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Informació d’interès

HORARI DE SERVEIS 

AJUNTAMENT
Oficina d’atenció ciutadana tancada.
Servei al telèfon 972444011
o per correu electrònic oac@santfeliudepallerols.cat

SERVEI D’URBANISME
Posar-se en contacte al 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 de Sant Jaume d’Olot, 
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 (Consulteu data d’obertura)
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. També el dijous 24 , vigília de NADAL.
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) ó
972 44 40 11 (Ajuntament)

CORREUS
De dilluns a divendres de 10 a 11 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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Editorial

Podríem definir el 2020 com l’any que ho 
ha canviat tot: la pandèmia provocada per la 
covid 19 ha transformat molts aspectes, tant 
de nosaltres mateixos com de la societat, 
que potser ja no tornaran a ser com abans. 
Hem après que cuidar-nos entre tots i que 
treballar per al bé comú és el camí que cal 
seguir si volem tirar endavant.
El confinament ens ha fet adonar que vivim 
en un entorn privilegiat que cal potenciar i 
alhora preservar. En l’Hostolenc que teniu 
a les mans veureu com des del consistori 
s’està treballant en aquesta línia: la signatu-
ra del conveni amb l’ONG Sèlvans, el condi-
cionament i millora de l’itinerari 22 del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garro-
txa, una nova fase de restauració del Castell 
d’Hostoles, l’enjardinament del poble dins el 
programa Viles Florides, l’inici de les obres 
d’abastiment d’aigua a Sant Iscle...
Aquest estiu hem vist també, com el nostre 
poble s’omplia de visitants que buscaven al-
ternatives a les vacances tradicionals en un 
entorn natural, més segur i lluny de les aglo-
meracions de la gran ciutat. Ens anirà bé 
estudiar aquesta experiència per planificar 
i gestionar l’impacte que tindrà en el medi 
natural en un futur immediat.
En aquest número també donem notícia de 
les activitats que s’han pogut dur a terme, 
malgrat els condicionants que tots conei-
xem, fent evident que sabem adaptar-nos 
oferint una programació variada i de quali-
tat: interessants xerrades, sortides naturalis-
tes per l’entorn i excursions; la consolidació 
del Festival Pesca l’Estiu, un dels pocs que 
s’han mantingut a la comarca durant l’estiu, 
entre d’altres. 
Volem també posar en valor la carrera es-
portiva de la Quima Casas i tot el que ha sig-
nificat per l’atletisme del nostre país i també 
pel nostre poble. 
Us desitgem unes bones festes i que gaudiu 
de tot el que trobareu en aquest número de 
la revista. 
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Benvolguts/es, 

Ja estem a les portes de començar un nou any. Aquest 2020 ha estat molt complicat 
per tots, tant a nivell social com econòmic i sanitari. Sembla que comencem a veure 
inicis de solució a la crisi provocada per la Covid 19 i estic segur que afrontarem el 
2021 amb la normalitat que tots desitgem.

A nivell de gestió municipal, m’agradaria destacar la importància que ha tingut el 
desplegament de la fibra òptica al nostre municipi: un servei molt necessari per 
poder tenir un poble ben comunicat i més ara, que les necessitats com el teletreball, 
els estudis, les reunions telemàtiques, etc. ho requereixen. 

Durant aquest mes de novembre hem portat al Ple les ordenances fiscals que 
entraran en vigor el 2021 i que han estat estudiades molt a fons; l’IBI, les escombraries o 
el servei d’aigua, no tindran cap augment el 2021. Aplicarem bonificacions, destacant 
les de famílies nombroses i /o monoparentals, entre d’altres. Som conscients de la 
realitat actual i com a Ajuntament tenim una responsabilitat social, i les decisions 
que prenem les fem seguint aquest principi.

Properament des de l’Equip de Govern us farem arribar informació de les principals 
actuacions que s’han portat a terme des que som Equip de Govern.

En pocs dies arriben les festes nadalenques i vull tenir un especial record per a tots 
els malalts que heu patit o patiu directament la malaltia; pels que gestioneu negocis, 
comerços, autònoms que heu hagut de tancar durant tant de temps sense poder 
desenvolupar la vostra feina; per la gent gran que heu estat tants mesos sense poder 
sortir de casa; i pels joves oblidats massa vegades davant la situació. Un sincer record 
per a tots.

Amb molt d’afecte, us desitjo molt bones festes a tots.

Artur Colomer i Buchner
Alcalde

ALCALDIA
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al ciutadà. En la pàg. 6, la resposta de l’alcalde 
hauria d’incloure que suposava una inversió de 
240.000€. A la pàg. 7, cal especificar que la se-
guretat ciutadana és competència dels Mossos 
d’Esquadra i de la Generalitat i que en cap cas 
l’ha d’assumir l’Ajuntament. I, finalment, espe-
cifica que el secretari va defensar que tenir un 
document pre-redactat és una manera de tre-
ballar i això no representa tenir el document fir-
mat. 

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSU-
POST MUNICIPAL I DEL COMPLIMENT DE LES 
REGLES FISCALS DE L’EXERCICI 2019

J. Martra, regidora d’Hisenda, especifica que: 
- Tot i ser un Pressupost que l’actual Equip de Go-
vern no va aprovar (sobre el qual vàrem presentar 4 
al•legacions) n’assumim responsabilitats de gestió 
des del 15/06/2019 . A les actes d’arqueig i d’inventari 
amb data 14.06.2019 corresponents al traspàs de 
Mandat entre l’alcalde sortint i l’entrant, apareix un 
dèficit pressupostari de -68.677,40€
- Les dades de la Liquidació del Pressupost de 
2019 són positives, remarcant que:

1. El resultat pressupostari d’operacions corrents és 
positiu

2. El resultat pressupostari de l’exercici és positiu

3. El resultat pressupostari ajustat és positiu

4. Es tanca l’any amb saldo positiu de tresoreria (el 
de 2018 era -41.631,71€)

5. El Fons de Maniobra és positiu

6. El Romanent de Tresoreria és positiu

7. Es compleix amb l’estabilitat pressupostària, i es 
té capacitat financera, és a dir, que en cas que fos 
necessari, podríem demanar finançament a enti-
tats de crèdit, perquè es genera suficient benefici 
com per poder tornar les quotes del deute.

8. Es compleix amb la regla de la despesa marca-
des pel PEF aprovat el setembre de 2019. El 2018 
s’incomplia i per això es va haver d’aprovar el PEF.

9. La ràtio de l’endeutament a 31.12.2019 és de 
16,10%, havent-se reduït respecte el 31.12.2018 que 
era de 25,42%.

F. Castanyer es mostra sorprès per les dades pre-
sentades, sobretot en relació als 62.000€ de fac-
tures pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 
2019 i posa de relleu el fet que a 31 de desembre el 
deute sigui del 16,10%. 
Sense que es produeixin més intervencions, es 
donen tots els regidors presents per assabentats 
d’aquest punt de l’ordre del dia. 

Resum dels plens

SESSIÓ DEL 23 D’ABRIL DE 2020

Assistents: Tots els regidors del consistori excepte 
E. Colom que ha excusat l’assistència.

Secretària-Interventora: Sílvia Rius Soler. 

l’Alcalde inicia la sessió amb un agraïment als vo-
luntaris que s’han ofert per donar suport als veïns 
del poble més vulnerables i fa una valoració de les 
mesures preses per pal•liar els efectes de la crisi: 
- Des del punt de vist social, s’ha mantingut con-
tacte amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i 
se’ls ha derivat els possibles riscos detectats.
- l’Ajuntament acordarà mesures per ajudar a po-
blació i empreses.
- Exposa l’existència d’un marc comú de treball del 
que formen part tots els ajuntaments de la Garro-
txa per millorar l’eficiència de les decisions de cada 
ens local. 
- Concreta mesures a nivell d’impostos: seguiment 
del calendari fiscal conjuntament amb Xaloc per 
allargar i fraccionar impostos. 

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

C. Font sol•licita una correcció de la pàgina 4 on 
caldria que digués: “el taller de l’antic escorxa-
dor” i substituir : “el casal de la gent gran per “ la 
concessió del Centre de Serveis La Salut”. Espe-
cificar que les aportacions a entitats municipals 
són: les quotes del Consorci de Vies Verdes i el 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
F. Prat vol que consti que els nous arbres plan-
tats comportaran l’estalvi de mitjans i recursos 
al poble. Quant al Pou de Sant Iscle, sol•licita 
una correcció en els percentatges de finança-
ment: 50% de l’Agència Catalana de l’Aigua i el 
40% de la Diputació, de manera que l’obra està 
finançada fins a un 90% sobre el cost total. 
A. Colomer demana que a la pàg. 5 caldria 
mencionar que l’increment de cost del Servei de 
Recollida de Residus està previst en el pressu-
post i no suposarà cap repercussió econòmica 

Captura de pantalla retransmissió en directe de TV Sant Feliu 
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d’aquesta corporació fins a 31 de desembre de 2019, 
s’han adoptat, per part del president de l’entitat lo-
cal, 236 resolucions de fiscalització o d’intervenció. 
D’aquestes, 6 són amb objeccions efectuades per 
la Intervenció i en 2 casos existeix una resolució 
d’alcaldia contrària. 

A. Colomer explica que un dels reparaments fa 
referència a la contractació d’una monitora pel 
menjador de l’Escola Rocalba i que s’ha iniciat un 
procediment de concurs-oposició que repararà la 
situació i evitarà el problema de mala planifica-
ció que existia quant a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament. 
F. Castanyer pregunta si per aquest motiu hi ha 
d’haver problemes amb el pagament de la nòmi-
na de la persona afectada i l’Alcalde respon que 
només es fa referència al procediment de contrac-
tació i no al pagament de la nòmina. 
J. Martra afegeix que totes les nòmines van ser 
pagades i no va ser, tal com diu F. Castanyer, una 
contractació il•legal sinó formalment incorrecte. 
L’Alcalde explica que l’altre reparament es va 
emetre per una casuística de factures a principis  
del 2019. J. Casas sol•licita a la interventora inte-
rina de la corporació el corresponent informe de 
control intern així com la relació de factures afec-
tades.

Abans d’iniciar el debat sobre el punt 5, l’Alcalde 
proposa que el punt 5 i 6 siguin explicats de forma 
conjunta per la regidoria d’Hisenda degut als múl-
tiples vincles entre ambdós. 

APROVACIÓ DE DISCREPÀNCIA DE CONTROL 
INTERN D’OBLIGACIONS ADQUIRIDES DURANT 
L’EXERCICI 2019 SENSE CRÈDIT PRESSUPOSTARI

Vist l’informe de control intern emès per la secre-
tària interventora i l’informe de discrepàncies de 
l’Alcaldia en data 30 de març de 2020, es constata 
que hi ha un total de 62.913,02€ de despeses que 
es consideren inajornables pel funcionament nor-
mal de l’Ajuntament i dels serveis que presta.
Malgrat la insuficiència de crèdit en el pressupost 
de l’exercici 2019 i l’expedient de modificació de 
crèdit en el pressupost del 2020, s’acorda tramitar-
ne el pagament i informar, si s’escau, al Tribunal de 
Comptes.

S’aprova per 4 vots a favor (vot de qualitat de 
l’Alcaldia): A. Colomer, C. Font, F. Prat, J. Martra i 4 
vots en contra: D. Ortiz, F. Castanyer, E. Briceño i     
J. Casas

PLA ECONÒMIC FINANCER (PEF) CORRESPO-
NENT ALS EXERCICIS 2019- 2020 

RESUM DE LES DADES DEL COMPLIMENT:

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:

Previsió Pla econòmic financer +111.150,40

Liquidació 2019 +83.846,19

REGLA DE DESPESA:

Previsió Pla econòmic financer +913,15

Es posa de manifest que:
PRIMER. La capacitat de finançament derivada 
de la liquidació del pressupost és de +83.846,19€, 
per la qual cosa s’ha assolit la capacitat de finança-
ment prevista al PEF. 
SEGON. Respecte a la regla de despesa derivada de 
liquidació del pressupost, la diferència entre el límit 
de la regla de despesa i la despesa computable és 
de +23.108,26€. S’ha assolit la previsió del PEF.
TERCER. La liquidació de l’exercici 2019 compleix 
amb el previst en el pla econòmic financer aprovat.
Per tot l’anterior, resten els regidors assabentats de 
les principals dades econòmiques del seguiment 
del Pla Econòmic Financer en data 31 de desembre 
de 2019 i en virtut de la liquidació del pressupost.

J. Martra, regidora d’Hisenda, exposa que :
- En el Ple de 26.09.2019 es va aprovar per unanimi-
tat el Pla Econòmic Financer (PEF) per als exercicis 
2019 i 2020.
- Aquest Pla es va redactar abans d’acabar el Man-
dat Municipal 2015-2019, però degut als canvis que 
hi va haver en el Consistori, no es va poder presen-
tar al Ple fins al setembre, havent estat actualitzat 
amb la informació que en aquell moment es tenia.
- Les dades de Liquidació de 2019 corroboren que 
l’Ajuntament ha complert, aquest primer any, amb 
els objectius pressupostaris establerts en aquest 
Pla. Addicionalment, el Pressupost aprovat de 2020 
va també en aquesta línia.
- Confia que les alteracions que es puguin pro-
duir durant l’any per la crisi sanitària i pel tempo-
ral Glòria permetin mantenir-nos en aquesta línia i 
també complir-lo per al 2020.

INFORME ANUAL DE REPARAMENTS SUSPEN-
SIUS AMB RESOLUCIONS D’ALCALDIA CON-
TRÀRIES

Analitzats els llistats del gestor d’expedients 

Resum dels plens
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APROVACIÓ DE FACTURES MITJANÇANT EL 
PROCEIDMENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
DEL PRESSUPOST 2020

S’imputaran al pressupost en vigor, obligacions 
corresponents a l’exercici 2019 per un import de 
44.910,77€. Això es pot fer perquè tant el resultat 
pressupostari ajustat com el romanent de tresore-
ria per a despeses generals són positius.

J. Martra analitza conjuntament els dos punts an-
teriors i destaca que el compte 413, té les següents 
dades en els darrers exercicis:

 · 31.12.2017 162.635,71
 · 31.12.2018 3.960,57
 · 31.12.2019 62.913,02

Recull que part de les Obligacions Pendents 
d’Aplicació (OPAS) ja tenen partida pressupostària 
a l’exercici 2020 i que la resta: 30.866,64 no estan 
recollides en l’aplicació d’anàlisi de les partides 
pendents d’aplicar (413) i que 3.960,57 no tenien 
aplicació pressupostària el 2019.
S’inicia un ampli debat en el Ple: 
F. Castanyer posa sobre la taula que la justificació 
feta per la regidora no li aporta suficient conven-
ciment. Reconeix que les OPAS sempre han estat 
un problema endèmic d’aquest Ajuntament, però 
que els darrers anys estava solucionat ja que, per 
exemple, el 2018 es va tancar amb un import de 
3.200€. Afegeix que posar aquesta realitat sobre 
paper fa saltar alertes i hem de ser conscients que, 
tot això s’envia als corresponents òrgans de la Ge-
neralitat de Catalunya. En aquesta mateixa línia 
expressa que si el pressupost del 2020 no havia 
contemplat tot això, no estava tant ben fet com 
s’havia defensat des de l’Equip de Govern. 
Destaca el fet que les OPAS incloguin obres fe-
tes al maig, essent un expedient de final d’any, si 
s’haguessin fet els tràmits quan tocava ja no hau-
ria faltat crèdit per aquest motiu. Denuncia que 
s’hagin gastat aquesta partida, i d’altres, en altres 
despeses.  
J. Martra insisteix que no es van tractar correcta-
ment 31.000€ en el cas de l’exercici 2018, i que si 
ara es fan aflorar els imports és perquè l’Equip de 
Govern aposta per a la transparència. 
F. Castanyer remarca que dir que s’amagaven 
diners no és cert i que és una falta de respecte a 
l’antiga secretària i a la resta de personal adminis-
tratiu de la corporació. J. Martra insisteix en què 
el significat de les seves paraules és que: factures 
d’un any no es comptabilitzaven fins a l’any se-
güent. 
J. Casas està d’acord amb F. Castanyer i insisteix 
que els fets relatats per J. Martra li dolen. Posa de 

manifest que li sap greu que es treguin diners pre-
vistos per al col•lectiu de gent gran i es camuflin els 
números d’aquesta manera i a més, se’ls estigui 
acusant. L’anterior Equip de Govern va treballar 
perquè totes les factures estiguessin sempre sobre 
la taula i no es traspassessin d’un any a l’altre. Està 
totalment en contra del que ha dit i insisteix en el 
16%. Percentatge que J. Martra rectifica aportant 
que és el 25%. Vol que consti en acta que no tolera 
les mentides.
A. Colomer puntualitza que tot el que s’està trac-
tant no té res a veure amb la feina del personal 
de l’Ajuntament. Es mostra en desacord amb 
l’afirmació que no es fan polítiques socials, cosa 
que quedarà demostrada al llarg del mandat. 
D. Ortiz demana aclariments sobre el funciona-
ment d’una OPA i sobre els càlculs de l’assistència 
a plens i J. Martra li dona resposta. 
S’aprova per 4 vots a favor (vot de qualitat de 
l’Alcaldia): A. Colomer, C. Font, F. Prat, J. Martra i 4 
vots en contra: D. Ortiz, F. Castanyer, E. Briceño i J. 
Casas 

CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS 
PER L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN SISTEMES 
D’INFORMACIÓ

En la reunió de Consell d’Alcaldes del passat 
14 de novembre de 2019, el Servei de Sistemes 
d’Informació del Consell Comarcal de la Garrotxa, 
amb la voluntat de millorar les tasques que ac-
tualment es duen a terme, va exposar els diferents 
tipus d’assistència tècnica que s’ofereixen als mu-
nicipis de la comarca en funció de les seves neces-
sitats. 
D’acord amb les necessitats de l’Ajuntament de 
Sant Feliu s’acorda encarregar al Consell Comar-
cal de la Garrotxa l’assistència tècnica següent, 
signant un conveni per un termini de quatre anys, 
prorrogables per quatre més: 

1. Suport en la implantació i el foment de 
l’administració electrònica.

2. Manteniment preventiu de sistemes infor-
màtics.

3. Assistència tècnica en tecnologies de la in-
formació i telecomunicacions.

J. Casas mostra la seva avinença amb aquest con-
veni i amb la importància d’unificar forces amb al 
resta de municipis de la comarca.

S’aprova per unanimitat
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APROVACIÓ DEL CONVENI PER LA DELEGACIÓ 
DE LA COMPETÈNCIA DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS

El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril estableix 
que correspon als ajuntaments de recollir i contro-
lar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i 
de controlar els animals salvatges urbans. Els ajun-
taments poden delegar aquestes responsabilitat 
als ens locals supramunicipals, en aquest cas, a fa-
vor del Consell Comarcal. 
L’Ajuntament de Sant Feliu té, des de l’any 2002, de-
legats aquests serveis a favor del Consell Comarcal de 
la Garrotxa mitjançant un conveni de col•laboració,  
que ara cal revisar, establint nous acords.
El Consell Comarcal, que disposa d’unes instal•lacions 
pròpies com a residència d’animals, i té concertat el 
servei a favor d’una associació protectora d’animals,  
es compromet a elaborar un estudi econòmic fi-
nancer del servei que detalli anualment el cost im-
putat i els criteris de repartiment entre els ajunta-
ments que participen de la gestió mancomunada. 
C. Font proposa deixar aquest Conveni sobre la 
taula i ajornar la seva votació perquè han sorgit no-
ves informacions que els generen dubtes. La resta 
de regidors presents en la sessió plenària s’hi mos-
tren d’acord.

Acord deixat sobre la taula.

FORA DE L’ORDRE DEL DIA

L’Alcalde demana als diferents grups polítics si 
tenen algun assumpte no comprès en la convo-
catòria d’aquest Ple que vulguin sotmetre a con-
sideració.
F. Castanyer presenta una MOCIÓ DE LA DIPUTA-
CIÓ DE GIRONA PER LA SITUACIÓ CREADA PER 
LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) , en 
nom de JxCat.
La situació creada per la pandèmia del coronavirus 
(COVID-19) i el moment de dificultat present fa que 
sigui necessari exposar la posició i les demandes 
de la Diputació de Girona i fer d’altaveu de les de 
la resta d’administracions locals de la demarcació 
de Girona. 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels se-
güents acords: 
1. Sol•licitar al govern de l’Estat les següents mesures 
per poder ajudar la Diputació de Girona i tots els ens 
locals de la demarcació per fer front a l’actual situació: 
a) Poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 
sense limitacions.
b) Flexibilitzar les directrius de la regla de despesa i 
l’estabilitat pressupostària.

c) Anul•lar totes les mesures que encara queden de 
la LRSAL que limiten l’autonomia local.
d) Garantir les aportacions previstes de les adminis-
tracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-
les ampliar per les noves necessitats que generarà 
la crisi.
e) Flexibilitzar la llei de contractes del sector públic, 
així com la contractació de personal per donar res-
posta a les noves necessitats econòmiques i socials.
f) Que elevi a les institucions europees la redefini-
ció dels programes de finançament europeu pel 
període 2021-2027, així com la flexibilització dels ca-
lendaris d’execució i justificació de les subvencions 
de programes europeus ja concedides. 
2. Crear una taula de treball, en el marc de la Jun-
ta de Portaveus de la Diputació de Girona, per fer 
front als reptes que planteja la pandèmia de la CO-
VID-19, i debatre els acords a què haurà d’arribar la 
Diputació de Girona, especialment en els següents 
àmbits: 

a) Acord municipalista i suport als ens locals 
de la demarcació de Girona

b) Acord en els àmbits salut i social
c) Acord per al sector cultural i educatiu
d) Acord per al teixit econòmic, productiu i 

industrial
e) Acord per al sector turístic

S’aprova per unanimitat. 

PRECS I PREGUNTES

F. Castanyer demana informació sobre la plaça 
de tècnic d’administració general de l’àrea econò-
mica i l’ Alcalde aclareix que torna a estar vacant. 
També demana informació sobre una llicència 
d’activitats d’una empresa del poble. F. Prat ex-
plica que s’està treballant a nivell tècnic i que la 
situació està en un punt molt avançat. Excusa el 
retard per la falta de secretària. 

Resum dels plens

Desinfecció de contenidors durant el confinament
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En aquest mateix sentit, J. Casas sol•licita que es 
concreti una reunió amb les parts implicades per 
aclarir dubtes i serrells. 
D. Ortiz demana si és possible ampliar els dos dies 
hàbils que estableix la llei entre la convocatòria del 
ple i la seva celebració, per poder disposar de més 
temps per estudiar la documentació. També ma-
nifesta el seu disgust per no haver estat informat 
de forma més personal de les mesures que pren 
l’Equip de Govern en front de la crisi del Covid-19.
A. Colomer i F. Prat recullen la seva petició i inten-
taran augmentar el termini que legalment esta-
bleix la llei. 
F. Castanyer demana informació sobre les obres 
de la piscina municipal i C. Font explica que 
s’instal•larà reg automàtic, es trauran bancs i 
troncs, s’adaptarà l’entrada i si hi ha temps, una 
reforma parcial dels vestidors que en part serà 
subvencionada.  

F. Castanyer demana si les obres del camí de coll 
d’Uria finalitzaran a temps. F. Prat respon que els 
terminis administratius de moment estan suspesos. 
F. Castanyer sol•licita, també, informació sobre les 
tasques de retirada d’arbres a la zona dels Arbres 
d’en Casals i F. Prat aclareix que van a càrrec de 
l’ACA. 

F. Castanyer demana aclariment sobre el funcio-
nament de les comissions amb què treballa cada 
regidoria i F. Prat li explica. Referent a la Festa 
major, demana si hi ha possibilitat de celebrar-la 
i l’Alcalde respon que de moment no hi ha direc-
trius marcades per part del Govern i no s’ha pres 
cap decisió definitiva però que es treballa amb va-
ris escenaris possibles. 
F. Castanyer sol•licita un informe a l’Equip de Go-
vern o a la secretària sobre uns fets que van tenir 
lloc en el servei de menjador escolar que presta 
l’Ajuntament a l’Escola Rocalba i que qualifica de 
greus. Fa una exposició detallada sobre els fets, 
destacant que hi ha una discrepància entre el 
que diu l’Equip de Govern i el que explica l’Equip 
Directiu de l’Escola, tal com es va expressar en 
una reunió que va tenir lloc a l’Ajuntament i que 
un primer moment se’l va excloure però finalment 
es va reconsiderar la seva presència. Sol•licita que 
es redacti un informe sobre el que es va aclarir en 
aquesta reunió. 
Després d’un intercanvi d’opinions sobre els fets 
entre tots els regidors, pren la paraula el J. Casas 
per advertir d’unes destrosses que ha detectat al 
municipi i F. Prat es compromet a solucionar amb 
la màxima brevetat possible. J. Casas també in-
sisteix en la necessitat d’aprovar més mesures 
socials i de higiene davant la pandèmia del cod-
vid-19 i de treballar de forma conjunta amb la res-
ta de municipis de la comarca. Sol•licita reunions 
periòdiques per treballar conjuntament l’Equip de 
Govern i l’oposició. 

L’Alcalde aixeca la sessió.

SESSIÓ DEL 28 DE MAIG DE 2020

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

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

D. Ortiz sol•licita les rectificacions següents:
-Incloure a la pàg.54 que el funcionament de les 
comissions amb què treballa cada regidoria, com-
porta que persones que no són regidors- però per-
tanyen al grup polític de l’Equip de Govern- donen 
suport material a tasques pròpies dels regidors. F. 
Prat comenta que no hi veu inconvenient ja que 
totes les tasques estan supervisades per ell mateix.
-Sol•licita que a la pàg. 55 consti l’Alcalde recrimi-
na amb duresa F. Castanyer la seva exposició dels 
fets i davant els intents de l’esmentat regidor i de 
la regidora E. Briceño d’insistir en el tema, els reti-
ra la paraula. 

Obres piscina

Arbres caiguts al riu Brugent
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F. Castanyer demana que consti que en la reu-
nió del dia 6 va assistir-hi: l’Alcalde, els regidors                    
E. Colom, F. Castanyer, la treballadora afectada i 
el representat de l’Equip Directiu de l’Escola. I tam-
bé sol•licita que es faci un resum més exhaustiu de 
la seva intervenció on exposa els fets ocorreguts 
en el servei de menjador de l’Escola Rocalba.  
Després d’un debat sobre els termes exactes que 
es van utilitzar per descriure la situació i davant 
la discrepància entre els regidors, s’acorda trans-
criure literalment a l’acta anterior el debat sobre 
el funcionament de les comissions i el debat sobre 
l’incident de menjador. Arribats a aquest consens, 
F. Castanyer sol•licita també transcripció literal del 
debat sobre les OPAS. 
E. Briceño exposa que no ha rebut, tal i com va 
sol•licitar en la passada sessió plenària, l’informe 
sobre l’incident ocorregut a menjador i sol•licita 
que se li faci arribar. 
J. Casas sol•licita que es faci constar que la mesura 
proposada era la reestructuració de tot el pressu-
post per incloure més mesures socials i que es van 
oferir a col•laborar en la seva l’elaboració, sempre 
que inclogui més mesures socials.
Finalment, la secretària exposa que es procedirà 
a una correcció en la pàgina 24 i 32 on els vots 
comptabilitzats eren correctes però els noms de la 
regidora J. Martra i F. Prat estaven duplicats.

