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Informació d’interès

HORARI DE SERVEIS 

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

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

CONSULTORI MUNICIPAL 

ATENCIÓ A L’USUARI:

DILLUNS I DIMECRES, tarda de 14h a 20h 

DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES, matí de 8h a 15h

PEDIATRIA: (Truqueu al consultori) 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS: DIJOUS de 9h a 15h 
Treballadora i educadora social. Per demanar hora:
972444298 ( CAP de Sant Feliu) / 972266644 ( Consorci d’Acció Social)

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 Vall d’en Bas i Hostoles: 972 69 03 02
- CAP Sant Feliu de Pallerols: 972 44 42 98
URGÈNCIES NIT: truqueu al 112 o bé a l’Hospital d’Olot i Comarcal de 
la Garrotxa, tel. 972 26 18 00.
Per la resta de serveis poseu-vos en contacte amb els telèfons anteriors. 

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

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

ESCOLA
Horari acadèmic: de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2/4 d’1 del migdia 
i de 3 a 2/4 de 5 de la tarda.
Al migdia, servei de menjador.
Servei d’acollida, de 8 a 9 del matí.

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

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

RECOLLIDA 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.

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

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

TELÈFONS D’INTERÈS

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

HORARI D’AUTOBUSOS TEISA

OLOT - GIRONA Per Amer
 

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

GIRONA - OLOT Per Amer

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

OLOT - BARCELONA - OLOT Per Amer
                          OLOT  -  ST.FELIU DE PALLEROLS  -  BARCELONA
Dilluns a divendres feiners 6,00 6,20 8,25
Dissabtes, diumenges i festius 7,00 7,20 9,25
Feiners 9,30 9,50 11,55
Feiners 15,30 15,50 17,55
Diumenges i festius 17,30 17,50 19,55
Festius vigília dies lectius universitaris 20,30 20,50 22,55
                                                                                      BARCELONA  -  ST.FELIU DE PALLEROLS  -  OLOT
Diari 10,00 11,40 12,00
Feiners 15,00 16,40 17,00
Feiners 20,00 21,40 22,00
Diumenges i festius 20,15 21,55 22,15

OLOT  -  LLORET DE MAR  -  OLOT
Horari d’hivern

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

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

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

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

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

Seguim amb temps de pandèmia. Tot i la seguretat 
que ens pot donar la vacunació, cal no oblidar les reco-
manacions de les autoritats sanitàries i ser conscients 
de les nostres actuacions.  
La Covid ha tingut importants repercussions en el nos-
tre dia a dia i al mateix temps, la societat viu moments 
de transformació i grans reptes: el canvi climàtic, la cri-
si energètica, la problemàtica juvenil, la pobresa inci-
pient, l’apoderament de la dona, les noves formes de 
viure i relacionar-se tant en àmbit familiar, social com 
laboral... En definitiva, podem dir que els temps estan 
canviant i molt de pressa. 
Davant d’aquests fets cal plantejar-nos un seguit de 
preguntes: anem pel bon camí? Som conscients de 
l’abast dels canvis que vindran? La política municipal 
i l’actitud personal van amb sintonia per fer front a les 
transformacions i necessitats del dia a dia?
El moment actual, condicionat per tots els canvis es-
mentats, ens planteja algunes reflexions: s’ha d’anar 
per feina, cal encaminar les futures inversions a les 
problemàtiques socioambientals i per contra, mesu-
rar molt bé les grans infraestructures urbanístiques de 
temps passats, hem d’incentivar l’esperit participatiu i 
promoure la conscienciació cívica per fer possible les 
transformacions que considerem inajornables. 
En aquest Hostolenc tenim una àmplia mostra del 
que es fa, es mou, es planteja i es crea al nostre poble, 
tant pel que fa a la gestió municipal com pel que té a 
veure amb el món associatiu, educatiu i fins i tot en el 
festiu, cultural, creatiu i mediambiental.
Referent a la gestió municipal trobareu informació 
tant dels plens com de la seva activitat, destacant el 
projecte de l’aigua de Sant Iscle, l’ordenança regula-
dora de l’Espai Protegit del Brugent, la instal·lació de 
plaques solars a la coberta de l’Escola Bressol, punts 
de càrrega de vehicles elèctrics i de wifi gratuïts i la im-
plementació del nou model de recollida selectiva. Tot 
això ens permet ser optimistes i pensar que es va per 
bon camí.
En l’apartat associatiu veurem com hi ha moltes enti-
tats que treballen organitzant tant activitats de tipus 
cultural, reivindicatiu com formatiu. Les escoles i la 
biblioteca contribueixen també amb les seves inicia-
tives a fomentar la participació ciutadana. De fet, des 
de l’estiu – amb el Festival Pesca l’Estiu, el Cançoner de 
Can Ventura, etc. – fins ben entrada la tardor, les activi-
tats que s’han dut a terme ens mostren que estem en 
un poble viu culturalment.  
Per acabar, us convidem a llegir les aportacions que es 
fan al Mirador, el Dossier dedicat als gorgs, l’apartat Co-
marca on es dona informació sobre el Consorci d’Acció 
Social i no us perdeu un nou dibuix de l’Sketchbook. 
 Arriba Nadal i volem desitjar-vos unes bones festes i 
un millor 2022. Han estat temps difícils i continuaran 
essent-t’ho. Amb l’esforç de tots podrem superar-los.
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Benvoguts/des,

Aquest 2021 ha ens ha dut una certa tranquil·litat pel que fa la Covid 19. Podem 
parlar d’una evolució positiva del nombre de casos a Sant Feliu, essent pràcticament 
inexistents els malalts greus. La vacunació ens ha tornat a una “normalitat” amb 
reserves, evidentment, perquè tot i les dades esperançadores, hem de ser conscients 
que el virus segueix entre nosaltres i no podem abaixar la guàrdia. És més, en tancar 
l’any, les autoritats sanitàries adverteixen que la situació s’està complicant per 
l’arribada d’una nova soca i no sabem quin gir pot fer la situació. Animo, doncs, als 
que encara no esteu vacunats que ho feu, sobretot per responsabilitat social.

Pel que fa a la política municipal, seguim treballant per millorar els serveis de la 
població, com la instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics o l’inici 
de la segona fase per portar aigua potable a Sant Iscle de Colltort, un servei bàsic 
reclamat des de fa moltíssims anys i que aviat serà una realitat. 

D’altra banda, estem dedicant esforços per fer de Sant Feliu un poble amb 
consciència ecològica: amb el Consorci SIGMA treballem per implementar el nou 
sistema de recollida, entenent que aquest nou model representa un esforç per al 
ciutadà i agraïm la comprensió i paciència de tots. Estem potenciant el coneixement 
i la preservació de l’entorn natural perquè som conscients que allò que coneixem a 
fons, ens ho estimem més.

Tenim les festes de Nadal a tocar, i en aquestes dates tan significatives per tots 
m’agradaria enviar un missatge d’escalf a les famílies que han perdut un ésser 
estimat; sobretot els que ens han deixat recentment de forma prematura i que tant 
trobareu a faltar en aquests dies. Una forta abraçada.

Aprofito per desitjar-vos un Bon Nadal i un millor 2022 i us animo a gaudir i participar 
de les activitats programades per aquestes festes. 

Cordialment,

Artur Colomer Buchner

Alcalde 

ALCALDIA
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Sobre el Decret de contractació de la pòlissa de crè-
dit, F. Castanyer reflecteix que 2 anys abans, quan 
ells eren al govern, eren 120.000 i no 200.000 €.                        

La Corporació es dona per assabentada. 

RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CON-
TRA LA PERMUTA

En el Ple ordinari de desembre de 2020 amb 
l’assistència de tots els membres de la Corporació 
menys E. Colom que es va absentar per incompa-
tibilitat, es va acordar acceptar la permuta entre 
el bé immoble propietat de l’ajuntament, situat al 
carrer Puig de Grúfol núm. 9 denominat “la Coope-
rativa”, i el bé immoble situat al carrer del Centre 
núm. 7 denominat “La Murada”.
L’acord descrit va ser votant en contra, entre 
d’altres, pel regidor F. Castanyer que amb data 14 
de gener de 2021 interposa Recurs de Reposició 
sol·licitant que es declari la nul·litat d’aquest acord 
en base als fonaments següents: 

1.- Manca de justificació suficient de la necessitat 
de realitzar la permuta. 
2.- Incompatibilitat manifesta per interès directe 
del regidor E. Colom. 
3.- Irregularitats en la tramitació de l’expedient, 
que en comportarien la nul·litat o anul·labilitat. 

3.1. Manca de justificació suficient de la neces-
sitat de realitzar una permuta

3.2 Dació de compte al Departament de Go-
vernació

3.3. Competència del Ple
3.4. Proposta d’acord
3.5. Certificat de domini i càrregues
3.6. Publicació
3.7. Vot de qualitat de l’Alcalde
3.8. Taxacions aportades

Part posterior de la Cooperativa 

Resum dels plens

SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA
DEL 25 DE MARÇ DE 2021 

Assistents: tots els regidors i les regidores del 
consistori.
Secretària – Interventora: Cristina Roura Montoro.

Nil Port i Bosch pren possessió com a regidor del 
grup Junts X Cat I s’incorpora com a membre del 
Ple. 

DESPATX OFICIAL: L’Alcalde detalla l’agenda de 
reunions en les quals ha participat.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR:  
Després de les esmenes proposades i del debat 
generat perquè l’acta de la sessió Ordinària del 
Ple de 14 de desembre de 2020 no està completa, 
L’Alcalde deixa sobre la taula la seva aprovació per 
esmenar els errors descrits i completar-la d’acord 
amb el que consta a la gravació del Ple, ja que la 
situació és paradoxal. També queda sobre la taula 
la del Ple extraordinari de 20 de gener de 2021.

DECRETS D’ALCALDIA

PACTE D’ALCALDES PER A LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA I CLIMA 25/02/2021

L’Ajuntament de Sant Feliu fa seus els objectius de 
la Unió Europea per l’any 2030 i adopta el compro-
mís de reduir les emissions de CO2 en el seu terri-
tori en més del 40% per a l’any 2030 mitjançant la 
millora de l’eficiència energètica, un major ús de 
fonts d’energia renovables i l’augment de la resi-
liència mitjançant l’adaptació als impactes del can-
vi climàtic. L’Ajuntament es compromet a elaborar 
un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia en un termini 
màxim de dos anys des de la data d’adhesió al 
Pacte i a elaborar un informe de seguiment cada 
dos anys. En cas de no presentació d’aquests do-
cuments pot ser suspès de la iniciativa per l’Oficina 
del Pacte.

S’aprova per unanimitat.

ALTRES DECRETS D’ALCALDIA

Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia dic-
tats des del darrer Ple pel control i coneixement 
de tots/es els/les regidors/es de la Corporació 
(2020DECR000413 - 2021DECR000075). 
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poden col·laborar si hi ha la baixa feta perquè po-
drien trobar-se que han pagat i no tenen aigua 
a casa seva perquè només es fa obra en alta.

Per part de grup JxCAT :

F. Castanyer agraeix que s’hagi posat el despatx 
oficial i exposa que en data 25 de març no hi ha 
pressupost aprovat, malgrat tenir majoria, no es 
consulta a ningú i no hi ha la liquidació del 2020. 
J. Martra li respon que la secretaria es va incorporar 
el dia 1 de març i el pressupost està quasi enllestit. 
Aviat se celebrarà un Ple extraordinari per tractar 
aquest tema. 
F. Castanyer diu que es podia haver fet abans no 
plegués l’anterior secretària i C. Font li recorda que 
el pressupost del 2018 es va aprovar al mes d’abril. 
F. Castanyer diu que el del 2018 no, que 4 o 5 anys 
enrere sí que varen anar tard però no l’abril.
Quant als aparcaments de la plaça, F. Castanyer 
explica que quan eren equip de govern varen se-
guir uns paràmetres per fer el poble per a vianants i 
havien previst que només hi hagués zones de des-
càrrega. C. Font diu que el que s’ha fet es pot treure 
sempre si no funciona i que si mai s’ha de fer tota la 
plaça per als vianants, necessitaran el seu suport. 
F. Castanyer es compromet a donar-hi suport. 
F. Castanyer exposa que van arribant factures, per 
exemple: trasllat del tió, col·locació de tanques es-
cola, fibra òptica ... i retreu que s’havia dit – fins i tot 
en el vídeo- que no s’externalitzarien els serveis i no 
sap si algú ho controla. L’Alcalde justifica que per 
qüestions tècniques la brigada hi ha tasques que 
no pot fer, que aquesta està ben organitzada i fa les 
feines que se li encarreguen. 
C. Font confirma que qui porta el control de les 
factures és ell mateix. F. Castanyer apunta que els 
treballs no els ha de fer sempre la mateixa empresa 
i posa en dubte els imports. L’Alcalde concreta que 
les empreses no sempre són les mateixes, en tot 
cas procuren que siguin del poble i que paguin els 
impostos a Sant Feliu, cosa que ells no feien. F. 

L’Alcalde explica que s’estima el recurs perquè es 
considera que l’òrgan competent és l’Alcalde i no 
el Ple i que no s’entra en més detall sobre els altres 
aspectes al·legats no admetent altra valoració que 
no tingui el sentit del recurs. 
F. Castanyer entén que se li ha donat la raó tot i 
que hi havia aspectes tècnics i altres aspectes de 
poble que li hagués agradat que s’haguessin resolt. 
Tema que reitera durant la votació. 

S’aprova per majoria absoluta amb 8 vots a favor 
( A. Colomer, C. Font, J. Martra, F. Prat, F. Castanyer, 
Nil Port, Eva Briceño i Salvador Vilalta)  
E. Colom es reincorpora a la sessió.

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2024
S’aprova aquest Pla que estableix les noves línies 
estratègiques i accions a desenvolupar en matèria 
de joventut al municipi de Sant Feliu de Pallerols.
S’aprova per unanimitat.

MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA
El grup municipal Units per Sant Feliu porta a apro-
vació del Ple una Moció de Suport a l’Amnistia i se’n 
llegeix el contingut.
S’aprova per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES

Per part del PARTIT DEMÒCRATES DE CATALUNYA:

S. Vilalta demana disculpes per ser massa dur en 
Ple anterior. Li agradaria que l’Ajuntament recone-
gués que no ha portat el tema massa bé. L’Alcalde  
li agraeix i accepta les disculpes. C. Font i E. Colom 
agraeixen les disculpes, però remarquen que els 
fets s’han de contrastar abans de fer declaracions 
tan dures.
D’altra banda, pregunta per què s’han pintat 2 pla-
ces de pàrquing davant Església, ja que creu que 
no és el millor entorn per crear un aparcament. 
C. Font explica globalment la problemàtica de 
l’aparcament a la plaça, s’ha parlat amb els veïns 
i de moment s’ha pres aquesta mesura. 
Respecte al pou de Sant Iscle, demana per què 
està tancat i quina actuació s’ha de seguir. F. Prat  
explica que s’està a punt de posar la bomba al 
pou. S’ha de fer el dipòsit a una cota superior per 
alimentar el poble i un sistema de cloració. Queda 
pendent l’aprovació d’un avantprojecte per part 
d’Urbanisme. Pel que fa al cost de l’alta, es dividirà 
en 3 parts: Diputació, ACA i Ajuntament. 
S. Vilalta demana si a la part de l’Ajuntament, hi 
participaran els veïns. F. Prat respon que només 

Resum dels plens
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Castanyer diu que no és cert que també contrac-
taven empreses de Sant Feliu, però el que li preo-
cupa és el cost.
F. Castanyer pregunta per una escullera que es va 
fer per licitació. Es va quedar amb el preu més baix, 
però resulta que el cost total es va incrementar més 
d’un 40%. E. Colom respon que anava lligat a una 
subvenció. L’empresa va fer una baixa molt consi-
derable i, per no perdre els diners de la subvenció, 
es va fer més obra. També demana informació so-
bre la subvenció del Castell d’Hostoles perquè hi ha 
35.000 € que no li quadren i E. Colom explica que 
hi ha part d’arqueologia i part d’obra i la suma és 
l’import de la subvenció.
F. Castanyer enceta un ampli debat sobre el man-
teniment de camins, jardineria al poble i neteja de 
parcel·les. Apunta que s’ha canviat d’empresa i se 
n’ha contractat una altra que cobra un 35% més car, 
triplicant el cost de jardineria- tot i que no té dades- 
i que es vetlla pels interessos d’una empresa i no 
pel bé del poble. F. Prat explica que es va deixar de 
treballar amb aquella empresa a requeriment de la 
secretària perquè es passava del 15.000 € i no es po-
dia continuar contractant. S’hi va parlar i es va apos-
tar per la contractació d’una nova empresa del po-
ble. Referent a les parcel·les, Prat diu que es prioritza 
que la feina es faci bé i que les empreses locals es 
coneixen els indrets i la gent. F. Castanyer demana 
que es repassin les factures d’aquesta empresa per-
què el desembre havia facturat 14.000 € i el gener 
varen entrar 3 factures de cop. F. Prat creu que s’ha 
d’apostar per les empreses del poble. L’Alcalde de-
mana que es passi a la següent pregunta, però 
F. Castanyer matisa que no ha dit que les empreses 
d’aquí no ho facin bé, sinó que qüestiona el preu i 
té la sensació que no s’ha negociat, simplement s’ha 
pagat i prou. La seva reflexió final és que sembla que 
no controlin els diners. F. Prat insisteix que ells no mi-
ren preu d’hora, sinó que miren els rendiments.

Detall de les jardineres de l’Avinguda Vall d’Hostoles

F. Castanyer demana comptes dels diners gastats 
en gestories, Xaloc, secretaris, l’empresa de treso-
reria... Tot i que no s’havien d’externalitzar serveis, 

voldrà veure els diners gastats si tota aquesta des-
pesa continua. I des que va entrar l’antiga secreta-
ria es podia haver acabat. Defensen que són diners 
gastats innecessàriament perquè es pot utilitzar la 
secretaria, el Consell Comarcal i la Diputació. Entén 
que sí que es poden fer consultes puntuals i pre-
gunta si es pretén continuar amb els 1200 € men-
suals. L’Alcalde respon que l’anterior secretària 
necessitava aquest assessorament perquè el seu 
perfil era d’economia. S’espera que amb la nova, 
que és llicenciada en dret, aquest assessorament 
no sigui necessari.
F. Castanyer s’interessa pels resultats i conclusions 
dels estudis sobre els habitatges buits i E. Colom li 
pot facilitar una còpia i procedeix a explicar l’anàlisi 
fet i els resultats. J. Martra posa un exemple pràctic 
de la utilitat d’aquest estudi: permet saber tots els 
habitatges buits de cara al canvi de funcionament 
dels contenidors. L’ Alcalde es compromet a fer-li 
arribar. 

