plaça del Soler 
amb reserva prèvia i aforament limitat

Actuació de l’Orquestra Di-versiones amb aforament limitat i 
mesures Covid-19 a la sessió de les 7 de la tarda
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Biblioteca

Sabeu que...

1  EL LLIBRE MÉS LLEGIT l’any 2020 a la nostra bi-
blioteca va ser EL LATIDO  DE LA TIERRA de Luz 
Gabàs  seguit de LA MEMÒRIA DE L’AIGUA Montse 
Barderi. APRENDRE A PARLAR AMB LES PLANTES 
de Marta Orriols. LA CARA NORTE DEL CORAZÓN 
de Dolores Redondo TERRA ALTA de Javier Cercas. 
EL FAR de  M. Carme Roca. EL FIBLÓ de Sílvia Soler 
i LA SOSPITA de Fiona Barton
I el DVD més vist: LOS HERMANOS SISTERS del 
Director Jacques Audiard

2  Que la MONTSE BASTONS GARCIA, va regalar a 
la biblioteca el seu últim llibre de poesia “FANTASIANT”. 
Felicitats Montse!

3   ES VAREN EXPOSAR ELS LLIBRES PER A LA 
COEDUCACIÓ. Llibres que  poden ajudar a formar 

els infants en matèria d’IGUALTAT. 
COEDUCAR és promoure les rela-
cions igualitàries i 
buscar trencar amb 
les jerarquies socials 
establertes. Una eina 
bàsica per construir 

un nou model de ciutadania que 
possibiliti la participació i el desen-
volupament de TOTES les persones. 

4  S’HAN POGUT REINICIAR LES VISITES A LA BI-
BLIOTECA AMB ELS NENS I NENES DE L’ESCOLA 
BRESSOL. 
Quan més aviat s’iniciïn en aquest món extraordi-
nari de la imaginació i dels contes..., més aviat esti-
maran els llibres!

Una biblioteca és com una segona casa per a les persones que llegeixen 
llibres. A la biblioteca hi ha tots els llibres i pots llegir-los gratuïtament. 
Dins d’una biblioteca es cura la ignorància, els llibres són per a la ment 
com les tiretes per a les ferides. Les biblioteques són tan importants que 
haurien d’estar per tot arreu, com les farmàcies.

Glòria Fuertes. Bibliotecària i poeta

5  I... el dia 22 d’abril, vigília de Sant Jordi 2021, des-
prés de molts dies sense cap activitat a la biblioteca, 
els infants de la població varen gaudir dels CONTES 
MUSICATS I TALLER D’IMATS!! I VA ESTAR GENIAL!! 
A l’aire lliure amb 54 persones inscrites! Quina il·lu-
sió... Ah! i  tothom en va sortir molt content. 
Va anar a càrrec de la Companyia La Sal d’Olot.

6  SETMANA DE LA NATURA (del 24 de maig al 
5 de juny de 2021)
Com cada any la biblioteca participa de la Setmana 
de la Natura durant la qual diferents associacions, 
fundacions, escoles, etc. organitzen activitats per 
a la conservació de la natura arreu de Catalunya. 
Nosaltres hem organitzat dues activitats. El tema 
d’aquest any per a les biblioteques és LA IMPOR-
TÀNCIA DELS POL·LINITZADORS. 
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Hem preparat un petit aparador amb 
llibres de la biblioteca relacionats amb 
aquest tema. Tema essencial per a la 
preservació dels ecosistemes naturals 
i agrícoles en tot el món. Molt de res-
pecte per aquests éssers vius petitons 
– els insectes- (són els principals pol·li-

nitzadors) fonamentals en la producció d’aliments. 
I... es troben amenaçats!! 
Amb el suport del PNZVG el dimecres 26 de maig 
vàrem gaudir de CONTES DE BESTIOLES I TALLER 
D’ESTAMPACIÓ a càrrec de la Companyia La Sal 
d’Olot. Novament els nens i nenes  s’ho varen pas-
sar superbé amb els contes d’unes bestioles amb 
gran personalitat. I per acabar... una activitat molt 
creativa: estampar els animalons dels contes, o no, 
en unes carpetes individuals que quedaren ma-
quíssimes! 

7  DELS MOLTS LLIBRES NOUS D’AQUESTS ÚL-
TIMS MESOS  DESTACAR-VOS:

- PARA LOS MIOS. Juanjo Sáez
Llibre il·lustrat que ex-
plica de forma autobi-
ogràfica el procés de 
dol per la mort dels 
éssers estimats amb 
reflexions directes i sin-
ceres sobre experiènci-
es reals i tan humanes 

que segur tothom ens hi sentirem identificats en 
cada pàgina, en alguna o en moltes,  perquè de fet, 
ens explica com és la vida: un cúmul d’emocions 
i sentiments que es tradueixen en dolor, felicitat, 
gratitud,...
El text va acompanyat per uns dibuixos tan expres-
sius que de vegades semblen vius. 
“Si han tenido una família que te ha querido, el 
resto da igual” Juanjo Sáez. 

- SI NO TE GUSTA LEER, NO 
ES CULPA TUYA. ¿Leer o no 
leer? Ese es mi problema. 
Jimmy Liao.
Reflexió enginyosa i irònica 
sobre el canvi que viu el món 
de la literatura: el desamor 
cap a la lectura i el declivi de 

les petites llibreries.... però alhora també és un ho-
menatge a la literatura i als llibres.

- CRÈIXER AMB VALENTIA. Cristi-
na Gutiérrez Lestón 
Mètode per educar infants i joves 
forts, autònoms i lliures de pors. 
La seva lectura ajuda a entrenar 
les criatures per afrontar reptes de 
futur, fugint de la sobreprotecció i 
donant-los eines per ser valents. 

- ESTIMA EL TEU COS. 
Jessica Sanders. Il·lustrat 
per Carol Rossetti.
Àlbum il·lustrat per a totes 
les edats. Sinopsi: El meu 
cos és fort. El meu cos pot 
fer coses increïbles. El meu 
cos és meu. La llibertat és 
estimar el teu cos amb to-
tes les seves ‘imperfeccions’ 
i ser una perfecta imperfec-
ta! Estimar el teu cos t’enco-
ratja a admirar i celebrar el teu cos per totes les 
coses increïbles que pot fer, i t’ajuda a veure que 
ets molt més que el teu cos!

i... SI VENIU A LA BIBLIOTECA TROBAREU TOTA 
LA RESTA DE NOVETATS EN NOVEL·LA I EN LES 
DIVERSES MATÈRIES. 

8  In memoriam JOAN MARGARIT (1938-2021), 
arquitecte, catedràtic i poeta reconegut i popular. 

IDENTITAT
Què fer de les paraules al final?

Si vull trobar què sóc no puc buscar
més que en dos llocs: la infància i ara que sóc vell.

És on la meva nit és neta i freda
com els principis lògics. La resta de la vida

és la confusió de tot el que no he entès,
els tediosos dubtes sexuals,

els inútils llampecs d’intel·ligència.
Convisc amb la tristesa i la felicitat,

veïnes implacables. Ja s’acosta
la meva veritat, duríssima i senzilla.

Com els trens que a la infància,
jugant en les andanes, em passaven a frec.

Del llibre Des d’on tornar a estimar (2015)

MARGARIDA SERRA FRIGOLA
Directora de la biblioteca
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EL MAS TORRA I LA VALL 
D’HOSTOLES de Josep Ma 
Aymerich i Baqués. Bookprint 
Digital S.A., L’Hospitalet de 
Llobregat, 2020

És indiscutible que “la 
Torra” forma part de 
l’imaginari de molts 
santfeliuencs i aquest 
llibre és de ben segur 
una lectura recoma-
nable per aprofundir 
en el mas i la seva 
persistència al llarg 
de la història de la 
vall.  Com es diu a 
la Introducció, el 
llibre pretén “po-
sar a l’abast del 
lector com era el 
dia a dia de la Vall 
d’Hostoles, dels 
masos i la gent 
que hi vivia”. 
El Mas Torra disposa d’un LLIBRE D’ESCRIPTURES 
que conté 521 documents, entre els quals hi ha 
també 134 pergamins, organitzats segons la tipo-
logia: arrendaments, capítols matrimonials, do-
nacions o heretaments... que és la font principal 
d’aquest llibre i que ha permès a l’autor poder 
confeccionar l’arbre genealògic de la família que 
es remunta al s.XIII amb Geral Torra casat amb 
Guillermina fins als nostres dies amb Concepció 
Torra.
Aquesta edició es pot consultar a la biblioteca 
Josep Ma de Garganta. 

Publicacions

CAMPANES I CAMPANARS DE 
LA GARROTXA de Xavier Pallàs 
Mariani. Bassegoda Edicions, Olot, 
2019

Aquesta obra suposa la culminació d’anys de do-
cumentació i recerca del músic olotí Xavier Pallàs. 
Gràcies a la Beca de Ciències Socials i Humanes 
Ernest Lluch 2015, ha pogut materialitzar la seva 
tasca en un exhaustiu catàleg de tots els campa-

nars i campanes de la 
comarca. Amb una es-
crupolosa metodologia, 
el treball inclou una 
fitxa tècnica de cada 
campana (i campanar) 
de la comarca, descri-
vint-hi l’epigrafia, data-
ció, toc, acústica, ma-
terials, tècnica i sons. 
Així mateix, la part in-
troductòria inclou un 
breu tractat de cam-
panologia i una expo-
sició de tots aquells 
elements ‒materials i 

culturals‒ que giren entorn de les campanes, a 
més a més d’una exhaustiva documentació de les 
nissagues de fonedors de la Garrotxa. 
Al llibre, evidentment, hi trobem documentats els 
campanars i campanes ‒existents o desaparegu-
des‒ de la nostra vila. És així com, a través d’aquesta 
lectura, podem conèixer el context, la naturalesa i la 
sonoritat de les nostres oblidades campanes. És, al 
final, l’objectiu del llibre: valorar aquests elements 
del nostre patrimoni, que han estat “observadores 
i protagonistes de la vida i dels esdeveniments dels 
nostres pobles durant segles”. 