S’aprova l’acta per majoria.

RATIFICACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA

Es tramita el conveni per encarregar al Consell Co-
marcal de la Garrotxa de gestió de l’execució de 
l’obra del pou de Sant Iscle (fase 1) per un import 
de 3.088,45€ amb finalització a data 31.08.2020, 
amb possibilitat que l’Ajuntament pugui sol•licitar 
ampliar-ne el termini. 
F. Castanyer exposa que no han pogut tenir accés 
al decret amb anterioritat però que una vegada 
consultat el text abans de l’inici del Ple, no hi veuen 
inconvenient. Deixa palès que minuts abans de 
començar el Ple no hi havia cap regidor de l’Equip 
de Govern que tingués coneixement del contingut 
d’aquest decret i que aquesta és la primera vega-
da que veu una situació semblant al consistori.  
A. Colomer exposa que se li ha ofert l’opció de re-
tirar aquest punt de l’ordre del dia perquè el seu 
grup municipal pugui procedir a un estudi més 
exhaustiu. 
F. Casas diu que el seu vot és a favor perquè creu 
que s’ha de confiar amb el Consell Comarcal i els 
seus tècnics. F. Prat confirma que l’Equip de Go-
vern està molt content amb la tasca del tècnic re-
dactor del projecte i tot l’equip.

S’aprova per unanimitat.

INFORMES DE CONTROL FINANCER REALIT-
ZATS DURANT L’EXERCICI 2019

Presentada la documentació corresponent, J. Mar-
tra exposa el contingut de la proposta, fent palès 
que els criteris seleccionats són criteris estricta-
ment tècnics i legals i marcats per la secretaria-in-
tervenció d’aquest ajuntament. 

Resten, doncs, assabentats tots els assistents a la 
sessió plenària. 

INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTATS DE 
CONTROL INTERN DE L’EXERCICI 2019

J. Martra exposa el contingut de l’informe fent es-
pecial esment al punt 4 que diu:
 “En l’exercici anterior a què fa referència el control 
que s’inclou en aquest informe, l’Alcalde/President 
de la corporació no va elaborar el corresponent 
Pla d’acció previst a l’article 38 del RCIL”. 
Explica que davant aquest fet, no s’ha pogut fer 
una anàlisi sobre la seva efectiva i correcta apli-
cació. D’altra banda, exposa que aquest mateix 
fet ocasiona que no s’hagin detectat mesures 
correctores i que tampoc sigui existent i vigent 
un Pla d’Acció de l’Alcaldia per la implementació 
d’aquestes mesures correctores. 

Queden assabentats tots les regidors d’aquest 
consistori.

PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER PER 
L’EXERCICI 2020

Judit Marta explica el contingut del Pla, que 
es publicarà en el Portal de transparència de 
l’Ajuntament, fent especial èmfasi a la normativa, 
que és d’aplicació, l’objecte del control financer i 
les accions de control permanent que aplicarà 
l’ajuntament. Detalla que seran el control del cir-
cuit de factures, el control del compliment de la llei 
de morositat i l’informe del compte 413 (per aque-
lles entitats excloses d’auditoria financera).
En relació a les actuacions seleccionables, aques-
tes són potestatives i no es preveuen per al Pla per 
l’any 2020. 
Exposa que en l’àmbit de control financer de sub-
vencions, només es duran a terme les bàsiques 
per raons d’eficàcia i eficiència. Explica, també, 
que totes les accions de control financer es duran 
a terme de forma continuada durant tot l’any i 
amb posterioritat.  
Estima que es podran fer modificacions per raons 
ponderades i que els informes seran tramitats se-
gons la legislació vigent.
F. Castanyer recalca que se li confirmi que 
s’emetran informes sobre totes les factures de l’ens 
local, fet que així és confirmat per J. Martra. 

Queden assabentats tots les regidors d’aquest 
consistori.

Resum dels plens
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APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL PLA DE LLONGAFOLLIA 

En data 12 de març de 2020, l’Institut Català del Sòl 
(INCASÒL) va presentar la sol•licitud de tramitació 
i aprovació del Projecte d’urbanització del Sector 
d’activitats econòmiques Pla de Llongafollia, re-
dactat per la mercantil SBS Simón i Blanco SLP, 
amb un pressupost d’execució de 1.428.019,83€ 
(IVA exclòs). L’arquitecta tècnica municipal i la Se-
cretària – Interventora van emetre els correspo-
nents informes favorables per l’aprovació del Pro-
jecte d’urbanització presentat i s’exposa a consulta 
pública durant un mes. 
L’Alcalde informa que és un projecte important 
que serà de gran benefici per a tots els vilatans i F. 
Prat explica que es tira endavant ja que INCASÒL 
té coneixement que hi ha una empresa interessa-
da tot i la crisi del Covid. 
F. Castanyer mostra el seu total acord ja que 
aquest és un projecte que estava dissenyat des 
del primer moment per l’antic Equip de Govern i 
demana si ja es poden iniciar les obres. F. Prat ex-
plica que l’empresa interessada ja té una base per 
poder negociar la compra amb INCASÒL i un pre-
consens quant al preu de la parcel•la. 
J. Casas exposa que els seu grup municipal dóna 
total suport al projecte però que la seva expe-
riència al capdavant de l’Ajuntament el fa creure 
que encara estem en un punt inicial perquè tot i 
acompanyar empreses interessades en la compra 
de parcel•les mai va poder aconseguir el compro-
mís ferm de INCASÒL. 
E. Colom aporta que fins al moment, tots els trac-
tes que l’Equip de Govern ha tingut amb INCASÒL 
s’han complert i que s’ha demanat començar a 
tirar endavant tot el tema urbanístic amb el pro-
jecte d’urbanització. 
F. Castanyer vol fer constar que aquest projecte ja 
s’havia entrat amb anterioritat i exposa que, fins a 
on ell té coneixement, l’Ajuntament mai ha cobrat 
ICIO de les obres d’urbanització i, per tant, creu 
que els 30.000€ que estan previstos al pressupost 
no seran reals. 

S’aprova per unanimitat.

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORS DEL 
FUNCIONAMENT DEL CASALET MUNICIPAL DE 
L’ESCOLA BRESSOL PETITS PESCALLUNES

Davant la situació de crisi social i econòmica provo-
cada per la COVID-19 i la conseqüent declaració de 
l’estat d’alarma que ha provocat una restricció de 
les activitats econòmiques, la voluntat política de 
l’Ajuntament és la de contribuir a ajudar les famí-
lies a superar la difícil situació de conciliació de la 
vida laboral i familiar. 
Per tant, s’aproven les bases reguladores pel fun-
cionament i la inscripció dels infants del Casalet 
d’estiu de l’Escola Bressol Petits Pescallunes, que 
estaran publicades al web de l’Ajuntament i als pla-
fons d’anuncis municipals.
Les despeses i ingressos d’aquest servei ja es pre-
veuen en el pressupost per l’exercici 2020.
E. Colom exposa que el contingut del reglament 
s’ha redactat amb l’objectiu de planificar amb 
temps l’organització del personal al servei de 
l’administració, per poder donar prioritat als in-
fants amb més vincle al poble i s’han mantingut 
els preus vigents. Tot i així, aclareix que degut al 
moment d’incertesa actual, l’Ajuntament es veurà 
obligat a adaptar els horaris, les jornades, el fun-
cionament i qualsevol altre punt als últims comu-
nicats de les autoritats competents. 

S’aprova per unanimitat.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE TÈCNIC DE 
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ÀREA ECONÒMICA 

S’aprova inicialment la modificació del comple-
ment de destí corresponent a la plaça de Tècnic 
d’Administració General ajustant-lo a la realitat de 
la plaça, materialitzat de la següent manera: 

Concepte Salarial Import Anual
Sou base (A1) 15.928,12 €
CD 20 6.680,66 €
CE + Assegurança conveni 7.491,22 €

L’Alcalde proposa augmentar el salari de la plaça 
per atreure més interessats i poder cobrir-la satis-
factòriament ja que en l’anterior convocatòria ha-
via quedat deserta.

S’aprova per unanimitat.Vista general dels terrenys del Pla de Llongafollia 

Escola Bressol Petits Pescallunes 
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APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA PER LA NETEJA, CONSERVACIÓ 
I TANCAMENT DE SOLARS I TERRENYS DEL 
MUNICIPI DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Tot i que existeix legislació en aquest àmbit a nivell 
autonòmic i estatal es considera necessari reforçar 
aquesta regulació i incentivar el compromís dels vi-
latans per complir amb el deure de manteniments 
dels béns immobles. 

a) Solars: les superfícies de sòl urbà aptes per a 
l’edificació que reuneixin els requisits establerts a 
l’article 29 del Decret Legislatiu 1/2010
b) Terrenys: finques que no tenen la condició de 
solar i, parcel•les que, per la seva reduïda extensió, 
forma irregular o localització, no són aptes per a ser 
edificades.
c) Tancament: l’obra exterior de nova planta, que 
té com a funció la delimitació física del solar o del 
terreny.

NETEJA DE TERRENYS I SOLARS
Queda prohibit abocar i llençar residus sòlids o lí-
quids, escombraries, deixalles, runes, terres o qual-
sevol altre tipus de materials o objectes en solars, te-
rrenys i espais lliures de propietat pública o privada.
S’hauran de mantenir en condicions de seguretat, 
salubritat, ornat públic i qualitat ambiental, restant 
expressament prohibit mantenir-hi escombraries 
o residus sòlids, pastosos i líquids, així com runes, 
ferralla, dipòsits de terres, herbes i arbustos en es-
tat d’abandonament, i qualsevol altra substància 
o material que pugui produir males olors o servir 
de focus d’aparició de plagues. Aquesta obligació 
també es fa extensiva a la vorera situada davant 
del terreny o solar, la qual, a més, el propietari ha 
de tenir pavimentada amb el tipus de paviment 
aprovat per l’Ajuntament.
Hauran de quedar nets de vegetació seca, morta 
o de restes vegetals i de qualsevol element que pu-
gui ser responsable de l’inici o propagació d’un in-
cendi. A més, la gespa s’haurà de mantenir tallada.
S’hauran de mantenir nets de plagues d’insectes, 
de rosegadors o de qualsevol altre animal que su-
posi un problema sanitari.
Quan pertany a una persona el domini directe 
d’un terreny, urbanització o edificació, i a una altra 
el domini útil, l’obligació recaurà sobre aquella que 
tingui el domini útil. 

TANCAMENT DE TERRENYS I SOLARS 
Els propietaris de solars, terrenys i finques rústiques 
podran ser instats de mantenir-los tancats si és ne-
cessari per condicions de seguretat i salubritat, a 
criteri de l’Ajuntament.

Resum dels plens

La present ordenança té per objecte regular, en fin-
ques en sòl urbà situades dins del terme municipal de 
Sant Feliu de Pallerols, el deure legal d’ús i conservació 
de terrenys i solars urbans, així com instar als propie-
taris perquè els mantinguin en bones condicions de 
seguretat, salubritat i ornat públic i evitar en la mesura 
del possible el perill i risc d’incendi. Aquesta obligació 
també inclou el tancament dels terrenys i solars. 
Els efectes d’aquesta ordenança tindran la consi-
deració de: 

Els propietaris de solars amb edificis en construc-
ció, hauran de mantenir-los tancats, encara que 
les obres estiguin aturades. 
Aquesta tanca haurà d’impedir que les terres o 
vegetals afectin la via pública, sigui suficientment 
alta i robusta perquè impedeixi l’accés general de 
les persones i, si fos vegetal, s’haurà de tenir sempre 
en correcte estat, a fi que no impedeixi o pertorbi el 
pas per la via pública ni l’embruti.
Les tanques provisionals de solars i terrenys tindran 
una alçada d’1,80m i compliran amb la normativa 
vigent.  
Les tanques construïdes han de mantenir-se en 
bon estat de seguretat, salubritat i decòrum públic.  
Queden expressament prohibides les tanques 
amb coronació de vidres o qualsevol solució que 
pugui presentar un risc per a la seguretat de les 
persones i del trànsit rodat. 
Els solars i terrenys hauran de ser accessibles per 
tal de dur a terme els treballs de manteniment. 
 El tancament de terrenys, solars o finques es 
considera obra menor, i, com a tal, està subjecte 
a la sol•licitud i obtenció de la prèvia llicència ur-
banística municipal o prèvia comunicació quan 
s’incorpori aquest procediment. 
Quan concorrin especials característiques topo-
gràfiques en el terreny o altres circumstàncies que 
així ho justifiquin, els serveis tècnics municipals po-
dran exigir la presentació d’un projecte tècnic i la 
designació de tècnic competent que assumeixi la 
direcció dels treballs.

ORDRES D’EXECUCIÓ i SANCIONS 
L’Ajuntament, a través dels seus serveis, exercirà la 
inspecció dels solars, terrenys, parcel•les, les obres i 
les instal•lacions dels terme municipal de Sant Fe-
liu de Pallerols per tal de comprovar el compliment 
de les condicions exigibles a la present ordenança. 
L’incompliment injustificat de les ordres d’execució 
habilita a l’Ajuntament per adoptar mesures 
d’execució forçosa imposant multes de 300€ a 
3.000€, l’execució subsidiària de l’ordre incompler-
ta a càrrec de la persona obligada i, si s’escau, in-
cloure l’immoble en el registre municipal de solars 
sense edificar.
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les tasques de la recollida i custòdia dels animals 
domèstics del municipi.
C. Font explica que s’havia proposat deixar-ho so-
bre la taula ja que hi havia discrepàncies del que 
realment incloïa aquesta sessió. Posa d’exemple 
l’esterilització de gats i la problemàtica amb els 
coloms. Després d’una reunió, s’ha aconseguit el 
compromís que realment faran les esterilitzacions 
i totes les actuacions quant a la colònia de gats.  
J. Casas demana si s’ha parlat amb la protecto-
ra i C. Font respon que el contacte amb la protec-
tora sempre serà a través del Consell Comarcal; 
s’aprova amb un marge de confiança que real-
ment compliran amb els objectius establerts en el 
conveni i la reunió. 
D. Ortiz exposa que els treballadors de Terra Viva 
fan moltes hores de treball i el que paga el Consell 
és insuficient i poden seguir treballant donant el 
servei de protectora gràcies al voluntariat. 

S’aprova per unanimitat.

APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL•LABORACIÓ PER A LA RESTAURACIÓ DEL 
CASTELL D’HOSTOLES ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE SANT FELIU DE PALLEROLS I 
L’AJUNTAMENT DE LES PLANES D’HOSTOLES

Vist que a data d’avui ha estat negociat i subs-
crit el text inicial del Conveni de Col•laboració 
per a la restauració del Castell d’Hostoles per 
part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 
i l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles amb 
l’objecte de col•laborar per la cooperació econòmi-
ca amb l’objectiu de facilitar la restauració del cas-
tell d’Hostoles es considera convenient instrumen-
tar la col•laboració entre ambdues administracions 
mitjançant un conveni.

F. Prat considera que és un acord positiu per su-
mar esforços amb el municipi veí. 

F. Castanyer pregunta de si és el del 2019 o el 2020. 
S’aclareix que és partida de 2019 i que l’execució 
ha estat en el 2020. També pregunta com és que 
un dels motius utilitzats per desestimar la inversió 
en el Museu de la Faràndula era que no es trac-
tava d’una propietat municipal i que el Castell, 
essent de propietat privada, sí que s’hi destinaran 
diners públics. 

F. Prat ho justifica perquè és un projecte entre dos 
municipis i que s’està treballant per solucionar el 
tema de la propietat i perquè en aquesta ocasió 
els diners que aporta l’Ajuntament són menors. 

C. Font vol deixar palès que en el projecte del Mu-
seu de la Faràndula, l’Ajuntament és quedava una 
part molt malmesa i l’altra propietari es quedava 
una part molt bona. 

J. Casas recorda que va ser ell qui va liderar el re-

F. Prat exposa la problemàtica que suposa per 
l’Ajuntament i els veïns el fet que hi hagi moltes 
parcel•les sense edificar quant a salubritat, segu-
retat, risc d’incendis. 
J. Casas manifesta que aquest any aquesta situa-
ció la veu més encallada que l’any anterior i insta 
a què es solucioni el més aviat possible. 
F. Castanyer discrepa dels punts 6 i 7 i proposa 
canvis que són acceptats i incorporats en el text 
del reglament. 

S’aprova per unanimitat.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL PER REGULAR ELS 
PREUS DE NETEJA I PODA DE SOLARS

Es proposa aprovar la modificació de l’ordenança 
número 10 per la qual es regulen els preus públics 
d’aquest ens local, incorporant l’Annex XI relatiu als 
preus públics de neteja i poda municipal de solars 
i tanques:
En el cas que no es tinguin mitjans per netejar els 
solars, o bé la poda, es pot sol•licitar a l’Ajuntament 
que repercutirà al sol•licitant el cost del treball 
d’acord amb la següent quota:

Neteja de solars 45,00 €/solar

Poda de tanques 45,00 €/solar 

F. Prat diu que s’han demanat varis pressupostos 
i que s’ha buscant un preu competitiu i engresca-
dor per tal que molts propietaris decideixin cedir a 
l’Ajuntament la potestat de neteja. F. Castanyer i 
J. Casas discrepen del preu i exposen que, des del 
coneixement del sector, no seran assumibles per 
l’Ajuntament essent els costos reals finals molt su-
periors. 
E. Briceño aporta que també es determina un 
preu per la poda de tanques i que aquest gene-
ra molta confusió quant al seu abast i que també 
pot ser perjudicial per les arques públiques. 
Després d’un debat sobre els costos reals que pot 
suposar dur a terme la poda de tanques i de solars, 
s’acorda deixar al punt sobre la taula per a una 
revisió de la proposta i tornar-lo a sotmetre a vo-
tació en la següent sessió ordinària. 

CONVENI PER A LA DELEGACIÓ DE L’EXERCICI 
DE LA COMPETÈNCIA DEL SERVEI PÚBLIC 
DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS 
DOMÈSTICS

Aquest punt havia quedat sobre la taula en el ple 
anterior amb el propòsit de revisar el contingut 
del conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comar-
cal de la Garrotxa amb el qual es deleguen al CCG 
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trobament entre Les Planes, la Diputació i Sant 
Feliu de Pallerols i que l’ajuntament de les Planes 
té un deute d’anys anteriors que segons li consta, 
no s’ha liquidat. 
Acorden, tots les regidors, que és important el con-
sens entre els pobles de la Vall d’Hostoles. 

S’aprova per unanimitat.

FORA DE L’ORDRE DEL DIA

Es demana un aclariment sobre com funciona 
aquest punt. 

PRECS I PREGUNTES

S’informa per part de l’Equip de Govern que tot i 
l’existència de la Covid-19 , la previsió és obrir la pis-
cina municipal seguint totes les recomanacions de 
Sanitat.
Està previst fer dos casals d’estiu: un d’infantil i pri-
mària i un segon per 5è, 6è, 1r i 2n d’ESO organitzats 
per la tècnica del Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’empresa adjudicatària per a l’organització dels ca-
sals d’estiu d’arreu de la Comarca. S’indica que tot 
estarà condicionat als protocols i normativa de la 
Covid-19, que pateixen canvis constants. I que tam-
bé es realitzaran les “Brigades Joves”. 
F. Castanyer pregunta sobre la rati d’endeutament 
i sol•licita confirmació sobre si aquesta està situa-
da en el 16%. Percentatge que és confirmat per la 
regidora d’hisenda. També demana si al 2020 hi 
ha factures entrades del 2019 i J. Martra respon 
que hi ha les factures que han entrat en el registre 
posteriorment a la data de tancament.
F. Castanyer expressa que és de mal gust i de fal-
ta de transparència, haver estat tan crítica amb 
l’oposició i el personal al servei de l’Ajuntament 
sobre aquesta qüestió amb anterioritat, perquè 
al 2020 hi ha factures del 2019 entrades a principi 

d’any per import de 20.000€. J. Martra explica que 
la seva intenció és eliminar aquest desfasament 
de processament i que és degut, en part, a la fal-
ta de personal. Per tancar el debat, F. Castanyer 
agraeix la humilitat i expressa que li dol el comen-
tari de l’altre dia perquè és faltar al respecte al per-
sonal administratiu al servei de l’Ajuntament i són 
comentaris gratuïts desacreditant l’antic Equip de 
Govern. 
F. Castanyer, canviant de tema, exposa que hi ha 
hagut dues reunions amb la Comissió de Mante-
niment dels Cavallets per intentar fer alguna acti-
vitat que complís amb tota la normativa existent 
del COVID-19, com una cercavila per als veïnats i 
que la comissió ho va desestimar. Així mateix ex-
pressa que vol transmetre opinions personals 
d’aquestes dues reunions: 
- No va agradar que l’Alcalde digués obertament 
que no estava d’acord a fer la cercavila i que di-
gués que si algun ballador ho volgués fer només 
ho podria fer sota la seva responsabilitat i amb la 
prèvia firma d’un document. 
- No té constància que s’hagi informat a les comis-
sions de la desestimació de rebre una subvenció 
per valor de 100.000€ per a la reconstrucció del 
Museu de la Faràndula. 
L’Alcalde explica que va manifestar el seu posicio-
nament en base a l’opinió recollida dels Mossos 
d’Esquadra i que no troba correcte que es plantegi 
aquesta qüestió en el Ple de la corporació, ja que 
la decisió es va prendre en la Comissió i que la ma-
joria va votar a favor que no es ballés. 
Continua explicant que, en el cas de la subven-
ció, accepta que no se’ls va explicar i que s’hauria 
d’haver fet. Justifica el fet degut a què en aquesta 
comissió hi va haver molta més gent convidada, 
era més oberta i la voluntat era centrar-la en la 
decisió de si fer alguna actuació. E. Colom afegeix 
que no es va fer perquè es va donar prioritat a par-
lar d’aquest tema i es va deixar a segon terme la 
qüestió del museu. F. Castanyer conclou que ja li 
ha quedat clar que la Comissió no ha pogut apor-
tar cap opinió sobre aquest tema i que s’hauria 
d’haver pres en consideració la seva opinió per 
prendre-la.
F. Castanyer demana si s’ha comunicat de for-
ma oficial a “l’Esbart”, ja que segons li consta la 
junta no en tenia coneixement. L’Alcalde explica 
que oficialment no s’ha comunicat però que extra 
oficialment sí i que hi ha hagut vàries reunions i 
s’ha parlat amb el president. F. Prat afegeix que 
aquesta actuació repercutia negativament en les 
ratis d’endeutament de l’Ajuntament i que s’ha 
prioritzat fer actuacions que repercuteixin en ser-
veis directes per als ciutadans. 
F. Castanyer diu que el seu grup municipal estaria 
al costat d’augmentar l’endeutament per fer inver-
sions, ja que aquesta subvenció cobria el 50% de 

Resum dels plens

Vista del Castell d’Hostoles
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la inversió, i que la Diputació hi hagués col•laborat 
aportant més fons però que des de l’Equip de Go-
vern no s’han fet els suficients contactes amb la 
Diputació.
E. Colom diu que a banda de la inversió inicial, 
mantenir l’espai com a museu suposava molts 
costos. Afegeix que no era possible complir amb 
la resta de requeriments per optar a subvencions 
anuals de la Diputació per al manteniment i que 
no es pot pretendre seguir sempre optant amb la 
subvenció de presidència. 
F. Castanyer expressa que era una inversió per al 
futur del poble i que és molt complicat que un pro-
jecte pugui ser subvencionat per més d’una sub-
venció. Però que entén que ara és l’actual Equip 
de Govern qui decideix si es fa la inversió de la 
faràndula o bé es destinen a Sant Iscle i que el que 
més lamenta és que no hi ha hagut la comunica-
ció oficial a les comissions. 
F. Prat diu que l’aigua de Sant Iscle era un projec-
te de l’antic Equip de Govern i que l’opinió de tots 
els regidors és important i que la tenen en compte 
per a prendre les decisions. 
F. Castanyer explica que el dia 7 de maig va en-
trar una sol•licitud perquè es treballi per preparar 
ajudes als autònoms i empreses. Explica que ha 
estat reunit amb F. Prat i que la sensació és que 
l’Ajuntament no ha fet res. Va considerar oportú 
reunir empreses de turisme i hostaleria per tal que 
F. Prat també hi fos present i que va semblar que 
de la reunió en va sorgir que hi havia un compro-
mís i que la setmana següent se’ls donaria una 
resposta de com seria la línia d’ajuts. 
F. Prat intervé aportant que aquest és un tema 
complex legalment que ha fet només Les Pla-
nes i Olot i la intenció és seguir el que s’ha fet des 
d’Olot. Discrepa, de l’aportació de F. Castanyer i la 
considera insuficient perquè aquest no ha parlat 
amb totes les empreses turístiques i afegeix que 
a més, cal incloure totes les empreses que no són 
d’aquest sector. Que la intenció és parlar amb to-
tes les empreses del municipi per extreure totes les 
opinions i que es disculpa per si es demora. Afe-
geix que aquesta és una part important, però que 
estan treballant perquè aquesta acció no ha de 
tenir un efecte puntual sinó que es busca que re-
percuteixi amb el temps.
D. Ortiz agraeix poder tenir els documents amb 
més temps pel seu anàlisi. Seguidament, proce-
deix a llegir un escrit en relació al funcionament de 
les comissions de treball que ajuden a les regido-
ries, el qual es transcriu literalment a continuació: 
“ El règim local es troba regulat en la Llei 7/1985, de 
2 d’Abril, i en el decret legislatiu 2/2003 de 28 d’Abril, 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya. 
En el Decret Legislatiu esmentat i en els articles del 

52 al 56 es regula el Ple, les atribucions de l’Alcalde 
o Alcaldessa i de les possibilitats de delegar-les. 
Sempre, entre els integrants del Ple que són tots 
els regidors. 
En cap cas fa menció a les comissions de treball o 
similars formades per persones particulars i que 
formin part del mateix grup polític de l’Equip de 
Govern i que puguin donar suport als regidors. 
Aquestes persones no estan legitimades quan ac-
tuen fent tasques que corresponen de fer als regi-
dors. Es podria donar el cas que si aquests suports 
es donen en el àrees d’administració o urbanis-
me de l’Ajuntament, puguin tenir accés a docu-
ments amb dades personals de veïns protegides 
per la Llei de Protecció de Dades, o tenir coneixe-
ment de gestions entre veïns i l’Ajuntament, que 
no poden ser de coneixement general. Fins i tot, 
l’Ajuntament, podria ser objecte d’una denúncia 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
per part de qualsevol veí afectat, o de qualsevol dels 
treballadors municipals que es poden negar per-
fectament a rebre indicacions per part d’aquestes 
persones. I d’aquí se’n podrien derivar sancions de 
caire econòmic per l’Ajuntament. 