Cruïlla Avinguda Viola i carrer del Torn

F. Castanyer diu que no tenen accés al Gestor 
d’expedients i que la Diputació l’ha informat que si 
la secretària ho autoritza es pot canviar. L’ Alcalde 
ho desmenteix dient que tenen el mateix accés de 
quan l’equip de govern actual era a l’oposició 
i J. Martra diu que la informació que tenen és la 
que correspon al seu càrrec: regidor de l’oposició. 
La mateixa que tots els regidors de la província. 
F. Castanyer diu que quan ells eren al govern, 
l’oposició tenia accés a tot cosa que J. Martra des-
menteix dient que només tenien accés a la carpeta 
de regidor i, és més, no tenien accés ni al registre 
d’entrada ni al de sortida. F. Castanyer reconeix 
que sí que hi ha un rol diferent, però abans es veien 
documents.
Pel que fa al vídeo que ha presentat l’ajuntament, 
F. Castanyer el considera polític i promocional 
i pregunta quin cost ha tingut. L’ Alcalde diu que la 
situació de Covid no permetia una reunió informa-
tiva per a tot el poble i es va creure que aquest era 
el mitjà més adient. En anteriors mandats reunien 
la gent fent botifarrades. El cost ha estat d’uns 500 €.
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F. Castanyer puntualitza que la factura és de 774 € 
i que com a alcalde hauria de saber què accepta. 
C. Font li diu que la va encarregar ell mateix. F. Cas-
tanyer es sorprèn perquè només els ha demanat pel 
cost i ells es justifiquen reiteradament. Això alguna 
cosa vol dir. A més, podien haver-ho passat per TV 
Sant Feliu. 
F. Prat diu que TV Sant Feliu només es veu al nucli 
i es vol arribar a tot el terme municipal. 

Seguint amb el contingut del vídeo, F. Castanyer 
comenta una sèrie de temes:

Referent al local per al jovent, pregunta què en diu 
el jovent. L’Alcalde diu que el mes d’agost es va fer 
una reunió amb ells i el tècnic de joventut, plante-
jant-los el local de la Casilla. Amb la pandèmia es 
va aturar i es tornarà a reprendre quan es pugui. 
F. Castanyer desmenteix les paraules de l’Alcalde, 
havent parlat amb els joves i el tècnic de joventut 
i no sap a qui creure. L’Alcalde explica com a anat 
i que pot parlar amb la tècnica de joventut que és 
qui té contacte directe amb els joves, que fa molts 
anys que estan fent la petició d’un local. 

Antiga Casella del Peó Caminer 

Sobre l’Aplec de la Sardana, F. Castanyer conside-
ra que fer-lo bianual deu respondre a una qüestió 
econòmica, tot i que representa perdre una activi-
tat al poble i uns ingressos. A més, diu que era una 
activitat subvencionada en part. L’Alcalde explica 
que tot i que hi ha una subvenció, també es va de-
tectar que el 80 % dels assistents eren de fora. Con-
sidera que la idea de compartir-ho amb les Planes 
és un bon plantejament i es veuran els resultats. 
També pregunta quin és el cost de les actuacions 
del Festival Pesca l’Estiu. L’ Alcalde respon que es-
tan subvencionades pel Programa.cat de la Gene-
ralitat i les pot consultar.
Continuant amb el vídeo, F. Castanyer pregunta 
quines repercussions ha tingut per al poble el tem-
poral Glòria. F. Prat respon que hi va haver moltes 
incidències en carreteres (a la del Botets la riera es 

va desbordar, a Sant Iscle hi va haver molts proble-
mes...). A dins el poble, hi va haver problemes amb 
els col·lectors i desaigües, afectacions importants 
als Arbres d’en Casals ... Econòmicament va cos-
tar diners tot això, però que no té les xifres aquí. 
F. Castanyer replica que en el vídeo diu que totes 
aquestes actuacions eren subvencionades amb els 
diners del Glòria i ara resulta que ha costat diners.
L’Alcalde comenta que tot i que el vídeo no li deu 
haver agradat és interessant, perquè parla dels te-
mes que hi surten. F. Castanyer diu que el vídeo no 
li ha agradat perquè no s’expliquen les coses cla-
res i remarca que en el vídeo J. Marta fa comenta-
ris sobre pòlisses i tresoreria que no són correctes i 
parla també de factures anteriors que no s’havien 
pagat i que no tenien partida, com per exemple la 
de l’auditoria. J. Martra puntualitza que no hi ha-
via partida i a més, excedia la Llei de Contractes. 
Referent a les pòlisses, el 2020 es van utilitzar molt 
menys que el 2019 representant un estalvi, plante-
jament que continua aquest any. E. Colom afegeix 
que hi havia una factura pendent, i sense partida, 
de l’asfaltatge de dalt la zona de l’Escola Bressol. 
 F. Castanyer matisa que amb el vídeo es vol 
fer creure que l’ajuntament estava fatal, quan 
l’auditoria acreditava que l’endeutament era del 
25%. Amb aquests comentaris, si la gent no hi en-
tén, pot creure que està malament.
Sobre el Pla de Bastons, F. Castanyer comenta el 
que diu el vídeo i en fa una valoració personal, ex-
posant que va ser la millor inversió com a poble i 
que l’endeutament de l’Ajuntament es cobraria 
amb la venda de les parcel·les. Al vídeo es diu que 
s’ha acabat de fer bestieses i pregunta quines són. 
J. Martra respon que per començar, un endeu-
tament d’ 1.000.000 € que superava en un 75% 
l’autoritzat i ha costat prop de 12 anys recuperar-
ho. A fets consumats, es pot dir que tot ha anat bé 
però no hi ha cua per comprar terrenys.
L ‘Alcalde diu que és una discussió que no porta 
enlloc. Ells com equip de govern varen prendre una 
decisió política i és millor passar pàgina. F. Castanyer 
diu que quan hi ha un tema que no convé tallen.

Vista del Pla del Bastons a la tardor 

Resum dels plens
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Sobre la intervenció d’E. Colom al vídeo, F. Castanyer 
exposa que fa servir molt “l’hem fet” amb projec-
tes que ja estaven encaminats com el Castell Hos-
toles, el camí d’accés directe a la Salut, al qual s’ha 
renunciat, i el canvi de llums leds ja demanats al 
seu mandat. E. Colom diu que li faran arribar el 
PAESC i podrà veure quines actuacions hi ha. Res-
pecte al Castell, F. Prat diu que s’ha aconseguit que 
sigui un projecte de Vall amb col·laboració amb 
l’Ajuntament de les Planes, reduint-ne la despesa. 
I pel que fa a l’accés a la Salut, el projecte - valorat 
amb més d’ 1.000.000 € - destrossava la vall i els 
veïns no hi estaven d’acord. No es podia assumir 
col·lapsar el centre del poble i la zona de la Fàbrega. 
F. Castanyer afegeix que aplaudeix que s’hagi arri-
bat a un acord amb les Planes malgrat les traves 
que sempre hi havien posat. I sobre el camí d’accés 
a la Salut per Coll d’Uria, tot i haver-hi expropiacions, 
era subvencionat i es tenia 10 anys per decidir. Es va 
decidir el camí en base a 3 alternatives, agafant la 
del Quer que era menys agressiva. No era fer una 
autopista sinó un camí de 2 metres i mig i hauria 
estat bo per al poble tenir una connexió direc-
ta. F. Prat vol que consti en acta que F. Castanyer 
es contradiu quan diu que el camí passa per la Fà-
brega i no el que preveia el POUM. Això no és així, 
ja que el que es va presentar a la subvenció va ser 
un camí diferent del que preveu el POUM. F. Cas-
tanyer diu que el projecte seguia el traçat del camí 
públic, però hi havia 7 o 8 anys per poder-lo canviar 
i arribar a una solució d’aquest punt en concret. Ve-
nien 48.000 €. S’havia parlat amb els propietaris i 
s’havia contactat amb enginyers per presentar una 
alternativa, i aleshores varen venir les eleccions. 
Arribats en aquest punt, F. Castanyer retreu algu-
nes de les paraules d’ E. Colom al vídeo com les re-
ferents al wifi, la fibra, la reparació dels desaigües 
a l’Escola Rocalba, les subvencions aconseguides, 
la nova figura de dinamitzador o pedagog al men-
jador de l’escola i el canvi de concessió al Consell 
Comarcal. També pregunta a F. Prat on han anat 
destinats els 25.000 € de les ajudes de la Covid. 
F. Prat diu que es van proporcionar dispensadors 
als comerços, es van haver de fer desinfeccions i 
les ajudes directes només van arribar a 2 de les 8 
empreses que s’hi van presentar, segons les ba-
ses. F. Castanyer pregunta per què no es va fer 
una segona convocatòria si hi havia els diners. 
Per acabar, F. Castanyer fa referència a les justifica-
cions que apareixen al final del vídeo atribuïdes a 
la manca de traspàs, a la falta de secretària, a la de-
núncia contra ella a Governació civil per part d’un 
regidor i la sospita que els problemes responen a 
una mala gestió. Ells ja van fer un traspàs aportant 
un document de dos fulls dels temes com esta-
ven. Un regidor va dir: “què vols que en faci?”. Ell 
es pregunta què més s’havia d’aportar per fer un 
bon traspàs. L’Alcalde respon: parlar amb l’alcalde 
de Sant Feliu. 

N. Port expressa la seva satisfacció de formar part 
com a regidor de l’oposició i que col·laborarà amb 
el que faci falta tot i no tenir experiència. Dema-
na informació sobre dos focus: en una fàbrica i a 
l’Escola Bressol. C. Font respon que els focus dels 
Arbres d’en Casals s’han instal·lat per evitar el bo-
tellot que s’hi feia. I a l’altre, al pàrquing de l’Escola 
Bressol, per ser una zona poc il·luminada. N. Port 
apunta que es podien haver posar llums de la ma-
teixa tonalitat que l’enllumenat públic tot i que els 
de la fàbrica no estan en un lloc públic. F. Font diu 
que és un lloc que s’hi passa perquè hi ha un camí 
i es deixa utilitzar com a pàrquing. 

Vista nocturna del camí del Cuot i del terreny utilitzat com a 
pàrquing

Referent a la 2a fase del pou de Sant Iscle, N. Port 
pregunta pels imports i la subvenció. E. Colom 
i F. Prat responen que l’import és de 265.000 € re-
partint un terç per l’ ACA, la Diputació i l’ajuntament. 
Per acabar, felicita la iniciativa del Camí de pesse-
bres d’aquest Nadal. Un poble com Sant Feliu no 
pot deixar de perdre l’esperit Nadalenc ni pesse-
brístic.

L’Alcalde li agraeix i diu que està molt bé que la 
gent jove participi i té la porta de l’ajuntament 
oberta. Tot seguit, aixeca la sessió. 

SEGUEIX LA INFORMACIÓ MUNICIPAL
AL WHATSAPP DE L’AJUNTAMENT

682 399 222

Escriu ALTA + NOM i COGNOMS
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
TELEMÀTICA DEL 17 DE MAIG DE 2021

Assistents: tots els regidors del consistori excep-
te la regidora E. Briceño que ha excusat la seva 
absència. 
Secretària – Interventora: Cristina Roura Montoro.

LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2020 /INFORME 
ANUAL CONTROL FINANCER DE L’EXERCICI 
2020/ INFORMES DEL 1R TRIMESTRE DEL 2021

Es dona compte de la Liquidació de l’exercici 2020 
amb els informes corresponents i es presenten els 
de seguiment del 1r trimestre de 2021. 

La Corporació es dona per assabentada.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL CONSELL CO-
MARCAL DE LA GARROTXA

S’encarrega al CCG la sol·licitud de la subvenció a 
la convocatòria del Programa de Treball i Formació 
per l’any 2020 de la línia DONA i l’acció COOR, per 
a tasques de jardineria, desbrossament, manteni-
ment, neteja i millora d’edificis i equipaments mu-
nicipals. 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 

ENCÀRREC DE GESTIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
AL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER 
L’OBERTURA DE FRANGES CONTRA INCENDIS 
I SENYALITZACIÓ DE GUALS I PASSALLISOS

Es signa un conveni entre l’Ajuntament i el Con-
sell Comarcal per gestionar la senyalització dels 
guals i passa llisos que poden ser inundables en 
cas d’avinguda en el terme municipal i poden re-
presentar un perill per les persones o vehicles, així 
com l’obertura de les franges de seguretat per a la 
prevenció d’incendis forestals.
Les actuacions previstes en el conveni seran fi-
nançades íntegrament per part del CCG i el termi-
ni de vigència s’estableix fins al 31 de desembre de 
2021 improrrogable. 

N. Port demana com es farà la resta d’anys i F. Prat 
explica que el primer any és d’obertura i paga el 
Consell Comarcal, a partir del 2n any el manteni-
ment va a càrrec de cada municipi. Per ara Sant 
Feliu no és un municipi d’alt risc d’incendi i les des-
peses no seran molt importants. 

F. Castanyer demana com es finançarà el mante-
niment de les franges i F. Prat respon que es de-
manarà subvenció.
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

Pas d’en Nyeua

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENE-
RAL DE L’AJUNTAMENT I LA PLANTILLA DE 
PERSONAL PER A L’EXERCICI 2021
S’aprova el projecte de Pressupost General consoli-
dat de l’Ajuntament.

INGRESSOS

INGRESSOS

C CAPÍTOL TOTAL 

1 IMPOSTOS DIRECTES 518.400,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 40.000,00

3 TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 

482.648,25

4 TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS

560.103,66

5 INGRESSOS 
PATRIMONIALS

    7.207,50

Ingressos per operacions corrents 1.608.359,41

6 ALIENACIÓ 
D’INVERSIONS

80.000,00

7 TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL

244.555,17

Ingressos per operacions de capital 324.555,17

INGRESSOS NO FINANCERS 1.932.914,58

8 ACTIUS FINANCERS 0,00

9 PASSIUS FINANCERS 327.747,92

INGRESSOS FINANCERS 327.747,92

TOTAL INGRESSOS 2.260.662,50
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DESPESES

C CAPÍTOL TOTAL 

1 DESPESES DE PERSONAL 523.959,41

2 BÉNS CORRENTS I SER-
VEIS

945.512,20

3 DESPESES FINANCERES 8.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CO-
RRENTS

44.504,76

5 FONDO DE CONTINGEN-
CIA

17.569,88

Despeses operacions corrents 1.539.546,25

6 INVERSIONS REALES 583.773,57

7 TRANSFERÈNCIES DE CA-
PITAL

69.675,36

Despeses operacions de capital 653.448,93

DESPESES NO FINANCERES 2.192.995,18

8 ACTIUS FINANCERS 0,00

9 PASSIUS FINANCERS 67.667,32

DESPESES FINANCERES 67.667,32

TOTAL DESPESES 2.260.662,50

Plantilla de personal per a l’exercici 2021 que com-
prèn tots els llocs de treball reservats a personal 
funcionari, laboral i eventual:  

 1.- PERSONAL FUNCIONARI

1.1. Escala d’Habilitació de Caràcter Estatal

Grupo Places Defin. 
(1)

Vac. (2)

Secretari – 
Interventor- 
tresorer

A1 1 0 1

TOTAL 1 0 1

1.2 Escala de Administració General

Grupo Places Defin. 
(1)

Vac. 

TAG Àrea 
economia

A1 1 0 1

TOTAL 1 0 1

2.- PERSONAL LABORAL

Grupo Places Fix Vac. Obser-
vacions

Arquitecte 
tècnic

A2 1 1 0 50%
jornada

Administratius C1 2 0 2 1 a jor-
nada del 
80%

Auxiliar
administratiu

C1 1 1 0 Part de 
jornada 
a la
biblioteca

Brigada C2 1 1 0

Brigada AP 1 1 0

Educadora 
escola bressol

C1 3 0 3

Directora
escola bressol

C1 1 1 0

Auxiliar
escola bressol

C2 1 0 1 Jornada
del 
56,67% 

Monitora 
menjador

C2 2 0 2 Contracte 
discontinu 
jornada 
parcial

Cuinera C2 1 1 0 Contracte 
discontinu

TOTAL 14 6 8
 
3.- PERSONAL EVENTUAL
 

Grupo Places Fix Vac. Obser-
vacions

Auxiliar de 
biblioteca

C2 1 0 1 A temps 
parcial 
(estiu)

Monitora 
menjador

C2 1 0 1 A temps 
parcial 
( 2,5 
mesos 
de dura-
da)

Peó brigada 
jardineria

AP 2 2 0 Tempo-
ral (SOC)

TOTAL 4 2 2

L’Alcalde presenta el pressupost dient que els 
hagués agradat presentar-lo abans. Respecte al 
desmantellament de l’equip administratiu que ha 
esmentat F. Castanyer no és així, sinó que l’anterior 
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comptable va deixar la feina per millores laborals 
i l’anterior secretària hi va estar poc temps, ja que 
per motius personals va decidir el canvi. 
Agraeix la tasca feta per la secretària actual i els re-
gidors i, en especial, per la regidora Hisenda i tot el 
personal que hi ha participat. 
J. Martra exposa el pressupost i detalla els docu-
ments que conté l’expedient, remarcant que s’han 
fet amb un cert optimisme dins una certa normali-
tat. S. Vilalta pregunta si s’ha previst la despesa del 
personal laboral del menjador, tenint en compte 
que passarà al Consell Comarcal. J. Martra diu que 
la partida havia de contemplar tot l’any. Si no és així, 
hi haurà modificació.
S. Vilalta se sorprèn que en el finançament 
d’inversions no n’hi ha cap de la Generalitat i J. Mar-
tra diu que les subvencions del PUOSC, que són de 
la Generalitat, entren a l’exercici del 2022; matisant 
F. Prat que les subvencions de l’ACA també són de 
la Generalitat.
Referent al punt de recàrrega de vehicles, S. Vilalta 
assenyala que la subvenció de la Diputació és de 
5.000 € i demana si és té previst buscar més fi-
nançament per arribar al cost final de 12.000 €.
F. Castanyer troba a faltar fonaments en la pre-
sentació del pressupost i no troba lògic que se’ls 
doni la documentació del Ple un divendres, quan 
aquest es celebra el dilluns següent. Sobre les 
subvencions del PUOSC hem de suposar que les 
tindrem. El que s’aprova avui són documents so-
bre la taula i per tant, van a crèdit. Seguint la línia 
d’inversions, sembla fora de lloc aprovar crèdit de 
més de 300.000 € per les inversions de futur plan-
tejades tot i que és un bon moment per fer préstec 
per al tipus d’interès actual. 
S’havia criticat el finançament que es feia amb 
vendes del patrimoni de l’Ajuntament i ara també 
ho feu, tot i que legalment és permès. 
D’altra banda, diu textualment: “en el programa 
electoral vàreu dir que no pujaríeu impostos, ta-
xes, etc. i el pressupost confirma que no és així”. 
Referent a les Plusvàlues es varen haver de tornar 
30.000 €, es va ajustar i ens exigíeu més actuacions. 
Aquest any heu doblat la previsió ingressos, seria 
bo que ho haguéssiu ajustat. Igual que les llicèn-
cies d’obres de 30.000 € del polígon de Llongafollia 
que no s’ingressaran. 