Pau Font

En el número 27 de la revista “Les Garrotxes” (primavera-estiu) 
hi trobem un ampli dossier dedicat a l’estiueig a les nostres co-
marques on descobrim els lligams que van unir Sant Feliu de 
Pallerols amb un notori estol de pintors. L’article “Descans amb 
cavallet i pinzells” de Josep Valls explica com aquests pintors, la 
major part dels quals s’hostatjaven a la Fonda Finet, es van sentir 
atrets per la bellesa natural de l’indret i pel tarannà de la seva 
gent per establir-hi un taller a l’aire lliure. 
També hi podem trobar el text “Espai de repòs i devoció” d’Eva 
Güibas sobre diferents santuaris, entre els quals hi ha la Salut.
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Escoles

ESCOLA BRESSOL

JUGAR: Jugar és un moment de gaudi, de felici-
tat , de font de plaer, de llibertat, d’espontaneïtat...

EL JOC és un dret reconegut a la convenció so-
bre els Drets de l’Infant (Nacions Unides, 1989),  
és l’activitat per excel·lència de la infància i és la 
manera com  aprenen. Per això és un dels punts 
més importants del projecte educatiu de l’esco-
la bressol “Petits Pescallunes”: L’escola ofereix 

PROJECTE INTERDISCIPLINARI 
“EL NOSTRE POBLE”

El passat dilluns 15 de març i fins al divendres 26 
de març tota l’escola vam realitzar el projecte in-
terdisciplinari “El nostre poble”. Durant aquestes 
dues setmanes tots els nostres alumnes i docents 
van fer activitats relacionades amb el nostre poble 
integrant totes les àrees del currículum.
Per nivells es van programar activitats dins l’aula 
i també fora del centre escolar.
Es van realitzar sortides per conèixer el nostre en-
torn, la fauna i la flora de Sant Feliu de Pallerols, els 
carrers, monuments...
Educació infantil va visitar la granja de pollastres 
d’un company d’aula, en Dylan i la granja de va-
ques i vedells d’en Nil Port. 
L’alumnat de 1r, 2n i 3r van visitar la faràndula, van 
recórrer els carrers amb imatges de cases de com 
eren antigament, per tal de trobar-les com són en 
l’actualitat. També van representar obres de teatre 
relacionades amb les llegendes populars del poble.
L’alumnat de 4t van descobrir els ocells que habi-
ten al nostre poble acompanyats d’en Nani. Van 
anar a visitar el Molí de la Conqueta on en Carles 
Noguereda i en Carles Font els van explicar quina 
era la funció del molí antigament. L’alumnat de 5è 
i 6è van visitar el dipòsit d’aigua on en Joan Duran, 
els va explicar el seu funcionament. També van 
visitar l’exposició “Una literatura pròpia, dones es-
criptores” guiats per la Laura Masdeu i van visitar l’Ajun-

tament acompanyats 
del regidor d’Educació 
Enric Colom i l’alcalde 
Artur Colomer, el qual 
van entrevistar.
La Catalina va realitzar 
unes xerrades a l’aire 
lliure als alumnes de 
4t, 5è i 6è per tal d’ex-
plicar la seva vida per-
sonal i laboral com a 
dona científica.
També es van realitzar les activitats que van prepa-
rar els alumnes de 3r ESO de l’Institut Castell d’Es-
tela, que participen en el projecte d’impuls dels 
Serveis Comunitaris en coordinació amb l’escola. 
Els volem agrair les propostes que ens van facilitar, 
ja que van ajudar a complementar el nostre projec-
te i vam poder gaudir de vídeos explicatius, memo-
ris, activitats de plàstica i d’una gimcana d’orien-
tació per conèixer indrets emblemàtics del nostre 
poble. Esperem que el curs 2021-2022 la pandèmia 
permeti que puguin tornar al centre a realitzar les 
seves pràctiques presencialment.
Van ser uns dies diferents, que ens van permetre 
aprendre i gaudir de molts aspectes del nostre po-
ble. Des del centre volem donar les gràcies a totes 
aquelles persones que desinteressadament van 
participar del projecte “El nostre poble” i van com-
partir amb nosaltres els seus coneixements i 
experiències.
       
Escola Rocalba

moltes oportunitats de joc i d’aprenentatge. Els 
materials que oferim fomenten la creativitat, la 
capacitat de crear, de descobrir i d’elaborar co-
neixements i aprenentatges essencials. 

EL JOC LLIURE permet que l’infant realitzi un 
projecte començant per tenir una idea i llavors 
desplega totes les seves capacitats que té en 
aquell moment per executar-la. Organitza el seu 
propi joc, es fa preguntes, hipòtesis i troba les se-
ves pròpies respostes.

“TOTS ELS APRENENTATGES MÉS IMPORTANTS DE LA VIDA ES FAN JUGANT” 
Francesco Tonucci
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CAVALCADA DE REIS 2021

Com cada any ens reunim i comencen els prepara-
tius per la cavalcada: els detalls,  on ho farem,  com... 
Però aquest any, el “bitxu” no ens ho posa fàcil. Res 
de reunir molta gent, no us toqueu, etc., etc. Sabeu 
qui ens ho posa fàcil? Els nostres joves. Sí, ells res-
ponent a tot amb rapidesa, dient que sí a tot el que 
proposem!! Carrosses, anar a les cases, penjar ban-
deroles, adornar el Firal quan ha calgut i fer aquest 
any la cavalcada més llarga i més lluïda malgrat tot. 
Per això és a ells a qui volem donar les gràcies des 
de l’Agrupació Miralluna.
A ells i a tota la gent que ens ajuda i col·labora.
Gràcies.

Agrupaciò Miralluna

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES NIANT

L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES NIANT neix de la mà 
d’un grup de famílies del poble amb l’objectiu de 
crear un espai de trobada i comunitat autogestio-
nat per les mateixes famílies per tal d’atendre les 
diverses demandes socials d’aquest col·lectiu, com 
l’organització d’activitats adreçades a les famílies 
(culturals, lúdiques, de natura, etc) o la vehiculació 
de les demandes socials i necessitats  dels infants 
i les famílies del poble cap als organismes públics.
NIANT també vol ser un espai de trobada i relació 
per crear teixit social i comunitat al nostre poble.

Els objectius de l’Associació Niant són:
- Crear teixit social i comunitat.
- Crear comunitat entre les famílies del poble mit-
jançant l’organització d’activitats lúdiques, cultu-
res, naturals...
- Recollir i vehicular les demandes socials de les fa-
mílies als organismes públics.

Entitats i associacions

SS.MM Els Reis Mags d’Orient al Firal acompanyats dels seus 
patges - 5 de gener de 2021

- Generar un espai de trobada i relació on es pu-
guin realitzar diverses activitats per les famílies.
- Col·laborar amb altres entitats del poble en l’orga-
nització d’activitats, etc.
- Col·laborar i crear sinergies amb altres associaci-
ons familiars de la Garrotxa.
Les activitats que es duran a terme són les se-
güents:
- Activitats culturals (tallers, concerts, teatre, conta 
contes, exposicions, etc.)
- Activitats naturals (sortides a la natura, descober-
ta de l’entorn, educació ambiental)
- Activitats lúdiques (celebracions, dinars populars, 
jocs en família, etc.)
- Espais de trobada (grup de criança, grup de joves, 
etc.)
- Xerrades (per a pares i per a infants sobre temes 
d’interès de les famílies: criança, sexualitat, límits, 
etc.)
- Reunions periòdiques dirigides a les famílies del 
poble.
- Intercanvi de coneixements.

En queda exclòs tot ànim de lucre.
El nostre desig és anar creixent en comunitat, re-
troalimentant-nos de les inquietuds de les famílies 
del poble i anar avançant en constant contacte i col-
laboració amb l’Ajuntament, Escola, Escola Bressol 
i la resta d’entitats del poble.
Per qualsevol aclariment, suggeriment o intercanvi 
d’idees, us podeu posar en contacte amb nosaltres 
a niantfamiliessfp@gmail.com. Esperem poder co-
mençar a col·laborar ben aviat!

ASSOCIACIÓ NIANT
(Famílies de Sant Feliu de Pallerols)
niantfamiliessfp@gmail.com
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EL TALC - TALLER D’APRENENTATGE 
LINGÜÍSTIC I CULTURAL 

Aquest any 2021 hem tornat a reiniciar el TALC tot 
i que les mesures Covid han afectat el seu funcio-
nament: la Montse i la Dolors no han pogut seguir 
col·laborant amb nosaltres perquè són persones de 
risc, s’ha reduït el taller a un sol dia per setmana i hi 
ha menys alumnat al grup. D’altra banda,  també hi 
ha hagut canvis al voluntariat: l’Aina i en Borja s’han 
incorporat al seu lloc de treball i no han pogut con-
tinuar, però la Raquel Sau s’ha incorporat al projecte. 
També volem agrair la col·laboració esporàdica en 
algunes activitats de la Lola, la Laura, l’Anna  i la Nuri.
Per Nadal vàrem col·laborar en el Camí de Pesse-
bres amb uns tapissos de patchwork al carrer dels 
Valls i per Sant Jordi vàrem exposar petits poemes 
traduïts del català a l’àrab i l’urdú. Per la Festa Major 
també hem posat el nostre granet decorant l’apa-
rador de l’antiga botiga de La Murada amb motius 
relacionats amb el ball de Cavallets, Gegants i 
Mulassa. 
Un dels objectius del TALC és fer xarxa i cooperar 
amb altres entitats o projectes del poble. És per 
això que us animem a fer-nos arribar propostes per 
compartir, aprendre i créixer plegats. Les nostres 
portes les teniu obertes i sereu benvinguts al nos-
tre taller. (Ens trobem els dimarts de 3 a 5 a la sala 
Annexa de la Biblioteca). 
Gràcies a tot l’alumnat del TALC per l’esforç i la vo-
luntat d’integrar-se al poble.