F. Prat durant l’últim ple del passat 23 d’abril de 
2020, i davant l’evidència que es produeixen aques-
tes situacions en àmbits de la seva competència, ho 
va voler justificar sense donar-hi més importància. 
Podem entendre que a nivell pràctic puguin ser 
convenients aquestes ajudes, però en cap cas 
queden emprades per la legalitat. En conseqüèn-
cia, i per evitar possibles perjudicis econòmics a 
l’Ajuntament us demanem expressament que 
cessin totes les actuacions de persones que no són 
regidors/regidores i que donen suport o assessora-
ment a qualsevol de les regidories. 

Sant Feliu de Pallerols, a 21 de maig de 2020.

Fèlix Castanyer Santanach
David Ortiz Vila
Regidors per JuntsxCat del municipi”

L’Alcalde respon que no ho comparteix i que és 
gent que dóna suport forma altruista i en benefici 
del poble però D. Ortiz insisteix en el tema de la 
protecció de dades. 
F. Prat diu que amb el tema de protecció de da-
des té raó però que hi ha aportacions que poden 
ser beneficioses i que declaracions com aquestes 
poden repercutir en el fet que els col•laboradors no 
actuïn amb llibertat. 
Tancat aquest tema, D. Ortiz proposa que, per mi-
llorar la confiança entre el personal dels centres 
educatius i l’Ajuntament, pot ser una bona mesu-
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ra produir canvis en la responsabilitat de la regi-
doria d’ensenyament. E. Colom diu que a ell no li 
consta que tingui cap problemàtica ni amb el per-
sonal ni amb els centres educatius. 
L’Alcalde mostra el seu recolzament a l’actuació 
del regidor admetent que hi ha coses que segur 
que es poden millorar i que cal anar-les solucio-
nat. No és una mesura encertada i amb això dona 
ja resposta a la proposta. 
D. Ortiz insisteix que hi ha coses que generen pòsit 
i que només pretenia fer una proposta per millorar 
la relació. 
J. Casas traslladant una petició d’un vilatà, dema-
na un certificat de la secretària que certifiqui que 
en aquesta sessió no hi ha la bandera espanyola 
a la sala. Respon el senyor Alcalde que està en pro-
cés de neteja. 
D. Ortiz expressa amb indignació que no entén 
com un partit independentista pot demanar això. 
Respon J. Casas que no és la seva opinió però que 
li han demanat i que com a regidor de tothom 
que és, trasllada la petició que li han fet. 
J. Casas insta a l’Equip de Govern a solucionar la 
problemàtica dels coloms i C. Font respon que 
s’hi està treballant. D’altra banda, J. Casas tam-
bé manifesta el seu desacord en la pèrdua de la 
subvenció per a la casa museu de la faràndula i 
expressa que s’ha deixat escapar una molt bona 
oportunitat subvencionada. 
J. Casas proposa fer arribar un acord del ple i 
una nota d’agraïment a l’àrea bàsica i a l’hospital 
d’Olot i l’Alcalde es mostra totalment d’acord i a 
fer-lo extensiu als comerços del poble perquè es-
tan a peu de canó i amb gran risc davant la crisi.
F. Castanyer posa en coneixement de l’Equip de 
Govern que les restes de quitrà de les obres de la 
carretera general se les pot quedar l’Ajuntament. 
F. Prat comenta que ja en tenen coneixement i 
que ja n’han demanat dos camions; més empre-
ses del poble també n’han demanat però s’ha li-
mitat pel tema de la toxicitat. 
F. Castanyer demana per què les obres de repara-
ció i conservació de les jardineres del poble no les 
està duent a terme la brigada sinó una empresa 
contractada. F. Prat diu que s’està treballant en 
unes jardiners amb flors però el tema del reg su-
posava costos. S’ha detectat que el reg posat tenia 
pèrdues i com que hi havia paleteria no ho fa la 
brigada. F. Castanyer posa sobre la taula que la 
brigada municipal està més que preparada per 
fer aquesta feina i vol fer constar que fa tres dies 
que hi ha un operari treballant, no troba bé que es 
destinin diners en aquesta contractació i que no 
ho faci la brigada. 

L’Alcalde aixeca la sessió i desitja una bona festa 
major a tothom! 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 18 DE 
JUNY DE 2020

Assistents: tots els regidors del consistori excepte 
J. Casas que ha excusat la seva assistència.

Secretària – Interventora: Sílvia Rius Soler

PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA PO-
TABLE DE SANT FELIU DE PALLEROLS

L’objecte principal d’aquest Pla és realitzar una 
diagnosi de tots els elements que formen part de 
la xarxa actual de Sant Feliu de Pallerols. Realitzar 
una anàlisi del funcionament dels consums, de les 
demandes d’aigua, del sistema tarifari i de les in-
versions necessàries a fer per garantir un bon fun-
cionament del servei. 
També és objecte del present estudi proposar inver-
sions i actuacions necessàries per al bon funciona-
ment i millor eficiència del servei, avaluant la forma 
d’afrontar les inversions i la seva repercussió tarifària. 
Aquest Pla ha estat redactat per un equip del Con-
sorci SIGMA format pels senyors Esteve Costa Sala, 
Àlex Vilar Grabolosa i Arnau Martorell Sala. 

F. Prat afegeix que aquest Pla Director és una pre-
visió i que ja estava encarregat per l’antic Equip de 
Govern. L’única petició de l’actual Equip de Govern 
és que es contemplin les actuacions d’urbana i de 
fora urbana, és a dir, les de tot el terme municipal. 
D. Ortiz exposa que és una radiografia a 30 anys 
vista de tota la xarxa i fa èmfasi en què: 

- 476.000 € del total d’inversions es centren en les 
actuacions a Sant Iscle i d’aquests ja s’ha iniciat 
l’execució i les de fora urbana, en total ascendiria a 
800.000 € aproximadament.
- 400.000 € són les actuacions que el Pla detalla 
per al nucli i la resta és per als nuclis disseminats. 
Pregunta: a curt termini, quina altra actuació hi 
ha prevista? 

Dipòsit d’aigua
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F. Prat explica que s’ha concedit una subvenció 
d’uns 58.000 € per la substitució de la canonada 
de fibrociment a la zona de la Font Grossa per part 
de l’ACA, que suposa aproximadament més d’un 
50% i que es seguirà buscant finançament extern 
per ajudar a millorar les instal•lacions municipals 
de l’aigua. 
D. Ortiz diu que és una bona acció perquè redueix 
fuites. I també proposa que seria important priorit-
zar el tema dels hidrants. D’altra banda, constata 
que l’estudi posa de manifest que el servei d’aigua 
és deficitari i que hem d’entendre que l’aigua és un 
bé finit i que s’haurien de modificar les tarifes i la 
seva gestió per millorar-la i aconseguir que els vi-
latans tinguin més consciència en aquest aspecte. 
J. Martra explica que un dels motius que sigui de-
ficitari és perquè el primer tram és gratuït i aques-
ta és una mesura que va aprovar l’antic Equip de 
Govern Municipal. S’ha intentat mantenir fins a 
tenir la radiografia definitiva per saber les inver-
sions que necessita aquest servei públic i prendre 
les decisions oportunes. 
F. Prat exposa que en el primer tram de les ac-
cions de Sant Iscle en la primera fase només tin-
drà un cost per l’Ajuntament de 4.000€ ja que la 
resta està subvencionat. Per la segona fase, hi ha 
una subvenció de l’ACA i es preveu que una altra 
part sigui finançada per la Diputació. 

S’aprova per unanimitat dels assistents.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
2/2020

Davant l’existència de despeses no previstes però 
sí necessàries, que no poden demorar-se fins a 
l’exercici següent i per les quals no existeix crèdit al 
vigent pressupost de la Corporació, es tramita un 
expedient de modificació de crèdit d’acord amb el 
següent detall:

1. Altes en aplicacions de despeses no previstes 
inicialment en el pressupost 2020:
Accions de Suport al teixit empresarial per fer 
front als efectes negatius causats pel COVID-19 
que es dota amb + 10.000,00 € 
Finançament mitjançant baixes en aplicacions 
de despeses per finançar el crèdit extraordinari 
anterior:
Activitats Culturals dotada inicialment per un 
import de 27.000 € es redueix per import de 
-5.000,00 € 
Aplec de la Sardana dotada inicialment per un 
import de 6.000 € es redueix per import de 
-5.000,00 €   
2. Altes en aplicacions de despeses mitjançant 
procediment de transferència de crèdit:
Manteniment Piscina Municipal dotada inicial-

ment per un import de 4.900,00 € es dota amb 
+ 11.500,00 € 
Control de Plagues dotada inicialment per un 
import de 500,00 € es dota amb + 2.000,00 € 
Finançament mitjançant baixes en aplicacions 
de despeses mitjançant procediment de trans-
ferència de crèdit:
Pla Director de Viles Florides dotada inicialment 
per un import de 25.000,00 € es redueix per im-
port de -11.500,00 €
Reparació d’Edificis i Altres Construccions dota-
da inicialment de 22.950,00€ es redueix per im-
port de - 2.000,00 € 

F. Castanyer posa de relleu que l’import de 
10.000€ previst pel teixit empresarial i comercial 
del poble és insuficient vistes les aportacions dels 
pobles veïns. E. Briceño també considera aquest 
import insuficient. 
F. Prat explica que de moment es fa aquesta part 
i que la resta consta com a retencions de crèdit 
per tal de tenir més flexibilitat i adaptabilitat pres-
supostària i així poder valorar l’acollida real que 
tindran aquestes ajudes al teixit empresarial de 
Sant Feliu. E. Colom afegeix que en aquest punt 
cal considerar com a despesa totes les quotes de 
l’Escola Bressol i del menjador de l’Escola Rocalba 
que no s’han ingressat.  

S’aprova per 5 vots a favor ( A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 abstencions ( E. Brice-
ño, F. Castanyer i D. Ortiz)

APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCA-
TÒRIA D’UNA SUBVENCIÓ PER PAL•LIAR ELS 
EFECTES DE LA COVID-19

Davant la situació de crisi social i econòmica provo-
cada per la COVID-19 i la conseqüent declaració de 
l’estat d’alarma que ha provocat una restricció de 
les activitats econòmiques, es presenta un fons per 
a ajudes en concepte de subvenció, les característi-
ques resumides de la qual són les següents: 
- Adreçada a aquelles activitats econòmiques que ha-
gin hagut de tancar de forma obligada almenys des 
de l’establiment de l’estat d’alarma i fins al 4 de maig. 
- Subvencionar la despesa de l’activitat que s’ha 
hagut de seguir fent de forma imprescindible i ina-
jornable malgrat el tancament de l’activitat, com 
ara subministraments de llum, aigua, gas, lloguers, 
telèfon, gestories, salaris i seguretat social (quotes 
d’autònoms) i quotes de préstecs.
- Són beneficiàries les persones físiques o jurídiques 
(en endavant empresa) titulars d’una activitat do-
miciliada a Sant Feliu de Pallerols. 
- L’import de la subvenció serà de 500€ per acti-
vitat, d’acord amb els requisits que demanen les 
bases.
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- La dotació econòmica estarà consignada al Pres-
supost de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 
de l’any 2020 mitjançant una modificació de crèdit 
i, per tant, quedarà supeditada a la definitiva apro-
vació de la modificació de crèdit i al crèdit disponi-
ble de l’aplicació pressupostària corresponent. 
- Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol 
altra que pugui atorgar l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Pallerols o qualsevol altre ens públic o privat i 
sempre que no existeixi una duplicitat, com ser be-
neficiari de qualsevol altre ajut destinat a la ma-
teixa finalitat. 
- S’autoritza a obrir una segona convocatòria, si es-
cau, sempre que les possibilitats pressupostàries 
de l’exercici 2020 ho permetin. 
F. Prat exposa que és difícil fer comparacions amb 
pobles veïns perquè tenen pressuposts i situacions 
pressupostàries molt diferents. En el nostre cas, 
pensem que són ajudes que han d’arribar als em-
presaris i autònoms que realment ho necessiten 
i tenen una deficiència real. Afegeix que la resta 
d’actuacions previstes es duran a terme a llarg 
termini i han de permetre continuar mantenint 
els serveis. 
J. Martra explica que estem en una carrera de fons 
amb el COVID-19 i que es preveuen molts rebrots 
i no ens podem arriscar en una sola acció ja que 
comportaria no poder dur a terme noves accions, 
que considera que seran tant o més necessàries 
que les primeres. 
F. Castanyer demana un aclariment sobre l’article 
11 ja que considera que és el mateix fi les ajudes 
que ha donat la Generalitat i que serà molt difícil 
per a les empreses del municipi acollir-se a aques-
ta subvenció municipal perquè té coneixement 
que molta gent ha accedit a altres subvencions i 
que quedarà fora de les municipals. Demana que 
es confirmi que serà compatible. 
F. Prat diu que s’ha d’estudiar si realment és el 
mateix fi i que no es pot agafar de manera literal. 
Tot i que ell no és jurista interpreta que sí. 
A. Colomer afegeix que l’interès del Consistori és 
que les ajudes arribin a tothom. 
D. Ortiz diu que entén que l’objectiu de 
l’Ajuntament és que arribin al màxim d’empreses i 
autònoms possible. 
F. Castanyer demana un aclariment sobre la in-
compatibilitat de la subvenció amb el fet de tenir 
ingressos financers. Demana si ingressos banca-
ris, significa crèdits com ICOs i J. Martra li respon 
que això no són ingressos financers i està pensat 
per als establiments que realment no tenien alter-
nativa. 
F. Castanyer reitera que és una quantitat insufi-
cient ja que només són 500€ i F. Prat explica que 
podrà existir una segona convocatòria. L’objectiu 
és que arribi a tothom i que es pugui combinar 

amb altres accions de retorn a llarg termini i que 
el seu objectiu és que no sigui flor d’un dia. 
F. Castanyer exposa que voten a favor amb la con-
dició que s’hi acabin destinant els 25.000 € expo-
sats en un inici i que sigui el màxim de compatible 
amb la resta de subvencions.  
E. Briceño diu que la proposta li genera dubtes so-
bre si és suficient i si realment arribarà al teixit em-
presarial del poble tal i com està plantejada. Però, 
tot i els dubtes, també vota a favor amb la condi-
ció que les accions vagin més enllà d’aquesta pri-
mera línia de subvencions. 

S’aprova per unanimitat dels assistents.

L’Alcalde aixeca la sessió.

SESSIÓ DEL 30 DE JULIOL DE 2020

Assistents: Tots els regidors del consistori

Secretària – Interventora: Sílvia Rius Soler

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

En relació a l’acta del dia 28 de maig de 2020, D. 
Ortiz fa constar que existeix un error en la pàgina 
número 7 quant als noms de les votacions. 

S’aprova per unanimitat. 

DECRETS D’ALCALDIA

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL 
COMARCAL PER SUBVENCIONS DEL SER-
VEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) PER 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN RISC 
D’EXCLUSIÓ LABORAL A CAUSA DE LA COVID19 

L’Ajuntament de Sant Feliu no disposa dels mitjans 
suficients per dur a terme actuacions addicionals 
de jardineria, desbrossament, neteja i manteni-
ment d’edificis i equipaments municipals. Per tant, 
es proposa al Consell Comarcal de la Garrotxa la 
sol•licitud de la subvenció per l’any 2020 del Pro-
grama de Treball i Formació.
L’Alcalde especifica que la intenció de l’Equip de 
Govern és executar-ho en l’àrea de jardineria. 

Ratificat per unanimitat. 

COMUNICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2020 AL MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Es dona compte a tots les regidors del plenari mu-
nicipal que s’ha comunicat legalment als organis-
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mes competents el pressupost de l’exercici actual 
aprovat en el ple del febrer de 2020.

El Ple es dona per assabentat. 

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENE-
RAL DE L’EXERCICI 2019  

S’aprova definitivament el Compte General de 
l’Exercici 2019 
J. Martra explica que estava aprovat inicialment 
per la Comissió Especial de Comptes i després del 
termini d’exposició, sense al•legacions, es proce-
deix a executar el segon pas que és l’aprovació de-
finitiva pel plenari municipal. 
F. Castanyer fa avinent que no han presen-
tat al•legacions pel bon funcionament de 
l’Ajuntament, tot i que ho han valorat.

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

SUBSCRIPCIÓ AL PLA DE SERVEIS DE XALOC 
DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAP-
TACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES IN-
GRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS  

A partir del 2 d’octubre de 2020, aquest Ajunta-
ment se subscriu al Pla de serveis de XALOC per 
a la prestació del servei de gestió, recaptació i ins-
pecció dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
aprovat pel Consell Rector de XALOC.
L’ Alcalde explica que des de l’oposició sem-
pre havien estat en desacord en aquest tipus 
de sessions i que continuen en la mateixa línia, 
però actualment s’està estudiant la situació per 
tal que a curt termini es pugui recaptar des de 
l’Ajuntament. 
F. Castanyer entén que actualment no es tenen 
els mitjans suficients per gestionar-ho, però que li 
prenen la paraula i demana que la compleixi, ja 
que aquesta ha estat sempre la seva opinió men-
tre eren oposició. Puntualitza que des que estan 
al poder, s’han cedit més serveis a Xaloc i Consell 
Comarcal de la Garrotxa, fets que són totalment 
contraris a l’opinió que l’actual Equip de Govern 
sempre ha defensat. 
L’Alcalde manifesta que hi està d’acord, però és 
degut al fet que és molt difícil cobrir les vacants de 
secretariat i això els ha perjudicat. 
J. Casas es mostra coincident amb l’argumentació 
de F. Castanyer i explica el sentit de seu vot favo-
rable: confia que al llarg de la legislatura es pugui 
revertir aquesta situació, ja que és una assignatu-
ra que veu pendent del seu propi mandat. 

S’aprova per unanimitat. 

APROVACIÓ DELS PREUS DE LA PISTA DE PÀ-
DEL MUNICIPAL  

En data 27 d’abril de 2018, l’ Ajuntament va apro-
var provisionalment l’ordenança fiscal per la qual 
es regulen els preus públics de la pista de pàdel i va 
quedar aprovada definitivament el 10 de juliol de 
2018, entrant en vigor el 16 de juliol de 2020. 
C. Font explica que es tracta d’aprovar-los definiti-
vament per començar a cobrar el servei. 
F. Castanyer diu que estan a favor que es reguli 
el preu per l’ús de la pista i creu que és raonable, 
però que està totalment en desacord en el pro-
cedir d’aquest projecte. Una vegada finalitzada 
l’obra, ha transcorregut massa temps fins a tenir 
l’ordenança reguladora. La proposta ja s’hauria 
d’haver aprovat l’any passat i això demostra com 
funciona l’Ajuntament. Si ells haguessin seguit al 
govern ho haurien fet amb més celeritat. 
L’Alcalde explica que aquest era un projecte ini-
ciat per l’antic Equip de Govern i la construcció es 
va dur a terme sota el seu mandat. Haurien agraït 
molt que, a part de la construcció, haguessin fet la 
feina paral•lela de preparació del reglament d’ús i 
l’ordenança de preus públics.
C. Font accepta la crítica i explica que un dels mo-
tius del retard és la falta de personal a l’Ajuntament 
durant tots aquests mesos i que la intenció de 
l’Equip de Govern ha estat sempre poder iniciar el 
cobrament el més ràpid possible.  

S’aprova per unanimitat. 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL QUE 
REGULA ELS PREUS PÚBLICS DE NETEJA I 
PODA DE SOLARS

ANNEX XI - Per prestació de serveis de neteja i 
poda municipal. 

Es determina que els propietaris de solars i terrenys 
sense edificar, els han de mantenir nets durant 
tot l’any i, si s’escau, han de procedir al seu tanca-
ment. L’incompliment d’aquests deures habilita a 

Captura de pantalla de reservaplay per fer la reserva de la pista 
de pàdel
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l’Ajuntament per adoptar qualsevol de les mesures 
d’execució forçosa següents: 

a) La imposició de multes coercitives per 
una quantia de 300€ a 3.000€ que s’hauran 
d’ajustar, en tot cas, al que preveu l’article 225 
TRLUC.
b) L’execució subsidiària de l’ordre incomplerta 
pels mitjans legals establerts, a càrrec de la per-
sona obligada.
c) Si s’escau, incloure l’immoble en el registre 
municipal de solars sense edificar.

En el cas que no es tinguin mitjans es pot sol•licitar 
a l’Ajuntament l’adhesió a les campanyes que 
aquest impulsa per a raons d’interès públic en 
l’àmbit de la salubritat, seguretat i prevenció 
d’incendis forestals. Seguidament, l’Ajuntament 
repercutirà al sol•licitant el cost del treball d’acord 
amb la següent quota aprovada:

Neteja de solars de 700 metres quadrats o 
menys: 57 euros/solar
Neteja de solars de més de 700 metres qua-
drats: 152 euros/solar

El preu públic serà aplicable en el cas d’adhesió 
als períodes de sega que vindran determinats per 
les campanyes de sega promogudes per l’ens lo-
cal, que seran a títol informatiu durant els mesos 
de maig-juny i durant els mesos d’agost-setembre 
en funció de la pluviositat anual, risc d’incendis, 
plagues i altres factors de risc. Aquestes, però, po-
dran veure’s ampliades i/o modificades per raons 
d’interès públic.

F. Prat explica que després de les aportacions de 
l’últim ple s’ha tornat a analitzar el contingut de 
la proposta i es presenta amb una petita puja 
al preu inicialment plantejat. L’objectiu és que 
aquest preu sigui assequible i que així els ciuta-
dans es puguin adherir a aquestes campanyes. La 
intenció també és facilitar la tasca administrativa 
en aquesta àrea.
F. Castanyer exposa que no havia tingut proble-
mes amb les ordenances anteriors i que amb 14 
dies es podia fer la tala del solar i s’allargava no-
més en casos que hi havia recursos. 
D. Ortiz puntualitza que el que s’està aprovant és 
el preu de 57€ i 126€ i té dubtes sobre el redactat, 
concretament amb l’expressió “si s’escau” i el pos-
terior verb que denota obligació. 
S’accepta la seva petició per part de la resta de 
regidors i es concreta el redactat amb aclariment 
del que significa l’expressió “si escau”. També ex-
posa que entén la filosofia, però que els costos in-
directes s’haurien de reflectir i incrementar el preu 

perquè això genera una diferència amb els pro-
pietaris que sí que es preocupen de la gestió dels 
seus solars.
F. Prat discrepa perquè entén que les despeses 
d’Ajuntament seran més altes si la gent no s’hi ad-
hereix i que els costos seran més elevats davant 
d’una possible no sega. Explica que l’antiga orde-
nança no era completament ajustada a la legali-
tat, per exemple, per motius d’exposició al públic. 
Puntualitza, així mateix, que el preu cobrat en 
anys anteriors era inferior al que es presenta. 
F. Castanyer diu que no li quadra que s’hagin fet 
les valoracions amb el que l’antic Equip de Govern 
cobrava, s’hauria de fer amb les factures d’aquest 
any. Reitera que abans, el termini era de 15 dies i 
funcionava molt bé, però que no es posarà en si 
era completament ajustat a la legalitat. Afegeix 
que caldria contemplar els costos administra-
tius i el tall a 700 m pot ser discriminatori. Si tot 
això es vol anar modificant, mostra com funciona 
l’Ajuntament: improvisant. 
F. Prat explica que s’ha tingut en compte el pres-
supost d’una empresa que s’ha compromès i, en 
cas que no es compleixi amb el pressupost acor-
dat , es pot no aprovar la factura. Un dels motius 
del preu ajustat és perquè es podrà fer abans que 
l’herba hagi crescut més del compte. 
J. Casas exposa que si el preu és només per un cop 
l’any no seria suficient; però seria correcte si és per 
dues campanyes l’any, per tant, hi està d’acord.
F. Castanyer reitera que l’Ajuntament no pot per-
dre ni un euro per fer complir unes obligacions que 
són d’un privat. 