PARTIDA SUBVENCIONS I INVERSIONS
En el capítol de Fons de subvenció COVID de 
44.800 € que no són ingressos afectats i van a des-
pesa general, pregunta on van destinats i J. Martra 
respon que van a cobrir despeses, com per exem-
ple les destinades a desinfecció Covid.
F. Prat explica que amb data d’avui els preus dels 
interessos dels crèdits són molt diferents d’abans. 

Ara són baixíssims i abans triplicaven el seu cost. 
Les inversions s’han de fer perquè tenen un retorn 
i beneficien el poble. 

F. Castanyer considera que les inversions projecta-
des no són bones i les farien diferent. L’Alcalde afe-
geix que algunes són projectes mediambientals 
per al municipi i d’altres són socialment bones com 
la sala de Ca les Hermanes o l’aigua Sant Iscle, que 
dona solució a una reivindicació de fa molts anys.
L’Alcalde demana preguntes concretes referents 
al pressupost però, F. Castanyer demana poder ex-
posar els punts que no hi està d’acord i fer les pre-
guntes pertinents.
J. Martra, responent la pregunta de F. Castanyer 
sobre la subvenció del menjador, diu que se’n re-
brà una del Consell Comarcal per cobrir despeses 
del personal durant l’època que no va funcionar el 
servei. 
F. Castanyer pregunta per una subvenció de 
20.000 € relacionada amb l’Ajuntament de les Pla-
nes i F. Prat explica que és un projecte conjunt que 
Les Planes ha presentat a l’ACA.
Sobre la pregunta referent a la subvenció de 5.000 € 
per als habitatges buits E. Colom respon que ja s’ha 
cobrat. 
Hi ha un debat sobre la subvenció de càrrecs elec-
tes: comporta un ingrés de 13.000 € i una despesa 
de 17.000. J. Martra diu que hi ha la seguretat social 
a part i que l’increment no es preveu a la convoca-
tòria de la Generalitat. L’ Alcalde diu que es cobra 
el mateix que abans i la secretària explica a nivell 
tècnic com funciona la subvenció de la Generalitat 
i el tema dels increments de salaris. 

PARTIDA MANTENIMENT
F. Castanyer comenta que la partida és de 84.000 € 
i l’any passat es van gastar 108.000 €. No quadra la 
diferència i la previsió és baixa. Sí que felicita que els 
camins estan impecables tot any i que en altres le-
gislatures no passava. Ara bé, la resclosa està molt 
deixada i convindria actuacions dins el poble. 

PARTIDA DE GESTORIES
Comenta que en aquesta partida s’ha passat de 
25.000 € a 57.000 € i la troba molt elevada per 
l’equip que es té. També pregunta a quins concep-
tes corresponen els 2.000 € destinats a l’ONG Sel-
vans. 
F. Prat respon que la partida de manteniment 
engloba molt més que parcs i jardins. Referent a 
les gestories, hi ha hagut mesos sense secretari i es 
necessitava servei extern. Recorda que per liquidar 
l’IVA del Pla de Bastons hi havia factures mensuals 
de 3.000 €. Les gestories, quan calen, s’han de 
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pagar. Quant a Selvans hi ha un conveni signat que 
diu que instal·larà la seu a Sant Feliu, l’ajuntament 
ho facilitarà al màxim i serà un benefici pel poble: 
per exemple es farà un postgrau de la UdG a Sant 
Feliu que necessitarà locals i es pretén que el Pro-
jecte d’Alzinar del Mediterrani es pugui fe aquí. Per 
tant, la idea és incentivar que tirin endavant i men-
tre no s’instal·lin definitivament es facin conven-
cions i actuacions a fer a Sant Feliu.
F. Castanyer replica que dues factures a gestories 
es varen haver de retornar i que sense secretària es 
va entrar una factura amb conceptes absurds. 
J. Martra aclareix que s’han separat les despeses 
en dues partides, ja que la secretària interventora 
ara no té necessitat de serveis externs.

FONS DE CONTINGÈNCIA
F. Castanyer pregunta pels 10.000 € per con-
tenciós administratiu i no li consta que n’hi hagi 
cap d’obert. J. Martra diu que el contenciós és de 
l’anterior mandat referent al PAU 17. F. Castanyer 
ho troba exagerat per la defensa. J. Martra diu que 
és la indemnització que es demana i no els serveis 
de defensa. Continua en mans de l’advocat que 
va contractar l’anterior equip de govern. L’Alcalde 
agrairia que F. Castanyer investigui com està el 
tema perquè considera que està mal informat.

AIGUA DE SANT ISCLE 
Referent a l’aigua de Sant Iscle, F. Castanyer hi 
troba a faltar més subvenció i aportació per part 
dels veïns, ja que costarà 75.000 € a l’Ajuntament. 
Aportar un servei gratuït mai es valora prou i crea 
dubtes quan el regidor hi té propietats. F. Prat res-
pon que les aportacions són per la baixa (3a fase) i 
no per l’alta. L’anterior equip de govern, abans de 
començar les obres ja va dir als veïns que haurien 
de pagar entre 7.000 € o 8.000 € quan veïns de 
Santa Pau pagaven menys de 3.000 € i aquí varen 
començar els problemes. I és veritat que hi té una 
masia, però gens d’interès particular; pagarà com 
la resta tot i que la seva és de les úniques cases que 
té aigua, per tant, no li caldria. La problemàtica de 
Sant Iscle fa 20 anys que dura i els veïns no ho po-
den assumir d’una manera individual, molt millor 
fer-ho junts amb un únic pou.  
F. Castanyer continua dient: “estem d’acord que es 
porti l’aigua a Sant Iscle, nosaltres ho finançaríem 
de manera diferent. La famosa carta de l’estudi de 
màxims, no era un compromís, sinó un tempteig 
per saber qui participaria en el projecte, ja que hi 
ha gent que ja té aigua. L’aposta ja va ser nostra 
perquè hi havia l’avantprojecte“.
Per acabar, F. Prat respon que el pou ha estat fi-
nançat quasi en el 98%. Al que queda ja hi ha una 
part de baixa. Quan hi hagi la licitació de l’obra amb 
números reals se sabrà què han d’aportar els veïns. 

EFICIÈNCIA ENLLUMENAT PÚBLIC
En millora de l’eficiència de l’enllumenat públic, 
F. Castanyer diu que hi ha pressupostats 27.000 € 
i només 4.000 € estan subvencionats, per tant, cal 
fer préstec per la resta. E. Colom respon que no no-
més hi ha substitució de les làmpades, sinó que hi 
ha la legalització i altres temes i tota l’actuació es 
financia al 100% entre el PAES i PUOiSC. 

 
S’aprova per 5 vots a favor ( A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 en contra (F. Castan-
yer, N. Port i S. Vilalta)

MODIFICACIÓ DEL FUNCIONAMENT I LES RE-
TRIBUCIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

Es modifica l’acord de Ple de 28 de juny de 2019 pel 
que respecta a les retribucions econòmiques dels 
membres de la Comissió executiva: 125 € per co-
missió amb un màxim de 500 euros mensuals per 
regidor assistent.

L’Alcalde explica que s’ha fet una regulació més 
completa de la fixada inicialment, destacant que 
la secretària hi assistirà per aixecar acta i només es 
cobra per assistència.
S. Vilalta pregunta si a la Comissió executiva hi van 
tots els regidors de l’Equip de Govern i qui aixecava 
acta quan no hi havia secretària. Troba exagerada 
la quantitat de 500 €. J. Martra respon que les ac-
tes se signaven i es posaven al gestor. La secretaria, 
abans de procedir al pagament de l’assistència, feia 
la comprovació. 
F. Castanyer veu bé la regulació per complir amb 
el que està escrit i ja s’havia demanat l’assistència 
de la secretària per aixecar acta, ja que és retribuï-
da amb diners públics. Continua demanant que 
hi pugui assistir un membre de l’oposició. Havent 
consultat altres ajuntaments que fan servir la ma-
teixa figura cobrant uns 80 € euros, considera abu-
sius els 125 € que es proposen. 
J. Martra diu que mai s’ha denegat l’assistència de 
la secretària tot i que l’oposició no hi ha estat con-
vidada. F. Prat recorda d’haver demanat a l’anterior 
secretària que hi assistís i ella no hi va voler partici-
par. Pel que fa als 125 €, diu que és l’opinió de 
F. Castanyer. 

S’aprova per 5 vots a favor ( A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 en contra (F. Cas-
tanyer- tot i que agraeix les millores introduï-
des- N. Port i S. Vilalta) 
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PREU PÚBLIC PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 
D’ESTIU

S’aprova el Text Regulador del Preu Públic per a la 
prestació del servei de piscina municipal durant la 
temporada d’estiu. 

Tarifes

ENTRADA PISCINA

De 0 a fins a 3 anys    ............................................. GRATUÏT
De 3 a 14 anys    ...................................................................4,0 €
A partir de 15 anys       ........................................................5,5 €

Entrada Grups
(15 persones ó més independent de l’edat)                         
 3,5 €/cada persona i dia (activitats 
 organitzades per entitats de fora del poble)
 2,0 €/cada persona i dia (activitats 
 organitzades per entitat del municipi) 

Les activitats que es portin a terme a la piscina 
municipal organitzades pel casal d’estiu munici-
pal n’estaran exemptes.
  
ABONAMENTS TEMPORADA
(per una mateixa unitat familiar)

Titular .................................................................................50,00-€
2n membre ...................................................................35,00-€
A partir 3r membre ................................................25,00-€
Menys de 3 anys ...................................................GRATUÏT

PREU CURSET ....35,00-€/SETMANA/ALUMNE/A.
(curs diari de dilluns a divendres durant el mes 
de juliol)

C. Font exposa preus per la piscina i esmenta que 
s’han determinat consultant els establerts en altres 
municipis. F. Castanyer agraeix que s’inclogui el 
curset de natació, però el sorprèn la puja de preus, i 
més justificada amb dades d’altres pobles. D’acord 
amb la campanya electoral, s’havien compromès a 
no apujar preus ni taxes i no és així. Un abonament 
de famílies suposa 160 €, molt més car que abans; 
el curset abans eren 105 € i ara són 140 €. 
C. Font explica que si F. Castanyer s’hagués mirat 
l’estudi econòmic de l’expedient, veuria que els 
preus dels abonaments estableixen que el primer 
abonat paga 0,75 € al dia, el segon titular 0,77 cèn-
tims tots 2. I si són 3, 0,60 € per dia i persona. Els 
preus s’han d’actualitzar perquè el servei no sigui 
deficitari. 

F. Castanyer diu que no cal que li expliqui a ell sinó 
als usuaris de la piscina. Els serveis haurien de ser 
accessibles per la gent del poble. Si la gestió impli-
ca donar-la a empreses de fora, no surten els nú-
meros.

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom,  
C. Font, J. Martra, F. Prat), 2 vots en contra (F. Cas-
tanyer i N. Port) 1 abstenció (S. Vilalta) 

PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC

S’ aprova inicialment la instal·lació d’un punt de re-
càrrega semiràpida per a vehicles elèctrics per un 
import d’execució de 10.688,33 €.
E. Colom explica la memòria tècnicament, el seu 
finançament i que està previst col·locar-lo a la zona 
del camp futbol a prop de la carretera. S. Vilalta 
aprova la proposta però no la ubicació. Creu que 
el pàrquing del Soler seria millor perquè és al cen-
tre. I amb la col·locació de plaques a l’Escola Bres-
sol, seria gratis. Ha vist en altres pobles que estan 
col·locats dins el poble. E. Colom li respon que amb 
l’actuació del PUOiSC a la coberta de la pista, s’hi 
col·locaran plaques i un comptador trifàsic i serà el 
que ell diu. F. Castanyer dona suport als arguments 
de S. Vilalta, demana si a Sant Feliu hi ha cap usuari 
que el pugui fer servir, que està molt bé incentivar, 
però que ara mateix són 7.000 € per algú que no és 
del poble i a sobre hem de pagar la llum.

S’aprova per 5 vots a favor ( A. Colomer, E. Colom,  
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 abstencions (F. Cas-
tanyer, N.Port i S. Vilalta)

RESTAURACIÓ DEL CASTELL D’HOSTOLES- 
FASE 2021

Vista des del Castell d’Hostoles abans de la fase de restauració 
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S’aprova la memòria valorada d’obra pública or-
dinària de conservació i manteniment de “Restau-
ració del Castell d’Hostoles fase 2021” redactada 
pels arquitectes dels serveis de monuments de la 
Diputació de Girona amb un import de 27.199,75 €.

E. Colom explica el projecte d’excavació al fons 
de la cisterna i l’excavació arqueològica entre 
d’altres. La subvenció és de 21.260 € i l’aportació de 
l’Ajuntament és de 5.440 €, repartida amb les Pla-
nes d’Hostoles.

S’aprova per unanimitat dels assistents. 

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS A 
L’ESCOLA BRESSOL

S’aprova inicialment el projecte d’instal·lació foto-
voltaica d’autoconsum a la coberta de l’escola bres-
sol municipal redactat per l’enginyer industrial del 
Consell Comarcal de la Garrotxa per un import de 
44.409,77 €.

E. Colom explica el projecte: es col·loquen 54 pla-
ques i interconnexions entre l’escola bressol, la 
biblioteca, la sala annexa, Ca les Hermanes i ajun-
tament. Aquest any 15.000 € venen del PAESC i la 
resta del PUOiSC, que ja té resolució; essent míni-
ma l’aportació de l’ajuntament.

S’aprova per unanimitat dels assistents. 

ABASTAMENT EN ALTA A SANT ISCLE 2 FASE

S’aprova inicialment el projecte d’obra pública or-
dinària de construcció d’un sistema d’abastament 
en alta a Sant Iscle (Fase 2 – equipament de pou, 
construcció de la xarxa d’impulsió i dipòsit en ca-
pçalera) redactat per l’enginyer agrònom del SIG-
MA per un import de 261.972,79 €.
L’aprovació definitiva durà implícita la declaració 
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels te-
rrenys i els edificis que hi estan compresos.
F. Prat explica que les actuacions previstes: la ca-
nonada fins al dipòsit a part alta i una canonada de 
baixa fins a Campderic i la Salota. El projecte conté 
les expropiacions i s’ha retardat perquè hi ha inter-
vingut OTA i el Parc Natural.
S. Vilalta fa un incís sobre el finançament: s’hi posa 
la venda d’una parcel·la i si l’ajuntament no la ven, 
hi haurà de posar més diners dels que sembla. 
F. Prat respon que, tal com s’ha dit, el finançament 
no és real perquè falta determinar quina part apor-
ten els veïns. F. Castanyer fa notar dues curiositats: 

una és que el regidor digui que no és real i l’altra 
que després de criticar tant el Pla de Bastons, el 
projecte estrella del mandat sigui finançat amb la 
venda d’una parcel·la. F. Prat contesta que no té 
sentit comparar una aportació de 75.000 € amb 
una de 3.000.000 € i E. Colom matisa que el cost 
real no vol dir que no se sàpiga, sinó que cal veure 
les baixes.

S’aprova per 5 vots a favor ( A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 abstencions (F. Cas-
tanyer,- tot i que el projecte agrada, no el tema del 
finançament- N.Port i S. Vilalta)

ORDENANÇA REGULADORA ESPAI PROTEGIT 
EL BRUGENT

Des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, 
conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, 
l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles i el Parc Na-
tural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, s’ha consi-
derat oportú que cal una regulació de l’ús de l’Espai 
Protegit del Brugent per preservar-lo i evitar danys 
irreparables. Els quatre pilars a destacar són: la con-
servació, la custodia, la participació ciutadana i la 
transparència. La regulació de l’accés a l’espai na-
tural es preveu mitjançant la venda de tiquets. El 
nombre de persones que poden accedir a l’espai 
diàriament rep el nom de capacitat de càrrega; 
aquest nombre es determina tenint en compte 
factors ecològics, econòmics i socials.
El riu està inclòs a l’espai de Xarxa d’Espais Naturals 
Protegits de Catalunya i es considera una zona Es-
pacial de Conservació (ZEC) dins la Xarxa Europea 
Natura 2000.

S’aprova inicialment l’Ordenança municipal regu-
ladora de l’Espai Protegit del Brugent amb el de-
bat següent:

F. Prat presenta el projecte i explica que segons els 
estudis fets pel Parc Natural i agents del territori, 
es preveu que l’afluència de gent al medi natural 
s’incrementi exponencialment respecte als anys 
anteriors. Per això, es considera que cal una ORDE-
NANÇA que permeti visitar els gorgs de forma re-
gulada. Com que Les Planes ho té regulat, i hi estem 
a tocar, cal que nosaltres també ho fem perquè si 
no la gent vindrà als nostres gorgs per no pagar. 
Si no es fa reserva i control ens podem trobar amb 
una massificació durant l’estiu. Pensar que els vi-
sitants que no puguin anar a les Planes, aniran a 
Santa Pau quan a 300 metres ja hi ha els gorgs de 
Sant Feliu, és ser molt il·lús. El fet que algú expli-
qui i que hi hagi cartells que regulin el seu ús és bo 
per fer que es visitin de forma ordenada i pagant. 
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Quant a la publicitat, fer-la o no, ja fem tard perquè 
està tot penjat a les xarxes. 
L’Alcalde remarca que el PNZVG ha insistit a pren-
dre alguna mesura. En el futur, està estudiant la 
possibilitat de vincular l’accés d’aparcament a la 
reserva d’un restaurant o allotjament. 