Voluntàries del TALC

LA MARXA DE LA PARRÒQUIA

Des de l’aplec de la Salut (l’últim tema tractat en l’an-
terior Hostolenc) fins a Nadal, res especial a destacar, 
oimés tenint en compte que s’anul·laren algunes re-
unions del Consell Parroquial per la pandèmia.
Immediatament passat Nadal, en una nova reunió 
del Consell, es valorava molt positivament, amb 
felicitació i agraïment a totes les persones que hi 
van prendre part, la iniciativa “Camí de Pessebres”. 
El desig unànime de tots els membres del Consell 
Parroquial  va ser que això que s’ha començat a fer 
aquest any, tingui llarga continuïtat. Molt impor-
tant i per valorar-ho positivament és el fet que s’ha-
via expandit la celebració nadalenca del temple al 
carrer, a tot el poble sense excepcions. 
Un altre tema important va ser tractar sobre les 
destrosses que hi havia hagut al santuari de la Salut. 
El temporal Glòria malmenà el teulat sobretot, i un 
llamp que hi va caure destrossà tota la instal·lació 
elèctrica, des de les habitacions a la cuina, al restau-
rant, al bar i a la capella. Ja s’han fet les reparacions 
necessàries i el nostre santuari ha tornat a obrir.
Un punt de l’ordre del dia de l’última reunió era el 
conveni signat amb l’Ajuntament en relació amb 
l’església del Roser. Aquest conveni de col·laboració 
entre el bisbat de Girona, el Consell Parroquial i 
l’Ajuntament, se signà el 17 d’abril del 2018, per a cinc 
(5) anys. Està per tant en vigor i, per al seguiment 
dels acords presos, s’ha contactat amb el regidor de 
Serveis Municipals la regidoria de Benestar, Salut i 
Serveis Municipals, tema del què se seguirà infor-
mant, i del que ja hi ha traçades les línies d’actuació.

EL CONSELL PARROQUIAL
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Entitats i associacions

EL GRUP DE DONES DE 
SANT FELIU DE PALLEROLS 
CONTINUEM FENT POBLE

Ja fa més d’un any que 
ens vam trobar per pri-
mera vegada per cele-
brar el Dia de la Dona. 
En aquesta primera 

trobada érem una vintena i no hem parat de créi-
xer, avui ja en som gairebé 60!
Això ens dóna una lectura clara de les ganes que 
tenim de trobar-nos, de proposar i crear nous es-
pais de relació així com de generar reflexió al vol-
tant de què significa i suposa ser “dona”. 
Enguany, amb motiu del Dia Internacional de la 
Nena i la Ciència (11 de febrer) vam organitzar una 
xerrada amb 3 ponents: Paula Vilanova Gimenez 
(enginyera i emprenedora), Catalina Romero Aris-
tizábal (investigadora i biòloga molecular) i Teresa 
Adserias i Sans (biotecnòloga i tècnica agrícola); 
que van compartir amb  nosaltres la seva experièn-
cia de creixement professional en mons que tradi-
cionalment tenen un reconeixement masculí.
El 8M, amb la col·laboració de l’Ajuntament, es va 
representar l’obra de teatre “Kilòmetres” i es va or-
ganitzar l’exposició “Una literatura pròpia” de l’Insti-
tut Català de les Dones: un recorregut per les apor-
tacions de les dones a la literatura catalana al llarg 
de la història.

SALVEM EL MENJADOR ESCOLAR! 

L’AMPA de l’Escola Rocalba NO volem que el men-
jador de l’Escola Rocalba marxi per sempre més 
de Sant Feliu de Pallerols.

L’equip de govern del nostre Ajuntament ens ha 
informat que la normativa que regula el servei de 
menjador en els centres docents ha canviat i que 
es veu obligat a realitzar UN ÚNIC concurs públic 
per a la licitació dels diferents lots de productes del 
menjador escolar. Tanmateix, ens informa que per 
manca d’estructura i perquè té un cost molt elevat, 
no el poden realitzar i es creu convenient externa-
litzar-ne la gestió. Ofereix dues opcions: una que ho 
assumeixi l’AMPA de l’Escola Rocalba o l’altra, tras-
passar-ho al Consell Comarcal de la Garrotxa qui 
licitarà el servei de gestió a una empresa privada 
amb ànim de lucre.

L’AMPA rebutja fermament l’opció de fer-se’n càr-
rec. Si una administració pública, amb els seus 
recursos i treballadors, no es veu capaç de tirar 
endavant un concurs públic, com ho pot fer una 
associació de pares i mares voluntàries?

Després d’aquesta primera reunió, se’n convoca 
una segona. La majoria de mares i pares presents 
a la reunió demanen a l’equip de govern si s’ha re-
alitzat un estudi econòmic previ per saber el cost 
de la realització del concurs públic per part de 
l’Ajuntament. Ens diuen que no ens poden facilitar 
aquestes dades i se’ns comunica que la decisió ja 
està presa i que es procedirà a traspassar la gestió 
del menjador escolar al Consell Comarcal de la Gar-
rotxa. Així doncs, s’ha pres la decisió de traspassar 
un servei tan important per les famílies com és el 
Servei del Menjador Escolar sense haver-ne fet un 
estudi prèviament? Entenem que si s’hagués por-
tat a terme ens haurien pogut facilitar les dades.

L’AMPA també refusa que sigui el Consell Comar-
cal qui se’n faci càrrec. Ningú ens garanteix per 
escrit que passat el primer any se seguirà 
cuinant a l’Escola. L’experiència que ens han fet 
arribar altres AMPA’s i AFA’s de poblacions veïnes 
és que quan “no hi ha benefici” per part d’aquesta 
empresa privada, es retallen serveis: safata calenta 
en lloc de cuinar a l’escola, reducció d’hores al per-
sonal, etc. Quan els serveis es privatitzen, es perd 
la vocació pública. Una altra preocupació és el 
preu diari del menú que serà molt més elevat que 
el que segurament podria oferir-nos l’Ajuntament.

Per acabar volem deixar clar que la gran majoria de 
famílies de l’escola farem tot el que estigui al nos-
tre abast per la continuïtat d’aquest servei. El men-
jador de l’Escola Rocalba funciona i n’estem tots 
molt contents. I és per aquest motiu que volem 
que continuï així. Qui de nosaltres, mares i pares no 
ha sentit a casa: “... m’agrada més la verdura que 
fa la Mati!”

Volem aprofitar aquest espai per demanar públi-
cament a l’equip de govern del nostre Ajunta-
ment que reconsideri la decisió presa i continuï 
amb la gestió del servei del menjador escolar.
NO VOLEM QUE EL CONSELL COMARCAL GESTIONI 
EL NOSTRE MENJADOR!!!

AMPA de l’Escola Rocalba
Maig 2021

Xerrada del dia Internacional de La Nena i la Ciència als Arbres 
d’en Casals
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Amb les nostres xifres, aquest dia seria millor no 
plantar-ne i podar o esclarir els que ja tenim, per 
protegir-los. 
Aquestes xifres que a vistes de molts poden sem-
blar d’un país idíl·lic, tenen les seves ombres. Gran 
part d’aquest bosc està abandonat des dels anys 
60 o 70, la qual cosa ha estat positiva per deixar-lo 
expandir lliurement des de la desforestació que 
patia, però avui sovint tenim un bosc que és un ve-
ritable mur, només transitable per caminets pun-
tuals, no el bosc madur, tapat per dalt, obert per 
baix i òptim amb consum d’aigua, sinó un bosc en 
guerra, format per molts arbres, arbusts i bardissa, 
lluitant pers sobreviure, intransitable per sota i amb 
majors necessitats hídriques. 
Abans de l’èxode rural dels anys 60, els mateixos 
pagesos apagaven els pocs focs que es produïen. 
A partir dels anys 80 es crea el cos de bombers de 
la Generalitat de Catalunya, degut a la quantitat i 
dimensió dels nous focs, a l’expansió i continuïtat 
del bosc, que abans estava fraccionat i a la pèrdua 
de població rural capacitada per apagar-los. A par-
tir de l’any 2000, se’n comencen a fer evidents els 
efectes del canvi climàtic (sequeres llargues, tem-
peratures per sobre dels 35º). 

L’Associació de Defensa Forestal, la formem unes 
20 persones i tenim com a missió el suport local als 
bombers. Potser ens haureu vist alguna primave-
ra amb en Nil, en Josep Talledes o l’enyorat Jan de 
la Torra, fent tasques de prevenció desbrossant la 
carretera de la Fàbrega, del Sesquer, de Sant Iscle 
o Sant Salvador. 
En l’última Assemblea General celebrada a finals 
del 2020 va haver-hi canvis a la Junta Directiva, que 
ha quedat de la següent manera: Josep Martra 
(president), Magda Vilallonga (secretària), Miquel 
Bastons (tresorer) i com a vocals: Pere Roca, Miquel 
Freixa, Jordi Massegur, Anna Mª Monteis i Nil Port. 
Des d’aquí, i en nom de tots els socis de l’ADF, vo-
lem mostrar el nostre agraïment la tasca duta 
a terme per en Pere Roca i en Miquel Freixa durant 
els anys en què han desenvolupat les tasques de 
president i tresorer respectivament!

Josep Martra (President)

EL PAPER DE L’ADF
(ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL)

El 64% de la superfície de Catalunya és forestal, que 
és més que la mitjana europea, que ronda el 45%. A 
la Garrotxa és del 83% i a Sant Feliu del 95%. D’aques-
ta superfície forestal, la gran majoria és arbrat, per la 
qual cosa podem dir que més de la meitat de Cata-
lunya és un bosc. Aquest bosc té uns 2.600 milions 
d’arbres, que equival a uns 350 arbres per cada ca-
talà. I cada any s’estima que neixen uns 30 milions 
d’arbres nous, però molts d’ells no prosperen.  
El 21 de març és el dia de l’arbre. Quan jo era petit, 
aquest dia plantàvem un arbre i recordo que vam 
plantar els castanyers d’índies de “l’entrada nova”. 