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

MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE PRESTA-
CIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 

Es fixen les següents tarifes per la prestació del ser-
vei menjador escolar: 

Menjador Escolar Escola Rocalba

- Alumnes fixes que fan ús del servei tot el curs. 
Preu per dinar: 5,84 € per dia

- Alumnes esporàdics. Preu del dinar i el monito-
ratge: 6,42 € per dia

- Professorat. Preu del dinar 4,07 € per dia

E. Colom explica que l’augment ve derivat d’un 
canvi del Departament d’Educació quant a les 
ràtios de menjador ja que han passat a 1 monitora 
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per cada 15 nens d’infantil i 25 nens de primària. 
Amb els càlculs realitzats, segons les estimacions 
dels pares interessats en portar els nens al menja-
dor escolar, es preveu que s’incrementi un 50% el 
cost de monitoratge i el cost per als pares només 
s’incrementa un 20% perquè la prioritat és que es 
doni el màxim servei. Si es veu que a final de curs 
hi ha una diferència, i aquesta és a favor dels pa-
res, es farà una devolució; i si és en contra, se’n farà 
càrrec l’Ajuntament. Exposa finalment que tal i 
com s’ha parlat amb el debat anterior, no es pot 
cobrar un preu inferior al cost real efectiu. 
F. Castanyer demana si realment es pot fer aques-
ta regularització. Exposa que en un primer mo-
ment va pensar que era impensable que els passi 
pel cap a l’actual Equip de Govern i amb el mo-
ment que s’està passant i la crisi econòmica, amb 
un servei bàsic, pugui incrementar així la quota. 
Exposa també que si aquest estudi econòmic l’ha 
fet J. Martra, no se’n fia. Posa en dubte que el cost 
de monitores, 3 hores al dia, sigui de 1.000 € al mes. 
Puntualitza que ells en el seus càlculs sempre pre-
veien un romanent per imprevistos i que aquest 
no figura en el full de càlcul actual. Sol•licita que 
es deixi sobre la taula ja que la puja d’un 20% és 
exagerada i que si realment hi ha aquests costos 
extres s’hauria hagut de parlar amb al comissió de 
menjador i que no els hi hagués d’arribar per un 
tercer com som nosaltres. Segueix argumentant 
quin hagués estat el seu procedir com a Equip de 
Govern, té clar que ells ho haguessin parlat amb 
els pares i la comissió. Paral•lelament, proposa 
fer una puja regular d’un 7% durant els pròxims 3 
anys i que sí que hi ha diners i que és voluntat polí-
tica perquè es poden trobar mecanismes. 
J. Marta explica que el cost del personal inclou el 
salari brut, les pagues extraordinàries, la liquidació 
i el cost de la seguretat social a càrrec de l’ens local.  
E. Colom explica que se’ls va informar que s’estava 
treballant sobre una modificació del preu públic. 
La decisió s’explica perquè la prioritat és donar el 
màxim servei però no pot fer-hi res perquè la se-
cretària diu que cal cobrar com a mínim el cost 
real efectiu i que es proposa una regularització 

a final de curs en cas que s’escaigui. Exposa que 
es pot donar el cas que els esporàdics facin sal-
tar les ràtios i que aquests costos els assumiria 
l’Ajuntament. 
F. Castanyer proposa que es cobri un preu més 
baix i es faci una regularització al final en sen-
tit contrari perquè els pares no hagin d’avançar 
la quota. Seguint aquesta línia política, això pot 
comportar una puja de les quotes de l’escola bres-
sol en un 50%. 
E. Colom respon que la llar d’infants és inviable (el 
dèficit anual és de prop de 80.000 €) tot i això, no 
es té voluntat de tancar-la a menys que no arribin 
les ajudes de la Generalitat per als alumnes inscrits.
J. Marta explica que hi ha el compromís de la Ge-
neralitat i que, per tant, no existiria el problema 
amb l’escola bressol. Exposa que el compromís 
d’aquest ajuntament és fer els números reals de 
l’escola bressol i puntualitza que l’Ajuntament 
assumeix molts més costos: baixes laborals, sub-
ministrament de llum, calefacció,... que no es te-
nen en compte. El que han proposat és només 
l’escenari més probable. Acaba l’exposició dient 
que tot el plantejament del regidor de l’oposició és 
demagog i que la decisió es pren representant tot 
el poble i no només els pares de l’escola. 
F. Castanyer coincideix en la decisió d’augmentar 
el número de monitoratge i demana que es deixi 
sobre la taula perquè s’ha faltat al respecte a la 
Comissió de Menjador i es faci un ple extraordi-
nari per tal de donar-li les explicacions pertinents 
abans de l’acord de Ple. L’Ajuntament s’ha d’anar 
posant al dia, però cal fer una puja gradual. 
J. Martra explica que hi ha una altra opció: cedir la 
gestió al Consell Comarcal i que aquesta lluita és 
per poder-la mantenir. 
E. Colom diu que hi ha hagut molta pressió política 
sobre aquest tema ja que aquestes competències 
són del CCG i aquest treballa amb l’adjudicació 
de contracte. Explica que el contractista aplica 
un benefici que acaba repercutint als pares. La 
voluntat de gestionar-ho des de l’Ajuntament és 
per eliminar aquest cost i per garantir que tots els 
productes que es serveixen siguin de qualitat i de 
proximitat. 
F. Prat diu que el criteri del senyor F. Castanyer da-
vant dels dos preus públics, el de les parcel•les i el ser-
vei de menjador, es contradictori i que la demagògia 
tira per terra tots els esforços de l’Equip de Govern. F. 
Castanyer replica que són preus públics de serveis 
molt diferents i que per això el criteri divergeix. 
J. Marta explica que sí que és comparable amb el 
preu públic de l’aigua, que és un servei bàsic i que 
el regidor D. Ortiz va demanar la puja en anteriors 
sessions plenàries. I reitera que sempre s’intenta 
anar a cost i no a més. 
J. Casas comparteix deixar-ho sobre la taula i par-

Menjador Escola Rocalba
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Resum dels plens

lar-ne amb l’Associació de Pares en primer lloc. I 
pensa que és una equivocació pujar aquest any 
el servei de menjador i que rectificar és de valents 
i savis. Reitera que des del seu grup sempre han 
demanat que hi hagués partida social i que els 
temes socials tinguessin màxima prioritat. Li dol 
molt que una parcel•la li surti barata i el menjar 
d’un nen surti car, això és inacceptable. Demana 
que es faci una reunió i que l’Ajuntament faci un 
esforç posant els diners aquí traient-los d’un altre 
lloc. Afegeix que és un moment molt difícil i es tre-
balli per donar beques. Es posen a la disposició de 
l’Equip de Govern per fer una revisió general de tot 
el pressupost, posant per davant la part social. Ins-
ta al senyor Alcalde a deixar aquest tema sobre la 
taula i a negociar i parlar amb tots els actors 
D’altra banda, F. Castanyer exposa que si el proble-
ma és que la decisió està fora de la legalitat i que la 
proposta d’E. Colom és aprovar una proposta per 
sota del cost efectiu al seu grup municipal li trobaran. 

Es retira el punt de l’ordre del dia. 

ACORD PER APROVAR ELS DIES DE FESTA LO-
CAL DE L’ANY 2021 

D’acord amb l’Estatut dels Treballadors les catorze 
festes laborals seran les següents:

1 de gener (Cap d’any)
6 de gener (Reis)
2 d’abril (Divendres Sant)
5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (La Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)

Els dies de festa local en el Municipi de Sant Feliu 
de Pallerols per l’any 2021 seran: 

24 de maig (Fesa Local)
1 d’octubre (Festa Local)

D. Ortiz demana si es continuarà fent la festa del 
dia 1 d’agost i l’Alcalde respon que sí. F. Casta-       
nyer exposa que caldria només posar dies de fes-
tes locals sense especificar la substitució, cosa que 

el senyor Alcalde accepta. J. Casas i E. Briceño 
exposen que la seva proposta hagués estat Sant 
Jordi però que igualment votaran a favor.

Aprovat amb esmena per unanimitat. 

SUPORT I AGRAÏMENT AL PERSONAL SANITARI 
I ALS COMERÇOS DE PROXIMITAT

La situació d’emergència generada per l’evolució 
de la COVID-19 ha portat al Govern a decretar 
l’estat d’EMERGÈNCIA pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sani-
tària. Aquesta situació extraordinària ha estat espe-
cialment dura i colpidora per tota la societat i és per 
això que s’acorda: 
Donar suport i agrair la tasca feta al personal sani-
tari de la Garrotxa, especialment als professionals 
del CAP de Sant Feliu de Pallerols, de l’Hospital Co-
marcal i del servei d’ambulàncies; als comerços del 
municipi i la resta d’establiments essencials que 
han continuat prestant els seus serveis a la ciuta-
dania i a tota la resta d’empreses, autònoms i pro-
fessionals i particulars que han aturat al seva activi-
tat respectant els directius en tot moment pel bé 
col•lectiu i l’interès general. 
Estem demostrant que som un país fort, solidari i 
responsable

S’aprova per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES

L’ Alcalde informa que s’ha trobat aigua en l’obra 
de prospecció de Sant Iscle, amb uns resultats òp-
tims i que s’espera poder consolidar el projecte el 
2021. Lamenta la suspensió de la Festa Petita da-
vant la situació complicada pels rebrots del Co-
vid-19 i agraeix a Mariona Soms el compromís i la 
feina feta dins la Comissió de Manteniment dels 
Cavallets durant aquests anys.
F. Castanyer expressa el seu desacord en la ges-
tió de suspensió de diferents activitats. Concreta-
ment, no està d’acord en la suspensió de la festa 
dels avis i l’anul•lació del concert ja que és en un 
espai obert, apunta que es fan d’altres activitats 
que, segons el seu criteri , tenen més risc. Puntua-
litza que no s’ha consensuat, ni s’ha informat. 
L’Alcalde explica que en el cas de la Festa 
d’Homenatge a la Gent Gran la situació de la co-
marca recomanava no fer activitats que impliquin 
aquest col•lectiu. Referent a les activitats de músi-
ca i teatre en un recinte tancat es poden continuar 
fent amb els aforaments i mesures concretes. 
J. Casas està d’acord amb l’anul•lació de la Festa 
per protegir-los però demana que se’ls faci igual-
ment el detall. L’Alcalde diu que ja està previst fer 
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aquest obsequi a cada un dels homenatjats i tam-
bé es portarà el ram a casa dels dos homenat-
jats de més edat. 
F. Castanyer, sobre el tema de la piscina, vol sa-
ber si l’Ajuntament s’ha assessorat amb un tèc-
nic competent en la matèria i presenta els seus 
dubtes sobre si l’obra era necessària en la situació 
d’incertesa actual i existint ja una garantia. Explica 
que la piscina estava impermeabilitzada i només 
s’havia de buscar una pintura correcta i fa constar 
que igualment hi haurà un manteniment per la 
neteja dels “liners”. Els diners s’havien d’haver des-
tinat als vestidors.  
C. Font diu que l’assessorament l’ha fet la tècnica 
municipal i que la garantia que hi havia estava ex-
haurida perquè els membres de la brigada havien 
manipulat l’obra pintant. 
E. Colom pregunta per què no s’havia utilitzat la 
garantia durant el seu mandat, per una obra que 
havia fet el seu govern i que ja tenia problemes 
amb la pintura, demana també quants anys han 
estat sense acabar la construcció dels vestidors. 
F. Castanyer torna a posar sobre la taula que no hi 
ha cap tècnic que hagi assessorat i que els diners 
s’havien d’haver destinat a als vestidors i banys. I de-
mana si se’l pot informar de quina subvenció s’ha 
obtingut. E. Colom informa que les subvencions 
s’han sol•licitat però no hi ha la resolució definitiva. 
Per altra banda, F. Castanyer mostra el seu des-
acord en què es destinin diners a un tema estètic de 
la piscina i no al preu públic de menjador. Demana 
que consti en acta que no hi ha hagut assessora-
ment i que l’única cosa que hi ha hagut és un infor-
me de la tècnica municipal sobre la valoració dels 
pressupostos. L’ Alcalde explica que l’assessorament 
ha estat de la tècnica municipal, que era una obra 
necessària i que la població ha estat contenta de 
la decisió. C. Font afegeix que durant el mandat en 
què F. Castanyer formava part de l’Equip de Govern, 
hi havia hagut dèficit molt alt en la piscina muni-
cipal, però F. Castanyer puntualitza que durant el 
seu mandat el dèficit era zero i que els comentaris 
de C. Font són relatius a l’any 2013 quan es pagaven 
lloguers i quan ell no la portava. 
J. Casas explica que cal complir l’acord amb la senyor 
Annita, ja que se li va prometre que se li faria un mis-
sa cada any i demana que se li comuniqui quan es 
faci. També caldria fer un monòlit de reconeixement 
al Sr. Ramon tal com consta en el testament. E. Bri-
ceño puntualitza que el que es va pactar era fer un 
reconeixement i no deia explícitament un monòlit. 
Es fa una petició perquè les defuncions es pu-
guin comunicar via whatsApp municipal perquè 
la gent que no viu a Sant Feliu de Pallerols pugui 
estar-ne assabentada. E. Colom puntualitza que 
caldria demanar el consentiment a la família. 
L’Alcalde diu que ho estudiaran i faran el possible 
per implementar-ho. 

J. Casas expressa el seu agraïment per la neteja 
dels camins que ell havia suggerit i demana que 
es pugui seguir en aquesta línia.
Finalment, comunica al Ple i entrega per escrit la 
seva renúncia al càrrec degut a les noves respon-
sabilitats en la seva vida professional que li suposa 
no poder estar físicament a Sant Feliu de Palle-
rols varis dies a la setmana. Explica que ha estat 
8 anys de regidor amb Alcalde Lluís Bars i Josep 
Solà, vuit anys més com a col•laborador i que se-
guirà donant els seus consells, si així se li demana,  
aportant el seu granet de sorra i que l’alcalde que 
hi hagi serà el seu alcalde. 
Agraeix a tots els companys i companyes de l’Equip 
de Govern i de l’oposició; a tota l’administració de 
l’Ajuntament amb la qual ha conviscut 20 anys 
i a la brigada municipal que van ser víctimes de 
nerviosisme i de moments difícils però que l’únic 
objectiu era el bé comú. Agraeix a les entitats del 
poble amb qui ha mantingut una relació molt es-
treta, sobretot amb temes de benestar com per 
exemple el transport adaptat, encara que no ha 
triomfat. Així com tota l’activitat social amb la co-
marca.
En els inicis no hi havia ni tots els llums del poble 
ni tots els camins asfaltats i si s’ha aconseguit 
aquesta transformació, ha estat possible gràcies 
a tots. Està molt orgullós d’estar en aquest poble i 
d’haver-ne participat. Vol encoratjar a mirar enda-
vant i no deixar mai de banda a ningú, i menys a 
la gent gran. I es posa a disposició de tots.
L’ Alcalde agraeix la tasca que ha fet durant els 20 
anys en el govern municipal i té les portes obertes 
per fer totes les aportacions, per la gran experièn-
cia que té tant en el poble com en el món munici-
palista i desitjar-li molta sort en el seu futur. 

L’Alcalde aixeca la sessió.

Nova làmina antilliscant al vas de la piscina municipal
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CANVIS AL CONSISTORI MUNICIPAL

En el ple del dia 30 juliol de 2020, Joan Casas Carre-
ras va renunciar al càrrec de regidor després d’una 
llarga carrera al consistori municipal.
Es va iniciar com a regidor en la legislatura 1983-87 
amb Lluís Bars d’alcalde i va continuar en la de Jo-
sep Solà del 1987 al 1991. A partir del 1999 i fins al 
2018, va ser Alcalde de Sant Feliu sota les sigles de 
CiU. En la darrera legislatura ha estat regidor per 
Demòcrates de Catalunya. 
Les noves responsabilitats en la seva vida profes-
sional, l’han mogut a retirar-se de la política mu-
nicipal, tot i que –amb paraules seves- continuarà 
treballant pel poble oferint la seva experiència i 
col•laboració. El substituirà Salvador Vilalta, n. 3 en 
la candidatura de Grup Municipal Demòcrates de 
Catalunya Per Sant Feliu de Pallerols.
Agraïm la seva dedicació al poble de Sant Feliu du-
rant els darrers 20 anys i desitgem molta sort i en-
certs en la nova etapa vital.

PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 
(PUOSC)

L’Ajuntament ha aconseguit de la Generalitat una 
subvenció de 370.000 €, que ja ha estat aprova-
da, per realitzar dues actuacions de millora en les 
instal•lacions municipals:
1. Adequar l’espai del primer pis de Ca les Herma-
nes per a aules polivalents i instal•lar-hi un ascen-
sor. Les obres estan previstes per al 2021. 
2. Cobrir la pista esportiva i millorar l’eficiència 
energètica a la zona. Actuació prevista per al 2022.

PLA D’ACCIÓ SOCIAL PER A L’ENERGIA SOSTE-
NIBLE (PAES) 

La subvenció que s’ha demanat en aquest pla con-
templa: 
1- L’habilitació d’un punt de càrrega de vehicles 
elèctrics a la zona Mas Rostoll-Camp de futbol que 

Informació municipal

Joan Casas Alcalde de Sant Feliu. Any 2012
Foto: Arxiu Municipal 

està valorada en uns 10.700€. S’ha aconseguit una 
subvenció de 5.000 € de la Diputació de Girona en 
el programa “Pla a l’Acció” i s’espera la del ICAEN 
(Institut Català de l’Energia) de 4275,73 €. Per tant, 
el cost quedarà subvencionat en el 86% i l’aportació 
de l’Ajuntament serà només de 1.400 €. 
2- Continuar en la millora de l’eficiència energètica 
de l’enllumenat públic. L’actuació consisteix en la 
substitució de les làmpades existents per altres ti-
pus LED més eficients. La subvenció rebuda és de 
4414,66 € i es preveu destinar-la a l’enllumenat del 
Puig Sa Creu.
3- La instal•lació de plaques fotovoltaiques a cober-
ta de l’Escola Bressol i de la Biblioteca. El cost queda 
subvencionat al 45% amb una subvenció de la Di-
putació de Girona i l’altre 55% entra dins el PUOSC, 
cosa que representa un cost zero per l’Ajuntament. 
Amb aquesta actuació es preveu compensar el 
consum elèctric de les dependències municipals 
de l’Escola Bressol, la BibIioteca i Sala annexa, Ca 
les Hermanes i l’edifici de l’Ajuntament.

INICI DE LES OBRES D’ABASTIMENT EN ALTA 
D’AIGUA A SANT ISCLE DE COLLTORT

Fa 37 anys que els veïns de Sant Iscle varen fer 
arribar a l’Ajuntament la demanda de tenir xarxa 
d’aigua potable. La complexitat geològica de la 
zona i la poca disponibilitat d’aigües en capes su-
periors havien impedit trobar-ne. Actualment, al 
veïnat de Sant Iscle hi ha 24 masies, cases de co-
lònies i de turisme rural, granges avícoles i altres 
petits negocis que s’abasteixen d’aigua de pluja o 
provinent de dipòsits particulars. En èpoques de 
sequera hi ha algunes masies que han d’abastir-se 
a base de cubes. 
Aquests darrers anys, els períodes de sequera s’han 
anat allargant a causa del canvi climàtic i es fa di-
fícil per una part dels veïns suportar les despeses 
que implica l’auto-abastiment d’aigua, donada la 
gran profunditat a què es troba la capa freàtica a 
Sant Iscle.
Aquest 2020 s’ha iniciat el procés d’abastiment que 
es concreta en diferents fases. La primera, engega-

Edifici de l’Escola Bressol i la Biblioteca



25

da aquest mes de juliol, ha estat la perforació d’un 
pou que ha trobat aigua a 250 metres de profundi-
tat i permetrà l’abastiment en alta. 
El cost inicial d’aquest pou és de 62.000 € finançats 
per l’ACA (50%) i la Diputació de Girona (40%); la 
resta, uns 5.000 € aproximadament, ha anat a cà-
rrec de l’Ajuntament. En aquesta primera fase han 
tingut una actuació decisiva l’empresa que va re-
alitzar la baixa, la col•laboració desinteressada de 
geòlegs del Parc Natural, la precisió i saviesa dels 
dos sauris, Enric Colom i Lluís Sarsanedes i dels pro-
pietaris que han facilitat els terrenys. En definitiva, 
de tothom que ha contribuït d’una forma o d’una 
altra a fer possible iniciar el projecte.

La segona fase, que s’iniciarà ben aviat, in-
clourà la construcció de canonades i de dipòsits 
d’acumulació i cloració. El finançament de l’obra 
anirà a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(50%) de l’Ajuntament i de la Diputació de Girona 
que també ha adquirit el compromís d’aportar-n’hi 
una part important, després de la visita del seu pre-
sident Miquel Noguer.
Lògicament hi havia hagut d’altres intents de fer 
possible l’arribada de l’aigua a Sant Iscle, però a di-
ferència de les altres vegades, en aquesta ocasió i 
després de fer els afloraments corresponents, es 
pot assegurar que a uns 250 metres hi ha prou ai-
gua per abastir el veïnat. És per aquest motiu que 
el projecte tira endavant, amb la fase de dipòsits i 
canonades en alta.

CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB 
L’ASSOCIACIÓ SÈLVANS

El proppassat 25 de setembre vam oficialitzar la signa-
tura d’un conveni de col•laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Pallerols i l’ONG SÈLVANS. 
L’Associació Sèlvans (www.selvans.org) és una 

entitat sense afany de lucre que té com a missió 
preservar i donar valor als nostres boscos més 
centenaris, el que podríem considerar el “nucli 
antic”. Estem parlant d’uns paratges forestals molt 
escassos, amb arbres grans i vells, cavitats, molses i 
líquens, on la natura està desplegant tot el seu es-
plendor i potencial. 

La configuració d’una xarxa catalana integrada 
per aquests rodals és un mandat de l’actual con-
text normatiu i estratègic a Catalunya, i Sèlvans és 
l’ONG que hi treballa principalment, amb l’objectiu 
d’assolir entre un 5% i un 10% de superfície boscosa 
gestionada amb aquesta funcionalitat protectora, 
una proporció ben d’acord amb la mitjana dels paï-
sos europeus. 
Per conservar-los i custodiar-los, Sèlvans cerca 
acords amb la respectiva propietat forestal per-
què aquesta pugui designar aquests paratges a 
dinàmica natural, establint-hi un retorn econòmic 
adient allà on s’escaigui, sempre de forma comple-
mentària a altres usos necessaris que se li dona a la 
forest i justament com a nou recurs forestal que es 
revalora per a la propietat. 
Mentre la gran majoria d’aquests paratges han de 
quedar sense visites, en alguns en concret l’entitat 
està implementant el que es coneix com a itine-
raris forestals terapèutics, on s’hi desenvolupa una 
activitat que es denomina ”bany de bosc”, sem-
pre en grups petits d’entre 10 i 15 persones, i amb 
el guiatge professionalitzat. Respecte al binomi 
“Bosc- Salut”, és important que sapigueu que , du-
rant el III Congrés Internacional sobre el Potencial 
dels Boscos en la Salut – que Sèlvans va organitzar 
a Catalunya l’octubre de l’any passat –, vam tenir 
l’honor d’acollir a Sant Feliu de Pallerols la il•lustre 
visita dels membres de la Societat Internacional de 
Teràpia Forestal, que van quedar meravellats del 
nostre poble i el seu entorn. 
El conveni signat amb Sèlvans vol treballar cap 
als objectius següents: 

- Valoritzar i així conservar el patrimoni forestal, 
cultural i paisatgístic i dinamitzar el territori de la 

Alzinar madur preservat per Sèlvans

Acte institucional : President de la Diputació, President del Con-
sell Comarcal, Tècnic redactor del projecte i Regidors del con-
sistori.
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Vall d’Hostoles, de la Garrotxa i de tot el seu en-
torn geogràfic. 
- Assentar i promoure l’activitat i el potencial de 
l’ONG Sèlvans a la forest de l’Ombert i la masia 
del Vallac.
- Establir conjuntament un fonament sòlid del 
projecte i generar les sinergies necessàries i 
compromisos públic- privats per fer-lo possible. 

Estem segurs que el projecte que encetem és alta-
ment beneficiós per al municipi i per a la comarca 
en el seu conjunt, atès que situa Sant Feliu com a 
epicentre de l’activitat que du a terme Sèlvans a la 
nostra contrada i a Catalunya en general. 
Concretament, Sèlvans vol dur a terme les se-
güents activitats des de la que ha de ser la seva 
seu demostrativa al territori:

1. Base operativa per a l’activitat quotidiana de 
l’entitat.
2. Oficina tècnica de suport a la propietat forestal.
3. Centre de cooperació i transferència de tecno-
logia i coneixement sobre els usos i serveis eco-
sistèmics del bosc.
4. Valorització de la forest i sinergies amb el teixit 
empresarial.
5. Foment de la multifuncionalitat i sostenibili-
tat forestals i formació en aquestes matèries.
6. Focus mediterrani de la teràpia forestal.

VILES FLORIDES 

https://vilesflorides.cat/

Viles Florides és una iniciativa de la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) 
que promou la transformació de racons, pobles 
i ciutats de Catalunya i Andorra a través d’espais 
verds urbans i enjardinats. Aquest moviment vol 
mostrar i posar en valor la riquesa natural i pai-
satgística del país mitjançant el reconeixement 

públic de tots aquells projectes d’enjardinament, 
mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit 
públic com privat, esdevinguin un exemple a se-
guir. Actualment a Catalunya hi ha 137 municipis 
distingits com a Vila Florida en reconeixement a la 
seva tasca i Sant Feliu n’és un. 
L’Ajuntament s’ha adherit a aquesta iniciativa per 
potenciar els espais verds i contribuir a la millo-
ra de la qualitat implementant jardineres i jardins 
amb noves espècies d’arbres, arbustives i plantes 
vivaces que donen nous tons cromàtics i un man-
teniment més sostenible; netejant i adequant ca-
mins i espais interurbans... 

També es treballa per millorar la imatge del mu-
nicipi i l’acolliment de turistes i visitants. Es vol pro-
moure la consciència social envers les polítiques 
de sostenibilitat ambiental, generant espais de 
formació, reflexió i debat com la consulta popular 
Més que Verd, les sortides naturalistes per l’entorn 
(Grup d’estudi de les libèl•lules de Sant Feliu) i la 
signatura del Conveni amb Sèlvans. 
Finalment, un gran repte: promoure la cohesió so-
cial a través del El projecte Mena’s. S’ha obtingut 
una subvenció de la Generalitat de Catalunya que 
financia els salaris de dos Menors Estrangers No 
Acompanyats perquè realitzin treballs de mante-
niment, conservació i millora dels espais verds de 
Sant Feliu de Pallerols.

Informació municipal

Espais enjardinats del CAP

Membres de l’Equip de Govern amb el representant de Sèlvans, 
Jaume Hidalgo i el propietari del mas Ombert, Josep M. Vidal-
Ribas 

Interior del cementiri municipal
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CONDICINAMENT I MILLORA EN L’ITINERARI 22 
DEL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA 
DE LA GARROTXA: GREDERA DEL VOLCÀ SANT 
MARC, PREDRERA DEL VOLCÀ PUIG ROIG I 
FORN DE CALÇ

L’Ajuntament, amb la col•laboració del PNZVG, ha 
iniciat les obres de millora de la gredera del volcà 
Sant Marc i la pedrera del Sesquer al volcà Puig 
Rodó i també la recuperació de l’antic forn de calç. 
Les obres, que segueixen un projecte redactat per 
tècnics municipals, estan finançades pel Parc Na-
tural i tenen un pressupost de 18.823 €. 
L’actuació consisteix a posar malles per evitar des-
preniments de graves i la neteja de la vegetació 
invasora. A la pedrera, es fan treballs de neteja i 
consolidació dels blocs de basalt. La pedrera havia 
estat molt explotada a finals del XIX i principis del 
XX. En van treure material per fer llambordes que 
van servir per pavimentar els carrers de Sant Feliu i 
altres localitats. Per la seva duresa, la pedra del Ses-
quer era coneguda com a “pedra ferral”. Al forn de 
calç, s’ha adequat l’accés, netejat i protegit el forn. 

Tasques de neteja per Menors Estrangers No Acompanyats.

Forn de calç.

CONTROL DE PLAGUES

Durant la primavera i l’estiu, a través d’empreses 
especialitzades, s’ha actuat per controlar la del 
mosquit tigre i la de coloms.