N. Port creu que el model de Les Planes no és la 
millor manera de protegir, sinó d’embrutir el riu. 
Les Planes tenen l’aparcament habilitat i per nosal-
tres no és tan fàcil. Tant N. Port com F. Castanyer 
diuen que el problema de Les Planes és la publici-
tat que se n’ha fet i per això s’ha saturat. No estan 
d’acord en el fet que els visitants que no caben a les 
Planes vinguin a Sant Feliu. Si es fa un aparcament 
a prop de les gorgues, tindrem el mateix problema 
que tenen ells i si han d’anar a peu no funcionarà. 
Segons Castanyer, la proposta seria tot al contrari: 
que no s’habiliti res ni se’n faci publicitat. No cal 
avaluar avantatges ni inconvenients. El que es dis-
cuteix són 2 models: el de les Planes amb aparca-
ment i pagament o actuacions per no trobar-nos 
amb el problema. Si es fan aparcaments, les gorges 
seran plenes. Remarca que s’hauria de preguntar 
als joves de 16 i 17 anys a veure si l’estiu passat eren 
plenes o no. N. Port pregunta si la gent del poble 
també han de pagar per accedir.
F. Prat explica que l’aparcament aquest any no-
més serà a Les Planes, d’aquesta manera la gent 
vindrà a peu i evitarem que s’aparqui al trencant 
de la Torra. La idea és que hi hagi un informador 
i que reguli l’aforament perquè el gorg no es mal-
meti. No hi ha l’opció de prohibir el bany a la gent 
de fora, la prohibició es fa per tothom. 
F. Castanyer diu que mai s’ha fet cap aparcament, 
que és completament privat. Hi havia una intenció 
de fer un centre d’interpretació que permetés visi-
tar els gorgs i el castell. Pregunta si s’ha arribat a un 
acord amb l’aparcament de les Planes. F. Prat diu 
que hi ha acord amb l’aparcament i amb la sub-
venció de l’ACA. Si no tinguessin cap acord, com 
passava abans, no es demanaria cap subvenció 
conjunta.
N. Port i F. Castanyer diuen que no estan en contra 
de fer actuacions, sinó que cal prohibir l’accés amb 
cotxe i evitar la publicitat. Creuen que el que es pro-
posa no és el millor. F. Castanyer insisteix, i vol que 
consti en acta, que F. Prat ha manifestat que hi ha 
un acord amb l’Ajuntament de les Planes.
S. Vilalta relativitza la saturació de què es parla 
i seria partidari de fer el que diu en F. Castanyer: 
prohibir el pas de cotxes. Si es promociona passarà 
la saturació que es pretén evitar. Si Les Planes no 
donen informació, no se sabrà que hi són.
Per acabar, l’ Alcalde creu que negar que hi hagi un 
problema és no veure la realitat. S’intenta buscar 
una forma de solucionar-ho perquè si no es prenen 

mesures, serà molt pitjor. Si molts ajuntaments de 
l’Alta Garrotxa analitzen l’opció de Les Planes, tan 
dolenta no deu ser.

S’aprova per 5 vots a favor ( A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 en contra (F. Casta-
nyer- perquè considera que el model no és l’idoni-, 
N.Port- matisa que se’n podria parlar- i S. Vilalta)

L’Alcalde aixeca la sessió
 

Vista de l’emblemàtic gorg d’en Boix (Miami) 

SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA DEL
3 DE JUNY DE 2021

Assistents: tots els regidors i regidores del consis-
tori.
Secretària – Interventora: Cristina Roura Montoro.

DESPATX OFICIAL: L’Alcalde detalla l’agenda de re-
unions en les quals ha participat.

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

S’aproven les actes del Ple Ordinari dia 14 de des-
embre i del Ple Ordinari del dia 25 de març de 2021 
sense esmenes a fer. 
L’acta del Ple extraordinari del dia 20 de gener i la 
del Ple extraordinari del dia 17 de maig de 2021 a 
proposta de J. Martra, s’esmena la consideració de 
presencial per telemàtica. 

S’aprova per unanimitat.
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DECRETS D’ALCALDIA 

Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des 
de la convocatòria de la darrera sessió Plenària.

La Corporació es dona per assabentada.

ELECCIÓ JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT 
PEL PERÍODE 2021-2025

Efectuats els tràmits corresponents s’han presen-
tat les següents candidatures:
 Candidat/a: Lluís Adell i Amoròs
 Candidat/a: Marc Verdaguer i Serral
 Candidat/a: David Ortiz i Vila
Abans de començar amb les votacions hi ha un pe-
tit debat:
Davant la pregunta de F. Castanyer de si l’ Ajunta-
ment s’ha posat en contacte amb els candidats per 
saber aptitud i les intencions que tenien, l’Alcalde 
respon que no, només faltaria. 
F. Castanyer comenta que en altres eleccions la 
proposta que es portava al Ple ja era consensuada 
i així tots plegats tenien clar qui seria el titular i qui 
era el suplent. Li agradaria que a l’hora d’elegir un 
o altre hi hagués consens i no discrepància. Que és 
el que s’havia fet fins ara.
L’Alcalde ho veu diferent. És un càrrec públic on s’hi 
han presentat 3 persones i que no li semblaria just 
que es pactés, que cada regidor esculli el que cregui 
més oportú. I es procedeix a la votació a mà alçada:

Jutge titular: 
Lluís Adell - 5 vots (A. Colomer, J. Martra , E. Colom, 
F. Prat, C. Font) 
David Ortiz – 4 vots (F. Castanyer, N. Port, S. Vilalta, 
E. Briceño) 
Marc Verdaguer – 0 vots
Jutge suplent: 
Lluís Adell – 0 vots 
Marc Verdaguer – 2 vots (F. Castanyer, N. Port) 
David Ortiz - 7 vots (A. Colomer, J. Martra , E. Colom, 
F. Prat, C. Font, S. Vilalta i E. Briceño)

S’acorda elegir com a Jutge de Pau titular d’aquest 
municipi, Lluís Adell i Amoròs, i com a jutge de pau 
substitut David Ortiz i Vila respectivament.  

PRECS I PREGUNTES

l’Alcalde felicita la Comissió Festes, la Comissió de 
Cultura, la Brigada i l’Administració Municipal, ba-

lladors de la faràndula i col·laboradors per tenir tan 
bona predisposició per fer possible una Festa Major 
amb un balanç positiu, malgrat la situació de pan-
dèmia encara complicada. 
PUNT DE CÀRREGA DE COTXE ELÈCTRIC
S. Vilalta torna a demanar si es podia posar al pàr-
quing del Soler perquè els caps de setmana de 
partit treu un aparcament i reitera que el centre 
seria el lloc ideal. E. Colom diu que tret de les hores 
de futbol, no presenta problema. És a prop de la ca-
rretera i hi ha un comptador trifàsic. 
POU DEL GLAÇ
S. Vilalta pregunta si es té previst actuar al pou del 
glaç perquè hi ha una balla assenyalant perill i fa 
2 anys que està brut. F. Prat respon que amb el 
Parc Natural s’havia plantejat fer la inversió al pou 
del glaç abans d’adequar la ruta 22. Es va propo-
sar als propietaris, però després de rebre el conveni 
no van acabar de veure que s’adaptés al que ells 
volien. No és un tema tancat, però cal arribar a un 
acord. S. Vilalta respon que molt bé l’explicació, 
però que han passat 2 anys i es podria haver arri-
bat a un acord i F. Prat diu que és una propietat 
privada i l’ajuntament no hi pot passar per sobre. 
Mentre no s’hi actuï, millor tenir-lo tancat pel perill 
que suposa.  
ESPAI PROTEGIT DEL BRUGENT
S. Vilalta explica que després d’haver parlat amb el 
jovent del poble, diuen que van a cal Music i més 
avall normalment no hi troben ningú. Vol fer una 
proposta: deixar passar aquest estiu i de cara a la 
tardor tornar-ne a parlar a veure què passa. Si es 
veu que la cosa es complica, l’estiu vinent actuar-hi.
F. Prat no vol entrar en debat del què diu o no el jo-
vent, el que té clar és que ell mateix ha comptat 60 
cotxes estacionats entre Les Planes i Cal Music. El 
problema és que les previsions diuen que hi haurà 
una gran afluència. En regular Les Planes, la gent 
que no hi pot accedir vindrà a Sant Feliu. És perillós 
només regular-ne un. Per això que es treballa con-
juntament amb Les Planes i la fundació Emys per 
actuar i protegir limitant l’aforament. 
S. Vilalta diu que probablement s’haurà de fer així 
però, es podria buscar alguna altra solució i pre-
gunta si realment hi ha algun conveni signat amb 
Les Planes. F. Prat respon que s’hi està treballant 
conjuntament i de seguida que estigui llest, es po-
sarà en funcionament. 
PARC DE LES CASES NOVES 
S. Vilalta apunta que hi ha un desperfecte a l’skate 
i C. Font diu que ja s’han donat ordres a la brigada 
per arranjar-ho.  
MOLÍ DE LA CONQUETA 
S. Vilalta pregunta si es té previst fer alguna activi-
tat al molí de la Conqueta que fa més d’un any que 
no s’hi fa res. F. Prat respon que hi ha activitats pre-
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vistes a l’estiu. Fins ara, amb la pandèmia, no s’hi ha 
pogut fer gairebé res en ser un espai reduït. C. Font 
diu que s’han fet 4 visites guiades.

PANCARTA A LA PLACETA 1 D’OCTUBRE 
S. Vilalta creu que va ser un fet desafortunat, 
però més desafortunada va ser l’actuació de 
l’Ajuntament. Entén que ningú li agrada una pan-
carta en contra ara bé, com a regidors, estem expo-
sats a què se’ns critiqui. No se sap qui la va posar, 
però el fet és que l’ Ajuntament la va treure sense 
dir res al propietari i això no es pot fer perquè no és 
legal. I per més que a l’Enric no li agradi, no deia res 
dolent. Pel que veig les crítiques no us agraden de 
cap manera i seria bo que les acceptéssiu.
Continua un ampli debat sobre la conveniència 
o no de penjar una pancarta davant l’escola, de si 
hi havia permís o no del propietari tant per posar-la 
com per retirar-la, de la il·legalitat de retirar-la per 
part de l’ajuntament, de la protecció dels infants, 
del lloc més adient per col·locar una pancarta 
i l’oposició proposa a l’Ajuntament que es demanin 
disculpes i troba poc ètic justificar-se en la ubicació.

CONVENIS AMB PROPIETATS PRIVADES
F. Castanyer el sorprèn que es parli de convenis 
amb propietat privades per poder actuar, en canvi 
quan el lloc on s’ha d’actuar és comú, malgrat que 
hi hagi una propietat privada, s’hi actuï sense con-
veni, com en el cas dels focus de la zona de darrera 
Can Font. Amb això s’enceta un debat entre els re-
gidors. F. Prat acaba dient que la voluntat és arre-
glar problemes del poble i donar solucions. S’acaba 
amb l’advertència de l’Alcalde a F. Castanyer que 
no li permet que es parli d’il·legalitats i si és així, que 
faci el que pertoqui. Castanyer diu que no farà com 
ells, presentant una querella judicial. L’Alcalde li diu 
que si calla està prevaricant, ja que té l’obligació de 
fer-ho. Castanyer respon que ell ho fa públic i que 
no farà cap querella.

Vista general de Sant Iscle amb la parròquia

 

PROJECTE AIGUA DE SANT ISCLE 
F. Castanyer pregunta per les fases del projec-
te de l’aigua de Sant Iscle i diu que no li quadra 
el finançament. Dels 75.000 €, què hi aporten els 
veïns? F. Prat explica que les fases són: dipòsit de 
cloració i pujada aigua des del pou fins al dipòsit 

i tot l’equip de cloració. Quant al finançament, no 
considera just cobrar als veïns quan no se sap quan 
els hi arribarà l’aigua. Quan es vulguin connectar 
pagaran. Reitera el que va explicar en el Ple en què 
es va aprovar inicialment el projecte. Es porten a 
terme unes inversions molt coherents i la majoria 
de veïns estan conforme a sufragar una part justa. 
Els diners els aportaran una vegada hagin esgotat 
totes les opcions de subvencions. Esperen que la 
segona fase també arribi al tant % de subvenció 
com la primera. Els veïns tenen el dret de tenir ai-
gua, ja que és un bé essencial. El Pla director de 
l’aigua preveia només actuacions al nucli urbà i els 
disseminats també són del poble. 
F. Castanyer matisa que està d’acord a dir que 
tothom ha de gaudir de l’aigua, però només a la 
zona urbana i no veu lògic que un cop feta l’obra, 
es demani als veïns què hi volen aportar, la respos-
ta és clara. El que no pot ser és que no hi hagi la 
previsió de quants veïns estan disposats a pagar 
l’aigua. F. Prat diu que a Sant Iscle hi ha unes 24 
masies i entre Sant Miquel i la Torra, fan en total 
d’un 10% de la població que no té aigua com a ser-
vei essencial. E. Colom diu que no és obligació de 
portar-hi aigua, ara bé, com a equip de govern te-
nen l’obligació moral de fer-ho. Quan arribi la baixa, 
es determinarà el que han d’aportar els veïns. 
L’Alcalde tanca el tema dient que el 2021 es par-
la de l’alta, la baixa s’haurà de discutir en el proper 
pressupost. 

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Cuina de l’Escola Rocalba

F. Castanyer exposa que fins fa 2 mesos el servei 
de menjador era exemplar, tant per preu com per 
qualitat. No entra a discutir si s’ha de apujar el preu 
o no. La pregunta és per què es vol canviar el siste-
ma si és exemplar? L’ Alcalde diu que és conscient 
que funciona bé i la seva voluntat hauria estat de 
continuar com ara, però no es complia amb la 
nova normativa de contractació del subministra-
ment del menjar. La gestió dels menjadors esco-
lars és competència del Consell Comarcal, com bé 
sap Castanyer com a conseller comarcal. Les nor-
mes des del 2017 no són les mateixes i ens hi hem 
d’adaptar. Sabem que és un tema que preocupa 
els pares, però des del Consell Comarcal s’ha ga-
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rantit un bon servei, que es cuinarà a l’escola, que 
no serà producte reescalfat, i que serà producte de 
proximitat. Esperem que la gent ho acabi entenent 
i perquè es donarà un bon servei, com a la gran 
majoria de centres educatius de la Garrotxa.  
F. Castanyer esmenta que la normativa hi és des 
del 2017 i que és sorprenent que s’informi la gent 
quan la decisió ja està presa. Es fa una consulta per 
part de l’AMPA i més del 90% dels pares volen que 
es continuï amb l’actual opció i no s’han ni contem-
plat. Creu que molta part de culpa és la mala gestió 
del regidor. Al programa vàreu dir que milloraríeu 
les condicions del personal i eliminaríeu interme-
diaris i feu tot el contrari. Ara bé, jo com a conseller, 
vetllaré perquè es tingui el millor servei. No entén 
per què no es replantegen el tema, quan l’AMPA 
es va oferir a pagar el que val la licitació. La gestió 
d’un ajuntament és conservar serveis i que siguin 
excel·lents. Donar l’excusa que no hi ha diners o no 
hi ha recursos per fer la gestió no li serveix. A més, 
encara no s’ha signat res amb el Consell Comarcal 
i pregunta si tenen tan clar que es vol continuar 
amb la idea.
E. Colom diu que si es pogués continuar com fins 
ara es faria, però ja s’han explicat clarament els mo-
tius del canvi. F. Castanyer diu que simplement 
haurien de fer un concurs pel menjar però F. Prat 
diu que sempre acabem allà mateix de si és veritat 
o és mentida. Li demana a Castanyer que faci una 
oposició més respectuosa i que expliqui la veritat i 
no la realitat que voldria.
N. Port afegeix que hi poden haver 2 canvis: un seria 
el concurs i l’altre el Consell Comarcal i ells només 
parlen d’una opció: la del Consell. L’Alcalde diu que 
la normativa és des del 2017 i ells eren a equip de 
govern i no la complien. F. Castanyer respon que si 
fos a l’equip de govern, es saltaria la normativa per 
poder mantenir el servei. L’Alcalde deixa clar que el 
menjador escolar estarà ben gestionat pel Consell 
Comarcal i l’Ajuntament no té per què encarregar-
se’n. És el Consell Comarcal qui se n’ha de respon-
sabilitzar. Li costa entendre la disparitat d’opinions i 
recrimina a Castanyer que, com a conseller defensi 
que el millor és el Consell Comarcal, però per a Sant 
Feliu no.
Per a F. Castanyer està molt clar que el Consell Co-
marcal defensa les 3 postures. Ell com a regidor i 
usuari del servei, creu que perdre’l és privatitzar-lo i 
dèieu que no ho faríeu. Conclusió: la gestió d’aquest 
ajuntament és molt diferent de la que fèiem nosal-
tres. Nosaltres enfocàvem els problemes, vosaltres 
els defugiu. Reitera que no hi ha res firmat amb el 
servei i que si és tema del concurs està solucionat 
perquè AMiPA paga. Quin és el problema ara?
A la pregunta de S. Vilalta de si el menjador es farà 
des de Sant Feliu, l’Alcalde respon que la gestió de 
la cuina es farà directament i es cuinarà a l’escola. 
Evidentment que hi ha d’haver un mínim de nens 

fixes perquè la cuina es mantingui aquí. Sempre 
hi ha l’opció que l’ajuntament hi aporti més diners 
perquè la cuina es porti aquí. 
F. Castanyer pregunta per què el regidor 
d’ensenyament no porta la veu cantant del tema 
del menjador i E. Colom respon que la regidoria 
d’ensenyament és molt més que el menjador es-
colar. L’Alcalde matisa que les decisions es consen-
suen, però és ell com a Alcalde qui ho explica i pren 
l’última decisió. 
F. Castanyer diu que li consta que l’AFA de l’escola 
ha demanat reunió per parlar del tema del men-
jador i encara no tenen notícia de quan es poden 
reunir. E. Colom diu que està mal informat que ja 
s’hi ha parlat. 