Com que creiem fonamental la col·laboració amb 
l’escola per educar els infants en la igualtat, es va 
oferir una visita guiada a l’alumnat de 5è i 6è de 
l’escola Rocalba. També es va realitzar un acte par-
ticipatiu, penjant llençols i llaços liles als balcons i a 
diversos indrets del poble, per fer visibles aquelles 
tasques tradicionalment assumides per les dones 
poc reconegudes i no remunerades. 

Acció reivindicativa del 8M a l’embarcador

El passat 24 d’abril, vam fer la segona reunió del 
Club de Lectura per comentar el llibre “Morder la 
manzana” de Letícia Dolera.
Pròximament organitzarem la segona sortida 
per reconèixer i recollir plantes del nostre entorn 
i posteriorment un taller de ratafia. També volem 
organitzar una acció participativa en commemora-
ció del Dia internacional de l’Orgull LGTBI+ (28 juny).
Totes les activitats que programem des del Grup 
de Dones són obertes al conjunt de la ciutadania. 
Si tens ganes de participar amb nosaltres, vine a 
qualsevol de les activitats o contacta a través del 
correu dones.sfp@gmail.com
T’hi esperem!

Grup de Dones de Sant Feliu de Pallerols
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UE HOSTOLES

Activitats de futbol i esportives. 

Servei de transport diari amb monitors: Bonmatí, Anglès, La
Cellera de Ter, Amer, Les Planes d'Hostoles i St. Feliu de Pallerols
Informació:        www.unioremences.cat
                             654 914 003 (Edu Carceller)
                             unioremences@gmail.com
   
Inscripcions online: 
        www.unioremences.cat 
  (Seccions Activitats/Tecnificacions - Inscripcions)

Un estiu ple

d'emocions !
Activitats de
Futbol i Esportives
Nens i Nenes de 4 a 16 anys
Del 28 de Juny al 30 de Juliol

Diversió, aprenentatge,
millora d'habilitats, ...

Seu: Camp Municipal de Sant Feliu de Pallerols 

Horari: de 9:00 a 13:00 h

2

0

2

1

ORGANITZA

COL.LABORA

CASAL D’ESTIU 2021-
“REPROGRAMEM L’ESTIU“

Aquest any el casal 
d’estiu porta com a 
nom “Reprogramem 
l’estiu”. Per fer-ho, 
ens acompanyarà 
un divertit i simpàtic 
personatge, un robot 
ple de vida un xic de-
sorientat: en Rò-ViD! 
Ell ens guiarà per un 
munt d’aventures, 
experiències i vivèn-
cies que ens portin a 
aprendre coses noves 
relacionades amb les 
emocions, la ciència, 
l’entorn proper, les 
relacions humanes, l’activitat física i esportiva, la 
capacitat de decidir i moltes altres.

Dates de realització: Del 28 de juny al 3 de setembre.
Horari: de 9 a 13 h. Nombre d’edat dels participants: 
De P3 a 1r d’ESO (places limitades).
Lloc de realització: Escola Rocalba.

BRIGADES JOVES ESTIU 2021

Què són les Brigades Joves?
És una activitat gratuïta 
per a joves del municipi 
en què es realitzen  tas-
ques  de voluntariat als 
diferents serveis mu-
nicipals, tot aprenent a 
respectar l’entorn i tre-
ballant en equip.
Aquest estiu, arran de la 
situació generada per la 
COVID-19, adaptem els 
serveis d’acord amb les 
mesures que ens mar-
quen les autoritats sani-
tàries.
Al final de mes, tots els joves participants tindran 
una compensació en forma de sortida.

Quan i on? 
Del 5 al 30 de juliol de 9 a 13 h al Firal (punt de tro-
bada).
Qui? 
Joves empadronats al municipi i nascuts el 2005, 
2006 i 2007.
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PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

CÀLCUL DE POBLACIÓ FINS AL 31/12/2020

Total homes .......................738 (50,55%)
Total dones ....................... 722 (49,45%)
Total habitants ...................... 1460

Edat Mitjana Homes ............... 41,52
Edat Mitjana Dones ................. 45,51
Edat Mitjana .............................. 43,52

RESUM D’OPERACIONS:
(DES DE: 01/01/2020 FINS A: 31/12/2020))

ALTES Homes Dones Total
Canvi Residència 106 39 145
Naixement 5 4 9
Totals 111 43 154

Baixes Homes Dones Total
Canvi Residència 88 21 109
Defunció 7 15 22
Inscripció Indeguda 1 1 2
Caducitat 1 0 1
Totals 97 37 134

DADES DE TEMPERATURA I 
PLUVIOMETRIA

La pluja de l’any 2020 ha estat superior a la mitja (1029 
l/m2). Quant a la temperatura, ha sigut l’any més cà-
lid des que tenim dades, any 1995. La tendència de la 
temperatura en aquests anys ha augmentat 0,9 ºC, 
la mitjana de la pluja pràcticament ha quedat igual.
Del que portem del 2021, com a dada interessant cal 
destacar que a l’abril la mitjana de les temperatures 
mínimes ha sigut més baixa que el febrer, cosa que 
no havia passat mai i que hem tingut l’abril més fred 
des de l’any 1995.

No plourà mai més!

Fe d’errates: En l’Hostolenc núm. 51 apareixia errò-
niament el nom de Joel Grabalosa Puntí.

Sant Feliu en xifres

ANY 2020

MES
TEMP 

MITJANA 
MAX

TEMP 
MITJANA 

MIN

MITJANA 
ºC

MAX 
ABS

MIN 
ABS L/M2

GENER 11,94 0,65 6,30 17,80 -3,00 276,0

FEBRER 15,98 3,72 9,85 23,90 -1,70 0,0

MARÇ 14,05 3,81 8,93 21,40 -1,40 57,0

ABRIL 17,07 6,62 11,85 21,70 1,10 192,0

MAIG 23,61 10,62 17,12 28,90 7,60 102,5

JUNY 23,06 12,10 17,58 29,00 7,90 175,5

JULIOL 28,42 16,05 22,24 33,10 12,60 87,5

AGOST 28,75 15,81 22,28 33,50 8,30 37,5

SETEMBRE 23,79 11,90 17,85 30,90 3,80 36,5

OCTUBRE 18,34 6,82 12,58 23,10 0,90 89,5

NOVEMBRE 15,59 5,41 10,50 19,60 -2,10 194,0

DESEMBRE 11,23 1,63 6,43 16,90 -4,80 9,0

MITJANA 19,32 7,93 13,62 33,50 -4,80 1257,0

ANY 2021

MES
TEMP 

MITJANA 
MAX

TEMP 
MITJANA 

MIN

MITJANA 
ºC

MAX 
ABS

MIN 
ABS L/M2

GENER 9,51 -0,26 4,63 16,30 -6,30 50,0

FEBRER 14,29 4,32 9,31 20,40 1,00 69,0

MARÇ 14,29 2,35 8,32 20,02 -2,60 34,0

ABRIL 15,00 4,13 9,57 21,90 -1,80 83,5

MITJANA 13,27 2,64 7,95 21,90 -6,30 236,5

DONACIÓ DE SANG A SANT 
FELIU DE PALLEROLS

La donació de sang al nostre poble es fa el gener 
(campanya d’hivern) i el juliol (campanya d’estiu). 
Pel nombre d’habitants, els resultats són sempre 
molt bons i com es pot comprovar en les dades 
dels últims tres anys, els donants van en augment. 

• Gener 2019: 38 donacions i 8 oferiments
• Juliol 2019: 42 donacions i 5 oferiments
• Gener 2020: 30 donacions i 4 oferiments
• Juliol 2020: 47 donacions i 4 oferiments
• Gener 2021: 53 donacions,
2 oferiments i 6 plasmes

*Els oferiments són aquelles 
persones que han vingut a do-
nar sang, però per alguna raó 
no han pogut.

L’escultura ALS DONANTS DE 
SANG és obra d’Àngel Rigall i 
està situada a la plaça de Ca les 
Hermanes des del 2006. 

Sant Feliu de Pallerols Quilos 
recollits

Quilos 
recollits

Gener 227 Juliol 198

Febrer 103 Agost 0

Març 198 Setembre 301

Abril 207 Octubre 342

Maig 325 Novembre 120

Juny 267 Desembre 0

TOTAL  Anual 2.288

Mitjana 191

Recollida per càpita  1,70 kg/hab.·any

RECOLLIDA DE ROBA
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Dossier

ARQUEOLOGIA AL CASTELL 
D’HOSTOLES

Bibiana Agustí Farjas
Arqueòleg, IN SITU SCP. bagusti@gmail.com

L’emplaçament del castell
El conjunt del castell ocupa un turó rocós a 590 m 
s.n.m. sobre la riba esquerra del Riubrugent, amb el 
rec del Rigall a l’oest i la riera de Cogolls a l’est, entre 
Sant Feliu de Pallerols i Les Planes d’Hostoles, els dos 
municipis que en comparteixen el terme. A prop que-
den el veïnat de Cogolls i el de les Encies, el turó cone-
gut com Monticalvari, la casa de la Clota i el Cós; cap 
al nord-oest, el turó més proper també rep el peculiar 
nom del Puig de les Forques, indicant un trist episodi 
que està ben documentat al segle XIV. 
Un monument històric
El castell d’Hostoles constitueix un conjunt arquitec-
tònic emblemàtic de la història de Catalunya. Des de 
la primera documentació coneguda del castell, l’any 
1050, i els episodis remences del segle XV la informa-
ció sobre els elements arquitectònics no és precisa, 
però el castell és el símbol dels privilegis que el rei 
Joan II va donar a la vall al final de la guerra Remença.
Seguint el projecte de restauració que es va iniciar el 
2012 des del Servei de Monuments de la Diputació de 
Girona, a càrrec de Lluís Bayona i Prats, els arqueòlegs 
d’IN SITU hi hem estat fent intervencions combinades 
amb les obres de consolidació i museïtzació. El projec-
te també ha servit per instal·lar elements de protecció, 
accessos i miradors que en faciliten la visita. 
El conjunt està format per una sèrie de construccions 
adaptades al relleu rocós, en les que sobresurt la torre 
mestra al punt més alt (figura 1) i a la que s’accedeix 
per diverses estances esgla-
onades (recinte sobirà). A la 
part inferior (recinte jussà) es 
conserva gairebé la totalitat 
d’una cisterna de grans di-
mensions, coberta amb vol-
ta apuntada. El que veiem 
actualment respon al darrer 
moment d’ocupació, entre 
el final del segle XV i inicis 
del segle XVI.