PISCINA MUNICIPAL – VALORACIÓ ESTIU 2020

Malgrat la situació de pandèmia, aquest estiu s’ha 
pogut obrir la piscina al públic seguint les recoma-
nacions del Departament de Salut de la Generali-
tat de Catalunya i de DIPSALUT: aforament limitat, 
desinfecció, distància de seguretat i horaris fraccio-
nats. 
Durant la primera quinzena de juliol l’afluència va 
estar per sota les previsions degut a la incertesa del 
moment. Quan la situació es va estabilitzar i es van 
poder fer abonaments, hi va haver un augment 
d’usuaris que es va mantenir fins a finals d’agost. 
La situació d’excepcionalitat d’aquest estiu, però, 
ha comportat un dèficit d’uns 10.000 € entre els 
ingressos i les despeses de manteniment. 
Aquest any, la inversió realitzada ha estat de 33.972 €, 
part de la qual ha estat subvencionada amb 19.571 € 
per la Diputació. La voluntat de l’Equip de Govern 
ha estat apostar en la millora de les instal•lacions, 
de manera que tinguin un efecte a llarg termini i es 
pugui donar un millor servei. Les obres realitzades 
han consistit en el canvi de la pintura del vas de la 
piscina per una làmina armada antilliscant (lainer), 
la col•locació de pedra de coronament a tot el vol-
tant, una rampa d’accés a les instal•lacions, enjar-
dinament, replantació de la gespa i rec automàtic.

COL•LOCACIÓ DE PILONES i BARANES A 
L’AVINGUDA VIOLA

Per regular les entrades i sortides de l’Escola Rocal-
ba i evitar possibles accidents s’han col•locat bara-
nes de protecció i pilones a la vorera.

Piscina Municipal el primer dia d’estiu 2020

Avinguda Viola
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Informació municipal

Mapa general de l’actuació 

NOVA FASE DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL 
D’HOSTOLES 

Aquest mes de desembre s’ha iniciat una nova fase 
de rehabilitació del Castell d’Hostoles. El pressupost 
del projecte, IVA inclòs, és  de 35.618.10 €  i es van 
convidar al concurs tres empreses: Construccions 
Consboix S.L. que no va presentar oferta, Construc-
cions Santi Roca que va aplicar 39.913, 96 € i Pere 
Boada Comas S.L. que va presentar l’oferta més 
avantatjosa per 31.218 € i va guanyar el concurs.  
Les actuacions previstes són les següents: 

1. Senyalització dels treballs realitzats.

2. Cates i excavació arqueològica a la cisterna i a 
l’estança residencial oest.

3. Neteja de vegetació dels tres grans murs del re-
cinte sobirà ( mur exterior oest, mur central i mur 
exterior est) i del mur oest de la torre mestra, i repàs 
i/o consolidació dels seus coronaments.

4. Neteja de l’interior de la cisterna del recinte jus-
sà i instal•lació d’una escala d’accés d’acer corten 
seguint el disseny de les estructures ja instal•lades 
fins ara. 

5. Recuperació del camí de l’àmbit nord del castell 
al voltant de la torre mestra. 

Gràfics de secció accés a la cisterna 
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ACTES INCIVICS AL POBLE

Crema de contenidors:
Per la revetlla de Sant Joan es van cremar 12 con-
tenidors de recollida selectiva: 5 a la carretera de 
Santa Pau i 7 al Grup Verge de la Salut. També van 
quedar calcinades les fustes protectores. Aquest 
acte incívic ha suposat un cost per l’administració 
de 5.287,07 €. Esperem que qui en va ser responsa-
ble pugui entendre l’abast de la seva actuació. 

Safareig de Sant Sebastià:
El safareig de Sant Sebastià , que ja tenia fuites 
al vas, també va rebre una mala passada durant 
la revetlla de Sant Joan i, per tant, s’ha procedit a 
l’arranjament d’aquest símbol del barri.

Parada d’autobús de la carretera:
Les bretolades han continuat durant el mes 
d’octubre amb pintades a la parada del bus i tren-
cament de vidres. Esperem que actes d’aquest ti-
pus no es tornin a repetir.

Punt de recollida selectiva Grup Verge de la Salut

Obres d’arranjament

Pintades a la marquesina de la parada del bus

GRUP MUNICIPAL UNITS PER 
SANT FELIU-ERC AM
 

Ja en el número anterior de l’Hostolenc 
us vàrem dir que la nostra feina a 
l’arribar al govern no ha estat gens fàcil. 
En un principi ens vam trobar dificul-
tats per la falta de traspàs d’informació 
de l’equip sortint, que va denotar una 
gran carència de sentit democràtic 

i una rebequeria per no haver tornat a guanyar les 
eleccions. També vam trobar-nos amb mancances 
de personal tècnic (secretari-interventor i tècnic 
comptable). I per adobar la situació, hem patit les cir-
cumstàncies resultants de la COVID-19, que han fet 
que no haguem pogut realitzar totes les actuacions, 
accions, actes i activitats que havíem planejat.
Amb el tema de la informació ja ens hem espavilat i 
ens n’hem sortit molt bé. Quant al tema del personal 
tècnic ja està solucionat, tenim una nova secretària-
interventora que ha passat les proves de selecció co-
rresponents; també tenim una tècnica comptable, 
contractada a l’espera de superar les proves d’accés 
a la plaça. I, per últim, quant al tema de la pandèmia 
per la COVID-19, ens hem adaptat i hem complert 
les normes i actuacions que les autoritats superiors 
ens han anat marcant en cada moment.
Ja veieu que amb perseverança i ganes ho anem 
fent tot, ens n’anem sortint i tirant endavant força 
bé. Som conscients que l’entorn no ha estat favora-
ble per la feina de l’Ajuntament, però des del mes 
de març hem continuat treballant cada dia. Ens ha 
ajudat molt la manera com el nostre grup treballa, 
ja us havíem dit que a UNITS-ERC-AM som molt 
democràtics i treballem per comissions. Les comis-
sions han continuat fent feina a diari i encara que les 
decisions finals les pren l’Equip de Govern, ha estat 
la manera de què no s’hagin produït retards i que 
haguem pogut fer força coses del llistat de les que 
volíem i havíem decidit fer.
En aquest any i mig que estem al govern munici-
pal, hem estat donant el nostre suport als presos i 
exiliats per raons polítiques, continuarem fent-ho i 
deixarem patent que aquestes situacions les consi-
derem injustes. No faran que canviem la nostra ma-
nera de pensar i els nostres sentiments.
Per últim, volem desitjar a l’anterior alcalde, senyor 
Joan Casas i Carreras, molta sort i els nostres millors 
desitjos en la nova etapa que ha emprès.
Així mateix, també volem desitjar als santfeliuencs 
i santfeliuenques que els dies de Nadal siguin 
d’alegria, de retrobament amb els que estimem, 
de molta confiança en el futur i de renovació de les 
il•lusions. Un bon 2021 a tots.

Units per Sant Feliu-ERC AM

Grups municipals
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GRUP MUNICIPAL JUNTS per CATALUNYA – Sant Feliu de Pallerols
 

da en circumstàncies normals, i encara més en ple-
na pandèmia. Voldríem afegir que hi trobem manca 
de transparència, en el sentit que ningú no estava 
informat d’aquest augment: ni la comissió de men-
jador, ni l’Ampa. Va ser el nostre representant qui els 
ho va comunicar. S´ha aconseguit que aquest incre-
ment no s’aprovi, però, per sorpresa nostra, tampoc 
no s´ha apujat el 5%, una xifra amb què tothom hi 
estava d’acord. També han arribat tard per a aquest 
increment, perquè es va acabar el termini per poder-
lo aprovar abans de començar el curs. Ens sap greu 
malpensar, però creiem que aquesta mesura és el 
primer pas per externalitzar també el servei de men-
jador al Consell Comarcal. 
D’altra banda, hem demanat la destitució del regi-
dor d’ensenyament, pel nostre convenciment que va 
incórrer en mala praxi en la gestió d’una polèmica 
al volant de la persona encarregada del menjador. 
Lluny d’aclarir els fets, el regidor va atendre manio-
bres tèrboles per a desacreditar aquesta persona, i 
la va destituir (tot posant-ne “a dit” una altra), mal-
grat havia exercit la seva responsabilitat de manera 
satisfactòria durant més de 12 anys. A més, la va voler 
apartar del Consell Escolar sense tenir-ne les com-
petències. 
Un dels pilars del programa electoral de l’equip que 
avui ens governa era la promesa d’una BONA GES-
TIÓ ECONÒMICA PER PODER ABAIXAR L’IBI I LES 
TAXES D’ESCOMBRARIES. Algú ha percebut cap 
baixada d’impostos? Al paràgraf anterior hem fet 
esment d’una puja del 20% de la quota del men-
jador escolar (un servei essencial); cal afegir-hi una 
quota fixa mensual als serveis de clavegueram, la 
pujada de la taxa d’escombraries als centres sanita-
ris (de 440 € passa a més de 3.000 €), l’augment del 
gravàmen sobre les construccions (passa del 2,3 % al 
2,79 %) o el recàrrec del 50 % a l’IBI pels habitatges 
d’ús residencial deshabitats (en aquest cas, nosaltres 
proposàvem una bonificació pels habitatges des-
ocupats que es destinessin a lloguer; creiem que és 
millor fer polítiques en positiu). Ja veiem on han que-
dat les seves promeses.
També voldríem afegir que s´han fet convenis (per 
un valor de 15.000 €) i obres (més de 20.000 €), i que 
a l’expedient només hi figura un pressupost. Això és 
transparència?
No som ningú per jutjar el fets I encara menys dictar-
ne una sentència, però som lliures d’opinar i tenim el 
deure de fer una valoració de com s’està gestionant 
el nostre poble.
Be, esperem deixar enrere aquests moments tan di-
fícils ben aviat. Junts els superarem! Molts ànims per 
a tothom i el nostre desig que passeu unes bones 
festes de Nadal en la millor companyia.

Junts x cat.
Sant Feliu de Pallerols

DÉU N´HI DO

Fa pels volts d’un any i mig teníem 
l’endeudament al 25%, tot i haver 
invertit milions d’euros a l’escola, la 
biblioteca, l’escola bressol i el cen-
tre de serveis per a la gent gran, i en 

actuacions com la millora de molts carrers (Pla de 
Bastons, veïnat Rocalba, etc.) o la remodelació de 
l’Ajuntament; i havent assolit uns estàndards de ser-
veis molt per sobre de la mitjana de pobles similars. 
Es tracta d’inversions executades i pagades.
Ara ens trobem que, davant unes possibles inver-
sions, amb finançament, aquest ajuntament re-
nuncia a uns 150.000€ (subvencions ja concedides) 
per CAUSES SOBREVINGUDES D’EXECUCIÓ I FI-
NANÇAMENT. Les causes sobrevingudes consistei-
xen en què, tot i haver demanat ajornaments, no han 
fet els deures administratius; altrament, hauran de 
donar les explicacions pertinents. Quant al finança-
ment, es tracta d’un argument fals.
-MILLORA CAMINS MUNICIPALS. Pressupost: 
49.954,25 €; part subvencionada: 48.780.33 €; 
l’ajuntament hi havia de posar 1.173,92 €.
-CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA FARÀNDULA. Es-
tava pressupostat amb dues anualitats de 120.000€ 
i el FEDER financiava 99.572,26 €. Es podien haver 
buscat més ajuts, tant a la Diputació com a la Gene-
ralitat, atès que aquella assignació provenia de fons 
europeus i era compatible amb altres subvencions. 
Voldríem afegir que, a 15 de febrer de 2019, es va 
aprovar una despesa de 109.204 € per aquest pro-
jecte que no s´ha executat; és a dir, els diners de la 
primera anualitat ja hi eren. On s’han gastat? Calen 
explicacions.
Val a dir també que aquest procediment de renún-
cia no ha estat gens transparent. A diferents plens 
havíem demanat per l’estat de tots dos projectes, i la 
seva resposta era que s’estaven tramitant. Hem ha-
gut d’esbrinar la veritat per altres institucions. No han 
donat cap explicació, ni tan sols a l’entitat de l’Esbart, 
que estava molt compromesa amb aquest projecte i 
hi havia col•laborat amb el pagament d’uns 13.000 € 
que tampoc no es podran recuperar.
Teníem una gestió administrativa-financera total-
ment autònoma, no depeníem de ningú (ni de Xaloc 
ni de cap bufet extern d’advocats). En aquests mo-
ments, quan encara s’està reconstruint l’estructura 
administrativa, considerem que el servei que avui 
rebem els vilatans és força deficient. La manca 
d’organització que caracteritza l’Equip de Govern és 
més que evident; es perden subvencions; hi ha errors 
en l’emissió de rebuts; s’externalitzen serveis sense 
criteris d’eficiència…
Al ple celebrat el passat mes d’agost es va presentar 
una proposta per apujar el preu del menjador escolar 
un 20%, una mesura absolutament desproporciona-

Grups municipals
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LA FLAMA DEL CANIGÓ ARRIBA 
PER LA BERBENA DE SANT JOAN 
POSTCONFINAMENT

Aquest any la Flama del Canigó va arribar en plena 
fase de desconfinament. La situació no va perme-
tre grans berbenes però sí que una bona colla de 
corredors i voluntaris de Sant Feliu fessin arribar la 
flama al nostre Firal. 
La tradició de la flama ve de l’any 1955 quan Fran-
cesc Pujades, nascut en un poble del Vallespir, 
enamorat de la serralada del Canigó i inspirat pels 
versos de Mossèn Cinto, va encendre un foc amb la 
idea que es traslladés a totes les contrades del seu 
entorn. Després de recórrer moltes viles de la Cata-
lunya Nord, el 1966 la flama ja arriba a Vic i a poc a 
poc es va traslladant, any rere any, a tots els racons 
Països Catalans. Una vegada repartida la Flama del 
Canigó, reposa al Castellet de Perpinyà fins a tornar 
a encendre el foc al Canigó la vigília de Sant Joan.

SANT FELIU CELEBRA EL DIA 
INTERNACIONAL DE L’ORGULL 
LGBTI

El diumenge 28 de juny es va dur a terme una ac-
ció commemorativa i reivindicativa per defensar la 
igualtat i els drets del col•lectiu LGTBI, acrònim per 
referir-se col•lectivament a lesbianes, gais, trans-
sexuals, bisexuals i intersexuals . Després de la lec-
tura del manifest del Consell Nacional, es va pintar 
un pas de vianants a la carretera de Santa Pau, al 
barri del Bastons, amb els sis colors representatius 
del col•lectiu.
Els nostres drets són els vostres drets, el meu     
orgull és el teu orgull!

SORTIDA AL CASTELL 
D’HOSTOLES

El dissabte 4 de juliol, Lluís Bayona, Cap del Servei 
de Monuments de la Diputació de Girona, va expli-
car les obres de consolidació del Castell d’Hostoles 
que s’han dut a terme en els darrers anys, amb 
col•laboració dels ajuntaments de Sant Feliu i les 
Planes. 
Els treballs van començar amb la consolidació de 
la cisterna de la part baixa i s’han anat fent exca-
vacions arqueològiques i adaptacions de l’itinerari. 
Segons Bayona: “Potser la part més espectacu-
lar ha estat l’escala penjada sobre l’aire que es va 
traslladar amb helicòpter i que reprodueix el lloc 
on hi havia hagut l’accés original que es veu amb 
els graons de pedra que hi ha a dalt i a l’inici de 
l’escala de cargol. En aquest lloc és on hi havia una 
torre que va caure.”
Aquesta tardor es continuaran els treballs que 
es centraran en la cisterna i en la museïtzació de 
l’espai perquè s’hi puguin fer visites obertes. 

Activitats

Escala singular d’accés al castell

Lluís Bayona i participants a la sortida. Juliol de 2020

Portadors de la Flama del Canigó 2020

Participants de l’acció simbòlica



32

DE SANT FELIU DE PALLEROLS amb un grup de 
WhatsApp que ara mateix compta amb 28 perso-
nes i una pàgina web: 
https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/grup-destudi-
de-les-libellules-de-sant-feliu-de-pallerols/
El grup és obert i tothom hi pot participar. Ara 
hem d’esperar a la primavera per tornar a fer sor-
tides, quan les libèl•lules i els espiadimonis tornin 
a l’activitat.

Activitats

Damsel·la endolada (Teia Boada)

ARBRES SINGULARS DE SANT 
FELIU DE PALLEROLS

La sortida va tenir lloc el dissabte 19 de setembre i 
va comptar amb la participació d’una trentena de 
persones que van seguir les explicacions de Miquel 
Amargant i Ramon Cros, autors d’un inventari dels 
arbres singulars del terme de Sant Feliu, pioner a la 
Garrotxa; de Xavier Oliver, tècnic del PNZVG i Jau-
me Hidalgo, President de l’Associació Sèlvans.

Des del punt de trobada a l’Estació ens vam dirigir 
en cotxes particulars a Sant Iscle de Colltort, concre-
tament a Campderric, on ens esperava el propietari 
que, molt amablement, ens va acompanyar i en-
senyar l’indret: vam conèixer els teixos i un cedre. 
Vam continuar a peu en direcció a can Tià, passat 
la Tuta, i a mitja pujada, ens vam desviar uns me-

Vimetaire occidental. Lestes 
Viidis (David Gispert)

Inici de la sortida a Campderric

SORTIDA MATINAL PER VEURE 
LIBÈL•LULES

Em va cridar l’atenció aquesta sortida perquè 
d’aquest insecte no se’n parla gaire. Així el dia 25 
de juliol ens vàrem reunir unes 25 persones entre 
pares, mares i mainada, dirigits per Xavier Oliver 
de la delegació de la Garrotxa de la Institució 
Catalana d’Història Natural.
Vàrem aprendre que aquests insectes fan una 
muda. La nimfa, quan surt de l’ou, viu sota l’aigua 
i després passa a larva – etapa que pot durar 
anys- i comença el procés de metamorfosi: deixa 
el seu cos ja sec sobre una fulla i es transforma 
en un estilitzat i bell insecte. Per viure, necessita 
aigua i plantes de la vora dels rius, on la femella 
diposita els ous en llocs assolellats. Tenen un ab-
domen llarg, uns ulls grossos i el cos de diferents 
colors. S’alimenten de mosques i mosquits. 
Aquell dia vam poder veure: donzells de ferradu-
ra, que són de color blau, espiadimonis de color 
verd, damisel•les endolades, ferrers camanegres 
i molts més! 
Guardarem un bon record de totes les explica-
cions d’en Xavier, un gran professional. Va ser 
una sortida molt instructiva i agradable.
Teresa Borrell

Aquesta sortida va ser la prime-
ra de moltes més que es van fer 
durant el mes d’agost i setembre 
durant les quals s’han pogut fo-
tografiar més de 17 espècies di-
ferents
De fet, la il•lusió i dedicació del 
grup inicial ha fet que des de 
la delegació de la Garrotxa de 
la Institució Catalana d’Història 
Natural, s’hagi creat el GRUP 
D’ESTUDI DE LES LIBÈLULES 
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tres del camí per observar un gran cirerer; no cal dir 
que a cada parada s’intercanviaven coneixements 
entre els assistents. Seguirem amunt fins al volcà, 
aquí ens vam desviar una mica del tema principal i 
en Xavier Oliver ens va fer cinc cèntims de la vulca-
nologia de l’indret. A la vora del cràter vam fer una 
altra parada per veure el magnífic tei de Can Tià. 
Més amunt, ens vam endinsar en un fantàstic au-
linar i en Jaume Hidalgo va donar les explicacions 
de l’indret i del seu futur com a bosc madur.

La sortida era de tot el dia, però hi havia la possibi-
litat de fer matí, tarda o tot el dia; les persones que 
havien decidit fer el matí, van desfer el camí i la res-
ta vam dinar en aquest bell paratge. Després, vam 
sortir a la part més alta de la Tuta, des de on es veu 
perfectament la forma circular del seu cràter. Tot 
seguit, vam recollir els cotxes i arribar al trencant 
dels Saiols i Campasol per veure un perer i una au-
lina. Vàrem continuar fins al trencat de la Pedrosa 
i després vam fer un tros a peu fins a l’indret on 
Jaume Hidalgo ens va mostrar una clapada d’oms 
de bona mida, sorprenentment vius: aquesta espè-
cie va quedar pràcticament extingida fa uns anys 
per una malura. Aquí ens vam acomiadar després 
d’haver passat un dia esplèndid i molt instructiu. 

Ramon Cros

MAQUIS A SANT ISCLE DE COLLTORT: 
ELS FETS DEL PUIGVERT

El 26 de setembre d’enguany a Sant Iscle de 
Colltort passat i present varen tenir una cita his-
tòrica. L’Amical Antics Guerrillers de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols amb el 
suport del Memorial Democràtic van recordar els 
“fets del Puigvert”. El 31 de desembre de 1944 una 
emboscada a tres guerrillers d’un grup acampat al 
Puig de Sant Joan van ser tirotejats al Mas Puigvert. 
El resultat va ser la mort d’un maqui del que no-
més sabem el seu nom de guerra “Palau”, i fou ferit 
a la cama el seu company Antoni Figueras.  
Els tres guerrillers es van apropar al mas amb la 

intenció de recollir un cabrit que havien encarre-
gat. Una delació va dur la Guardia Civil a la casa, on 
aquell diumenge a la tarda, al pis superior, hi ba-
llava una animada colla formada per fills de la fa-
mília i amics i veïns dels masos propers. Les dues 
parelles de la Guardia Civil, abans de metrallar els 
desprevinguts maquis van llançar també una gra-
nada que miraculosament no va esclatar i que aca-
ba dins la cort de les vaques. En “Palau” va morir 
dessagnat a pocs metres de la casa. Els altres gue-
rrillers van poder fugir. Aquella nit una forta nevada 
va cobrir la vall i el cos d’en Palau va quedar enter-
rat sota una espessa capa de neu fins que va ser 
descobert  19 dies després i va ser el primer enterrat 
al cementiri de Sant Iscle. 
La jornada de record va començar amb un ruta 
que des del Cementiri de Sant Iscle, passant pel 
Castell i el cim del Puig de Sant Joan, on es va re-
crear la barraca construïda pels maquis, va arribar 
al Mas Puigvert. Pel camí, els 70 participants a la 
caminada van ser sorpresos per un grup de 4 ma-
quis que es van presentar sobtadament per expli-
car qui eren i quines intencions polítiques i militars 
tenia el seu pas i establiment a la vall de Sant Is-
cle. Finalment, es van recrear els tràgics esdeve-
niments del Mas Puigvert i la Roser Costa, filla de 
la casa i testimoni dels fets, va explicar els detalls 
d’aquell tràgic enfrontament. La caminada va aca-
bar al cementiri on es va descobrir una placa de 
record a Palau a la fossa on reposa. 

A la tarda, un acte institucional amb la participa-
ció de Gemma Domenech, directora general de 
Memòria Democràtica, va inaugurar un plafó infor-
matiu davant l’Església de Sant Iscle que recorda 
aquells fets i el sentit de la resistència guerrillera 
contra el franquisme a mitjans dels 40.

Bosc madur al costat de Can Tià.

Placa en record al maqui Palau. Cementiri de Sant Iscle

Acte institucional a l’Església de Sant Iscle
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SORTIDA AL MIRADOR DE LES 
TRES CREUS

8:30 de diumenge al Firal. Patíem per pluja o vent, 
però sembla que el dia sortirà preciós per fer munta-
nya. L’Artur (l’Alcalde) esmenta les mesures de segu-
retat i el Guia (un servidor) descriu la ruta tot parlant 
d’un “embrió de Grup Excursionista a Sant Feliu”. Per 
dins penso: “no esperava que fóssim ni la meitat!”.
Per aquesta primera sortida hem triat el Mirador 
de Les Tres Creus. Jo tenia la certesa que ben poca 
gent hi havia estat, tot i trobar-se relativament a 
prop. I això en feia una recepta que m’il•lusionava: 
responsabilitat, aventura, curiositat entre la gent i 
una mica d’incertesa per si la ruta agradaria o seria 
un pèl llarga per una primera sortida.
Amb màscara i respectant grupets, comencem a es-
calfar les cames bici-carril avall. A la Curenya enfilem 
cap al Collet de Fontplana amb la Sílvia i la Pilar al 
davant. Els primers esbufecs ajuden a acabar-nos de 
despertar, i al coll ens deixen la Cristina i la Carolina, les 
més menudes del grup amb només 4 i 1,5 anys d’edat.
Comencem la baixada a Cogolls amb precioses 
vistes al, pels Pescallunes, vessant ocult del Castell. 
Movent-nos per un entramat de camins passem La 
Vila, el Masot, Mas Ferriol i acabem sortint davant de 
Sant Cristòfol. Tombem cap a Fontanil i 1 hora llarga 
després de sortir, ens disposem a fer la pujada més 
dura del dia, d’uns +300m de desnivell. Pujo amb 
l’Héctor de 10 anys just darrera meu i faig broma es-
perant la Patri: “i tu paties per si ell no seguiria!”

Arribem dalt de la carena de Les Medes i trenquem 
a la dreta. L’Albert em parla del sender que hi puja 
del Molí dels Murris, i m’adono que ell també duu 
unes quantes muntanyes a l’esquena. El darrer 
tram serpenteja per un bosc jove però frondós, 
que em fa gaudir molt del camí en companyia de 
l’Arnau i en Jordi M.
Finalment, després de deixar Pla Boscàs 120 metres 
sota els nostres peus, el bosc s’obre per deixar espai 
al magnífic mirador. Les vistes al Far, el Castell i les 

valls que ens envolten són justa recompensa al nos-
tre esforç. Compto 26 persones i 2 gossos. La gent 
es refà amb un merescut esmorzar i en Joan és ele-
git fotògraf oficial per unanimitat. La Pim m’ofereix 
fruita i la Laura em diu “hauràs d’escriure un article 
per l’Hostolenc, eh!”. D’acord Laura, no pateixis.
Les Tres Creus eren originàriament de pedra i es-
taven situades uns metres més avall d’on són ara; 
però foren destruïdes l’any 1936. Les creus actuals 
són de ferro i, en paraules de qui les va construir (el 
ferrer artesà Lluís Collell), foren re-col•locades amb 
el suport de la propietat de Pla Boscàs (segur que 
molts recordeu en Pagès, de quan tenia l’estudi de 
fotografia a la Plaça).
Un cop feta la foto de família (amb màscara sem-
blem la banda de Billy el Nen) comencem la torna-
da. El primer tram és fàcil perquè només hem de 
desfer camí uns 15 minuts. Tant fàcil que em poso a 
explicar acudits amb la Teia i em passo el trencant 
correcte. Per sort me n’adono de seguida i només 
hem de recular 200 metres. Amb l’ajuda d’en Da-
vid, entre altres, agafem el camí bo, i la gent aban-
dona la idea d’assassinar el guia.
Les vistes a Finestres i Puigsallança ens acompan-
yen quan deixem enrere el Dolmen del Puig del 
Moro, La Verneda i el Pla de les Medes. En Vlad i en 
Jordi V. marquen el pas.
Arribant a Llacunagra, en Jordi P. comparteix els 
seus coneixements sobre natura i volcans al peu del 
Puig Rodó, i en Gabriel (“benjamí” del grup amb 76 
anys d’energia inesgotable) és capaç d’enumerar 
un per un tots els masos propers. Fins i tot el quar-

tet inseparable dels divuit anys (la 
Berta, la Janina, l’Ona i la Raquel) 
escolta atentament, i alguns deci-
deixen apropar-se a la Casa Nova 
a fer fotos. Per sort la Jana i la Teia 
m’ajuden fent d’enllaç entre grups.
Ja força cansats, baixem el Serrat 
de Les Llebres cap a l’Estanyol. 
L’Artur pregunta què tal l’excursió i a 
aquestes hores a tothom ja li pesen 
les cames (a bones hores preguntes 
tu! –li dic rient-). D’acord, la següent 
la farem més assequible, o amb 
versions llarga i curta.
Passem el Pujol, els Botets i la gana 

es fa sentir. Són les dues tocades i avui ens hem 
guanyat dinar i potser migdiada. I jo, que em moro 
de ganes de veure la petita de 3 mesos, recordo la 
xerrada inicial sobre el nostre Grup Excursionista i 
penso... el Bebè ja camina.