LOCAL PER A GEGANTS , CAVALLETS I MULASSA 
N. Port explica que F. Castanyer va informar que 
en una reunió de la Comissió de Cavallets s’havia 
renunciat a una subvenció destinada al local dels 
Cavallets perquè el lloc era privat. Es va dir que es 
buscaria una alternativa i a correcuita es va trobar 
la solució del Roser. Els agradaria saber si hi ha pro-
jecte i com serà. C. Font diu que la despesa al Roser 
és menor, no és un espai privat, és l’emplaçament 
idoni perquè històricament és el lloc que els perto-
ca i hi ha un conveni amb el Bisbat. N. Port apunta 
que en el punt II del conveni del 2018 s’especifica 
que l’ús és provisional i no s’hi poden fer obres 
i F. Castanyer diu que el conveni és de 5 anys i no 
s’hi pot invertir diners públics, per contra, els diners 
del FEDER no estan perduts i es poden recuperar. 
Amb aquests diners i la subvenció que no els van 
deixar demanar, el cost hauria estat 0. L’Alcalde 
està d’acord amb el que diu de la subvenció del 
FEDER, però l’altra era una esmena als pressupos-
tos de l’Estat i s’havia demanat moltes vegades i mai 
s’havia concedit. 
Després d’un debat de política general sobre els 
pressupostos de l’Estat, E. Colom proposa buscar 
sinergies per aconseguir diners, com el projecte del 
pont o la pista en què tots estan d’acord i F. Castan-
yer es mostra sorprès perquè des que han entrat a 
l’equip de govern els ho han vetat tot. E. Colom aca-
ba dient que sempre hi poden haver excepcions.

Gegants, cavallets i mulassa a la Capella del Roser

L’Alcalde aixeca la sessió.
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
TELEMÀTICA DEL 21 DE JUNY DE 2021

Assistents: tots els regidors i regidora del con-
sistori excepte E. Briceño que ha excusat la seva 
absència.
Secretària – Interventora: Cristina Roura Montoro.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RE-
FORMA DEL PONT

S’Aprova inicialment el projecte de reforma i conso-
lidació estructural del pont de Sant Feliu de Palle-
rols, redactat conjuntament per l’arquitecte Arnau 
Verges i Tejero, i l’enginyer tècnic d’Obres Públi-
ques Marc Soler i Costa el qual ascendeix a un im-
port d’execució per contracte de 123.026,34 €. 
El pont va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local en 
data 26 d’agost pel Consell Comarcal de la Garrotxa 
I Es disposa d’informe favorable de l’ACA amb data 
18 de gener de 2021.
E. Colom explica el projecte que consisteix a am-
pliar l’espai de rodadura i adequar l’accessibilitat 
suprimint barreres arquitectòniques. I sobre la pre-
gunta de F. Castanyer sobre les baranes, li respon 
que es modificaran perquè segons l’arquitecte, 
deixar-les representava donar més importància 
a la barana que no al pont en sí.
S. Vilalta comenta que un projecte com aquest tan 
important hagués estat bé demanar l’opinió del 
poble abans de portar-lo al Ple. E. Colom respon 
que prèviament s’ha ensenyat als veïns de l’entorn 
i a partir d’avui hi ha la fase d’exposició pública.

S’aprova per 5 vots a favor ( A. Colomer, E. Co-
lom, C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 abstencions 
(F. Castanyer- tot i que el projecte és necessari per 
l’accessibilitat i ja n’hi havia un de fet, s’absté per 
temes estètics perquè no és una entrada que dig-
nifiqui el poble-, N.Port i S. Vilalta- amb el mateix 
argument que Castanyer-.)

Vista general del pont 

PREU PÚBLIC ESPAI PROTEGIT DEL BRUGENT

S’aprova l’establiment del Text Regulador del Preu 
Públic per l’aparcament i accés a l’Espai Protegit 
del Brugent. 
L’import del preu o tarifa, IVA inclòs, és el següent:

Concepte Preu
persona/dia

Accés a l’espai protegit 
l’Espai protegit del 
Brugent

5,00 €

Estan exempts del pagament els menors de 12 
anys així com els veïns del municipi de Sant Feliu 
de Pallerols, que podran portar un acompanyant 
de fora del municipi. 
S’acreditarà la condició de veí del municipi mitja-
nant DNI, Passaport o carnet de conduir o docu-
ment del padró expedit en els últims 2 mesos.
El pagament d’aquest preu públic inclou l’ús de les 
zones d’aparcament habilitades. 

Normes de gestió
Preferiblement es realitzarà reserva prèvia mi-
tjançant el sistema indicat a la web de l’Espai Prote-
git del Brugent www.espaiprotegitdelbrugent.cat. 
En cas de no fer reserva prèvia, si queden places 
disponibles, es podrà sol·licitar l’accés un cop abo-
nat el preu al d’informació habilitat.
La forma de pagament serà amb targeta bancària 
de forma preferent. En cas que s’anul·li la reserva 
NO es retornaran els diners (excepcionalment, es 
retornaran per causes de força major degudament 
acreditades).

F. Prat explica la proposta ja exposada en altres plens 
i respon la pregunta de S. Vilalta de si el preu és com-
partit, afegint que els visitants seran considerats 
com a una unitat i podran visitar els 3 gorgs de Sant 
Feliu o els 4 de les Planes. Els ingressos, per tant, se-
ran proporcionals als gorgs de cada municipi. 
També diu que hi haurà un coordinador a les Pla-
nes i que els guardes rurals seran compartits. Hi 
haurà 3 informadors a cada gorg que explicaran les 
normes. També gestionaran aforaments, resoldran 
problemes i avisaran els guardes si és necessari. 
S. Vilalta qüestiona la previsió de 10.000 visitants. 
i F. Prat respon que són números proporcionats 
per la Fundació Emys que fa la gestió de les Pla-
nes des de l’any passat. Es pot posar en dubte, però 
les queixes dels veïns l’any passat demostren la ne-
cessitat de regular-ho. S. Vilalta no veu gaire clar 
que es faci d’aquesta manera i considera exagerat 
regular-ho. 
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F. Castanyer diu que els números li ballen i que no 
hi ha res al pressupost, per tant, s’autofinançarà 
ajudant a pagar a les Planes. I pregunta quins són 
els tres gorgs i per què es parla d’un aforament de 
50 persones. F. Prat respon que són el del Boix, el 
d’en Valls i el de la Mola i quant a l’aforament, s’està 
estudiant reduir-lo, sobretot en els dos primers.  
F. Castanyer diu que si es baixa l’aforament els nú-
meros no sortiran i F. Prat apunta que en un mo-
ment determinat si un gorg està buit s’hi poden 
enviar més persones per descarregar-ne un altre, 
serà tasca del coordinador. F. Castanyer posa en 
dubte que la gent que l’any passat no cabia a les 
Planes vingués a Sant Feliu ja que el coordinador 
del pàrquing els enviava a la Fageda (d’aquí el pro-
blema comarcal). Ara sí que els que no càpiguen 
a les Planes vindran a Sant Feliu, és un efecte cri-
da. És cert que hi havia algun problema puntual 
d’aparcament a la Torra, però no per circulació. I 
acaba dient que és un error copiar el model de les 
Planes. En comptes d’ordenar desordenaran les 
gorgues. 
F. Prat diu que el problema existeix i s’ha de resol-
dre. Agraeix l’opinió i exposa que tota la comarca 
està intentant adaptar el model actual de les Pla-
nes, fins i tot el Consell Comarcal. Serà que ell en 
sap més que tothom i té la solució. 
F. Castanyer simplement exposa que si ells fossin al 
govern, ho farien diferent perquè no té clara la ges-
tió conjunta amb les Planes, que és qui té el con-
trol. Li agradarà veure els ingressos de les Planes 
i els de Sant Feliu. F. Prat reitera que cal gestionar 
el tema d’alguna forma i no li sembla bé negar que 
hi hagi problema. Abans de la pandèmia els valors 
eren normals, després hi haurà sobre freqüentació. 
Potser les previsions d’aquest any no són correctes 
i tan de bo baixin. D’errors n’hi haurà, però l’ànim és 
fer-ho millor que l’any passat.
F. Castanyer vol que consti en acta que a dia d’avui 
no hi ha sobre freqüentació després d’haver parlat 
amb propietaris afectats. Els veïns del poble tenim 
molta més informació que la Generalitat. 
N. Port afegeix que encara s’ha d’aprovar el projec-
te i ja hi ha l’espai web en funcionament i fent-ne 
promoció. Li sembla que no és del tot correcte ni 
legal. Diu que sense preu públic no hi pot haver 
promoció. F. Prat li diu que l’ordenança reguladora 
es va aprovar al Ple passat i el preu públic d’accés 
s’aprova avui. S’ha intentat treballar paral·lelament 
per tenir-ho llest perquè el dia 24 de juny tot fun-
cioni. 
L’Alcalde acaba demanant un vot de confiança per 
tot projecte. 

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 en contra (F. Cas-
tanyer- es reafirma que no hi ha un problema greu, 

han estat casos puntuals i que les mesures porta-
ran a errors. I de confiança gota, per tant, un No ro-
tund -, N. Port i S. Vilalta)

L’Alcalde aixeca la sessió

Senyalització de l’Espai Protegit del Brugent

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 29 DE JULIOL 
DE 2021

Assistents: tots els regidors i regidores del consis-
tori. 
Secretària – Interventora: Cristina Roura Montoro.

DESPATX OFICIAL: L’Alcalde detalla l’agenda de re-
unions en les quals ha participat.

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
S’aproven per unanimitat les actes del Ple Ordinari 
del 3 de juny i de l’extraordinari del 21 de juny de 
2021 sense esmenes ni comentaris.
 
DECRETS D’ALCALDIA 
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats del 
31 de maig al 26 de juliol de 2021.

F. Castanyer demana explicació sobre el Decret de 
modificació del Pla Parcial del sector d’activitats de 
Llongafollia i E. Colom respon que INCASOL dema-
na que la planta baixa es consideri a 0,5 per garan-
tir que no hi hagi problemes d’inundació i explica 
que el nivell de les parcel·les serà per sobre l’actual 
perquè la planta baixa quedi a la cota de rasant, as-
segurant l’avinguda dels 500 anys. F. Castanyer no 
acaba d’entendre per què no es pot fer soterrani.
La Corporació es dona per assabentada.
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INFORMES PRESSUPOSTARIS 

Es dona compte a la corporació dels informes se-
güents relacionats amb el pressupost del 2021: 

1- INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ 
DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I LÍMIT 
DEL DEUTE DEL PRESSUPOST

 DE L’EXERCICI 2021
2- INFORME DE PMP 2T 2021
3- INFORME DE SEGUIMENT
 DEL PLA D’AJUST 2T 2021

 La Corporació es dona per assabentada.

RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 
SOL·LICITANT EL RECURS DE MENJADOR DE 
L’ESCOLA BRESSOL AL CONSELL COMARCAL 
DE LA GARROTXA

Se sol·licita al Consell Comarcal de la Garrotxa po-
der utilitzar el recurs del menjar cuinat del menja-
dor de l’Escola Rocalba per a l’Escola Bressol Petits 
Pescallunes des de la data d’inici de la gestió del 
servei per part del Consell Comarcal fins al 31 de ju-
liol de 2022.
Com que l’Escola Bressol no disposa de cuina, es 
demana al Consell Comarcal de continuar propor-
cionant el menjar des de l’Escola Rocalba. 

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

Exterior de l’Escola Bressol Petits Pescallunes

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CONSORCI 
D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA PER CESSIÓ 
TEMPORAL ÚS FURGONETA ADAPTADA

Es ratifica el conveni de col·laboració amb el CASG 

per a la cessió d’ús temporal de la furgoneta adap-
tada propietat de l’Ajuntament. El termini de la 
cessió serà de com a màxim un any. El Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa es farà càrrec de les 
despeses derivades de la utilització del vehicle. 

L’Alcalde explica que el vehicle adaptat no és 
d’utilitat per al geriàtric, perquè disposen d’un 
servei de transport per part de la Creu Roja. 
L’ajuntament està en tràmit per obtenir una lli-
cència de taxi per al vehicle. Davant la petició del 
CASAG que necessiten amb urgència un vehicle 
per fer recollida d’aliments, l’Equip de Govern con-
sidera adient facilitar-los la furgoneta que des de fa 
temps està en desús. 
S. Vilalta demana si s’ha de desmuntar tot el que 
hi ha a dins i l’Alcalde respon que no s’ha de fer cap 
modificació. N. Port demana si s’ha informat el Ca-
sal de la Gent Gran Sant Marc perquè ells hi varen 
aportar diners i potser hauria estat bé d’utilitzar-lo 
per la brigada. l’Alcalde diu que no s’ha fet i que el 
tema social i la urgència justifica la cessió. D’altra 
banda, no és un vehicle idoni per a la brigada. Aca-
ba demanant que si algú té una proposta d’ús serà 
benvinguda. 

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, F. Prat, J. Martra- ja que el geriàtric va de-
clinar fer-la servir i així se li dona un ús social 
i temporal- 2 vots en contra (F. Castanyer- la fina-
litat és bona, però la utilitat no és portar aliments 
sinó portar gent amb necessitats. Se li pot buscar 
un ús, no cal que sigui local pot ser comarcal. Tro-
ba una falta de respecte que no s’hagi tingut en 
compte el Casal de la Gent Gran. Si ells fossin al 
govern, en farien ús-, N. Port) 2 abstencions (S. Vi-
lalta i E. Briceño) 

DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DE 
CONTRACTACIÓ DEL PLE A L’ALCALDIA

Es delega a l’alcaldia, tan àmpliament com en 
Dret procedeixi, totes les facultats de contractació 
d’obres, serveis i subministraments, inclosa la facul-
tat d’ampliar el nombre d’anualitats segons la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
L’alcaldia donarà compte dels decrets dictats als 
plens ordinaris. La concessió s’atorga per termini 
indefinit.  
L’Alcalde explica que molts ajuntaments petits de-
leguen aquestes funcions a l’alcaldia per agilitzar 
els tràmits. Tot el consistori tindrà accés als Decrets 
des del gestor i si sol·liciten documentació, se’ls fa-
cilitarà.
No hi ha comentaris ni debat
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S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, C. 
Font, J. Martra - pensa que no és la millor fórmula, 
però desencallarà temes- i F. Prat) i 4 en contra (F. 
Castanyer – tot i que legalment es pot fer, és una 
mesura perquè no es pugui debatre ni opinar-, N. 
Port, E. Briceño i S. Vilalta)

ELECCIÓ DEL NOU JUTGE DE PAU SUBSTITUT

Davant la renúncia de David Ortiz, es nomena Marc 
Verdaguer com a jutge de pau substitut. 

F. Castanyer demana com és que ens hagin fet un 
requeriment quan és un tràmit molt fàcil, això de-
mostra el mal funcionament. La secretària intervé 
per explicar com s’ha portat tècnicament.

S’aprova per unanimitat.

COMPTE GENERAL DEL 2020

S’aprova definitivament el Compte General de 
l’Exercici 2020 comprès pel Compte General del 
propi Ajuntament i es remet al Tribunal de Comp-
tes, al Ministeri d’Hisenda i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya. 

J. Martra explica que s’ha tramitat l’expedient i ara 
cal aprovar-lo. No hi ha debat al respecte. 

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 4 en contra (F. Castanyer 
– ja que hi ha moltes partides que consideren que 
tenen excessos com la de jardineria o gestories-, 
N. Port, E. Briceño i S. Vilalta)

CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL PEL 
FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DEL PROJECTE “LA 
GARROTXA, TERRA DE VOLCANS, CULTURA 
I IDENTITAT”- SUBVENCIÓ FEDER

El CCG proposa a tots els ajuntaments de la comar-
ca sumar-se al projecte La Garrotxa Terra de Vol-
cans, Cultura i Identitat, amb l’objectiu de desenvo-
lupar la Garrotxa com a una destinació de Turisme 
Sostenible i per a tothom. 
El Consell d’Alcaldes del 5 de juliol de 2018 va acor-
dar que cada ajuntament aportarà al CCG el 4% 
sobre la part subvencionada de les seves actua-
cions en concepte de tramitació de la subvenció i 
s’encarregarà de la gestió i coordinació del projecte. 
Aquest conveni estableix les condicions de 
col·laboració entre l’Ajuntament i el CCG per 

a l’execució de les actuacions contemplades en la 
memòria del projecte que es defineixen i tenen el 
cost que consta en el quadre següent:

Actuacions

Import 
elegible 

(sense IVA)
Import amb 

IVA

Rehabilitació 
pont de

St. Feliu de 
Pallerols

101.674,66 € 123.026,34 €

Subvenció 
FEDER

Finançament 
Ajuntament

Tramitació 
subvenció 4%

35.650,00 € 87.376,34 € 1.426,00 €

E. Colom explica que es tracta del projecte del pont 
aprovat al Ple anterior i té doble finançament: un a 
través del Pla de Foment i l’altre, del FEDER. 
Davant els dubtes que planteja S. Vilalta , E. Colom 
especifica que les dues subvencions representen 
un 30% del total del cost (uns 52.000 €) i la resta, 
que venen a ser uns 69.000 €, són dins el pressu-
post de l’Ajuntament. 
F. Castanyer diu que en aquest projecte comar-
cal es rebien 200.000 € que eren per a l’Esbart i li 
consta que l’ajuntament actual hi ha renunciat, tot 
i que el CCG estaria interessat a tramitar-lo. Una al-
tra mostra més de poder invertir en patrimoni que 
l’Ajuntament rebutja.
L’ Alcalde manifesta que és un tema recurrent ja 
explicat en altres plens. La inversió era una quanti-
tat molt important per un bé que no és municipal. 
Són punts de vista diferents.