Les intervencions arqueològiques, de baix a dalt 
(figura 3)
S’arriba al castell pel camí que puja des de la vora del 
Riu Brugent a l’alçada de la Torre o des de la Cure-
nya. És un camí estret que voreja les restes del recinte 
fortificat (n.12) que protegeix la gran cisterna inferior. 
Aquest primer edifici (n.11) és un espai de forma tra-
pezoidal d’uns 100 m2, que deixa veure un seguit d’es-
pitlleres que miraven cap a l’oest, el sud i el nord. A la 
part més alta encara es conserva la base d’una petita 
talaia triangular (n.10) d’una fase anterior, construïda 
sobre un talús de carreus de pedra, i que va quedar 
integrada en algun moment al recinte fortificat. De 
seguida veiem la gran cisterna (n.9), adaptada al pen-
dent rocós i amb una coberta apuntada, amb un aca-
bat exterior d’opus signinum que la fa impermeable. 
El pendent que s’enfila a la part alta conserva em-
premtes de forats de pal excavats a la roca que són 
indici de tanques de fusta, així com les restes de trams 
de murs sobre la roca. Aquests elements delimitaven 
el camí i resseguien el perímetre del conjunt. Quan 
ens acostem al recinte superior encara es pot reco-
nèixer les restes d’un petit espai de planta trapezoidal 
(n.4) construït davant la façana nord i diversos retalls 
practicats a la roca esgraonada, que suggereixen una 

Figura 1. La torre mestra del Castell

Figura 2. Sant Feliu vist des del Castell

Figura 3. Planta arqueològica del Castell d’Hostoles
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instal·lació defensiva destinada a protegir la porta en 
un moment tardà del funcionament del castell, a la 
manera de parapet o ampit. 
L’entrada al recinte superior es fa per una porta estreta 
amb pollegueres a la part interior, que té un petit dis-
tribuïdor (n. 5) i un tram d’escala que comunica amb 
els dos nivells constructius, ben diferenciats, i des d’on 
s’accedeix a la torre mestra del cim del recinte. 
En aquest punt s’han documentat diversos espais 
d’estança de planta rectangular (n. 6), útils per a habi-
tatge, amb una polivalència per a fer-ne ús com a cui-
na, rebost i taller. Un tram de mur de la fase més anti-
ga del castell i un seguit de blocs de roca delimiten 
i fan de paret vertical dels espais que compten amb 
un mur de tancament perimetral a migdia, construït 
just sobre el límit rocós. En tots els casos s’observen 
reparacions en la seva lectura vertical, la darrera de les 
quals es data en el moment baix-medieval. 
Totes les estructures estan construïdes amb pedres 
locals escairades que tenen una cara plana destina-
da al parament. En els nivells d’enderroc es recupera 
un gran nombre de fragments de teula, pedres dels 
murs i morter disgregat, mentre que un sediment 
amb components orgànics cobreix els nivells de cir-
culació, amb capes de morter i graveta sobre el subsòl 
rocós i planer. Diversos retalls circulars ens indiquen la 
instal·lació de puntals verticals destinats a la construc-
ció o al suport d’algun element de teulada. 
A la cota més alta del castell, diversos espais (n. 3) han 
estat utilitzats com àrees de producció vinculades a la 
cisterna superior (n. 2). La troballa de diverses pedres 
de molí (figura 8) i un seguit de retalls en el sòl rocós 
indiquen activitats de mòlta amb tracció manual i un 
petit forn de calç corrobora la funció productiva. 
La torre mestra (n.1) al capdamunt del conjunt resu-
meix les transformacions arquitectòniques que la van 
afectar durant els segles medievals, amb una base  
adaptada a la roca que conserva un angle recte per 
una banda i un perímetre arrodonit per l’altre.
Tant l’estudi del material arqueològic com les estruc-
tures constructives ens indiquen una intensa ocupa-
ció militar durant el segle XV, que contextualitzem 
durant les revoltes remences i la Guerra Civil catalana 
del segle XV. 
L’estudi del material ceràmic ha posat de manifest 
un conjunt de peces de cuina i rebost (olles, cassoles, 
gibrelles), al costat d’un nombre menor de peces de 

vaixella, amb escude-
lles, plats i servidores, 
algunes de produc-
ció valenciana amb 
reflex metàl·lic, blava 
i daurada (figura 4). 
Els objectes de vidre 
parlen de fragments 
de gots, llànties i am-
polles. Les espècies 
faunístiques més ben 
representades són les 

ovicaprines i diferents 

tipus d’aus de cor-
ral, entre les quals 
el pollastre i l’ànec, 
amb menor repre-
sentació de diversos 
exemplars de bòvid 
i porc. La major part 
estan representades 
per ossos de potes 
i costelles, tant d’in-
dividus adults, com 
joves i anyells, en el 
cas dels ovicaprins. 
Algunes presenten 
senyals de tall, la ma-
joria amb una textu-
ra que indica que 
havien estat cuina-
des i en cap cas amb 
senyals directes de 
foc ni de rosegat de 
carnívors.
També s’ha recuperat un conjunt important d’objec-
tes metàl·lics, amb un ventall funcional molt divers, 
des d’elements de mobles -panys, nanses, grampi-
llons-, i portes –baldes, ferramentes, claus (figura 5)-, 
a elements de vestimenta militar i de cavalleria –pla-
ques de brigantina, sivelles, estreps-, de guarniment 
de cavalls –ferradures, bocal, anelles-, anelles de bota, 
una agulla de cap, elements de cuina –tisores, tapa-
dores, ganivets, mànecs, clemàstecs-, eines de camp 
–fulles de falç, una destral, una paleta-, llànties d’oli, 
un canelobre (figura 7), punxons, projectils de balles-
ta (figura 6) propis del context baix-medieval, a més 
d’una pedra d’esmolar i un nucli de sílex o pedra fo-
guera emprada per encendre foc o disparar una arma 
de foc. La major part ens parla d’un moment d’utilit-
zació dels espais del castell que correspon al segle XV, 
probablement el darrer terç de la centúria, quan està 
documentada la presència de grups de remences li-
derats per Francesc de Verntallat, on es van fer forts 
durant els conflictes armats i les bandositats del mo-
ment.
Tot el material recuperat durant les intervencions 
arqueològiques, així com el que els Amics de la Vall 
d’Hostoles van cedir en el seu moment, es troba als 
magatzems del SAM (Servei d’Atenció als Museus), al 
mateix edifici que ocupa el Museu d’Arqueologia de 
Catalunya a Girona. 

Figura 4. Plat de pisa blava i daurada 
valenciana, amb l’escut central

Figura 5. Clau llobera de ferro, del recinte 
jussà

Figura 6. Projectil de ballesta

Figura 7. Canelobre Figura 8. Pedra de molí
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EN RECORD DE JORDI LLORACH 
I CENDRA (1944-2021)

A finals de gener d’enguany va morir el Sr. Jordi 
Llorach i Cendra. Molts recordareu veure’l per Sant 
Feliu a l’estiu llegint mentre esmorzava a l’Esbart, 
a primera hora tot sol i cap al migdia acompanyat 
de la seva esposa i sovint de la seva filla. Les dues 
Núries, com manifestava amb orgull a l’hora de 
presentar-les. 
El Sr. Llorach i família, domiciliats a l’Eixample bar-
celonina, eren el que la gent de Sant Feliu hem de-
finit com a “vernejants”. La família LLORACH-MO-
LONS escollí pel seu estiueig Sant Feliu a partir dels 
anys vuitanta del segle passat. Enguany s’haurien 
complert quaranta anys. La primera estada fou a la 
Fonda Costa (“ca l‘Andalet”) i el Sr. Llorach, empleat 
de Banca Catalana, feia el “puja i baixa” durant els 
caps de setmana estivals, llevat del mes de vacan-
ces a l’agost. Pràctica habitual de les famílies d’esti-
uejants del poble que compartien una característi-
ca comuna: la motivació pels atractius paisatgístics 
del lloc. Passats els primers anys, alguns d’ells orga-
nitzaven activitats per conèixer més el poble, el seu 
paisatge, les fonts, el folklore, la història...
La seva primera aproximació a la cultura comarcal 
fou l’escrit “Nadala de les Núries i en Jordi” (1986) 
que feia arribar a familiars i amics amb el títol con-
cret de “La Garrotxa, vulcanisme i paisatge”. En se-
guiren uns quants més, la majoria de caràcter his-
tòric, folklòric i comarcal. 
El Sr. Llorach estava orgullós d’haver “descobert” la 
importància cultural de la Vall d’Hostoles i així ho 
anunciava al Diari de Girona el 24/08/2002: 

“Soc de Can Fanga. Però fa vint-i-dos anys que 
vaig tenir la sort de descobrir la Garrotxa i, con-
cretament, la Vall d´Hostoles. Durant els pri-
mers anys d’esser-hi, pensava que la vall era un 
lloc bonic, però pobre amb valors culturals. Amb 
el pas del temps, vaig intuir que no podia ser 
així..., vaig decidir integrar-me a la societat hos-
tolenca... Així vaig obtenir alguns coneixements, 
pocs, però sobretot, em permeté fer bones amis-
tats... En anar assabentant-me de més coses, 
se’m confirmà la meva suposició: la Vall d’Hos-
toles era culturalment  molt més important del 
que demostrava!... A hores d’ara, encara no en-
tenc per què tot plegat eren coneixements re-
servats a uns pocs i sense difusió normalitzada. 
La Vall era culturalment ignorada...”