Propera excursió 6-desembre. La Ruta dels Masos 
(Part I).

Joaquim Pous

Foto: Joan Bussé.
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Aquest 11 de setembre ha estat el menys mobilit-
zat des de fa anys. Al matí, com ja és habitual, es 
va pujar al Castell d’Hostoles per llegir el manifest 
i fer el canvi de bandera. En baixar, no es va poder 
dur a terme el tradicional esmorzar a la font de Can 
Music per recomanacions sanitàries del moment. 
Durant tot el dia, al Firal hi va haver una manifes-
tació simbòlica organitzada per l’ANC i el CL x La 
República de Sant Feliu.

25N DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE

Aquest 25N la veu de les dones s’ha fet sentir a Sant 
Feliu. Organitzat pel Grup de Dones i amb el suport 
de l’Ajuntament, el dissabte 21 es va llegir el mani-
fest i es va fer visible la campanya DIPOSITA AQUÍ 
EL TEU MASCLISME impulsada per l’Institut Català 
de la Dona. També es va dur a terme un taller par-
ticipatiu amb la creació d’un mural per reflexionar 
al voltant de la violència de gènere que va quedar 
exposat a la placeta de l’1 d’Octubre. 

FESTA PETITA I 82è HOMENATGE 
A LA VELLESA

Dissabte 1 d’agost. Aquest any, les recomanacions 
sanitàries han fet prendre la decisió d’anul•lar la 
Festa Petita i l’Homenatge a la Gent Gran. Sap molt 
greu no haver pogut dedicar un dia a les àvies i avis 
que han patit el confinament amb resignació i an-
goixa. Malgrat tot, sí que tothom va poder rebre un 
petit obsequi i en Joan i la Maria Garganta el ram 
de flors corresponent.

GRAN RECAPTE 2020
“Per a molts, la nova realitat és 
una nevera buida”

Amb la pandèmia el GRAN RECAPTE d’aquest any  
ha estat més necessari que mai. Adaptat a la situa-
ció, s’ha fet de forma virtual a través de donacions 
per bizum o bé adquirint tiquets per valor de 3€ 
en els establiments següents: Agrobotiga, Can 
Bosch, Botiga el Lago i Novavenda des del 16 al 27 
de novembre. La recollida ha estat de 1.235 €.

Diada Nacional de Catalunya, 2020. Acte institucional al Castell 
d’Hostoles i manifestació simbòlica al Firal.
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FESTIVAL PESCA L’ESTIU 2020

Els espectadors es converteixen en els cronistes donant la seva visió dels 
diferents actes programats en la segona edició d’aquest festival, que ha 
apostat per la CULTURA, en un ESTIU marcat per la situació sanitària.

Dissabte 11 de juliol - 19h a Ca les Her-

manes. L’espectacle estava previst a la 

Plaça de l’Església però l’organització el 

va traslladar a la sala polivalent. Txema 

the Postcard de la cia Txema Muñoz va 

ser un espectacle molt divertit i sorpre-

nent. Només un personatge, el carter, 

i tot un munt de circumstàncies que 

presentaven un seguit de jocs de màgia 

que ens va fer estar atents tota l’estona. 

El carter va fer de tot menys repartir car-

tes, tenia un paquet gros per fer arribar 

al destinatari però va quedar allà fins al 

final. Vam passar una bona estona gau-

dint d’un espectacle de gran nivell. Al fi-

nal, ens va agrair ser allà i que s’hagués 

apostat per programar actes culturals. 

La CULTURA CURA ens va dir. I tenia raó. 

Una espectadora curiosa

Divendres 3 de Juliol – Comença la programació d’estiu a pesar de la situació actual. El concert s’havia de celebrar, en un principi, a la Plaça de l’Església, però davant de la ines-tabilitat del temps s’ha portat a terme a la sala polivalent de “Ca les Hermanes”. Amb totes les mesures de seguretat per part dels organitzadors.
Actuaven la mezzosoprano Susanna del Saz acompanya-da al piano per Joan Sadurní.
Van començar amb l’ària “Lascia Ch’io Pianza” de l’òpera “Rinaldo” de G. F. Händel. Seguidament va fer un salt es-pectacular d’estil amb una peça de Montsalvatge, passant d’un incipient barroc al contemporani. Després va fer una pinzellada de temes de pel•lícules (“Almuerzo con diaman-tes” i “ Pinotxo”). Torna al món de l’opera amb l’havanera de “Carmen” de Bizet, i a partir d’aquí, enganxa un repertori d’havaneres, força personalitzat. Fa una versió de “Vesti-da de nit” amb ritme de jazz. La mateixa cantant confessa que li encanta aquest gènere ja que així ho pot interpretar lliurement al seu ritme. També va interpretar la cançó “La Mare” (crec que va ser de les millors interpretacions de tot el repertori), amb el seu fill adolescent dalt de l’escenari. Va quedar molt emotiu. I per acabar va interpretar “Boig per tu”, també a ritme de jazz.

La interpretació va ser bona, encara que crec que al fer-ho en un lloc tancat i petit, po-dia haver cantat sen-se altaveus. El pianista excel•lent. Va acompan-yar d’una manera per-fecte totes les cançons i estils amb una tècni-ca i nitidesa de so molt bona. Anaven molt ben coordinats tots dos.
Potser hi va haver un ex-cés d’explicació perso-nalitzada de cada peça, i una cosa que perso-nalment no m’agrada en aquest tipus de con-certs, és la de fer cantar al públic algunes de les peces. 

Al acabar va agrair el poder haver actuat amb aquests mo-ments tan difícils, però no va quedar gaire demostrat ja que podia haver obsequiat amb algun bis que el públic va demanar. 

Pere Arrebola
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Dissabte 25 de juliol - 20h a la Plaça de l’Església: vam sortir dis-
posats a passar una estona agradable veient teatre. La situació 
d’escassetat cultural degut a la pandèmia feia que ens acostéssim 
a la plaça amb més ganes d’aprofitar i gaudir d’aquella estona de 
desconnexió i entreteniment.L’obra que ens presentava la Cia Anna Confetti es defineix com a 
teatre còmic basat en llenguatge gestual. Per un lateral de la plaça 
i des de darrera, apareixien tres personatges arrossegant una cadi-
ra gegant plegada sobre un cavallet amb rodes. Eren tres senyores 
ben curioses, de certa edat, cadascuna caracteritzada amb el seu 
estil propi. Mentre feien el recorregut fins davant l’escenari, se’ns 
anaven presentant com a preludi de l’estona còmica que passaríem 
a partir d’aquell moment. Arribades davant l’escenari, que seria el 
lloc ideal per desplegar la cadira i poder prendre la fresca, l’Estefi, la 
Francisca i la Carmen iniciaren la veritable interacció amb la cadira, 
començant pel seu desplegament que ja va ser tota una peripècia. I 
així fou com, a través de gestos i alguna cabriola i interactuant amb la 
cadira, van anar teixint escenes quotidianes amb moments còmics i situacions exagerades que ens anaven man-tenint amb un somriu-re i alguna riallada. La plasticitat d’algunes es-cenes i un final poètic amb música en directe inclosa, van acabar de completar la bona esto-na passada per tots els assistents.

Teia Boada
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Dissabte 15 d’agost - 18h Arbres d’en Casals El Secret de la Nanna va ser molt divertit. Ella explica un conte molt variat, amb molts personatges que apareixen per tot arreu, i arriba un moment que se li acaba la imagi-nació. Encara sort que el Nono l’ajuda a recu-perar el fil de la història. 
És un espectacle molt ben muntat, i fins i tot hi ha unes cadires que giren en el moment que la història avança i canvia. M’ha sorprès molt que tot passi dins d’un camió, i tot ple-gat amb un munt de coses inesperades, i com si fossin màgiques. Us la recomano molt, però el secret no us el puc dir, l’haureu de descobrir; i si entreu en aquell camió, la Nanna us l’explicarà.

Roger Cussó i Arnau

Divendres 7 d’agost - 22h a la Plaça de l’Església: canta-

da d’havaneres. Pot estar bé per acabar un dia calorós. Hi 

anem. No és el mateix que els altres estius quan t’asseies 

en una taula al Firal mentre hi sopaves o simple-

ment prenies alguna cosa, tot participant dels es-

pectacles.

Aquest any no pot ser així, el Covid ens imposa me-

sures de seguretat: mascaretes, desinfectant per a 

les mans i distàncies de seguretat, però és igual, no 

deixarem que tot això ens tregui les ganes de passar 

una bona vetllada. I ho va ser.

El grup d’havaneres, trencant esquemes, era 

majoritàriament femení i es deia Les Anxovetes: 

tres noies jovenetes, amb un doll de veu potent, 

acompanyades d’un guitarrista i un contrabaixis-

ta. Ens van fer gaudir d’allò més durant, aproxi-

madament, una hora i mitja de concert, cantant 

havaneres- per descomptat- però també cançons 

populars , alguna sardana i algun himne patriòtic. 

Cal dir que la Plaça de l’Església és un bon lloc per fer-

hi concerts ja que té una bona sonoritat; que el temps 

hi va acompanyar amb una bona fresqueta que, als més 

fredelucs, ens va obligar a tapar-nos les espatlles i que la 

gent qui hi va assistir estava predisposada a participar i 

passar-ho bé. 

L’organització, dins dels límits imposats, va aconseguir 

un bon entorn i que el públic fes cas de les recomana-

cions que anaven donant: us acompanyaran als vostres 

seients, no us traieu les mascaretes, no us aixequeu de la 

vostra cadira, i a l’hora de sortir: sortiu escalonadament 

pel costat de l’església i podeu seguir pel carrer Major 

(que ara és un carrer estret que només uneix el carrer 

Sant Antoni i el carrer del Rec i ens fa palès com tot va 

evolucionant amb el pas del temps).

Resumint: gràcies organització, gràcies Anxovetes per 

haver-nos fet passar una bona vetllada!

Toni Solà i Anna M. Turon
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Dissabte 22 d’agost – 19h Plaça de l’Església

La pluja avui també ens ha fet la guitza. Semblava que el cel 

volia descarregar fort i l’espectacle La gran A...ventura que 

s’havia de fer a la Plaça, s’ha acabat fent a Ca les Hermanes. 

Hem passat una mica de calor però ha valgut la pena. 

L’escenari ha estat presidit en tot moment per una lletra A 

vermella i tova de grans dimensions que ha servit de fines-

tra, de coet, de barca i de muntanya per explicar una gran 

AVENTURA. Marcel Gros, que té nom de pallasso, porta un 

nas vermell i sabates grosses de pallasso, ens ha fet passar 

una estona màgica i molt divertida a petits i grans. També 

ens ha fet reflexionar... i molt!

Laura Masdeu

Divendres 28 d’agost – 22h sala de Ca les Hermanes En un principi estava programat per divendres 31 de juliol però a causa de la situació de pandèmia 

es va ajornar pel divendres 28 d’agost de 2020. Finalment, el concert dels Van de Nit es va poder 

fer amb una alta ocupació de la Sala de Ca les Hermanes, tot respectant el distanciament entre els 

assistents, l’ús de mascaretes i la neteja de mans amb solució hidroalcohòlica.
Els Van de Nit, fidels als seus orígens, interpreten versions de temes clàssics del rock i també alguna 

balada. Han actuat a Sant Feliu algunes vegades i, en aquesta ocasió, es presentaven amb la tercera 

cantant diferent. Voluntariosos en el quefer dels temes varen saber transmetre al públic la seva pas-

sió i tocaren els ressorts de la memòria de bona part dels assistents.Un concert variat que deixà a la majoria amb un bon gust de boca.
LA CONTRACRÒNICA
Casumlamarsalada, un dia que m’havia reservat per veure el concert dels Van de Nit i va i s’ajorna... què hi fa-rem! Farem un nou forat a l’agenda per poder assistir-hi.Entro i m’adono que, a causa de la pandèmia, no hi haurà servei de bar, sort que m’he endut una “petaque-ta” per si cal, ja que el distanciament entre les persones assistents et dona una petita sensació de solitud ...Comença el concert, els Van de Nit no és la primera ni la segona vegada que toquen al poble i, respec-te a d’altres vegades, es nota el canvi de la cantant. Van desgranant les cançons... comencen bé amb un patac de tres temes seguits però a partir d’aquest moment, a cada tema, s’estenen en explicacions de la cançó que tocaran a continuació... moment que aprofito per anar fent algun glopet de la “petaqueta”.De seguida arriba la mitja part, precedida per una balada interpretada a duo entre un dels guitarris-

tes i la cantant, l’ambient es caldeja i a fora plou, faig un altre glop...Fvà que comensha la sengona bar i çó prumet... la “betaqueta” esh buda, ai doi, ni m’he agonat, la 

batedia shona com patà-batà-bong, el baixsh bum-bum-pong, els “sholus” de guitada s’apdoximen 

al shundrealishmne, el saxuuuu ni hi éshhxx, ni se l’espeda pedò dod plegat fa un condunt que ehs 

ba é timà.
Visc a els jadenittt!!

Joan Gelabert
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Biblioteca

Aquest roure el vaig pintar al natural envoltada de xais...
Estava situat a la Casa Nova pujant a Sant Marc i, la veritat, 
quan el van tallar em va saber molt greu, per això el faig 
participar a la Setmana de la Natura per rendir-li un petit 
homenatge ja que ara no existeix.

Mariona Soms

EL ROURE
DE LA XURIGUERA

Al mig d’un paratge ell creix ufanós,                                 
aquesta és la raó que l’ha fet famós. 
Jo vaig tenir molta sort, 
hi vaig néixer molt a prop.

A l’hivern m’embadalia 
davant l’arbre despullat, 
veient ses fulles rogenques 
empentades per un aire congelat. 

En el peu d’aquest gran roure 
una placa diu així: 
Amb més de cent anys de vida 
i trenta-cinc metres d’alt, 
declarat monumental. 

Qui tingui set de natura 
i li agradi caminar, 
que pugi dalt la carena 
i a l’acabar el corriol, 
la sorpresa serà el roure,
no és un roure qualsevol.

 Maria Lurdes Barnadas Bosch

POSADA SOBRE LA TEVA TIJA

Les flors cauen suaument sobre la meva pell, 
i em sembla curiós que una cosa tan petita i 
perduda enmig de l’univers em faci sentir tan 
viva.

El teu tronc, tot i despendre una curiosa sua-
vitat, sembla creat mil•límetre a mil•límetre 
durant el pas dels anys.

No saps com d’enorme et veig al meu costat. 
Jo sóc com una efímera flor, però gràcies a 
la teva ombra i als meus propis somnis que 
creixen cada cop sóc més forta i els meus co-
lors són més vius.

Mireia Medina

EL MEU ROURE

Passejant amb tota calma, 
Sense pressa, a poc a poc,
Contemplava la natura
D’un bonic i frondós bosc.

Assegut sobre una pedra
A la llera d’un camí
El meu cap ja rumiava:
Què puc trobar-hi jo aquí?

D’ell vaig enamorar-me
al veure aquell gran senyor,
quan ses branques despullava
a l’arribada de la tardor.

Les fulles de l’arbre cauen, 
i amb el vent que va bufant,
formen una gran catifa
que a tots ens va enamorant. 

Joan Pujolràs Duran

SETMANA DE LA NATURA A LES 
BIBLIOTEQUES

Del 3 a l’11 d’octubre, la Biblioteca Josep M. de Gar-
ganta va participar a la 5a edició de la Setmana de 
la Natura liderada per la Xarxa per a la Conserva-
ció de la Natura i amb el suport del PNZVG. Amb 
el lema Natura és Salut, a les biblioteques es va re-
presentar simbòlicament amb els arbres. 
Es va organitzar un concurs, per participar-hi calia 
fer arribar fotos, poemes, dibuixos,... sobre el tema 
“El meu arbre”. Poemes suggerents, fotos amb 
nostàlgia, escrits amb màgia, dibuixos divertits,... 
es convertiren en les fulles que guarniren el nos-
tre arbre. 

Fragments dels textos: 

Si us interessa conèixer el resultat del sorteig, el tro-
bareu a aquest enllaç:

https://setmananatura.cat/2020/2020/10/20/ja-
tenim-guanyadors-es-del-concurs-el-meu-arbre/
Pagina web del Parc Natural Zona Volcànica de la Garrotxa. 
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NOVETATS A LA BIBLIOTECA

Algunes de les últimes novetats que han arribat 
a la biblioteca:  

- La buena suerte de Rosa Montero. Seguiré els 
teus passos de Care Santos. La vida mentidera 
dels adults d’Elena Ferrante. Hivern d’Ali Smith. 
Escac al destí de Lluís Llach. Això és plaer de Mary 
Gaitskill. Un bon cel de Toni Soler. La Vida Fantàsti-
ca de Dídac Bautista Torguet. L’amor és un embo-
lic de Care Santos, col.lecció Anna Ànec. Si puede 
no vaya al médico de Antonio Sitges-Serra. Dime 
qué comes y te diré que bacterias tienes de Blan-
ca Garcia-Orea Haro. 

Són llibres que de ben segur us atraparan, en 
gaudireu i, alhora, aprendreu. Si llegeixes sempre 
aprens! Els teniu a la vostra disposició! Animeu-vos! 

DONES
Maltractades, presoneres, violades, vulnerades, 
humiliades, ... i malgrat tot, ... quanta força i dig-
nitat!
Us presentem tres llibres, les protagonistes dels 
quals són dones que han viscut experiències te-
rribles. Són històries basades en fets reals que fan 
palesa la resistència, la valentia i l’esperança de 
moltes dones que al llarg dels temps i en diferents 
països han hagut de fer-hi front. Llegint-los, els fem 
un homenatge. Ens posem en la seva pell i perce-
bem quelcom del dolor patit. 

 
EL VIATGE DE LA CILKA de Heather Morris. Quan 

s’acaba la 2ª gue-
rra mundial i els 
russos alliberen el 
camp de concen-
tració d’Auschwitz-
Birkenau, la Cilka, 
que hi ha passat uns 
anys, és acusada de 
col•laboracionista per 
haver-se’n anat al llit 
amb l’enemic i és con-
demnada a treballs 
forçats en un gulag de 
Sibèria. Allà, s’enfronta 
a més perills, alguns 
de nous i alguns que li 
resulten horriblement 

familiars, inclosa l’atenció indesitjada per part dels 
guàrdies. Però un dia coneix una metgessa que li 
dona protecció i li ofereix cuidar-se dels malalts del 
campament, una feina titànica tenint en compte 
les condicions brutals en què viuen. És molt reco-
manable.

LA DONA AL PUNT ZERO. Nawal El Saadawi. Re-
lata la vida de la Firdaus acusada d’haver assassi-
nat un home. Espera al corredor de la mort mentre 
explica la seva existència marcada per l’explotació: 

filla maltractada; obli-
gada a casar-se amb 
un parent ja vell; treba-
lladora humiliada con-
tínuament; prostituta 
sotmesa a un proxe-
neta. Cada nova etapa 
li ensenya a la Firdaus 
una amarga veritat: 
només és lliure qui no 
desitja res ni té por de 
res.
Un relat que destaca 
per la lucidesa i la sen-
sibilitat que té la prota-
gonista per entendre 
el món que l’envolta. 

LA NOIA. Edna O’Brien. Situada en els camps més 
interiors del nord-est de Nigèria. Aquesta història 
narra el terrible segrest, l’empresonament, l’horror 

i la fam de la Maryam. 
Narra també la seva 
fugida enmig del 
bosc, i quan tot ja 
sembla superat, el 
descens a la buro-
cràcia laberíntica i a 
l’hostilitat que es tro-
ba una víctima que 
torna a casa amb un 
fill fruit de la sang 
enemiga.
Història inoblidable 
de la supervivència 
d’una víctima inno-
cent. 

Los libros son la única droga del mundo que 
te hace más lúcido, más cabal, más persona. 

Isabel Coixet
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ARBRES AMB HISTÒRIA
DE LA GARROTXA.
Guia d’arbres singulars
de la comarca.
Parc Natural de la zona Volcànica de la 
Garrotxa, Segona edició: abril de 2019

Aquesta publicació és el re-
sultat d’un projecte partici-
patiu impulsat pel PNZVG 
que ha permès, fins ara, 
inventariar i documentar 
arbres singulars per la seva 
edat, majestuositat, aspec-
te, història o perquè són 
citats en escrits, relats o lle-
gendes. 
La guia, publicada el setem-

LES LIBÈL•LULES DE CATALUNYA 
Grup d’Estudi dels Odonats de Catalunya, 
Brau Edicions, n.1
Barcelona, 2016

Aquest llibre, fruit 
de deu anys de tre-
ball de camp, és 
un recull exhaustiu 
de la informació 
existent sobre les 
libèl•lules de Cata-
lunya. Conté una 
introducció a la 
biologia del grup 
i 70 fitxes, una per 
a cadascuna de les 
espècies cataloga-
des, que inclouen 
un mapa de distri-
bució, una descrip-
ció detallada de la 

seva morfologia per facilitar-ne la identificació i 
valuosa informació addicional sobre els seus hà-
bitats característics, ecologia, comportament i es-
tatus de protecció. 
Per primera vegada s’introdueixen noms comuns 
en català i representa un important recurs per a 
la recerca, pot servir de base per a treballs de con-
servació d’aquest grup d’invertebrats i dels eco-
sistemes aquàtics on viuen. Al mateix temps, pre-
tén ser un recurs didàctic adreçat a tots aquells 
que vulguin iniciar-se o aprofundir en el coneixe-
ment d’aquests fascinants insectes.

Publicacions

Aquest estiu s’ha creat a Sant Feliu un grup 
d’observació de libèl•lules que sembla tenir molt 
recorregut. Creiem interessant fer-nos ressò de 
dues publicacions que, malgrat fer temps que es-
tan publicades, poden ser d’interès. 

LES LIBÈL•LULES DE LA GARROTXA
Delegació de la Garrotxa de la ICHN. 
Olot, 2007

És el primer volum 
de la col•lecció “Mo-
nografies del patri-
moni natural de la 
Garrotxa”, amb la 
qual la delegació 
de la Garrotxa de la 
Institució Catalana 
d’Història Natural 
pretén d’una banda 
acostar la Natura als 
afeccionats i d’altra, 
editar una publica-
ció que reuneixi tota 
la informació relativa 
a la comarca. Aquest 

volum ha estat elaborat per Mike Lockwood i Xa-
vier Oliver, i ha comptat amb el suport d’Oxygastra, 
Grup d’estudi dels Odonats. 
En la publicació hi ha una introducció al món de 
les libèl•lules, una diagnosi sobre les comunitats i 
hàbitats dels odonats, les fitxes de les 42 espècies 
trobades fins al moment a la comarca, un glossari 
sobre termes tècnics i totes les citacions realitzades 
a la Garrotxa fins al moment de l’edició.

bre del 2018 i reeditada el 2019, situa en el mapa 
fins a 280 exemplars emblemàtics distribuïts pels 
21 municipis de la Garrotxa, una quinzena dels 
quals es troben localitzats al municipi de Sant Feliu 
de Pallerols.

En aquest últim número 
de la revista “Les Garrot-
xes” (tardor-hivern 2020) 
hi podem trobar un in-
teressant dossier dedicat 
a picapedrers, miners, 
calciners... on es pot lle-
gir l’article de Xavier Solà 
explicant la importància 
de la “pedra ferral” a Sant 
Feliu de Pallerols.
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Escoles

ELS PRIMERS DIES D’ESCOLA

Comença un nou curs i l’escola es torna a omplir 
de vida. Aquests primers dies són els més im-
portants pels infants i les seves famílies. Són uns 
dies de coneixença dels nous espais, de relacions 
i vincles entre infants i adults, d’emocions com la 
tristesa i l’enuig; d’exploracions, d’investigacions. 
Moments on els adults hem de comprendre, res-
pectar, donar temps i acompanyar els infants.
És imprescindible que es pugui establir una rela-
ció de confiança necessària entre família i educa-
dora, això ho possibilita el temps i les oportunitats 
de relació.
Les mirades dels infants, durant aquests dies, 
són diverses: mirades per conèixer tot allò des-
conegut, mirades de sorpresa, mirades per crear 
vincles, mirades per aprendre de tot el que ens 
envolta, mirades per satisfer la curiositat, mirades 
somrients ...

TROBADA DE TEA GARROTXA A 
SANT FELIU DE PALLEROLS

El passat mes de set-
embre, l’Associació TEA 
Garrotxa de familiars de 
persones amb Trastorn 
de l’Espectre Autista ens 
vam reunir amb l’Equip 
de Govern de Sant Feliu 
de Pallerols per tenir un 
primer contacte i poder 
trobar vies conjuntes per 
contribuir en la millora i 

el desenvolupament del col•lectiu i, en general, de 
les persones amb diversitat funcional.

L’Associació de familiars de persones amb TEA de 
la Garrotxa ens vam constituir el febrer de 2018 
amb la finalitat de desenvolupar activitats i serveis 
per millorar la qualitat de vida de les persones amb 
TEA, afavorir la igualtat d’oportunitats del col•lectiu; 
donar suport, orientar i informar a famílies; sensibi-
litzar, conscienciar i trencar mites sobre l’autisme 
en la societat propera.