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 4 en contra (F. Cas-
tanyer- perquè es perd una oportunitat molt im-
portant per al poble-, N. Port, E. Briceño i S. Vilalta)

CONVENI PER GESTIONAR EL MENJADOR DE 
L’ESCOLA ROCALBA FINS QUE EL CONSELL 
COMARCAL N’ASSUMEIXI EL SERVEI

El CCG ha iniciat els tràmits per adjudicar el nou 
contracte de gestió del menjador escolar de 
l’Escola Rocalba, donant així per regularitzada la si-
tuació d’irregularitat advertida per la secretària de 
data 4 de novembre de 2021. 
Vist que en l’impàs de temps entre l’inici del curs 
escolar i l’adjudicació del contracte de gestió del 
menjador escolar per part del CCG no es pot deixar 
desatès el servei, es fa necessari formalitzar un con-
veni temporal de gestió per part de l’Ajuntament 
amb data 17 de juliol de 2019.
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S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat), 2 vots en contra (E. Brice-
ño i S. Vilalta) i 2 abstencions (F. Castanyer- perquè 
cal prestar el servei de menjador i per tant no es 
pot deixar sense- i N. Port) 

CONVENI QUE REGULA L’ENCÀRREC RELATIU 
A L’ELEBORACIÓ DELS DINARS DE L’ESCOLA 
BRESSOL “PETITS PESCALLUNES” MITJANÇANT 
LA CUINA DE L’ESCOLA ROCALBA 

Al llarg del curs 2021-2022 el CCG començarà a ges-
tionar el servei de menjador de l’Escola Rocalba. 
Vist que l’Escola Bressol Petits Pescallunes utilitza 
el menjar elaborat a la cuina de l’Escola Rocalba, es 
fa necessari sol·licitar l’assistència tècnica i material 
al CCG mitjançant la signatura d’aquest conveni, 
que tindrà una durada màxima de 3 cursos esco-
lars, finalitzant el dia 31 de juliol de 2024.

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat) i 4 abstencions (F. Cas-
tanyer , N. Port, E. Briceño i S. Vilalta- tots ells ma-
nifesten que cal prestar el servei, però no estan 
d’acord en la forma com es farà).

FESTES LOCALS 2022

DIES FESTIUS LABORALS A CATALUNYA 
PUBLICATS AL DOGC: 
1 de gener (Cap d’Any)
6 de gener (Reis)
15 d’abril (Divendres Sant)
18 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (La Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
26 de desembre (Sant Esteve)

DIES DE FESTA LOCAL DEL MUNICIPI
DE SANT FELIU DE PALLEROLS: 
3 de juny (Divendres de la Festa Major) 
1 d’agost ( Festa Petita ) 

L’Alcalde explica que el dilluns 6 de juny (Pasqua 
Granada) és festa autonòmica i s’ha escollit com a 
festa local, el divendres 3 de juny. 

S’aprova per unanimitat.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 

Davant l’existència de despeses que no es poden 
demorar fins a l’exercici següent s’aprova una mo-
dificació de crèdit. 

SUPLEMENTS

Partida Nom Import

920/62600 Equip de so Sala de 
Plens i exterior

7.700,00

160/63300 Reparació canonada 
Ctra. La Fàbrega

34.000,00

920/22798 Gestories 5.000,00

TOTAL SUPLEMENTS 46.700,00

FINANÇAMENT

ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS: 46.700,00

F. Martra explica la modificació de crèdit i davant 
la pregunta de F. Castanyer de si és per a pagar 
Uniaudit, J. Martra respon que sí, tal com consta en 
l’informe de la secretària.

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra - es paga no perquè hi hagi ha-
gut pressions, sinó perquè hi haurà partida- 
i F. Prat), 2 vots en contra (E. Briceño i S. Vilalta) i 2 
abstencions (N. Port i F. Castanyer- ja era hora que 
es pagués una factura de desembre de 2019. Trist 
que s’hagi fet modificació de crèdit el juliol de 2021 
per pagar-la. Un altre exemple de mala gestió -) 

PREUS PÚBLICS SERVEI DE MENJADOR

ALUMNES ESCOLA ROCALBA
- Alumnes fixes que fan ús del servei tot el 
curs. Preu del dinar i el monitoratge:
5,43 € per dia
- Alumnes esporàdics. Preu del dinar i el 
monitoratge és de 5,97 € per dia
- Professorat. El preu del dinar és de 4,14 € 
per dia

ALUMNES ESCOLA BRESSOL
PETITS PESCALLUNES

P0:  2,50 €/dia
P1 i P2:  3,70 €/dia

F. Martra comenta que és el mateix document de 
l’any passat, que no es va aprovar, amb la diferèn-
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cia que la previsió dels monitors s’ha passat de 6 a 
5. Per això, d’una previsió inicial d’augment de cost 
d’un 20%, s’ha passat a un 12%. S. Vilalta pregunta 
quant temps durarà aquest preu i J. Martra res-
pon que el preu és el que s’aprova ara i si en el futur 
l’adjudicatària apuja el preu, l’Ajuntament n’assumirà 
la diferència sense repercutir en les famílies.  
Davant la pregunta de N. Port de per què no res-
pon el regidor d’educació, l’Alcalde diu que l’estudi 
de costos l’ha fet la regidora d’Hisenda.

S’aprova per unanimitat.  
Amb la següent consideració feta per F. Castanyer 
- es podia apujar el preu, però no un 20% com es 
volia fer any passat. Com que creuen que el model 
és bo, tot i apujar-se un 12%, hi voten a favor. Estan 
d’acord que l’Ajuntament assumeixi la diferència 
si el preu del CCG és superior. Ara bé, si es gestio-
nés des de l’Ajuntament suposaria un estalvi-.  

EXPROPIACIONS I OCUPACIÓ DE BÉNS DEL 
PROJECTE D’AIGUA A SANT ISCLE 2a FASE

En el Ple de 17 de maig de 2021 es va aprovar inicial-
ment el projecte d’obra pública ordinària de cons-
trucció d’un sistema d’abastament en alta a Sant 
Iscle (Fase 2 – equipament de pou, construcció de 
la xarxa d’impulsió i dipòsit en capçalera) que con-
té la relació detallada de béns a ocupar i expropiar 
junt amb els seus propietaris.

Vist que tots els propietaris afectats han presen-
tat la seva conformitat a l’expedient d’expropiació, 
s’aprova definitivament la relació individualitzada 
dels béns a ocupar amb caràcter d’urgència per 
l’execució de les obres. 

F. Prat explica que és un tràmit necessari per exe-
cutar el projecte perquè hi ha expropiacions i a de-
manda de F. Castanyer, explica també la diferència 
entre expropiacions, servituds de pas i ocupacions 
temporals. C. Font afegeix que es pot tirar enda-
vant el projecte encara que hi hagi al·legacions. 
Intervé la secretària matisant el tema jurídicament 
i F. Castanyer manifesta que la secretària ho ha ex-
plicat molt bé, però que les explicacions que ha re-
but per part del regidor i l’Alcalde demostren que 
no saben en quin pas està el procediment. F. Prat 
matisa que qui no sap el procediment és el que fa 
la pregunta.

S’aprova per 7 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat, F. Castanyer - voten a fa-
vor perquè és un tràmit administratiu per tirar en-
davant, tot i que el regidor no li ha sabut respon-
dre les seves preguntes - i N. Port) i 2 abstencions 
(E. Briceño i S. Vilalta)

PRECS I PREGUNTES

S. Vilalta pregunta si la grua de les obres de davant 
de Can Trias Nou ha demanat la llicència correspo-
nent perquè li han arribat queixes de per què no 
s’ha senyalitzat davant la farmàcia. C. Font li dona 
la raó, miraran de millorar-ho i són només 3 dies. 
L’Alcalde demana que si li arriben queixes, que les 
faci arribar directament.

SOBRE L’ESPAI PROTEGIT DEL BRUGENT

E. Briceño demana si s’ha demanat permís als pro-
pietaris i a carreteres per col·locar els senyals de 
prohibit aparcar. F. Prat respon que forma part del 
projecte de l’ACA, s’han demanat els permisos i es 
pretén multar els vehicles que aparquin a les gor-
gues.  
S. Vilalta pregunta pels contractes dels informa-
dors i el coordinador dels gorgs. F. Prat respon 
que han contractat els serveis i és l’empresa la que 
determina els empleats o altres autònoms que 
s’encarreguen de donar-los. 
Evidentment, si algun dia hi ha impediments, hi 
posaran substituts. S. Vilalta demana si ajunta-
ment està assabentat de qui són aquestes per-
sones substitutes i F. Castanyer demana si demà 
li pot facilitar els contractes de les persones que 
treballen als gorgs. F. Prat li diu que demà ell té 
l’agenda plena, però no té inconvenient de facilitar-
li tota la documentació. Demana que es tingui una 
mica de sensibilitat amb el tema quan es treballa 
amb gent del poble i alguns han hagut d’aguantar 
comentaris i interpel·lacions en la seva feina per 
part de gent que està al Ple.
S. Vilalta reconeix que va ser ell qui va anar a pre-
guntar als informadors. La persona, molt ben edu-
cada, ho va explicar tot correctament. En pregun-
tar-li per què aquell dia no hi havia ningú en un 
gorg, li va explicar que aquell dia no es podia. I va 
corroborar que algun dia s’havia hagut de treure 
molta gent.
F. Prat demana perdó perquè no es referia a ell, 
sinó a altres situacions que s’han donat. Ell el que 
diu és que s’està aguantant molta pressió i dema-
na que es deixi treballar.
L’Alcalde matisa que en ser una empresa pública, 
se li demana una declaració responsable conforme 
compleix amb normativa i que pot fer contractes 
amb l’administració.
F. Castanyer replica que ni ell ni en N. Port hi han 
anat i demana els contractes per tenir la informa-
ció de qui treballa. La persona que fa la feina la fa 
molt ben feta. També demana si es va buscar algu-
na altra alternativa.
F. Prat respon que es va contactar amb empreses 
de guiatge, però la majoria no podien oferir el servei. 
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Se sap que el poble veí de les Planes també ha tin-
gut molta dificultat per trobar informadors. De-
mana respecte per les situacions molt tenses per 
part de visitants i algun incident que no vol fer-lo 
públics. 
F. Prat, davant la insistència de F. Castanyer sobre 
la persona de la sala a qui adreça les acusacions, diu 
que no manifestarà qui és. F. Castanyer demana 
que s’hauria de dir i explicar-ho bé en comptes de 
fer-ho per telèfon. Si hagués tingut un mail ho ha-
gués pogut demostrar. I a sobre hi ha un fill d’una 
regidora... El sorprèn que vetllin pels treballadors i 
s’hagi hagut de contractar una empresa externa i 
no al jovent del poble.
F. Prat respon que el tema ha estat difícil: s’han ha-
gut de consensuar posicions amb el Parc Natural, 
Les Planes, els propietaris, etc. i que ara es retregui 
que s’haurien pogut agafar joves del poble ho creu 
inapropiat. Es necessita gent amb experiència i el 
PNZVG va demanar que les persones tinguessin el 
títol de guia i a la comarca només n’hi ha 5.
S’han rebut trucades de propietaris i veïns agraint 
les actuacions perquè han començat a funcionar. 
Segurament hi haurà coses a millorar, ara bé ell no 
en sap més.
F. Castanyer diu que és del que es queixen ells: 
que no en sap més. L’ Alcalde demana paciència 
perquè és un procés lent que caldrà valorar a finals 
d’estiu. 
F. Castanyer està en desacord de com es contrac-
ta i no que es contractin empreses del poble. Les 
coses es fan amb un sol pressupost i a dit, abans 
hi havia 3 pressupostos sempre. No té res a veure 
amb la professionalitat de la persona contractada. 
Té la sensació que els ingressos cobriran les despe-
ses. L’Alcalde matisa que respecte a les contracta-
cions es segueixen els procediments i que no hi ha 
problema a donar-li informacions al respecte. F. 
Castanyer diu que ell no ha dit que no es pugui fer, 
ara bé no sempre és així ja que han guanyat algun 
recurs. L’Alcalde li recorda que si ha detectat algu-

na il·legalitat, el seu deure és denunciar-ho. F. Cas-
tanyer, però, li diu que ell no acudirà als jutjats 
i que el recurs de la cooperativa el va guanyar. 
L’Alcalde acaba el debat dient que els temes estan ex-
plicats i que ja estan acostumats a confondre la gent. 
F. Prat, finalment, llegeix el Currículum d’un dels 
informadors per demostrar la competència de 
la gent que s’ha escollit. N. Port matisa que ells 
es queixen de la manera com es fan les coses a 
l’ajuntament, no de la professionalitat i F. Cas-
tanyer demana transparència.
CONVENI AMB LA CAPELLA DEL ROSER
S. Vilalta s’interessa pel conveni de la capella del 
Roser firmat el 2018. Té entès que s’hi vol fer quel-
com per als Cavallets, Gegants i Mulassa. Pregunta 
si s’hi faran obres o alguna altra intervenció. Fa no-
tar que el conveni s’acaba el 2023 i pregunta si hi ha 
converses per renovar-lo C. Font diu que si cap de 
les parts diu el contrari, es pot renovar tàcitament. 
El conveni acaba el 2023 i quan arribi el moment 
se’n parlarà. Però S. Vilalta aclareix que la cessió no 
és automàtica, sinó que s’ha de pactar i llegeix tex-
tualment el conveni per aclarir el tema.
N. Port demana quina és la idea del museu de la 
faràndula i l’Alcalde explica que a la l’última Comis-
sió de Cavallets se’n va parlar i abans de prendre 
cap decisió es parlarà primer amb aquesta comis-
sió. C. Font afegeix que el Consell Parroquial i el 
Mossèn estan d’acord a fer-hi quelcom. 

Interior de la Capella del Roser abans de la ubicació dels Ge-
gants, Cavallets i Mulassa

F. Castanyer demana com ho pot fer per rebre la do-
cumentació. Teòricament es té 5 dies per respondre 
i si es donen les ordres a la secretària és fàcil tenir-ho. 
J. Martra demana aclarir el tema de les dates. 
F. Castanyer demana l’extracte dels comptes ban-
caris de la pòlissa a 16 de juny. La resta ja està. I afe-
geix que el silenci demostra una mala gestió. Quan 
es demana una sol·licitud s’ha de respondre, com 
per exemple el tema de subvencions de partits. La 
secretària explica que estan saturats i que falta per-
sonal a l’administració del consistori per poder arri-
bar a tot arreu. F. Castanyer demana si ells han en-
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torpit la feina en cap moment i la secretària respon 
que no i que se’ls ha atès sempre que s’ha pogut 
amb la màxima claredat possible.
HIDRANT DE LES PASSERES ALS ARBRES D’EN 
CASALS
N. Port demana si algú porta control de la càrrega 
d’aigua a l’hidrant perquè no hi ha sol·licitud. C. Font 
respon que no es fa per escrit, sinó que es truca a 
l’empleat municipal que fa el control i cobra segons 
el cubicatge. És el mateix funcionament que s’havia 
fet sempre. F. Castanyer matisa que falta control 
perquè es carrega a quarts de 12 de la nit i l’empleat 
municipal no hi és. F. Prat pregunta si pot afirmar 
que hi hagi una càrrega sense control i F. Castanyer 
li diu que sí, la setmana passada i ahir al vespre. 
F. Prat acaba dient que ja s’aclarirà el tema. 

Passeres de la Rectoria, als arbres d’en Casals 

XARXA WIFI 4EU 
L’ Alcalde comenta que les zones wifi 4EU ja estan 
operatives des de fa un parell de setmanes. S. Vilal-
ta demana si és oberta i l’Alcalde respon que sí que 
és oberta i està dins una subvenció.

El diumenge que ve l’Alcalde invita als regidors a 
assistir a la Festa Petita. Espera poder-la celebrar 
amb normalitat.

L’Alcalde aixeca la sessió.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 23 DE 
SETEMBRE DE 2021

Assistents: tots els regidors i regidores del consis-
tori.
Secretària – Interventora: Cristina Roura Montoro.

DESPATX OFICIAL: L’Alcalde detalla l’agenda de re-
unions en les quals ha participat.

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
S’aprova per unanimitat l’acta del Ple Ordinari del 
29 de juliol de 2021 sense esmenes ni comentaris.

DECRETS D’ALCALDIA 
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des 
de la darrera sessió Plenària. 
S. Vilalta demana aspectes tècnics del funciona-
ment del gestor d’expedients respecte als Decrets 
que van al Ple i per part de l’equip de govern, se li 
explica el funcionament.
La Corporació es dona per assabentada.

CONVENI AMB DIPSALUT PER LA CESSIÓ GRA-
TUÏTA I GESTIÓ DE DESFIBRIL·LADORS A SANT 
FELIU DE PALLEROLS

Dipsalut cedeix, temporalment i de forma gratuïta, 
l’ús de 2 aparells desfibril·ladors instal·lats al muni-
cipi de Sant Feliu de Pallerols i se signa el conveni 
corresponent amb una vigència de 4 anys a comp-
tar des de la data de la seva signatura.

C. Font explica que el conveni actual és una prò-
rroga de l’existent dels dos desfibril·ladors ubicats 
a l’Estació i darrere l’Ajuntament

S’aprova per unanimitat.

DESAFECTACIÓ DEL CAMÍ DE COLL D’URIA-
RIUBRUGENT

S’aprova la desafectació del tram del camí munici-
pal situat al paratge de Riubrugent, d’una longitud 
de 324,42 m i amplada variable entre 2 i 3 m amb la 
finalitat de modificar el traçat del camí esmentat al 
seu pas per la finca de Riubrugent de titularitat del 
Sr. Joan Maria Mata i Corretger per “poder permu-
tar el tram de camí que passa entre la casa de Ri-
brugent i el marge, per un nou traçat de camí més 
separat que permet seguir comunicant el nucli de 
Sant Feliu amb el coll d’Uria tal com s’ha mantin-
gut històricament amb més garanties de segure-
tat tant pels usuaris com pels estadants de la casa.” 

Vista de la casa de Riubrugent. 
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L’ Alcalde explica que és una petició d’un particu-
lar per fer un canvi de camí que ve de l’any 2018. 
Bàsicament, es fa la desafectació per després fer la 
permuta. F. Castanyer manifesta que vota a favor, 
però li sap greu que s’hagi paralitzat el projecte que 
ells tenien que s’iniciava aquí.

S’aprova per unanimitat.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB AJUNTA-
MENT DE LES PLANES D’HOSTOLES PER A LA 
GESTIÓ DE L’ESPAI PROTEGIT DEL BRUGENT

El conveni té per objecte la formalització de 
l’encàrrec de gestió sol·licitat per l’Ajuntament de 
Sant Feliu i acceptat per l’Ajuntament de les Planes 
per a l’execució conjunta del projecte, consistent 
en l’assistència tècnica en matèria de protecció del 
medi natural, que inclou: 

- Utilització de la zona comuna d’aparcament
- Gestió de les actuacions amb la Fundació Emys 
per la posada en marxa de la web, el motor de 
reserves i la cartelleria.
- Gestió de les reserves (inclosos els cobraments 
i la gestió d’aforament)

L’Ajuntament hi aportarà 3 informadors i 1 coordi-
nador per al control de l’accés a l’espai fluvial. 
El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix 
fins al 31 de desembre de 2022 amb la possibilitat 
de prorrogar-lo un any més.
Es crea una comissió de seguiment formada pels 
dos alcaldes i els dos regidors de turisme de cada 
corporació.