Ben aviat es va posar en contacte amb associaci-
ons culturals del poble: “Amics de la Vall d’Hostoles” 
i  “Comissió de Manteniment del Ball dels Cavallets, 
Gegants i Mulassa” per col·laborar en diferents ac-
tes culturals d’àmbit local. 
Així l’any 1994, va organitzar la III “Mostra de Figu-

res de Caganers” de la seva col·lecció particular,  ex-
posant-les  a diferents aparadors de comerços de 
Sant Feliu. En total foren deu les exposicions fetes 
entre els anys 1992 i 2001 i no només a Sant Feliu 
sinó també a Olot, (1996), Les Planes d’Hostoles 
(1999) i també a la Galerie des Hospices de Canet 
du Roussillon, (2003).
Amb motiu de la commemoració de l’arribada del 
tren a Sant Feliu (1902) va promoure, juntament 
amb altres col·laboradors locals, una exposició a la 
sala de l’Esbart de la Vall d’Hostoles, acompanya-
da de l’edició d’un diari especial: “EL TREN A SANT 
FELIU” (Diari del Centenari de l’Arribada del Tren 
a Sant Feliu de Pallerols) (2002). També va partici-
par activament en la recuperació del “CANÇONER 
DE SANT FELIU DE PALLEROLS” de Joaquim SANS 
QUINTANA, actualment en tràmit de publicació 
i foren molt efectives tant les seves gestions al Cen-
tre de Documentació de la Fundació Orfeó Cata-
là/ Palau de la Música sobre els “Balls de Cavallets”, 
com les de la Ballada Extraordinària dels Cavallets, 
Gegants i Mulassa al Palau Requesens de Barce-
lona, seu de la REIAL ACADÈMIA DE BONES LLE-
TRES l’any 2003. D’aquesta manera, el Senyor Llo-
rach es convertí en el “nostre home a Barcelona”, 
com afectuosament el qualificàvem. 
 Jordi Llorach també va col·laborar en l’edició de 
la “PETITA HISTÒRIA DEL BALL DE CAVALLETS, 
GEGANTS I MULASSA DE SANT FELIU DE PALLE-
ROLS” de l’Editorial Mediterrània  amb dibuixos de 
Pilarín Bayés.  Ell fou l’autor del text destinant l’im-
port dedicat a aquesta tasca (100.000 ptes.) a cobrir 
despeses pel manteniment del “Ball dels Cavallets, 
Gegants i Mulassa”.

L’activitat cultural del Sr. Llorach també va ser co-
marcal: assistí a l’ÉSDANSA de Les Preses; a les Pla-
nes, als actes organitzats pel Sr. J. Arnau en relació 
amb les cançons populars de la Vall del Brugent; 
i a Riudaura, a la mostra “D’aquí estant veig una 

Ballada Extraordinària a Barcelona, Palau Requesens. Cloenda 
Jornades Universitàries Internacionals sobre l’Èpica a la Medite-
rrània. Juny 2003
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HOMENATGE A JOAN AULET 

El passat 15 de març es va celebrar una cerimònia 
als jardins de la Torra en memòria d’en Joan Aulet 
Collell on vaig llegir aquest petit homenatge:  
En Joan estaria molt content de veure tantes amis-
tats juntes. Potser diria: 
 “No calia que vinguéssiu, no us havíeu de  pren-
dre aquesta molèstia”.
Se’m fa molt difícil, però no deixa de ser un orgull 
per a mi parlar d’un gran amic i d’una persona tan 
estimada per tots com era en Joan. Estic content 
d’haver pogut gaudir de la seva companyia durant 
molts anys, però encara han estat pocs, podien ser 
molts més.
En Joan era com un Àngel de la Guarda. Apareixia 
quan el necessitaves, sense fer soroll, sense man-
dra, sense buscar res a canvi, sense pressa, amb 
paciència, amb un somriure i mai amb un no per 
resposta. Acostumat a fer favors i a acollir-te a casa 
seva.
Sabia transmetre confiança, per això em costa assi-
milar que deixem de treballar plegats. Vares deixar 
de ser un company de feina per  convertir-te en un 
dels meus millors amics. M’has ensenyat moltes 
coses i m’has ofert una bona amistat que em deixa 
una marca molt profunda. Quan ajudes els altres 
a créixer és perquè ets molt bona persona i jo ho sé.
No voldria tenir remordiments de tot allò que que-
da sense dir. Segurament pels costums o per la 
nostra manera de ser sovint no expressem el que 
sentim, però amb en Joan no feia falta, intuïa cada 
gest de tots els que hem estat al seu costat.
També tenia els seus somnis, deia que si treia la “lo-
teria” es compraria la casa del Grèvol i se n’hi aniria 
a viure amb la Judith, allà dalt, tots dos sols entre 
roures i alzines, un lloc on volia anar a reposar per 
sempre. Desitjos que es compleixen a mitges, però 
cada vegada que passi per aquell indret m’arran-

carà una emoció en pensar que aquí hi descansa el 
meu amic Joan
I a partir d’ara, quan vagi a la Torra i no et trobi, pen-
saré que te n’has anat de cacera amb els gossos o 
a buscar bolets o que te n’has anat a Eivissa amb 
la Judith a veure els sogres, en fi que en qualsevol 
moment apareixeràs per aquí. 
És que a la Torra, el record de la teva presència es 
farà sentir per sempre.

14/03/2021- Josep Solà

estrella” de cançons i tonades tradicionals (Grup de 
Recerca Folklòrica de la Garrotxa). 
Aquesta és una mostra de l’interès cultural que un 
“vernejant”, va sentir per Sant Feliu i la Garrotxa, 
d’una persona i la seva família, que en principi es-
collien aquesta zona del nostre país per passar-hi 
unes vacances “normals”. 

Descansi en pau.

Xavier Solà i Colomer
F. Xavier Banti i Casas

El Sr. Llorach “cridant a l’Ordre”  la Mulassa (portador: Ioio), que 
s’havia colat al Congrés de savis universitaris
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COM AFECTA ELS JOVES LA 
PANDÈMIA DE LA COVID-19?

Molts científics o psicòlegs, vista la situació que 
estem vivint, han intentat arribar a la conclusió de 
com ens sentim i com ens està afectant la pandè-
mia als joves mitjançant diversos estudis. Però, què 
és el que realment sentim i vivim els joves d’avui 
dia? Només nosaltres ho podem explicar.

Avui en dia, el jovent, a diferència dels adults, que ja 
tenen la seva vida muntada, és a dir, en certa ma-
nera una rutina, tenim una certa necessitat d’in-
teracció, ja sigui mínima. Una distància social per 
part dels joves es veia gairebé impensable, i ho es-
crivim en passat perquè a hores d’ara ens hi hem 
“habituat”.

Molts joves ens hem sentit desplaçats de la societat 
només per les mesures que establien, totes o millor 
dit, gairebé totes, han estat dirigides indirectament 
cap a nosaltres. Malgrat que no hi havia dades que 
demostressin que els joves ens havíem portat mi-
llor o pitjor que altres grups d’edat, cada cop que 
hi havia un brot en la Covid-19, se’ns culpabilitzava, 
ja fos dient-nos que mun-
tàvem els famosos “bote-
llons”, festes il·legals, que 
no respectàvem les mesu-
res... Els joves, arran d’això, 
ens hem sentit discrimi-
nats i, en conseqüència, 
en comptes d’aconseguir 
una millora d’actitud, s’ha 
aconseguit l’efecte con-
trari, un empitjorament 
d’aquesta.

El director de The Lancet, 
una de les revistes cientí-
fiques més importants, va 
proposar, fa qüestió d’un 
any, un terme nou per re-

ferir-se a la pandèmia, la paraula sindèmia. Amb 
aquesta paraula va voler manifestar que la Covid-19 
no és un tema estrictament sanitari, sinó que tam-
bé obeeix a uns mecanismes socials. La malaltia 
va molt més enllà dels efectes del virus, ja que hi 
ha, també, efectes en la salut pública i això s’entén 
com a una situació social. “Dèmia” és la malaltia i 
“pan-” vol dir que no només afecta un país sinó que 
té una dimensió global, el prefix “sin-” és una ac-
cepció que fa referència a aquesta afectació social. 
Això, en certa manera, es va pensar per ajudar  que 
hi hagi una major conscienciació que no només 
està en joc un virus, sinó que al darrere hi ha unes 
bases socials a lluitar.

A banda del que s’ha dit anteriorment, hi ha un 
tema que reflecteix directament als joves, i aquest 
és el seguiment emocional que hem tingut durant 
tota la pandèmia. Ja de per si, l’adolescència és un 
període generalment difícil, ja que les necessitats 
socials d’acceptació s’accentuen. És una etapa on 
s’exploren els propis límits i es redefineix la identi-
tat. Podríem dir que és una espècie de “llimbs” en-
tre la infantesa i la vida adulta. Per aquest motiu, 
l’absència d’interacció social durant la pandèmia 
i la manca de llibertat, han produït efectes nega-
tius que poden haver anat derivant en malalties 
que afecten la salut mental com la depressió o els 
trastorns alimentaris, d’entre d’altres. En un primer 
moment els joves ens vam sentir frustrats i amb 
un sentiment d’impotència, però al cap i a la fi, en 
certa manera, ens hem anat acostumant a estar 
aïllats de la societat, i així s’han produït altres tras-
torns com l’anomenat complex d’Hikikomori. Són 
casos d’adolescents d’entre 17 i 19 anys que durant 
un temps es tanquen a l’habitació perquè els fa por 
enfrontar-se a la vida actual.