Per entendre una mica millor el concepte, Tras-
torn de l’Espectre Autista (TEA) podem dir que fa 
referència a un conjunt ampli d’afectacions en el 
neuro-desenvolupament, les quals generen dificul-
tats, principalment en la comunicació i la interacció 
social, en la flexibilitat del pensament i de la con-
ducta i en el processament de la informació senso-
rial presentant interessos restringits. Es manifesta 

per primer cop cap als dos o tres primers anys de 
vida i, encara que es presenti de forma diferent en 
cada cas, té un impacte molt important en la perso-
na i en la família. L’autisme no és una malaltia (no té 
cura), és una condició que acompanyarà les perso-
nes que ho presenten durant tota la seva vida.
Des de l’associació TEA Garrotxa volem agrair la 
contribució del poble de Sant Feliu i, en especial, a 
l’Equip de Govern, l’oportunitat de poder celebrar 
la darrera xerrada sobre “Les relacions afectivo-se-
xuals del joves amb TEA” amb la Gemma Deulo-
feu psicòloga i sexòloga amb una gran experiència 
en teràpia, formació i assessorament. 
La xerrada, amb gran èxit d’aforament i bones 
mesures organitzatives en relació a la Covid-19, va 
comptar amb representants rellevants del món de 
la diversitat funcional de la Garrotxa. S’emmarcava 
dins la programació anual de formacions que es 
fan sota l’interès i preocupacions dels membres de 
l’associació.
De moment tenim altres xerrades previstes com: 
“La genètica i el TEA” a càrrec de l’equip de genèti-
ca del Vall d’Hebron, “Com funciona el cervell Autis-
ta” a càrrec de la Dra. Maria Portella cap del grup de 
recerca del Salut Mental de Sant Pau. 
Gràcies a la voluntat i generositat de la societat i 
les persones que ens envolten estem segurs que 
aconseguirem créixer i impulsar petits nous canvis 
que seran molt importants pels nostres fills i filles 
en un futur. 

Vanessa Catalán
Presidenta TEA Garrotxa

MIRADES DIFERENTS PERQUÈ CADA DIA 
ÉS ÚNIC
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GRUP DE DONES DE SFP

El GRUP DE DONES 
DE SANT FELIU arren-
ca de la primera tro-
bada que vam fer per 
celebrar el Dia Mun-

dial de la Dona (08/03/2020). Aquell dia, una vin-
tena de dones reunides amb l´ànim de donar visi-
bilitat a neguits, preocupacions, interessos diversos 
i amb la intenció de cooperar i aportar el que ens 
remou per dintre, vam acordar la programació de 
diferents activitats. 
Malgrat que la seva realització s’ha vist condiciona-
da per la situació excepcional que vivim, hem dut 
a terme dues activitats. La primera, celebrada el 26 
de juliol, va ser una sortida per reconèixer i reco-
llir plantes del nostre entorn; en un dia assolellat i 
magnífic, al voltant de 35 persones vàrem aprendre 
de forma professional i amena, les característiques 
i beneficis d´algunes de les plantes que ens envol-
ten de la mà de les àvies remeieres Mª Àngels Ar-
tigas i Maria Rigart de l´Associació Pedra-Tosca, 
a qui agraïm la seva predisposició i generositat per 
compartir amb nosaltres els seus coneixements.

La segona activitat va ser un Taller sobre diversitat 
afectiva, sexual i de gènere que va tenir lloc el dia 
10 d’octubre. Va ser educatiu, distès i molt partici-
patiu on els assistents ens vàrem sentir relaxats i 
còmodes parlant de temes que habitualment no 
es tracten. Aquesta activitat, subvencionada des 
de l´Ajuntament, està emmarcada dintre del pro-
jecte RETALLA LES VIOLÈNCIES, ENGANXA LES 
CURES en el qual hi participen 11 ajuntaments de 
la Comarca.
El GRUP DE DONES hem acordat reunir-nos el pri-
mer dijous de cada mes, de moment on line. Són 
reunions obertes a tothom que vulgui participar i 
col•laborar en tot allò que consideri del seu interès. 
Podeu enviar un correu a dones.sfp@gmail.com i 
us afegirem al grup de WhatsApp per mantenir-
vos informades.

Entitats i associacions

També hem engegat diferents comissions que or-
ganitzaran diverses activitats: cuina intercultural, 
de salut, club de lectura i debat feminista, musical, 
documentals amb col•loqui i debat i de comunica-
ció interna-externa. 
Fins a acabar l’any, hem dut a terme les següents 
activitats:
- Dia Internacional per a l’eliminació de la Violèn-
cia contra les dones. 25/11/20. 
- Club de lectura: 11/12/20 Llibre “Querida Ijeawele”
Han estat activitats organitzades per dones però 
amb la intenció d’arribar a tota la gent del nostre 
poble. 
Si penses que tens quelcom per aportar, que vols 
veure i escoltar altres maneres i formes, vine!

Apunts de l’herbari de les Àvies Remeires de 
l´Associació Pedra-Tosca

Sortida per reconèixer i recollir plantes del nostre entorn.

Acció 25N a la Plaça 1 d’octubre
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PUJADA A LA SALUT 2020
 
El passat 20 i 21 de juny, va tenir lloc a Sant Feliu de 
Pallerols la 46ª edició de l’emblemàtica Pujada a la 
Salut. Aquest any però, d’una manera molt espe-
cial: una edició “confinada”, adaptada a la situació 
del moment, amb mesures de seguretat però amb 
la il•lusió de ser la primera cursa presencial de Cata-
lunya després de sortir de l’estat d’alarma del país. 
Per poder participar, els corredors i caminadors van 
haver de realitzar una preinscripció prèvia i podien 
triar per fer la cronoescalada entre el dissabte a la 
tarda o bé el diumenge al matí. Se’ls assignava un 
temps de sortida i cada minut sortia un participant. 
Van ser dues jornades molt diferents; el dissabte 
amb unes condicions atmosfèriques molt adverses 
i del terreny complicades i el diumenge un dia as-
solellat però amb el terreny encara en pitjors con-
dicions que el dia anterior degut al fang acumulat. 
La participació va ser un èxit, 115 participants entre 
els dos dies. El millor en categoria masculina va 
ser Isaac Barti amb un temps de 21:27 i la millor en 
categoria femenina va ser la local Meritxell Solà 
amb un temps de 32:13. 
Des de l’organització vàrem agrair la participació 
de tothom i que s’adaptessin tant bé a les condi-
cions especials d’aquest any. 
Esperem que el pròxim any la Pujada a la Salut tor-
ni al seu format habitual, disputant-se íntegrament 
el diumenge al matí. 

Salut i muntanya a tots!

MÚSICA PER LA LLIBERTAT

Arran dels fets de l’octubre de 2017 en què es van 
tancar els Jordis a la presó, Anna Ortega, després 
d’anys sense tocar la flauta travessera, pren la inicia-
tiva de tocar cada vespre El Cant dels Ocells davant 
l’ajuntament del seu municipi (Sant Fruitós de Ba-
ges) per reclamar la llibertat dels i les empresona-
des i el retorn dels i les exiliades.
Aquesta iniciativa va córrer per les xarxes socials i a 
Sant Feliu de Pallerols ens hi vam incorporar el 23 
de novembre de 2017 amb el lema “Música per la 
Llibertat”.

Des d’aquell dia i fins ara – dimarts 24 de novembre 
de 2020- hem tocat aquesta peça 313 vegades, re-
clamant la llibertat. 
Cada dimarts i cada dijous a les 19h ens reunim al 
Firal i en cas de pluja o mal tems, ens arraulim a les 
Voltes de Can Bribonet. De vegades ens pregun-
tem si serveix per alguna cosa això que fem i sem-
pre ens contestem: 
PER NO OBLIDAR!!
Llibertat preses i presos polítics
Retorn d’exiliades i exiliats.
Amnistia total per a les represaliades i represaliats.

INDEPENDÈNCIA!
Música per la Llibertat de Sant Feliu de Pallerols. 
Novembre de 2020

Joan Gelabert i Toni Moretones

Concentració núm. 309 al Firal 

Punt de sortida al Firal
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El proppassat dia 6 de setembre, vàrem proclamar 
el Consell Local per la República de Sant Feliu de 
Pallerols al Firal de Sant Feliu. Vàrem comptar amb 
la presència del Diputat del Parlament de Catalun-
ya Sr. Antoni Castellà i amb l’actuació de Música per 
la Llibertat de Sant Feliu. Un grup promotor, d’unes 
15 persones on hi ha també càrrecs electes de Sant 
Feliu, hi estem implicats i hem treballat per cons-
tituir-lo i tirar-lo endavant recollint totes les inicia-
tives que arribin del propi Consell o de la gent de 
Sant Feliu.

Estem convençuts que el Consell per la República, 
i per extensió el Consell Local de Sant Feliu, són i 
seran una bona eina per denunciar la repressió 
de l’estat espanyol contra els demòcrates inde-
pendentistes en el seu desig d’avançar en el difícil 
camí cap a  la llibertat com a poble i aconseguir un 
nou estat en forma de República, que faci una vida 
més digna social i econòmicament, que protegeixi 
la nostra llengua i que implanti una democràcia 
avançada de qualitat, solidària i participativa.
Convidem a col•laborar a tothom que així ho vulgui 
i participar, si s’escau, en les activitats del Consell 
Local per la República de Sant Feliu de Pallerols.

Salut i República Catalana

Entitats i associacions

LA MARXA DE LA PARRÒQUIA

Com passa amb d’altres entitats amb projectes de 
futur o programacions a termini, la crisi sanitària de 
resultes de la Covid19 crea problemes parroquials que 
massa sovint resulten de mal preveure’n la solució. 
És el que passa, per exemple, amb el programa de 
catequesi del que parlàvem en l’anterior número 
de l’Hostolenc. Però també passa en d’altres activi-
tats parroquials; els detalls i decisions s’han d’anar 
prenent sobre la marxa perquè, com qui diu d’avui 
per demà, les circumstàncies canvien i canvien 
també les recomanacions i directrius provinents 
del món sanitari i polític. De manera que, de cara al 
futur immediat, el Consell Parroquial no té garan-
ties ni seguretats de poder portar a terme activitats 
que en principi s’havien plantejat i acordat. 
Sí, en canvi, podem informar del que ja s’ha fet i ex-
plicar una mica com ha anat. És per exemple el cas 
del que el nostre mossèn Jesús anomenà “Festa 
de la Mare de Déu”, celebrada el 27 de setembre, 
dia que hi havia d’haver l’Aplec de la Salut. L’Aplec 
s’havia oficialment suspès (tot i que el santuari i 
l’aparcament eren a vessar de gent), però com ja és 
costum des de fa uns anys, alguns actes es porta-
ren a terme. Com per exemple la pujada a peu de la 
imatge de la Mare de Déu, acompanyada per onze 
santfeliuencs i santfeliuenques, amb l’assistència 
extra de tres nens de menys de 4 anys d’edat. 

Abans de la celebració de la missa hi hagué un 
petit concert del Cor Parroquial amb cançons de-
dicades a la Mare de Déu. Tot seguit una solemne 
celebració de la missa i, a la tarda, un excel•lent re-
cital musical a càrrec del tenor de formació clàssi-
ca Jordi Homs. Tot i les dificultats derivades de les 
condicions que imposa la pandèmia, aquests actes 
es van celebrar sense problemes. 
Pensem que ens podem felicitar perquè l’Aplec de 
la Salut, que havia estat anul•lat com a tal i tal com 
se celebrava en anys anteriors, reconvertit (per dir-
ho així) aquest any en una Festa de la Mare de Déu, 
també tingué el seu esplendor i no passà pas del 
tot desapercebut. 
Com tothom i com totes les associacions vilatanes, 
aquest Consell Parroquial està a l’aguait de com 
anirà passant tot plegat, enmig de la incertesa 
(com tothom), i amb grans dosis d’esperança i so-
lució per un futur millor. Amén, que vol dir així sigui.

EL CONSELL PARROQUIAL

Participants a l’acte al Firal

Antoni Castellà, Diputat del Parlament de Catalunya
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Un cop finalitzada la temporada de caça, és l’hora 
que els animals es reprodueixin amb tranquil·litat. 
Aleshores, entre els mesos d’abril i fins a mitjans 
de juny, nosaltres comencem a treballar arreglant 
camins i carreteres. Cada dissabte al matí ens tro-
bem al Local Social de Coll de Bas, preparats amb 
xerracs, desbrossadores i altres eines, fem grups 
de 4 o 5 persones i anem a arreglar camins i car-
reteres que l’aigua de la pluja ha fet malbé, arbres 
que han caigut amb el vent i camins que queden 
impracticables perquè les bardisses els han tapat.  
D’aquests camins i carreteres, n’hi ha que són d’ús 
públic i d’altres que són d’ús privat. Això vol dir que 
no només nosaltres ens en beneficiem, sinó també 
tots els veïns/es del municipi i gent de fora que ens 
visiten, ja sigui per fer excursions a peu o esports 
com anar amb bicicleta.
Acabada la tasca de netejar camins arriben els 
mesos de més calor: juny, juliol i agost . Són mesos 
de descans dins el nostre col·lectiu. També són 
mesos que els conreus que han sembrat els nostres 
pagesos donen aliment com el blat, l’ordi, la civada, 
el blat de moro… També són mesos que el bosc no 
té aliment suficient per mantenir els senglars, que 
a la primavera i bona part de l’estiu han procreat, 
tornant a tenir densitats molt elevades. Per aques-
ta raó es bolquen ens els cultius, destrossant allà on 
passen i destrossant la feina realitzada pels page-
sos i agricultors. És aquí quan, amb el seu consenti-
ment, hem de deixar el descans per sortir i ajudar-
los, realitzant batudes extraordinàries per controlar 
les plagues de senglar.

En resum, així és un any dins l’associació de caça 
de Coll de Bas-Joanetes i esperem hagi servit per 
donar-nos a conèixer una mica més.
Des d’aquí donar les gràcies a tots els que ens aju-
den i a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.

Gràcies i Salut!

ANY D’UN CAÇADOR

Benvolguts veïns/es,

Des de la Societat de caçadors Coll de Bas-Joane-
tes escrivim aquest article per donar-nos a conèi-
xer una mica més i explicar-vos les tasques que re-
alitzem i que la majoria de vosaltres desconeixeu.
En primer lloc, explicar-vos que som una associació 
sense ànim de lucre anomenada Mancomunitat 
de caçadors Coll de Bas-Joanetes formada per 
uns 60 socis dels municipis de Sant Feliu de Pa-
llerols i la Vall d’en Bas amb seu a l’antiga caserna 
dels peons de Coll de Bas. També us volem explicar 
quina és la nostra tasca dins el municipi; una tas-
ca que dura tot l’any i que fem amb afició perquè 
som gent que ens agrada gaudir del contacte amb 
la natura i, el més important de tot, tots nosaltres 
hem nascut i ens hem criat aquí, per això encara 
tenim més estimació pels nostres paratges.
En què consisteix la nostra temporada de caça?
Primer de tot dir-vos que cacem amb el consenti-
ment de tots els propietaris de les finques del nos-
tre Municipi. La temporada oficial de caça major 
(senglar, cabirol i guineu) comença el primer diu-
menge de setembre i s’allarga fins a l’últim diu-
menge de març.
La caça és una afició que ve dels nostres avantpas-
sats, la majoria dels quals caçaven per poder ali-
mentar-se. Ara la història ha canviat i la caça s’ha 
convertit en una regulació del medi natural on és 
molt important que els animals no procreïn massa 
per evitar plagues, malalties contagioses, accidents 
a les carreteres, danys en els conreus, etc. 
Les batudes es realitzen els dijous, dissabtes, diu-
menges i festius no locals. Per informar-vos de 
quan les fem i la zona en què es realitzen, aquest 
any hem creat un vincle amb l’Ajuntament via 
WhatsApp del poble, on cada setmana us infor-
mem de la zona de batuda perquè aquests que us 
agrada caminar i fer esport a l’aire lliure, sapigueu 
per on ens movem.
La carn de caça és tractada per una empresa espe-
cialitzada on la desfan, la preparen i la distribueixen 
pel consum humà en països on la consumeixen 
més que aquí. Per altra banda, nosaltres també en 
desfem i preparem pel consum particular, portant 
cada animal caçat a un veterinari per analitzar-lo. 
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“PESCAGATS” PREN FORMA I 
ORGANITZACIÓ

Hola pescallunes!  
Des de “Pesca gats” us volem explicar la feina que 
hem fet durant els últims 6 mesos, temps durant el 
qual, el nostre grup ha agafat més forma, organit-
zació i empenta.
Durant aquest període s´ha iniciat el projecte 
C.E.S. (C : Captura/ E: Esterilització/ S: Solta) a les 2 
colònies que tenim autoritzades, i això MAI A SANT 
FELIU S´HAVIA DUT A TERME.
El projecte CES és un protocol autorizat i amb el vis-
tiplau del Col•legi de Veterinaris per tal de controlar 
les colònies felines urbanes.
Des dels nostres inicis com a grup, també hem re-
cuperat bebès gats nascuts a la colònia, els quals 
hem socialitzat i donat en adopció. Així resumint, 
i com que per nosaltres no són número, aquí van:

16 gatets adoptats : Marta, Martí, Nevat, Electra, 
Selva, Neu, Freya, Rosset, Coco, Kokoro, Goku, 
Brownie, Kuki, Speedy, Trico, White Panther. 

6 femelles esterilitzades: Pluja, Lidia, Batgirl, Maria 
Callas, Persèfone, Sierra.

12 mascles esterilitzats: Torete, Eduard, Pont, Du-
pont, Persifal, Petreo, Nugget ,Tembleques, Tris-
tany, Leonard, Volt, First.

Esperem amb ànsia poder continuar les esterilit-
zacions al gener. I us convidem a seguir- nos a les 
xarxes socials.

“Pesca gats”

Entitats i associacions

UE HOSTOLES
NOVA TEMPORADA , 
MATEIXES CONDICIONS

A finals d’agost, l’equip va engegar una nova tem-
porada, més tard de l’habitual i amb una sèrie de 
mesures adaptades a la “nova normalitat”. Malgrat 
això, l’inici de l’activitat s’ha pogut desenvolupar 
sense grans entrebancs. 
Aquesta temporada l’equip ha sofert moltes baixes 
i s’han fet fins a set noves incorporacions. Segueix 
bona part del bloc de l’any passat i continuem amb 
el mateix cos tècnic. 
L’inici de la lliga va ser el primer cap de setma-
na d’octubre. De totes maneres, només se n’han 
pogut disputar dues jornades, ja que novament 
l’activitat esportiva ha estat suspesa pel PROCICAT.
Des del club fem una valoració molt positiva 
de l’estat de l’equip al llarg d’aquestes dues jor-
nades, amb un merescut empat a casa contra 
l’Abadassenc i una important victòria a domicili, 
contra Les Preses. A data actual (7 de novembre), 
la competició està aturada, igual que els entrena-
ments.  
Novament, ens sap molt de greu no poder-vos do-
nar més informació, i us volem tornar a recordar 
que per estar al dia de l’activitat del club podeu 
seguir-nos als canals oficials del club; Twitter i Ins-
tagram. 
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PADRO MUNICIPAL D’HABITANTS

POBLACIÓ A 2 DE DESEMBRE DE 2020

Total Homes .................... 755 (50,81%)
Total Dones ....................... 731 (49,19%)
Total Habitants  ...................... 1.486

Edat Mitjana Homes ............... 41,01
Edat Mitjana Dones ................. 45,51
Edat Mitjana .............................. 43,26

RESUM D’OPERACIONS:
(Des de l’01/01/2020 al 02/12/2020)

ALTES Homes Dones Total
Canvi Residència 96 39 135
Naixement 5 4 9
Totals 101 43 144

Baixes Homes Dones Total
Canvi Residència 63 18 81
Defunció 6 10 16
Inscripció Indeguda 1 1 2
Caducitat 1 0 1
Totals 71 29 100

DADES DE TEMPERATURA I 
PLUVIOMETRIA

Quant a la temperatura podem destacar que el mes 
d’octubre d’aquest any, amb una mitjana de 12,58ºC, 
és el més fred dels últims 17 anys. La mitjana del mes 
de novembre és de 14,07ºC, els últims 26 anys. La 
pluja en els 10 mesos que portem d’any és de 972,30 
l/m2, això ja ens indica que aquest 2020 segurament 
passarem de llarg els 1000 l/m2, això en part gràcies 
al temporal Glòria del mes de gener. Ja ho diu el re-
franyer “l’aigua de gener tot l’any va bé”.

No plourà mai més!

ABS VALL DE BAS I HOSTOLES

La segona setmana de novembre es va dur a ter-
me la campanya de vacunació de la grip al CAP i de 
manera extraordinària a Ca les Hermanes. El nom-
bre de vacunats a SANT FELIU DE PALLEROLS 
van ser 109. 
El total d’usuaris programats a la comarca de la 
Garrotxa va representar un 95.36 % de participació. 
Resultats que poden ser considerats molt positius. 

NAIXEMENTS: Cèlia Solà Ruiz, Israe Zakour, Jau-
me Vilamanyà Hernandez, Maia Perez Pastor, Jan 
Grabalosa Puntí, Malak Mabtoul, Dàlia Pous Panko, 
Jordi Bastons Tràfach, Aina Parra Solà. 

DEFUNCIONS: Ernst Illsinger, Carmen Tort Mar-
tínez, Jose Manuel Quesada Arroyo, Joan Solà           
Tarrés, Joaquima Casadevall Sala, Engràcia Colom 
Colom, Rosa Masó Expòsito, Maria Aguilera Padi-
lla, Montserrat Soler Arbat, Pedro Grabalosa Ar-
nau, Margarita Sala Masegur, Anna Coma Moiset,          
Lorenzo Baltasar Buxeda, Pilar Serrat Pujol, Rosa 
Maria Sorribes Guillorme, Antoni Serra Masdevall. 

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 -3,00 251,4

FEBRER 15,98 3,72 9,85 23,90 -1,70 2,9

MARÇ 14,05 3,81 8,93 21,40 -1,40 49,8

ABRIL 17,07 6,62 11,85 21,70 1,10 194,2

MAIG 23,61 10,62 17,12 28,90 7,60 95,2

JUNY 23,06 12,10 17,58 29,00 7,90 167,2

JULIOL 28,42 16,05 22,24 33,10 12,60 72,0

AGOST 28,75 15,81 22,28 33,50 8,30 32,6

SETEMBRE 23,79 11,90 17,85 30,90 3,80 32,2

OCTUBRE 18,34 6,82 12,58 23,10 0,90 74,8

NOVEMBRE

DESEMBRE

MITJANA 20,50 8,81 14,66 972,3
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Dossier

QUIMA CASAS: UN REFERENT DE L’ATLETISME CATALÀ

El gener d’aquest any, la prestigiosa revista esporti-
va Runner’s World publicava un extens reportatge, 
signat per Rosa Martí, sobre la Quima Casas. “És la 
pionera de les curses de fons al nostre país amb 
més de quaranta anys de proves a l’esquena”, en-
capçalava l’article i continuava fent referència al fet 
que el passat 15 de març la Quima havia de córrer la 
Zurich Marató de Barcelona, prova que seria la 160a 
de totes les disputades. Aquesta, sempre ha estat 
per ella molt especial, no només perquè va ser la 
primera que va guanyar, sinó perquè tal com diu: 
“és com córrer a casa”. Li feia molta il•lusió però no 
es va poder celebrar, les circumstàncies especials 
produïdes per la pandèmia de la Covid 19 varen fer 
que finalment s’anul•lés. 
Aquest 2020 en fa 40 que va guanyar la primera 
Marató i ha estat campiona de tantes proves al llarg 
de la seva carrera que ni ella se’n recorda, els més 
de 4.000 trofeus que hi ha a casa seva en són la 
mostra. 

FENT UNA MICA D’HISTÒRIA...
Tot va començar l’any 1975 amb una Pujada a La 
Salut. Ella i les seves xiruques van córrer la distàn-
cia entre el Firal i el Santuari de la Mare de Déu i 
va guanyar en la categoria femenina. Durant molts 
anys la Quima va ser rècord en aquesta prova amb 
un temps de 0:27:13. Aquella cursa, que va ser la 
primera, fou una iniciativa de l’Esbart Barratines, 
agrupació de joves del poble que es reunien amb 
ganes de tenir un local propi i organitzar activi-
tats culturals com l’Aplec de la Sardana, i esporti-
ves com la Pujada a la Salut. Des d’aquell 1975 fins 
a l’actualitat la cursa s’ha celebrat en 46 edicions 
ininterrompudament. El relleu a l’Esbart Barratines 
el va agafar el Grup Pescallunes, actualment Club 
Atletisme Pescallunes. 
Més tard, la Quima es va casar i va tenir un fill, 
en Lluís, i es va adonar que duia uns quilos de 
més a sobre. Ella mateixa va posar-hi remei sen-
se sotmetre’s als sacrificis d’una dieta estricta. Li 

agradava menjar i per tant, va decidir caminar i co-
mençar a córrer. Es va apuntar a la Pujada al San-
tuari dels Àngels, va córrer els 9,5 km i va guanyar 
(de fet la va guanyar 10 anys seguits). Se sentia forta 
i l’èxit d’aquesta prova la va animar a participar a la 
seva primera marató tot i que no sabia quants km 
eren ni el que suposava d’esforç. En aquella època, 
aquesta denominació s’adjudicava a qualsevol car-
rera de més de 5 km.
La Quima s’apunta a la II Marató celebrada a Pala-
frugell amb les seves xiruques, i el que això represen-
tava. Després de córrer els primers 20 km, va defa-
llir. “Vaig caure a terra” – ens diu – . “Em moro, em 
moro!“ – cridava. Alguns companys, entre ells el Dr. 
Pere Pujol, figura de referència en el món maratonià, 
i altres participants varen convèncer una seguidora 
perquè li deixés unes sabates esportives. La Quima 
volia acabar la cursa, si o sí, i la va acabar. Va trigar 5h.
A pesar que la Quima va jurar i perjurar que no par-
ticiparia més en cap marató, se’n va oblidar molt 
ràpid i va seguir corrent entrenada pel Dr. Pere Pu-
jol. Aquest, juntament amb Raimon Bancells, Jordi 
Mensa i Francesc Mates fundaren la comissió Ma-
rathon Catalunya, que davant la impossibilitat de 
rebre permisos per realitzar la prova a Barcelona 
van aconseguir celebrar la primera marató popular 
a tot el país, l’any 1978 a Palafrugell. 
Un mes més tard, el 1979, la Quima ja corria pels 
carrers de Madrid en la II Marató celebrada a la ca-
pital. Va fer un temps de 4,15 h ( 45 min. menys que 
el mes anterior) i des de llavors no ha parat.
El 1980 guanya la medalla d’or a la Marató de Bar-
celona ( 3:09:53 h) i també la guanya el 1985 ( 2:48:01 
h) i el 1987 ( 2:42:43) convertint-se en la dona que 
més vegades ha guanyat aquesta prova i la prime-
ra dona en acabar una marató per sota les 3h a 
tot l’estat espanyol.
El 1983 va córrer la Marató de Nova York. Recor-
da l’emoció de la seva primera marató a la ciutat 
americana que només coneixia d’haver-la vist a les 
pel•lícules. Va córrer amb la samarreta catalana i va 

Quima Casas amb alguns del seus trofeus. Desembre de 2020

Quima Casas amb la família davant l’exposició. Novembre de 1983.
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LLEGAT ESPORTIU

La Quima acumula un llegat esportiu gairebé 
llegendari en proves de llarg recorregut: 

CAMPIONA D’ESPANYA DE GRAN FONS 1982/ 
1983 I 1984

MILLOR MARCA A LA MITJA MARATÓ amb un 
temps de 1:17:17

SOTSCAMPIONA DE MARATÓ set vegades segui-
des des del 1080 al 1987

CAMPIONA D’ESPANYA DELS 100KM en tres oca-
sions: 1990 / 1991 i 1992 (aquest any va batre el 
rècord estatal en aquesta distància amb 8:27:21)

MEDALLA D’OR DE L’ESPORT DE LA GENERALI-
TAT ( 2012)

HA PARTICIPAT EN 160 MARATONS tant a ni-
vell nacional com a l’estranger. Algunes de les 
proves internacionals les ha fet a París, Estocolm, 
Nova York, Montpeller o Carcasona. En aquesta 
última ciutat, el 1987, va aconseguir la seva millor 
marca en la distància dels 42.195 km amb un 
temps de 2:43:01.