L’Alcalde explica que el conveni serveix per mate-
rialitzar el compromís entre els dos ajuntaments 
i en destaca la complexitat de gestió, tot i que el 
balanç és positiu.
F. Prat matisa que és un conveni favorable per a 
l’ajuntament i no tenia sentit que els dos municipis 
regulessin diferent, perjudicant-se l’un a l’altre. 
F. Castanyer diu que tot es fa a corre-cuita i a últi-
ma hora i aquest conveni n’és una mostra: s’havia 
d’aprovar ara o calia fer-ho a principi d’estiu? 
L’Alcalde respon que el pacte ja hi era, simple-
ment es materialitza. Castanyer també fa notar 
que en el conveni hi figura la proposta d’acord del 
desfibril·lador, amb aquest error es demostra que 
no es funciona bé perquè no s’ha llegit. F. Prat diu 
que és un error que s’ha colat i no és que no s’hagi 
llegit. Per F. Castanyer és un error rellevant perquè 
ningú se n’ha adonat. I referent al conveni, diu que 
li agradaria que fos igualitari per a les dues parts. 
Les obligacions i compromisos de Sant Feliu i les 

Planes no són iguals; en cap lloc l’ajuntament de 
les Planes es compromet amb els informadors 
i coordinadors. Demostra que les Planes fa el ma-
teix servei que fins ara i el cost gros l’assumeix 
l’Ajuntament de Sant Feliu. Falta veure els núme-
ros, que ja aprofita per demanar-los. El que es veu 
és que ajuntament de les Planes ha col·lat un al-
tre gol al de Sant Feliu perquè suportem el 70 o 
75 % dels costos de personal d’aquests gorgs. Per 
aquests motius, el conveni no és igualitari i per 
tant, l’Ajuntament de les Planes en surt beneficiat.
F. Prat diu que quan hi hagi els números ja es veu-
rà. Ja hi havia el funcionament base i els coordina-
dors de les Planes no s’havien d’incloure perquè ja 
hi eren, tot i que el conveni ho podia haver especi-
ficat. Hi ha molt bona col·laboració amb Les Planes 
i ell creu que se n’han tret molts més beneficis que 
obligacions. Per exemple, una subvenció de més 
de 50.000 € que gestiona les Planes, una subven-
ció al 100% finançada per ACA que el 2021 se n’ha 
executat una part i la resta es farà el 2022. Una ne-
gociació entre el PNZVG, l’ajuntament de Les Pla-
nes, la fundació Emys, ACA i els propietaris privats 
no és una cosa que es pugui signar amb un dia. El 
fet és que abans no hi havia bona entesa amb Les 
Planes i si s’hi treballa sí. La idea és no separar els 
dos municipis. 
F. Castanyer diu que mai parla de divisió, simple-
ment que quan es signen acords, Les Planes sem-
pre hi surt guanyant. Es diuen mentides, ja que el 
conveni posa que es pagaran les despeses no sub-
vencionades i ell diu que és una subvenció al 100%.  
F. Prat respon que la subvenció és del 100% perquè 
al principi s’havia previst actuar més i ara s’ha deci-
dit executar menys i que la fundació Emys no ha de 
fer de banc de dos ajuntaments i, per tant, s’han de 
pagar les actuacions abans de cobrar la subvenció.
Tot seguit s’obre un ampli debat entre S. Vilalta 
i F. Prat referent a la presència del coordinador i els 
informadors en els gorgs de Sant Feliu i en un pos-
sible impacte econòmic que això pugui tenir. Tant 
l’un com l’altre donen dades concretes. L’Alcalde 
demana deixar el tema i que s’aclarirà amb la pre-
sentació de les factures. 

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 4 en contra (F. Cas-
tanyer- perquè s’ha fet de forma precipitada i no 
afavoreix a Sant Feliu-, N. Port, E. Briceño i S. Vilalta)

PRECS I PREGUNTES

NOU SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA 
Es pregunta com funcionarà aquest sistema 
i l’Alcalde explica que ja s’ha fet una reunió infor-
mativa que s’ha emès per TV Sant Feliu i es tornarà 
a passar; i que s’enviarà una nota informativa casa 
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per casa. El reciclatge és bo per al medi ambient, 
és un sistema proposat pel Consell Comarcal i cal-
drà un procés d’adaptació. E. Colom afegeix que 
amb aquest nou sistema, el CCG podrà tenir dades 
d’interès. 
F. Castanyer diu que amb el tema de les escom-
braries, s’ha fet igual que amb el del menjador: 
s’informa quan tot ja està dit i fet. S’han fet apor-
tacions, però no n’han fet cas. L’Alcalde puntua-
litza que aquest model de reciclatge es va escollir 
quan Joan Casas era alcalde i F. Castanyer tinent 
d’alcalde i ara toca implantar-lo. 
F. Castanyer diu que a la reunió informativa, el 
SIGMA va fer un parell d’afirmacions que el preo-
cupen: una és que el sistema actual funciona però 
que la gent no recicla bé. I l’altra, que el nou siste-
ma tampoc servirà de massa, així que tal com s’ha 
dit no serà perquè el SIGMA vol dades. D’altra ban-
da, tenim la deixalleria i li han arribat veus que es 
vol eliminar. Es pregunta si no seria bo demanar 
una moratòria i fer una bona campanya de gestió 
bonificant la gent que hi vagi i ho faci bé. Creu que 
s’han tornat a precipitar implantant aquest sistema 
i que hi ha altres opcions. Demana si l’Ajuntament 
ha fet alguna proposta al CCG.
F. Prat afirma que la deixalleria es volia tancar, però 
gràcies a les gestions fetes per l’Ajuntament el Sig-
ma ha decidit mantenir-la, potenciant-la i s’estan 
negociant altres millores. 
L’Alcalde diu que li sembla una hipocresia o pa-
ranoia que posin en qüestió aquest sistema quan 
van ser ells qui el varen adoptar a proposta del 
CCG. Creu que cal informar molt bé la ciutadania, 
li consta que funciona bé als pobles que ja s’ha im-
plementat i que segurament hi haurà coses a mi-
llorar. F. Castanyer diu que ell personalment no hi 
té res a veure sinó que va ser un Consell d’Alcaldes 
del Consell Comarcal. Hi poden haver Alcaldes que 
voten en contra. J. Martra diu que 20 Alcaldes hi 
varen votar a favor i només un, que és Besalú, va dir 
que no. F. Castanyer diu que ell no hi era al Consell 
d’Alcaldes.  

Nous contenidors de recollida selectiva

PISCINA MUNICIPAL 
E. Briceño demana els números del Casal, de la Pis-
cina municipal i de la Brigada jove. C. Font presen-
ta els de la piscina.
A propòsit de la piscina, S. Vilalta demana si se se-
gueixen les obres i E. Colom respon que es faran 
els tancaments de PVC per més endavant ubicar-
hi els vestidors.
PILONES DEL CARRER ESPÍGOL 
N. Port pregunta quin criteri s’ha seguit, ja que no 
segueixen cap ordre ni estètica. 
C. Font i E. Colom diuen que han consultat els 
veïns, ja que tenien perill quan sortien de casa. 
S’han col·locat les pilones davant les portes de les 
cases sense que facin nosa als garatges. Es poden 
treure en cas d’haver de fer doble sentit. La intenció 
és evitar perills. S. Vilalta agraeix que s’hagi fet, per-
què ell mateix s’havia trobat en perill.

Vista del c. Espígol amb les noves pilones

COBRAMENT ENTITATS
N. Port demana per què aquest any cap entitat ha 
cobrat i J. Marta aclareix que primer s’ha de parlar 
amb les entitats per veure què volen que se sub-
vencioni i acabar de redactar els convenis. Les enti-
tats que han presentat compte justificatiu el 2020 
ja han cobrat.

L’Alcalde aixeca la sessió.
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 19 
D’OCTUBRE DE 2021

Assistents: A. Colomer, E. Colom, J. Martra i F. Prat 
Han excusat la seva absència: C. Font, F. Castan-
yer, N. Port, E. Briceño i S. Vilalta
Secretària – Interventora: Cristina Roura Montoro.

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del 
quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, 
es comencen a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia. 

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DEL 
2022

S’aprova inicialment el text refós de les Ordenan-
ces Fiscals de l’Impost de Béns Immobles, l’Impost 
d’Activitats Econòmiques i l’Impost de Vehicles de 
Tracció Mecànica, així com les modificacions pro-
posades.

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE 
TAXES, PREUS PÚBLICS I GENERAL

S’aprova inicialment la modificació de l’Ordenança 
general en l’article 34.4 referent a l’aportació o dis-
pensa de l’obligació de garantia en els acords de 
concessió, quan són inferiors a 800 €.

S’aproven inicialment les modificacions de les Or-
denances Fiscals reguladores de les taxes i preus 
públics següents:

- Taxa d’escombraries
- Preus públics
- Taxa servei d’aigua
- Taxa de cementiris
- Taxa Escola Bressol 

A petició de l’Alcalde, J. Martra explica la propos-
ta de modificació d’aquestes ordenances i diu que 
l’oposició va demanar reunir-se per tal de tractar 
aquest tema abans del Ple, s’hi va posar en contac-
te, però no han respost respecte a la necessitat de 
trobar-se. 
Quant a l’Impost de Béns Immobles (IBI), s’aprova 
el text refós per adaptar-lo a la normativa actual. No 
hi ha modificació de tipus impositiu, però sí noves 
bonificacions. S’ha canviat el redactat per tal que 
les famílies nombroses no hagin de demanar la 

bonificació cada any i aconsella que revisin la 
documentació presentada a l’ajuntament.
L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) igualment 
s’aprova el text refós per adaptar-lo a la normativa 
actual. No es modifica el tipus impositiu, però sí 
que es preveuen modificacions noves. Suggereix 
que tots els interessats en obtenir més informació 
es posin en contacte amb l’Ajuntament.
Sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecàni-
ca (IVTM) s’aprova el text refós per adaptar-lo a la 
normativa actual, adaptant els tipus impositius 
i implantant nous cubicatges previstos a la llei. Es 
bonifiquen al 100% els vehicles de més de 25 anys 
sempre que es disposi d’un altre vehicle no conta-
minant, per mantenir la política de poble ecològic. 
Dintre l’Ordenança general, si es demana ajorna-
ment o fraccionament, cal presentar garantia a 
l’ajuntament si se superen els 800 €.
Pel que fa a les taxes d’escombraries hi ha 4 modi-
ficacions: 

- Es canvia el subjecte passiu (sense perjudici 
dels pactes privats).
- S’actualitzen els preus segons l’IPC, tot i que el 
CCG els gravarà quasi un 6%. L’Ajuntament assu-
mirà prop de la meitat de la repercussió.
- Les bonificacions per famílies nombroses no es 
perdran en cas de ser llogaters, sempre que es 
compleixin els requisits.
- Hi haurà bonificació per a les empreses de nova 
creació.

S’aproven preus públics per a nous materials i pu-
blicitat. S’elimina el lloguer de la grua i el Casalet 
d’estiu perquè ja no existeixen.

A les taxes d’aigua, s’introdueixen bonificacions a 
famílies monoparentals, es regulen les taxes per 
fuites i el dret de connexió a Sant Iscle.
La taxa de cementiri s’incrementa a 15 € en funció 
de l’informe econòmic. I s’estipula un preu per re-
versions de nínxols a favor de l’ajuntament.
L’Ordenança d’Escola Bressol regula mantenir les 
bonificacions i estipula nova tarifa per la reserva 
de plaça i per les hores esporàdiques per alumnes 
amb necessitats pedagògiques especials.

L’Alcalde comenta que és important que la gent 
s’informi per tal que puguin aplicar-se les bonifica-
cions i que l’Ajuntament ja en donarà notícia. I aca-
ba agraint a la secretària, a la TAG d’economia i a la 
regidora la feina feta.

S’aprova per 4 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
J. Martra, F. Prat)
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PISCINA MUNICIPAL- ESTIU 2021

Aquest estiu, podem fer un balanç positiu de la 
piscina municipal: el temps ens ha acompanyat, 
la Covid ha donat una “certa” treva i l’afluència 
de banyistes ha permès sufragar gairebé la totali-
tat de les despeses de manteniment. També hi ha 
contribuït positivament, la venda d’entrades i abo-
naments a través del ReservaPlay. 
La temporada la vam iniciar el 24 de juny i el tan-
cament es va fer el 31 d’agost amb horari ininte-
rromput d’11 a 19 h. Durant les tardes del mes de 
juliol, es va fer el curset de natació amb dos grups 
d’iniciació i un de perfeccionament. 
Aquesta temporada hem pogut estrenar les gan-
dules que teníem de l’any passat i que per mesures 
sanitàries no vam poder utilitzar. Hem comprovat 
el bon resultat del revestiment del vas de la piscina 
que ha representat un estalvi econòmic en mante-
niment (pintura i hores de brigada). El servei de bar 
ha funcionat de manera correcta tot i que hi ha la 
voluntat de millorar-ne les instal·lacions de cara la 
temporada vinent. 
Les despeses generades per les activitats d’estiu 
han estat de 21.662,28 € i els ingressos 20.866,43 € 
(2.890 € dels quals provenen d’una subvenció) , re-
sultant un dèficit de només 795,85 €; cosa que ens 
fa pensar que s’ha pogut donar un bon servei al po-
ble amb una despesa molt petita. 
Últimament, s’han fet els tancaments dels futurs 
vestidors a la part baixa de l’edifici que s’han fi-
nançat per mitjà d’una subvenció de la Diputació. 

Nous tancaments a la Piscina Municipal. Hivern 2021

MILLORES EN DIFERENTS PUNTS DEL POBLE

El mes de maig es va dur a terme l’adequació de 
la TRAVESSA del CARRER PUIG DE GRÚFOL als 
Arbres d’en Casals amb un nou asfaltat. També es 
van instal·lar balles de seguretat al PARC DE LA 
VIA VERDA a la sortida del poble i es van reposar 
els bancs de la FONT DE LA FONTANA que estaven 

en molt mal estat. D’altra banda, durant el mes de 
setembre es va drenar el riu Brugent a l’altura de 
la FONT DE LA TEULA rebaixant el sediment, per 
evitar que el nivell del riu anés tapant la font. 
Aquesta tardor, s’han col·locat pilones al CARRER 
ESPÍGOL. Aquest carrer és molt transitat i la veloci-
tat dels cotxes feia perillar la integritat dels usuaris 
i veïns en sortir de casa seva. 

INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE WIFI GRATUÏT

Gràcies a la iniciativa de WIFIEU, l’Ajuntament ha 
instal·lat punts de wifi gratuïts en diferents espais 
i equipaments públics del poble. Per accedir-hi no-
més cal cercar, a través del dispositiu mòbil, la xarxa 
wifi: WIFI4EU_SANT_FELIU_PALLEROLS i accedir 
al navegador. 
De moment, els punts on s’han instal·lat són els se-
güents: 
 - PISCINA MUNICIPAL
 - PLAÇA EL FIRAL 
 - SALA DE CA LES HERMANES
 - APARCAMENT DEL SOLER
 - ESTACIÓ
 - ZONA ESPORTIVA PARC MAS ROSTOLL 

MILLORES ENERGÈTIQUES. PER UN FUTUR 
MÉS SOSTENIBLE

PLAQUES SOLARS A LA COBERTA DE L’ESCOLA 
BRESSOL 
La instal·lació donarà subministrament a tres equi-
paments municipals: l’escola bressol - biblioteca, 
Ca les Hermanes i l’ajuntament. Està formada per 
52 mòduls de 400 Wp col·locats a les tres cobertes 
planes de l’edifici de l’escola bressol, que tenen un 
inversor trifàsic (de 17,5 kW) que transforma el cor-
rent continu dels mòduls a corrent altern. 
Funcionarà amb un sistema d’autoconsum que 
farà que l’energia excedent generada s’injecti a la 
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Informació municipal

xarxa elèctrica amb compensació econòmica en la 
factura mensual.
Quan l’actuació estigui acabada, tots els edificis 
municipals formaran part d’una unitat energètica 
que generarà 26.000 kWh d’electricitat renovable 
i evitarà l’emissió de 12,51 tn de CO2. I el més im-
portant: permetrà un estalvi directe estimat de 
3.537,44 €/any en les despeses municipals.
El cost de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques 
i els treballs d’interconnexió ha estat de 44.409,77 €, 
que s’han finançat el 100% a través de 2 subven-
cions: 15.000 € del Programa del Pla a l’Acció de la 
Diputació de Girona i la resta, mitjançant un Pla 
Únic d’obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). 

Plaques a la coberta de l’escola bressol

PUNT DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 
A partir d’aquest mes d’octubre, disposem al mu-
nicipi d’un punt de càrrega de vehicles elèctrics si-
tuat al carrer del Puig d’en Sala, davant del camp 
de futbol. Permet carregar dos vehicles alhora de 
manera gratuïta. La càrrega la pot fer qualsevol 
usuari que estigui registrat a l’App Electromaps.  
Per obtenir més informació:
www.electromaps.com/ca o a l’Ajuntament.
S’ha escollit aquesta ubicació perquè la instal·lació 
del camp de futbol disposa de 50 Kw, que garan-
teix potència suficient per al funcionament normal 
de les dependències esportives i la càrrega simul-
tània de dos vehicles. D’altra banda, aquest punt 
de càrrega es podrà alimentar amb la futura cober-
ta fotovoltaica de la pista esportiva. 

Punt de càrrega de vehicles elèctrics al c. Puig d’en Sala

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC
Aquest any 2021 s’han substituït 25 làmpades dels 
fanals amb llums tipus LED que suposarà un es-
talvi de 12.132 kW/h respecte a la situació actual. 
L’actuació, realitzada per la brigada municipal, ha 
representat una despesa de 6,025,80 € (4.414,66 € 
dels quals han estat subvencionats per la Diputa-
ció de Girona).