Entre els reptes que hem anomenat anteriorment, 
s’hi veu afegit el fet d’estar constantment sota 
exigències acadèmiques. Els adolescents vivim 
una incertesa acadèmica constant, una amenaça 

Joves de Sant Feliu de Pallerols, estiu 2020

Hikikomori: l’aïllament social extrem, WebConsultas
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PINZELLADES DES DE LA GALERIA

És l’hora baixa d’una tarda d’estiu, temps de pleni-
tud i d’explosió de vida. El sol ja s’ha colgat. La llum 
s’atenua i la calor també. Les cigales, noves aquí, fa 
poc que han callat. Em recorden els estius a l’Em-
pordà, quan a muntanya, no en teníem. Els xiprers, 
columnes gòtiques per una catedral a cel obert, 
prenen un aire fantasmagòric. El Castell i el poble 
s’han desdibuixat. Ja és llostre. Endevino el so més 
lleu que puguin fer les fulles. Sento a la llunyania les 
esquelles de les vaques. Baixen als prats a buscar la 
frescor de l’herba. Em fan companyia. Al cel s’entre-
veuen les estrelles. Poques, encara. El merlot xucla 
les darreres clarors.

M’arriben dolces alenades de perfum de magnòlia; 
més intens pels que estimem la solitud. Invisible ja, 
el fruit madur i el vol de les abelles. Els tòtils donen la 
benvinguda a la nit. Els mussols afilen les seves urpes. 

Assaboreixo aquesta pau encomanadissa. Voldria 
que la fosca engolís les meves pors i les meves de-
bilitats. I despertar amb l’estel del matí a l’hora bla-
va, un dia més. Un dia més.

Rosa Maria Montañá

d’una recessió econòmica imminent, les restricci-
ons en la comunicació (i així també l’abús de noves 
tecnologies per a compensar-ho) o les dificultats 
per accedir al mercat laboral en un futur.

Alguns joves ara estem en etapa d’anar a la univer-
sitat, de fer amics nous, de celebrar les típiques fes-
tes universitàries que tots somiàvem fer abans de 
conèixer la Covid-19, però que s’han vist afectades 
per aquesta i no s’han ni pogut plantejar. A causa 
d’això, potser ens hem vist “forçats” a utilitzar apps 
per conèixer gent nova i per tal de socialitzar, però, 
cal dir que la por a contagiar-se sempre està pre-
sent quan coneixes algú nou i el càrrec de consci-
ència fa que moltes vegades ens tallem a l’hora de 
començar relacions sexo-afectives amb persones 
noves. Així doncs, tornem a ser al principi d’aquesta 
roda sense final.

Com a opinió personal, i com a joves que som, ma-
nifestem que hem tingut sort de tenir-nos entre 
nosaltres durant tota la pandèmia, i de tenir un 
grup de whatsapp que ens ha ajudat molt a alleu-
jar-nos dels problemes i els sentiments negatius 
que teníem durant el confinament i actualment.

Janina Sánchez Saubí, 18 anys 

Capvespre amb Sant Feliu al fons i la silueta del Castell d’Hostoles. Foto: Ramon Roura
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Especial

APUNTS DE TOPONÍMIA I ALTRES HISTÒRIES DEL TERME DE SANT 
FELIU DE PALLEROLS I LA VALL D’HOSTOLES

Sinopsi del Treball de Recerca de Batxillerat de Cesc Sans Sala  presentat el curs 2019 -2020 a l’Ins Castell d’Estela 
d’Amer i que va obtenir el PREMI LOCAL DE LA MOSTRA DE TREBALLS DE RECERCA VII EDICIÓ – 2020.

roca tal com es veu a la foto és la que dona el nom 
a la riera i a la font.
Els diferents pobles i cultures que han passat han 
deixat la seva petjada en els noms de la terra 
i aquests noms ens permeten recular a èpoques 
remotes del nostre passat. És com un petit fil que 
ens uneix amb els nostres avantpassats, un fil cer-
tament prim, però que hem de procurar que no es 
trenqui, ja que un cop tallat, és molt difícil (sinó im-
possible) de tornar a unir. 
El treball de recerca analitza 179 topònims relacio-
nats amb Sant Feliu i la Vall d’Hostoles: 

-TOPÒNIMS D’ORIGEN PREROMÀ
(CELTA, IBER): 18 (10,17%)
-TOPÒNIMS D’ORIGEN LLATÍ: 141 (78,54%) 
-TOPÒNIMS D’ORIGEN GERMÀNIC: 16 (9,06%) 
-TOPÒNIMS D’ORIGEN ÀRAB: 0 
-TOPÒNIMS D’ORIGEN DESCONEGUT 4

Queda clar que els topònims d’origen llatí són els 
més comuns a la nostra terra. La influència del 
substrat preromà i dels pobles germànics és signi-
ficativa, mentre que els d’origen àrab, degut al poc 
temps que van estar a Catalunya, no han deixat 
empremta.
En aquest resum volem donar una primera pinze-
llada analitzant tres dels topònims més represen-
tatius tant del poble com del terme municipal: 

HOSTOLES (vall)

Apareix en el context de la Marca Hispànica i l’esta-
da dels francs (any 785), que van crear sistemes de 
defensa contra els sarraïns com els castells d’Hos-
toles, Puig Alder i Colltort. Després de recuperar el 
terreny als musulmans (Girona any 785 i Barcelona 
any 801), els francs van repoblar la zona. Sobre això 
hi ha dues hipòtesis. En primer lloc, l’historiador Pi-
erre Bonassie afirma que els repobladors davalla-
ren de la Cerdanya o el Pallars (potser d’aquí ve el 
nom de Pallerols). L’altra hipòtesi defensa que es va 
fer una ocupació per “aprassio”, que significa que 
la vall es va repoblar per francs i “ispani” (gent emi-
grada a França degut a la invasió Musulmana) sota 
un precepte imperial franc. D’aquí ve la hipòtesi 
del topònim “ostolensis” per a la Vall d’Hostoles. Els 
pobladors sota aquest precepte imperial eren de-
nominats Homines ostolenses vel Ispani, aquesta 
gent estava obligada a “host i cavalcada” quan eren 
requerits. Aquesta fórmula està escrita en un docu-
ment del rei franc Carles el Simple de l’any 899. 

L’objectiu d’aquest article és iniciar un seguit 
d’apunts per donar a conèixer part dels topònims 
(noms propis de llocs)   més importants relacionats 
amb Sant Feliu i la Vall d’Hostoles. Els noms de lloc 
tenen un significat  vinculat al passat i el seu origen 
ja sigui preromà (iber, celta...) llatí, germànic, etc., 
i ens permet saber d’una manera aproximada els 
diferents pobles i cultures que han poblat la vall.
En general existeix una vinculació entre les per-
sones i el lloc on viuen, fet que explica l’interès de 
molts per conèixer l’origen dels topònims. Cada to-
pònim és una expressió associada a un indret de-
terminat que ha nascut d’una “motivació” feta pels 
parlants d’una llengua, això fa que n’hi hagi una  
gran quantitat: no hi ha un pam de terra que no 
tingui un nom. La gent coneixia molt bé la terra on 
trepitjava. Era una necessitat, pura supervivència, 
utilitzant la forma del terreny i del seu relleu (rius, 
torrents, pujols, roques, etc.) com a punts de refe-
rència. Aquests punts de referència havien de ser 
immutables, que no canviessin amb el temps. Per 
això, des de temps remots, la majoria de topònims 
estan basats en la descripció del relleu i les seves 
formes. Les roques, per exemple, són molt utilitza-
des com a punts de referència i les descriuen amb 
tota mena d’adjectius (el color, llargues, planes, 
punxegudes, grosses, rodones, etc.). Per exemple, 
tenim el topònim de la “Font del Mosquer”, on seria 
molt estrany que “mosquer” provingués d’un “lloc 
que hi ha mosques”, ja que aquesta condició pot 
variar al llarg del temps o, fins i tot, durant les esta-
cions de l’any. En realitat és una paraula composta 
de mos-, del llatí morsus (mossegada) en el sentit 
d’estar erosionada (en aquest cas per l’aigua) i  de  
“quer” mot preromà antic que vol dir roca.  Aquesta 

Riera del Mosquer amb la pedra erosionada per l’aigua
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CONDREU (coll): 

Derivat de l’antropònim (nom de persona) “Gon-
drau” (Gundravi), un nom visigot (Germànic) que 
designava antigament la Vall d’Hostoles i que ha 
quedat fossilitzat en el nom del coll. Des de l’èpo-
ca visigoda (s. IV-VIII) fins cap al segle X el nom per 
designar la vall era “Gundravi”. Això significa que la 
vall tenia un altre nom abans de l’arribada dels vi-
sigots.  

URIA (coll)

Topònim molt interessant, ja que és molt antic. Se-
gons alguns autors prové de l’arribada d’un poble 
indoeuropeu, que va aparèixer cap al 1000 aC. Eren 
portadors de la cultura hallstàttica, d’enterraments 
en camps d’urnes. És per això que també se’ls co-
neix com la “cultura dels camps d’urnes”. Com a 
element molt important, van introduir la indústria 
del ferro. Provenien del centre d’Europa i parlaven 
una varietat antiga indoeuropea, un dialecte cèltic 
més arcaic. El filòleg Joan Coromines els va donar 
el nom de sorotaptes, que més tard van donar lloc 
als diferents poblats ibers (per exemple en el cas 
d’Osona els ausetans, a Osona, o els ausoceretans 
a la Garrotxa).  A la zona de coll d’Uria s’han trobat 
molts objectes arqueològics que confirmen que ja 
estava poblat en aquesta època (1000 aC). Es po-

den veure molts d’aquests objectes a “Cal Metge” 
a Sant Feliu de Pallerols on hi trobem sobretot 
joies, anells, collarets, pedres polides i destrals. Hi 
ha autors que parlen del nom coll d’Uria com d’ori-
gen ibero-basc i d’altres d’origen celta.
El nom d’Uria conté l’arrel -UR que en basc o celta 
significa “humit” o “aigua”. Entrant en el camp de 
l’especulació, podríem deduir que degut al fet que 
el nom “Vall de Gondrau” és d’època visigoda i la 
vall ja estava poblada molt abans, proposo que la 
Vall s’anomenava “d’Uria” en època ibero-romana. 
El nom significaria que és una vall humida (rica en 
aigua o amb aiguamolls) i té cert sentit, ja que la 
vall està regada pel Riu Brugent i  que antigament 
formava aiguamolls. El nom s’ha perdut degut a les 
contingències històriques, però ha quedat fossilit-
zat en el nom de coll d’Uria. A més, per analogia, 
podem suposar, que si coll de Bas és de la Vall de 
Bas i Coll de Condreu és de la Vall de Gondrau, el 
Coll d’Uria podria ser de la Vall d’Uria.