Quima Casas a la Marató de Barcelona, març de 1980. (Foto: Avelino Pi)

fer un temps de ( 2:47:51) deixant sorpresos els nord-
americans. Quan va tornar a Sant Feliu, corria el mes 
de novembre d’aquell any, se li va fer un homenat-
ge amb una exposició sota el lema:” DE LA SALUT A 
NOVA YORK” i una arrossada popular al Firal. 
Quan va començar, no tot va ser fàcil, era un temps 
en el qual a Sant Feliu ningú corria, ni homes ni 
dones, ningú. A la Quima poca gent l’entenia: amb 
el seu xandall taronja i blau corrent per les munta-
nyes fes sol o plogués. “Em deien de tot: que si es-
tava boja, que si em passaria alguna cosa, que si 
era dolent per a la salut, però jo ni cas. No tenia 
ningú amb qui córrer. Era jo sola per la muntan-
ya, però això no em preocupava. M’agrada molt. 
Quan em calço les sabatilles desconnecto de tot 
i m’ho passo molt bé“.
Afortunadament el recolzament d’en Josep, el seu 
marit, va ser imprescindible per poder continuar ja 
que ella treballava i tenien una criatura per cuidar. 
Havien de fer autèntics malabarismes per trobar 
temps per entrenar. La Quima diu que li agrada 
més córrer al matí però no sempre ho ha pogut fer 
i s’ha vist obligada a sortir cap al vespre. Si se li pre-
gunta si fa una dieta especial, es posa a riure i diu: 
“jo menjo de tot. El Dr. Pere Pujol em proporcio-
nava rutes d’entrenament i una dieta a base de 
fruits secs i jo em moria de gana. Així que seguia 
l’entrenament i, quan no el tenia al davant, men-
java el que m’agradava”.
“En una marató, per indicació de grans esportis-
tes, vaig fer una càrrega de carbohidrats... Mai 
més! Potser a ells els va bé, però a mi no. Ho vaig 
passar molt malament”.
La Quima explica algunes anècdotes molt curioses 
de les seves curses. Per exemple, la primera vegada 
que va córrer a París, va pujar corrents la Tour Eiffel 
el dia abans de la prova, malgrat que l’esperaven 42 
Km. “No vaig poder evitar-ho. La vaig veure tan 
poderosa, tan impressionant que em vaig dir: 
això ho haig de pujar corrents”. També explica 
que una de les proves més dures que recorda va ser 
a Lanzarote. A causa del fort vent, va acabar la cursa 
plena de sorra per tot el cos i amb la cara cremada. 
Reconeix que no li agrada córrer en pista, però sí 
per la muntanya i camins de ronda. Li encanta fer 
una bona tirada, banyar-se al mar Mediterrani i 
després gaudir d’un bon sopar i un bon cava. 
S’ha convertit en una persona emblemàtica i pio-
nera no només al nostre poble: és tot un referent 
de l’atletisme del nostre país. Als seus 69 anys la 
continuem veient córrer, caminant a pas lleuger o 
anant amb bicicleta. Continua sent aquella perso-
na natural, divertida, afectuosa i atenta. Que corre 
perquè gaudeix i la fa feliç. Una inspiració per a tots 
els corredors. 

La Quima ja no corre sola; la seva passió és ara també la de molts santfeliuencs i santfeliuenques que 
s’han incorporat al paisatge natural que ens envolta. La Quima ja té seguidors i és tot un símbol!   
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Mirador

MEMÒRIA D’UNA BONA VEÏNA

El dia 18 d’agost d’enguany, moria la Margarita Sala 
i Massegur, veïna del Firal. Tots la coneixíem per la 
Margarita de Can Baldiri, casa on va entrar per jove, 
i on va viure i treballar durant una gran part de la 
seva vida. La Margarita era una noia humil i feinera, 
amb un somriure als llavis que conquistava a tots 
els que la tractàvem. Estimava els nens, les flors, els 
ocells. Les seves finestres feien goig de veure. Les 
flors no hi faltaven mai. Al matí, se la podia trobar 
amb la regadora a la mà: mimava cada planta, cada 
fulla, cada flor. La Margarita era una dona de cor 
obert i mans esteses, que pensava més en els altres 
que en ella mateixa. Com a veïna s’interessava dis-
cretament per tot-hom, i quan podia ajudar pas-
sava al davant sense qüestionar-se res.
Cada vegada que desapareix una persona del po-
ble com ella, ens sentim una mica més sols. Es 
una mena d’orfandat. Veïnes amb les que podies 
comptar, conversar, compartir records. Gent que 
no t’ignorava i que dia rere dia s’havia guanyat la 
teva confiança. Formaven part del poble estreta-
ment, i perquè no, de la teva pròpia vida quotidia-
na. La Margarita, era una d’aquestes dones. Sofer-
ta, treballadora, polida. I sempre alegre. Les seves 
passes i la seva veu ressonen encara pel Firal, però 
no només les seves, sinó les d’altres veïnes que no 
hem oblidat i que potser quan vivien no vam valo-
rar prou.
Margarita: per les moltes vegades que ens havíem 
donat el “Bon dia”; pels carrers que havíem trepi-
tjat, per les xerrades que havíem fet; per la primera 
oreneta que havíem sentit xisclar al Firal cada pri-
mavera; per l’interès que havies mostrat per a mi i 
per als altres, per la teva rialla franca i neta, per la 
teva innocència i bondat; per aquell cafè que mai 
havíem pres juntes, tot i haver-ne parlat sovint, per 
tot i més, et devia aquest record.
Faig memòria d’ella amb tot l’afecte possible. Es-
pero de la seva benvolença que em perdoni que 
s’hagi publicat aquest escrit, ja que ella en la seva 
senzillesa no volia ser protagonista de res. Per les 
circumstàncies actuals, no la vaig poder acomia-
dar. I un bon greu que em sap. Descansi en pau, 
la que fou una bona veïna, i una gran persona, la 
Margarita Sala i Massegur.

Rosa Maria Montañá

EXPLICACIONS I AGRAÏMENTS

Com tots sabeu, el nostre estimat Ball de Cavallets, 
Gegants i Mulassa no es va poder celebrar durant 
la Festa Major d’enguany. La raó és evident: les me-
sures contra la pandèmia de la Covid 19, que tot ho 
han trastocat. 
La Comissió de Manteniment del ball es va reunir 
per tractar l’assumpte de les ballades i per valorar 
si existia la possibilitat de fer-les i de quina manera. 
Resulta evident quina en va ser la conclusió, però 
us hem d’explicar que la decisió va ser llargament 
discutida en una reunió amb sessió doble (en dos 
dies diferents) i no va ser unànime. En tot cas, la 
democràcia per la qual es regeixen les decisions 
al sí de la comissió va dictar que proposaríem a 
l’Ajuntament de no fer cap ballada a causa de la si-
tuació excepcional de pandèmia. I així va ser acollit 
pels responsables del Consistori.
Es van fer esforços per proposar mesures que trac-
tessin de salvar les dificultats i impediments, però 
els riscos per a la seguretat i la salut es van veure 
insalvables per part de la majoria. Va ser determi-
nant l’opinió dels Mossos d’Esquadra, els quals van 
recomanar que no es celebressin les ballades. 
Per últim, i en el marc de les reunions de la co-
missió, la Sra. Mariona Soms va anunciar la seva 
renúncia com a comissionada i com a “vestidora” 
de la nostra faràndula, després de moltíssims anys 
d’incansable, discreta i excel•lent feina. Igual que 
en Jordi, el seu home, han dedicat molts esforços 
altruistes pel bé d’un dels nostres patrimonis més 
preuats. La Comissió li va dirigir un aplaudiment en 
nom de tot el poble i no podíem deixar de dedicar-
li aquí un petit espai per reiterar el nostre més sin-
cer agraïment. Gràcies Mariona.

Josep Maria Bastons Álvarez

La Mariona i la Carme, vestidores. Foto: Arxiu Municipal.

SEGUEIX LA INFORMACIÓ MUNICIPAL
AL WHATSAPP DE L’AJUNTAMENT

682 399 222
Escriu ALTA + NOM i COGNOMS
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COVID 19 - COM ENS AFECTA 
PSICOLÒGICAMENT?

Un confinament com el que hem passat enguany 
és una pèrdua de llibertat personal, és una pèrdua 
d’hàbits en els quals molts se senten sostinguts i 
és, també, una obligada (i per tant poc assimilada) 
sortida de la zona de confort.
Després ha vingut el pseudodesconfinament. En 
dic pseudo perquè em sento encara una mica en-
gabiat, perquè hi ha hàbits saludables d’abans que 
no he pogut encara recuperar i perquè em sento 
insegur davant les continuades anades i vingudes 
dels pics del coronavirus, ara aquí, ara allà.
Per escriure aquest article he parlat amb persones 
del poble amb qui confio i poso en valor el seu cri-
teri. He volgut debatre amb 
elles les nostres mirades so-
bre com perceben l’efecte 
que ha causat als santfe-
liuencs la ressaca psicolò-
gica d’aquesta experiència 
vital important que ens ha 
portat, a nivell mundial, a 
viure una irrealitat, a viure 
sense el ritme establert fins 
ara.
En totes les xerrades hi ha 
hagut constants referències 
a les grans ciutats, ens sen-
tim privilegiats al poble per-
què ens sentim més lliures, 
més nosaltres i amb més sentiment de pertinença. 
És a dir, hem estat d’acord en què tenim conscièn-
cia que la irrealitat també està present a les nostres 
vides, però de forma més lleugera.

També que aquest nou estadi creat en aquest con-
vuls desconfinament ens ha apropat més en el 
que és propi, a hàbits nous o antics però de l’entorn 
proper i per tant, ens ha allunyat dels hàbits de fora, 
dels de ciutat.

Una d’elles m’explica com enguany no ha anat a la 
platja per vacances perquè s’ha sentit més segura 
a Sant Feliu i està molt contenta de la seva decisió. 
També em diuen que amics i parents de ciutats vo-
len venir cap aquí i que, els diuen que elles no va-
gin cap allà. Hi ha una clara visió que al poble s’està 
més segur respecte al virus.

Als pobles, l’impacte del virus ha estat inferior, tam-
bé és inferior la densitat de població, i per tant, el 
risc de contagi. A més, són superiors les oportuni-
tats d’estar al aire lliure (amb el desestrès que com-
porta); és superior també la sensació de refugi, per 
tant, tot i que també sentim latent a les nostres vi-
des els efectes del sentit d’irrealitat viscut, ens que-
da més lleuger, com més assimilable. Hem acordat 

també que seria una sorpresa immensa si ara ens 
tornessin a confinar al poble, us ho imagineu?
Ens hem apropat al medi perquè ens hem creat 
una nova manera de fer. Anem poc o gens al cine-
ma o al teatre de grans ciutats, anem menys que 
abans a les seves grans superfícies, esquivem les 
aglomeracions i per tant, optem per inventar-nos 
noves dinàmiques que tenen a veure, lògicament, 
amb les disponibilitats del poble. Tot plegat fa, 
doncs, que ens sentim diferents als d’abans però 
potser més autèntics?
Percebem també un cert “tantmefutisme” respec-
te a al tema social, al que fan els polítics dels dife-
rents parlaments, com si no anés amb nosaltres. 
Hem après a no connectar gaire amb les notícies 
dels mitjans perquè les hem entès com a catas-
tròfiques i cerquem la realitat en la nostra pròpia 

mirada (aquella que ara cerca 
els ulls dels altres per damunt 
la mascareta), sense exage-
rats condicionants que tenen 
a veure amb la realitat d’altres 
llocs, no la nostra.
A la fi l’impacte psicològic 
que està tenint en nosaltres, 
al poble, aquesta experièn-
cia del coronavirus està molt 
relaxada respecte als llocs 
on la densitat de població 
és superior. Hem decidit viu-
re, en general, adaptant-nos 
al medi, fent ús de la nostra 
intel•ligència més reptiliana? 

I hem après que podem viure sense tantes neces-
sitats com abans.
Als pobles, en general, la gent vivim la realitat amb 
més confiança, amb menys pors. Als pobles, la 
gent gran sempre ha sigut pacient, la gent madu-
ra sempre ha tingut molts recursos i els joves són 
prudents.
Ens anirà bé veure com treballem l’experiència de 
la vinguda de forasters als nostres pobles, ens anirà 
bé conscienciar-nos que això no s’ha acabat i que 
va per llarg. Ens anirà bé, si necessitem ajuda, de-
manar-la i no callar per por al què diran i ens anirà 
bé ajudar-nos amb generositat. I sento que traiem 
molt bona nota en l’adaptació a una situació gens 
coneguda abans i que ens ha trasbalsat les vides. 
ENHORABONA!!

Xanos Rius 
Acompanyo les persones a Viure Lliures de culpes 
i pors
(www.xanosrius.com)

“Ens anirà bé veure com gestionem l’experiència 
de la vinguda de forasters al nostre poble”

Imatges del cap de setmana del pont del Pilar 
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Comarca

EL CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA I ELS JOVES DE SFP

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2020-24

L’etapa de la joventut porta associada la paraula 
canvis: en la construcció de la identitat, la defini-
ció de la personalitat, els interessos, les inquietuds, 
rutines... El procés es caracteritza pel dinamisme i 
canvi constant i, ens molts casos és determinant 
per al futur i el desenvolupament de la persona.

Els joves són el present del municipi. Sovint en-
tenem l’etapa de la joventut com a una etapa de 
transició. En certa manera, sí que ho és, però tam-
bé és una etapa plena amb ella mateixa, plena 
d’oportunitats, entrebancs, i reptes.

Conscients de la importància d’acompanyar els 
joves en tot aquest procés, l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Pallerols vetlla per oferir a aquest públic 
tota mena d’activitats, recursos i assessorament a 
través de diferents iniciatives.

És per això que des de fa uns anys al municipi es 
treballen les polítiques de joventut de forma trans-
versal, i en aquests moments, després d’un treball 
extens, presentem el Pla local de joventut 2020-
24, un document que fa una diagnosi de la realitat 
juvenil, analitzant-ne els diferents àmbits de la vida 
d’una persona jove. A partir d’aquesta anàlisi ex-
haustiva se’n deriven uns objectius, unes accions i 
programes a dur a terme durant els propers 4 anys.

Entenem joves com aquells ciutadans compresos 
entre 12 i 30 anys i en alguns àmbits inclús fins a 35 
anys. En aquest sentit, tenint en compte que Sant 
Feliu de Pallerols té un total de 1.371 habitants, un 
17,72% de la població són joves de 12 a 30 anys.

A finals del 2019 i al llarg del 2020 des del Servei de 
Joventut s’ha fet un treball d’anàlisi, reflexió i diag-
nosi de les polítiques de joventut que s’estan duent 
a terme al municipi i a la comarca, així com també 
un plantejament de quines línies cal seguir durant 
els propers quatre anys.

Aquest treball no tindria sentit sense les persones 
joves, és per això que s’ha buscat la participació i 
l’opinió a través de diferents metodologies (en-
questes, entrevistes, xerrades informals, un fòrum 
participatiu...) totes elles amb l’objectiu de fer un 
poble per a joves i amb els joves. A part de les apor-
tacions i reflexions dels propis joves, també s’ha fet 
una taula política, taules tècniques amb diferents 
agents de la comarca i converses amb diversos 
professionals.

El Pla local de joventut és una eina de planifica-
ció estratègica elaborat de manera curosa que 
pretén donar resposta a les necessitats i expec-
tatives tant de la regidoria de Joventut i les di-
ferents àrees de l’Ajuntament, com del col•lectiu 
jove del municipi, i d’on s’extrauran els objectius 
i accions que donaran sentit a les polítiques de 
joventut pels propers 4 anys.
Pretén ser un document viu, un document dinà-
mic que es pugui anar adaptant en funció dels 
interessos de les persones joves del municipi, i 
més encara tenint en compte que venim d’un 
any complicat i totalment atípic derivat de la crisi 
sanitària originada per la COVID-19.

A finals de gener vam fer una trobada per analitzar 
quines polítiques i quines intervencions creien que 
com a joves calia portar a terme en els propers 4 anys.
Van sortir una multitud de propostes dels diferents 
àmbits tractats: cultura, participació, educació, sa-
lut, mobilitat, ocupació, oci i lleure, medi ambient... 
Moltes d’elles amb la intenció d’engegar-se durant 
aquest 2020, i treballant-les conjuntament joves, 
Ajuntament, tècnica de joventut i altres persones 
que es puguin interessar o incorporar amb les pro-
postes.
Amb la COVID-19 però, s’han vist estroncades i pen-
dents de poder-se realitzar més endavant. Una de 
les propostes més demandades va ser poder dis-
posar d’un espai jove on poder-se reunir, sobretot 
durant els mesos més freds. També un espai on 
poder fer activitats, xerrades i tallers participatius 
sobre diferents temàtiques: feminisme, sexualitat, 
polèmiques socials...

Trobada de joves. Gener 2020
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Per altra banda, també demanaven com a Comis-
sió de Festes poder disposar d’un espai on poder 
guardar el material, i buscar estratègies per incenti-
var la participació dels joves en les activitats i festes 
del municipi. Un altre dels temes que va generar 
gran quantitat de propostes va ser el de la sosteni-
bilitat i el medi ambient, cada vegada més dema-
nat i amb més consciència pels joves. Algunes de 
les propostes fetes són oferir tallers de natura, or-
ganització d’excursions per conèixer l’entorn de 
Sant Feliu de Pallerols, preservar les gorgues del 
municipi o millorar equipaments esportius i mo-
dernitzar els parcs infantils.

Aquestes en són algunes de les propostes que es-
tan sobre la taula i que s’aniran treballant en els 
propers anys. No deixa de ser una eina per reflectir 
que cal treballar amb i per als joves per tal de que 
tinguin espais i oportunitats per arrelar-se al mu-
nicipi, sentir-se’l seu i participar en totes aquelles 
activitats que més els engresquin i els facin créixer.
És un document que s’ha entès des de la 
col•laboració i participació de diferents agents, i 
que el que es pretén és que els joves siguin part 
de la vida activa del municipi, ja no només com 
a joves, sinó també potenciant-los l’esperit crític 
i intervenint en projectes comunitaris com pot 
ser col•laborant amb el centre de dia, amb la llar 
d’infants, amb l’escola, amb entitats i associacions, 
amb la comissió de festes...
Ja per acabar, convidem a tota la ciutadania a llegir 
el Pla local de joventut 2020-24 que trobareu en-
llaçat a la pàgina web de l’Ajuntament a partir de 
finals de desembre.
Per últim, informar que, per qualsevol consulta, 
proposta o suggeriment, podeu contactar amb la 
tècnica de joventut del municipi, que forma part 
del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la 
Garrotxa on podreu rebre atenció amb temes tan 
diversos com beques per estudiar, suport en la re-
cerca de feina, mobilitat internacional, salut, parti-
cipació, voluntariats...

Marta Vila – Tel. 679 032 872
Tècnica de joventut Consell Comarcal Garrotxa.

Trobada de joves amb el consistori municipal - estiu 2020.

LES RELACIONS
EFECTIVO-SEXUALS DELS 
JOVES

El divendres 2 d’octubre 
va tenir lloc a la sala de 
Ca les Hermanes la xer-
rada “Les relacions afec-
tivo-sexuals dels joves” 
a càrrec de la Gemma 
Deulofeu, psicòloga i se-
xòloga especialitzada en 
formació amb joves. 
Estava adreçada a pares 
i famílies de joves així 
com a professionals del 
món educatiu i sanitari. 
En total hi va haver una participació d’unes 15 
persones de forma presencial, però d’unes 100 
connexions a través de l’instagram @ajsfpalle-
rols que la van seguir de forma telemàtica. 
Les temàtiques tractades van ser les relacions 
afectivo-sexuals dels joves des d’una visió global 
i pluridisciplinària de la salut. Tota la jornada es-
tava encarada a la promoció de la salut psicoa-
fectiva i sexual i l’educació per a la prevenció des 
d’una mirada molt positiva i molt propera.
La paraula sexualitat hauria d’anar associada di-
rectament a conceptes com identitat de gènere, 
respecte i cura del cos, autoestima, cicles hormo-
nals dels cossos femenins i deixar de banda este-
reotips i rols de gènere.
Entendre què i com viuen la sexualitat les perso-
nes joves en l’adolescència i com es relacionen 
amb el seu cos, és un primer pas per, a poc a poc, 
anar trencant tabús molt arrelats a la nostra so-
cietat i fer més properes i quotidianes aquestes 
temàtiques, imprescindible per si mai necessi-
ten consell o algun suport i d’aquesta manera 
disposar d’eines o recursos per acompanyar-los 
en el procés de descobriment i gaudi del cos.
Sovint desconeixem la gran diversitat de recur-
sos, propostes i elements que tenim a l’abast les 
persones per gaudir de la sexualitat i prevenir In-
feccions de transmissió sexual (ITS). En aquesta 
xerrada es van citar i explicar mètodes anticon-
ceptius i de protecció de ITS com ara DIU hormo-
nal, anell vaginal, preservatiu, diafragma, banda 
làtex, entre molts altres. 
També hi ha un gran ventall de recursos visuals 
i bibliogràfics a les xarxes i editats que poden 
ser molt útils per a fer un bon acompanyament. 
Alguns d’ells els trobareu a la pàgina web www.
garrotxajove.cat a l’apartat de SALUT. 



 

Contraportada

11 DE DESEMBRE 
ENCESA DE LLUMS DE NADAL 
El Firal i els carrers s’ompliran de llum i també s’il·luminarà un element em-
blemàtic per a tots els pescallunes. 

12 DE DESEMBRE
CAMÍ DE PESSEBRES – 2020- ITINERARI URBÀ
A partir de les 18h, pessebres i creacions nadalenques que es podran veure 
seguint un itinerari per llocs emblemàtics del poble i en aparadors d’antigues 
botigues. Cada ubicació presenta l’obra d’un/a pessebrista o d’un/a artista local, 
o bé d’un grup de persones que han treballat en col·laboració.
Un Nadal amb desitjos des del COR - Al punt d’informació: Can Rata – 
c/ dels Valls es podran adquirir cors fets de roba a 3€ per poder-los penjar amb 
un desig. Els diners recaptats aniran per la Marató de TV3. 

EL TIÓ SERÀ PRESENT ALS ARBRES D’EN CASALS 

13 DE DESEMBRE
INSTAL•LACIÓ FOTOGRÀFICA RETROSPECTIVA – FIRA DE SANTA 
LLÚCIA
Aquest any la Fira de Santa Llúcia no s’ha pogut celebrar per les raons que tots 
coneixem. Aquesta instal·lació vol deixar constància dels orígens d’aquesta fira que 
es remunta a l’any 1393.
A partir d’avui i durant tots els dies, els establiments de restauració del Municipi 
oferiran un plat especial DE SANTA LLÚCIA

INSTAL•LACIÓ A L’EMBARCADOR - OBRA CONJUNTA 
Aquest lloc emblemàtic, conegut com a Can Manel, s’hi exposa un pessebre fet 
amb elements naturals que ha estat creat per un grup de persones del poble 
amb grans dosis d’imaginació.

18 DE DESEMBRE 
II CONCERT DE NADAL 
Valsos dels Strauss, sardanes de Lluís Albert i l’Avi Xaxu, Nadales catalanes i 
obres clàssiques populars. Carles Coll Bardès, violoncel /Carles Coll Costa, piano 
/Maria Rosa Oliveras, rapsoda.
A les 20h Concert a l’Església amb aforament limitat a 60 persones.
Venda anticipada a Reserva play i/o OAC Ajuntament. Del preu de 5€ se’n 
destinaran 3€ a Càritas Garrotxa. 

19 DE DESEMBRE 
INSTAL•LACIONS: AL “LAGO” I A LA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ 
Durant tot el dia es podran veure dues instal·lacions noves que formen part del 
CAMÍ DE PESSEBRES-2020.

20 DE DESEMBRE
ACTUACIÓ DEL MAG NANI 
Espectacle de màgia a càrrec del Mag Nani a Ca les Hermanes. Hora: 18h. 
Aforament limitat. 
Venda anticipada a Reserva play i/o OAC Ajuntament. Preu: 3€ (recaptació ínte-
gra per la Marató de TV3).

25 DE DESEMBRE - NADAL
PROGRAMACIÓ DE TV SANT FELIU: A les 5 de la tarda, PASTORETS: “L’ES-
TEL DE NATZARET”. Enregistrat l’any 1998.

26 DE DESEMBRE - SANT ESTEVE
PROGRAMACIÓ DE TV SANT FELIU: A les 5 de la tarda, EL NADAL A L’ES-
COLA. Enregistrat l’any 1998. 

30 DE DESEMBRE 
CONTES DE NADAL A LA BIBLIOTECA  
A Càrrec de la companyia LA SAL D’OLOT - hora: 16:30
S’interpretaran contes de Nadal amb música i gestualitat. Hi apareixeran person-
atges com el tió, els Reis Mags, els pastorets, el caganer, el dimoni escuat.
Edats recomanades, a partir de 3 anys. 
Aforament limitat. Per participar caldrà inscripció prèvia.

5 DE GENER 
CAVALCADA DE REIS 
Aquest any els Reis arribaran preparats per seguir les normes imposades per la 
situació de pandèmia que estem vivint. Segur que tot anirà bé!

Ajuntament de
Sant Feliu de Pallerols

Vall dʼHostoles
(La Garrotxa)

221 municipis

ACTIVITATS DE NADAL 2020
Sant Feliu de Pallerols