Hi ha una altra teoria per aquest nom: a prop del 
coll d’Uria hi ha un mas antic, ara en ruïnes, que es 
deia Coldoria (any 1329) el nom del qual vindria do-
nat perquè és una zona boscosa de faig i a la tardor 
les fulles agafen un color groc intens semblant a l’or. 
Per tant, el nom voldria dir Coll d’Or o Coll Daurat.

Vista general amb el perfil del Castell d’Hostoles. Font: BiC

Coll de Condreu

Carretera de la Salut. Alt 700 m. Font: BiC
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Comarca

SANT FELIU DE PALLEROLS,
20 ANYS AL PARC NATURAL

El 3 de març de 1982 el Parlament de Catalunya, 
només dos anys després del seu restabliment, 
aprovava la Llei 2/1982, de Protecció de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa. L’aprovació de la Llei suposa-
va la creació del primer espai natural protegit per 
part de la Generalitat de Catalunya, però també 
va representar la resposta política a les reivindi-
cacions i mobilitzacions populars en defensa de 
la Zona Volcànica que varen tenir lloc en els anys 
precedents.
Avui, la superfície protegida, distribuïda en 11 mu-
nicipis, és de 15.309 ha. Però aquesta superfície 
total és producte de successives ampliacions, de 
les quals, la més important, va tenir lloc l’any 2001 
quan es va incorporar la totalitat del municipi de 
Sant Feliu de Pallerols. Actualment Sant Feliu 
aporta al Parc 3.273,3 ha que representen el 21,3 % 
de la seva superfície total.

La incorporació del municipi de Sant Feliu al Parc 
va ser, aleshores, un fet realment notable en el món 
dels espais protegits atès que es va produir a par-
tir d’una iniciativa del mateix municipi quan, l’any 
1997, l’Ajuntament va acordar sol·licitar un estudi 
per a la possible ampliació del Parc. Els estudis duts 
a terme entre la tardor de 1998 i l’hivern de 1999 va-
ren posar en relleu les notables singularitats del 
medi natural del municipi i, després d’un procés 
participatiu molt actiu, en el qual varen participar 
més d’un centenar de veïns, el territori de Sant 
Feliu es va integrar al Parc el 10 d’octubre de 2001.
Avui, difícilment es podria entendre la protecció de 
la Zona Volcànica  sense aquest territori. Les  mani-
festacions del fenomen volcànic constitueixen un 
dels elements de major interès i motiu principal de 
la seva inclusió al Parc. Juntament amb els volcans 
de Fontpobra, Can Tià o la Tuta de Colltort, a l’ex-
trem nord del municipi, es troben edificis volcànics 
ben propers al nucli urbà: el volcà de Sant Marc i el 
volcà del Puig Roig. L’erupció d’aquests volcans va 
donar  lloc a un altre element volcànic  d’interès, 
les colades de lava. Aquestes, en el seu recorregut, 
varen donar lloc a tussols, gorgs, salts d’aigua o les 
curioses formes de les barreges entre el basalt i els 
travertins molt presents en el curs del Brugent.

Però, a més dels valors geològics, el paisatge va ser 
un altre dels valors que va justificar la protecció de 
la Zona Volcànica. La distribució dels usos del sòl en 
conreus, prats, pastures i boscos, com a resultat de 
l’activitat agrària i forestal, configuren un paisatge 
en mosaic, ordenat, harmoniós i ben conservat que, 
a Sant Feliu, es ben present  enmig d’una aparent 
uniformitat forestal que també ofereix formacions 
d’elevat interès com les fagedes i les vernedes, ra-
reses com  els rodals de bedolls, un bon nombre 
d’arbres singulars i una bona representació de bos-
cos vells que desperten un interès creixent tant en 
termes de biodiversitat i gestió com en termes de 
salut i benestar.
La intensa humanització del territori de la Zona Vol-
cànica té un dels seus exponents en el patrimoni 
arquitectònic. Juntament amb el  nucli històric de 
Sant Feliu, ermites, castells i altres elements, tenen 
un especial interès, pel seu paper històric en la defi-
nició del paisatge, les més de 130 masies i cases de 
pagès del municipi que, majoritàriament, presen-
ten les característiques de forma, mida, textures, 
colors i materials que confereixen un caràcter únic 

Evolució dels límits del Parc natural de la Zona Volcànica 1982 - 
1986 - 2001- 2008 (límits actuals)

Volcà de Can Tià, Sant Feliu Pallerols. Masdéu. Centre de Docu-
mentació del Parc Natural

Volcà de la Tuta de Colltort, Sant Feliu Pallerols. Masdéu. Centre 
de Documentació del Parc Natural
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i diferent de l’arquitectura de la casa de pagès de la 
Zona Volcànica. 
La gestió de la Zona Volcànica de la Garrotxa s’en-
fronta a algunes especificitats que li són pròpies 
com la demanda d’infraestructures, serveis i altres 
activitats derivades de la humanització de la zona, 
però tampoc no és aliena als canvis que s’esdeve-
nen més enllà dels seus límits. El canvi climàtic, els 
canvis de tendència en el sector agropecuari, els 
nous corrents en el camp del turisme i l’ús social 
de la natura o els mateixos compromisos derivats 
de la implantació de la xarxa Natura 2000. De tot 
plegat no en falten exemples a Sant Feliu.
En un context de canvi global, tant en l’àmbit soci-
al, econòmic com ambiental, la gestió dels espais 
naturals ha de ser necessàriament adaptativa i ha 
d’incorporar fórmules d’entesa i complicitat que 
impliquin les administracions, les entitats i també 
propietaris particulars i altres agents privats.
La presència de Sant Feliu al Parc ja és fruit d’aques-
ta entesa i així s’ha mantingut al llarg d’aquests 20 
anys durant els quals s’ha  treballat colze a colze  
tant en  la gestió preventiva com en la gestió activa.
La gestió preventiva, centrada en la valoració prèvia 
de projectes d’obres i aprofitaments de recursos 
i  activitats diverses en el medi natural, basant-se 
en la normativa del Parc, ha generat l’emissió de 
més de 200 informes i autoritzacions  que, en la 
majoria dels casos, han permès un procés de dià-
leg que sovint s’ha traduït en modificacions i millo-
res per a una major compatibilitat  de les propostes 
amb l’espai protegit.
En el front de la gestió activa un dels camps en què 
s’ha avançat més sobre la base del treball conjunt 
és en el camp del turisme i concretament en l’apli-
cació de la Carta Europea de Turisme Sostenible 
(CETS).
La Carta vol ser l’expressió concreta d’un compro-
mís voluntari entre gestors d’àrees protegides, 
administracions i sector turístic que encoratgi el 
desenvolupament del turisme en harmonia amb la 
gestió sostenible dels recursos naturals d’aquests 
espais. El Parc va obtenir l’acreditació en la CETS 
l’any 2001 i  Sant Feliu , des d’un primer moment, 
va participar de forma activa  en aquest projecte 
tant a nivell públic com a nivell dels establiments 
turístics privats. Els valors naturals qualificats del 
territori de Sant Feliu, sense la presència de pols 
d’atracció massiva, juntament amb una aposta per 
les estades de qualitat i respectuoses amb medi, 
configuren un escenari especialment propici.
En aquest context de col·laboració s’han pogut fer 
actuacions molt diverses. Des de la reconversió de 
l’antiga estació del carrilet com a espai de rebuda 
polivalent o l’establiment d’una extensa xarxa de 
senders pedestres  fins a la recent adequació i mi-
llora d’espais emblemàtics com la pedrera del Ses-

quer al volcà del Puig Roig i la gredera del volcà del 
Sant Marc, sense oblidar les nombroses activitats 
divulgatives que s’organitzen conjuntament amb 
l’Ajuntament i les entitats.

Seguint un esquema semblant, es treballa en l’es-
tabliment d’un marc de cooperació amb el sector 
agrari sota el lema «Fet al Parc» amb l’objectiu de 
vincular l’activitat agrària i ramadera  amb la con-
servació dels valors naturals del Parc Natural, im-
pulsar-ne  el reconeixement social i contribuir 
a una millor valorització i reconeixement dels pro-
ductes obtinguts en aquestes explotacions 
Reptes de futur ben segur que no en faltaran, tan 
segur com que la millor garantia per  afrontar-los 
amb èxit  no és altra  que la complicitat entre els 
responsables de la gestió i la gent del territori  que 
aprecia i valora el patrimoni natural privilegiat que 
l’envolta. 

F. Xavier Puig i Oliveras 

Director del Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa

Gredera del Volcà Sant Marc

Pedrera del Sesquer



Sketchbook

Encetem una nova secció d’il·lustracions a càrrec de Jaume Vilanova. Una visió molt personal de diferents 
indrets del poble a través del seu Quadern de dibuixos o Sketchbook.
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DʼENGALANAMENT DE BALCONS

Contraportada

2n CONCURS  PESCALLUNES

FESTA MAJOR 2021

Família Blaya-Font, família Port-Bosch
i Pim Alemany  

Judit Blanch Núria Parramon Torrent

Fina Sucarrats Colomer

• PREMI AL MÉS PESCALLUNES

Anna M. Turon i Toni Solà

Jordi i Aina Parra Solà

Nil i Maria Vilalta Montes

• PREMI AL MÉS TREBALLAT

Família Rigall-Garganta

• PREMI AL MÉS ORIGINALGrup TALC

Festa Major de Sant Feliu de Pallerols  2021