NOU MODEL DE RECOLLIDA SELECTIVA

El 2018 el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar 
el Programa de Gestió de Residus Municipals de la 
Garrotxa 2018-2023. En aquest programa es dema-
nava als ajuntaments que es posicionessin entre el 
model porta a porta o el de tancament controlat. 
L’anterior equip de govern de l’Ajuntament de Sant 
Feliu, en data 20/12/2018, va optar per seguir aquest 
segon model que és el que ara s’implementa. 
El 21 de setembre de 2021, els tècnics del Consorci 
SIGMA, promotor del nou model de recollida, van 
explicar la nova implantació en una reunió infor-
mativa a Ca les Hermanes, explicant que el canvi 
pretén estalviar en despeses de residus i afavorir la 
sostenibilitat mediambiental. 
A partir del mes d’octubre s’ha anat repartint el 
material personalitzat (full informatiu, targeta i co-
dis QR) per poder accedir als contenidors amb ac-
cés controlat. També s’han realitzat els canvis opor-
tuns que els usuaris han demanat: canvi d’àrea, de 
titular, d’adreça i altes noves. 
De moment, els nous contenidors han estat oberts 
en període de prova, per poder adaptar-los a les 
necessitats que han anat sorgint: algunes zones 
necessiten més contenidors grocs i blaus, alguns 
contenidors han presentat problemes d’obertura, 
sobraven contenidors verds i, en canvi, en faltaven 
de marrons en algunes zones de fora urbana... 
El dia 13 de desembre, acabat aquest període 
d’adaptació, es tanquen definitivament els conte-
nidors i només s’hi podrà accedir amb la targeta 
corresponent.
Des de l’Ajuntament volem fer una crida a tots els 
veïns que encara no han recollit la targeta per-
què ho facin com més aviat millor i evitar deixar 
la brossa fora dels contenidors. 
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NOVA UBICACIÓ DE LA DEIXALLERIA MÒBIL

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha adquirit una 
nova deixalleria mòbil, que va acompanyada en tot 
moment d’una persona amb la voluntat de pro-
moure una millor comunicació en la gestió dels re-
sidus i de suport en el bon ús de la instal·lació.
En el nostre municipi, aquesta nova deixalleria 
s’ubicarà a la plaça del Soler. De moment, ja hi ha es-
tat els mesos de juliol i octubre. Està previst que els 
dies 30 i 31 de desembre tornem a tenir aquest servei. 

Nova deixalleria mòbil a la Plaça del Soler

DEIXALLERIA MUNICIPAL ubicada a la sortida del 
poble en direcció Olot on es poden dur aquells resi-
dus que no es poden llençar en els contenidors del 
poble: materials electrònics, electrodomèstics vells, 
fustes, ferros, olis de cuina, piles, càpsules de cafè, 
restes de poda i forestals...
HORARI: 

DILLUNS 
DIMECRES
DIVENDRES

DIMARTS
DIJOUS 

DISSABTE

Tarda: de 15 a 18 h Matí: de 9 a 12 h Matí: 10 a 13 h

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS – CADA DIMECRES
Per tothom que es vulgui desfer de trastos vells: 
mobles, electrodomèstics... que no puguin trans-
portar-los fins a la Deixalleria Municipal, hi ha un 
servei de RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS, cada di-
mecres a primera hora del matí. Per tal de facilitar 
les tasques de recollida, s’han de deixar al costat de 
la zona de contenidors més propera i si no és pos-
sible, cal posar-se en contacte amb l’ajuntament. 

ACABADA LA FASE 2021 DE RESTAURACIÓ DEL 
CASTELL D’HOSTOLES

Aquest any s’ha realitzat una altra fase de restaura-
ció del Castell d’Hostoles que ha consistit en la ne-
teja i excavació arqueològica de la cisterna per tal 
de deixar vist el paviment original i permetre’n la 
visita; l’excavació arqueològica de l’estança situada 
més al nord-est del recinte sobirà, així com la res-
tauració i neteja de vegetació en els murs exteriors 
de la cisterna, i la reposició/consolidació puntual de 
carreus de pedra.

Vista de la cisterna després de l’actuació del 2021

CAMINS ESCOLARS 

Des que ha començat el curs escolar, la regido-
ria d’ensenyament i l’Escola Rocalba treballem 
conjuntament amb el projecte Camins Escolars, 
l’objectiu del qual és que nenes i nens del poble 
tinguin senyalitzats camins segurs per arribar a 
l’escola caminant i acostumar la població a una uti-
lització més sostenible dels vehicles.
Aquest projecte ha comportat un procés participa-
tiu a l’escola per idear les icones que marcaran els 
quatre recorreguts. Un cop escollits els dibuixos de 
les icones, els nen@s ajudaran la brigada a marcar 
els camins.

POLÍGON INDUSTRIAL AL PLA DE LLONGAFOLLIA

Fa dues dècades que s’intenta desenvolupar el 
pla de LLongafollia com a superfície industrial. 
Molt abans que s’iniciés la nostra legislatura, mol-
tes empreses ja s’havien interessat en aquests te-
rrenys, però el fet que la zona no tingués un projec-
te d’urbanització, dificultava molt la logística i feia 
que aquestes passessin de llarg. 
Des de l’actual Equip de Govern s’ha aconseguit 
que INCASÒL, que fa més de deu anys va comprar 
els terrenys, redacti el projecte d’urbanització. 

Vista del pla de Llongafollia- primavera de 2019
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GRUP MUNICIPAL
UNITS PER SANT FELIU-ERC AM
 
UN POBLE AMB VISIÓ ECO

La societat està prenent cada vega-
da més consciència ecològica. Re-
bem un munt d’inputs des de tots els 
àmbits, que ens conviden a ser més 
conscients del nostre entorn, de no-
saltres mateixos i del nostre plane-
ta. De la mateixa manera que a casa 

nostra estem aprenent i prenent decisions per viu-
re de forma més respectuosa i més curosa, també 
s’estan fent actuacions en l’àmbit municipal en 
aquest sentit.
En la nostra proposta electoral ja hi reflectíem 
aquest esperit. Vàrem adquirir el compromís de 
bonificar la implantació d’energies renovables 
i d’optimitzar la gestió dels espais verds amb re-
cursos sostenibles i eco-responsables. I seguint 
aquest compromís pel Grup UNITS, ja s’han pogut 
dut a terme diferents actuacions:
Plaques solars: que estan situades a sobre l’Escola 

Bressol i que abastiran d’energia renovable els edifi-
cis de la biblioteca, Ca Les Hermanes i l’ajuntament.

Punt de càrrega: situat en un punt estratègic del 
municipi, facilitant la càrrega de vehicles a aquells 
vilatans que ja han apostat pel canvi.

Alimentació en els menús escolars: aprofitant la 
plataforma que ens ofereix el Consell Comarcal, se-
guint l’exemple de la immensa majoria dels muni-
cipis de La Garrotxa, i amb el compromís del nou 
equip de cuina de l’escola, es busca una alimenta-
ció més sana, ecològica, variada i de proximitat.

Gestió dels Espais Protegits del riu Brugent: tot 
i que la regulació dels accessos ha portat controvèr-
sia, el resultat ha estat molt bo. Les tasques dels edu-
cadors ambientals han permès que es conegui mi-
llor l’entorn i, per tant, se’l respecti i se’n tingui cura. 

Canvi de sistema de recollida d’escombraries: 
seguint l’exemple i els resultats que està donant a 
tots els municipis de la comarca adherits en aquest 
sistema, veiem que el canvi està encaminat a què 
tots siguem més curosos en la gestió dels residus 
que generem des de casa. Petits esforços que su-
mats, tenen molta força. 

Informació municipal

Les empreses interessades, per tant, podran nego-
ciar amb INCASÒL la compra de terrenys i tindran 
via lliure per construir-hi a curt termini. Ara bé, 
INCASÒL el que no vol és deixar grans zones urba-
nitzades esperant que vinguin les empreses.
Sembla que aquesta demanda històrica per al mu-
nicipi i la comarca, es podrà fer realitat ara que la 
Generalitat ha inclòs en els pressupostos del 2022 
la inversió d’1,36 milions d’euros destinats al desen-
volupament del polígon. 

 

PROJECTE D’AIGUA A SANT ISCLE

Aquest projecte forma part de l’estratègia a llarg 
termini d’aquest consistori de potenciar no només 
el nucli urbà, sinó també l’entorn de què disposem 
com a gran actiu, fixant així la pagesia i ampliant 
també la resiliència del que considerem l’economia 
verda i sostenible del nostre futur. 
Abans de començar a tirar endavant el projecte, es 
va revisar el pla director de l’aigua de Sant Feliu de 
Pallerols i es va decidir que en comptes de tenir pre-
sent només el nucli urbà s’havia de comptar amb 
tot el terme municipal, començant per Sant Iscle 
que és la zona més desfavorable geològicament. Treballs de la II fase aigua a Sant Iscle. Octubre de 2021

Des de finals d’estiu, s’està duent ja a terme la se-
gona fase de la portada d’aigua. L’obra està sub-
vencionada en un 90% aproximadament, entre 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Diputació 
de Girona i els veïns de Sant Iscle, amb la taxa de 
connexió, pagaran una part del 10% restant. El 
pressupost total de la primera i segona fase puja al 
voltant d’uns 300.000 €. Els números estan encara 
per tancar, donat que s’està executant l’obra.  
L’aposta per fer l’obra necessària en fases sostenibles 
econòmicament i a un cost recuperable a curt ter-
mini, tant pel consistori com pels veïns, pensem que 
serà la forma que es pugui avançar paral·lelament 
amb altres projectes necessaris al municipi. 

Grups municipals
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GRUP MUNICIPAL JUNTS per 
CATALUNYA – Sant Feliu de Pallerols
 
MOLTA FAÇANA, POQUES INVERSIONS I 
AUGMENT DEL DEUTE

Ara que estem a més de la meitat de 
la legislatura és bon moment per fer 
balanç del camí que ha seguit l’equip 
de govern municipal fins el dia d’avui. 
Sobre les inversions: 
Des del grup de Junts tenim clar que 
s’havien d’haver acabat uns projectes 

que ja estaven molt avançats, alguns amb finança-
ment i tot. 

- Estem parlant que en aquests moments ja 
s’haurien iniciat les obres del local-museu de 
la faràndula (s’ha renunciat a una subvenció de 
100.000 € i la possibilitat d’una altra de 200.000 €, 
ens ho pagaven pràcticament tot). 
- S’hauria acabat la primera fase del camí de la 
Salut, camí de Coll d’Uria (s’ha renunciat a una 
subvenció de 50.000 €). 
- S’haurien fet els vestidors de la piscina (hi ha 
hagut una subvenció de 30.000 € que s’ha uti-
litzat per tornar a impermeabilitzar la piscina 
quan això només era un problema estètic).
- Ara s’estaria iniciant la primera fase del local per 
activitats/gimnàs a la piscina (s’acaba de perdre 
una subvenció per no iniciar les obres a temps). 
- Estaríem fent, també, les obres per l’adequació 
de barreres arquitectòniques i embelliment 
del Pont de l’entrada (estava molt avançat en 
la legislatura passada i amb la subvenció corres-
ponent concedida, no entenem per què encara 
no s’està executant l’obra). 

Viles Florides ha premiat el nostre municipi per la 
millora en la gestió de la jardineria; Sèlvans ha or-
ganitzat el II Fòrum, amb participants internacio-
nals que també han intervingut en la Cimera pel 
Clima a Glasgow, i d’altres projectes en els quals 
s’està treballant.
I aquestes són les actuacions en l’àmbit municipal, cal 
sumar-hi les que esteu fent els vilatans, que dia a dia 
van creixent i ajudant a construir un poble més ECO.
Els membres d’UNITS estem orgullosos, però cal 
continuar sempre sumant amb l’esforç de tothom, 
ja que l’entorn és de tots i per a tots, pensant so-
bretot en les futures generacions que recolliran el 
nostre relleu, fem-ho possible!
#Aire nou, poble viu!

Units per Sant Feliu-ERC AM

Tots aquests projectes esmentats, AVUI serien una 
realitat.
Sap greu que el poble de Sant Feliu hagi perdut 
aquestes oportunitats per la senzilla raó que eren 
projectes d’un altre equip de govern. 
I, el realment preocupant, és que aquesta manca 
d’inversions va acompanyada d’un augment de 
l’endeutament, quan hauria de ser just a la inversa. 
Estan gastant molts diners en el dia a dia per donar 
una imatge, molta despesa en VOLER QUEDAR BÉ 
i per donar una estampa per tapar els dèficits que 
realment hi ha. 
A més, s’han destinat diners públics per aconten-
tar peticions particulars, s’han sobre finançat acti-
vitats que no són d’entitats legalment constituïdes, 
ha augmentat moltíssim la partida de jardineria 
(tot i que últimament es nota una certa deixadesa, 
sobretot a l’estació)… , i el que és pitjor, cada vega-
da subcontracten més serveis externs per feines 
que abans es feien des del personal o els mateixos 
regidors de l’Ajuntament: portar la comptabilitat 
municipal, gestionar el menjador escolar, portar 
les xarxes socials, fer cartells informatius, fer vídeos 
informatius de l’equip de govern, contractar equips 
de so (quan ja en tenim),… etc.
És cert que externalitzar serveis fa que es tingui 
menys feina i mals de cap, però també és cert que 
comporta molts més costos i menys control i un 
poble petit disposa del que disposa. Tot i fer menys 
feina (perquè part d’ella s’externalitza) ha augmen-
tat també moltíssim la partida de personal… i tot 
per imatge i QUEDAR BÉ.
Una bona gestió del poble no es basa a gastar 
diners per peticions particulars, o en projectes 
efímers que la finalitat última no sigui tota la po-
blació, .... sinó mirar d’invertir el que es disposa el 
màxim de bé perquè se’n pugui beneficiar com 
més població millor. 
En definitiva, es tracta de saber administrar els re-
cursos de què es disposa. No sempre es pot que-
dar bé. Governar és això. En aquests més de dos 
anys que estan al capdavant del govern municipal 
han demostrat no ser bons gestors. 
Per acabar, felicitem el regidor de Junts per Sant 
Feliu NIL PORT BOSCH pel reconeixement als 
premis 100% emprenedors: pel jove empresari 
garrotxí amb una trajectòria més destacada. Pre-
mi ben merescut pel bon fer, la il·lusió i les ganes 
de treballar que el caracteritzen. 
També desitjar a tota la població de Sant Feliu de 
Pallerols, unes BONES FESTES DE NADAL I UN MI-
LLOR ANY 2022. 
Estem a la vostra disposició per qualsevol aclari-
ment, consulta o petició. 

JUNTS PER SANT FELIU
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ACTES CULTURALS
A LA CAPELLA DEL ROSER

Sant Feliu compta amb un nou espai de serveis per 
al poble: la Capella del Roser. El 18 de juny de 2021 
s’hi va fer la presentació del número 27 de la revista 
“Les Garrotxes”, dedicat a l’estiueig. Tant els convi-
dats a l’acte com el públic assistent van manifestar 
satisfacció davant les possibilitats que pot oferir el 
lloc, remarcant el fet especial que comporta que si-
gui un espai compartit amb els Gegants, Cavallets 
i Mulassa que, provisionalment, estan emplaçats 
al Roser; potser una manera de tornar al lloc dels 
seus orígens. 

Presentació del n. 27 de “Les Garrotxes”- juny de 2021

Del 20 d’agost al 5 de setembre, la Capella va acollir 
l’exposició de dibuixos de la santfeliuenca Glòria 

Colomer Rodà. Uns noran-
ta dibuixos fets en temps 
de confinament. La Glòria 
ha trobat en la il·lustració 
la manera d’expressar els 
seus sentiments i ha do-
nat vida a un personat-
ge, la Julieta, que és la 
protagonista de les seves 
publicacions i també la 
dels dibuixos d’aquesta 
exposició. A través de la 
Julieta, la Glòria recull un 
seguit de situacions vis-
cudes des de l’inici del 

confinament, aquell fatídic mes de març 
de 2020 fins que es posa la segona vacuna. 
El personatge arrenca el 2014 amb el primer llibret 
titulat Julieta,... la meva flor i continua un any des-
prés amb Julieta, la vida amb bicicleta. El 2019, 
per encàrrec de la parròquia i en concret de mos-
sèn Jesús, apareix  La Julieta puja a la Salut; un 
conte breu que explica amb il·lustracions bocins 

Activitats i notícies

d’història de la Salut: la muntanya, la troballa de la 
verge, els bandolers, les bruixes i les roques encan-
tades. 

Presentació de l’exposició de Glòria Colomer a la Capella del Ro-
ser – 20 d’agost de 2021

En el moment de tancar l’edició de l’Hostolenc, hi ha 
programada una exposició per commemorar el 25 
de novembre- Dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones de l’Institut Català 
de les Dones que vol ser un recorregut a través del 
treball de 10 dones 
fotoperiodistes i la 
seva visió personal 
de les violències 
que pateixen mol-
tes dones d’aquí, 
d’allà i d’arreu. 

LA FLAMA DEL CANIGÓ,
FESTA DELS PAÏSOS CATALANS
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28 de juny- Aquest any la commemoració del dia 
Internacional de l’Orgull LGTBIQ+ va comptar amb 
un seguit d’accions organitzades des del Grup de 
Dones i l’Ajuntament de Sant Feliu. Es va pintar un 
dels bancs de l’Estació amb els colors del col·lectiu, 
es va editar un vídeo participatiu sota el lema: Per-
què l’amor no té gènere; i el dilluns 28 de juny, es va 
llegir el manifest del Consell Nacional al Firal. 

UN ESTIU PER LA MAINADA I 
ELS/LES JOVES DE SANT FELIU 
DE PALLEROLS

Un any més infants del poble han gaudit del ca-
sal d’estiu que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu 
durant els mesos de juliol i agost gestionat des de 
l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal, a través de 
l’empresa Quiràlia. 

Al llarg de l’estiu els 
nens i nenes de 3 a 13 
anys han estat acom-
panyats d’un divertit i 
simpàtic personatge 
un xic desorientat, en 
Rò-ViD! Un robot, ple 
de vida amb cervell 
i cor. Un robot que 

pensava i s’emocionava, quelcom imprescindible 
en aquests temps. Durant el casal han acompan-
yat en Rò-ViD a reprogramar-se. Així doncs, durant 
les diverses setmanes de casal en Rò-ViD els ha 
acompanyat per un munt d’aventures, experièn-
cies i vivències per aprendre coses noves relaciona-
des amb les emocions, la ciència, l’entorn proper, 
les relacions humanes, l’activitat física i esportiva, la 
capacitat de decidir, etc. 
La implicació de l’equip de 
monitors/es han fet possible 
que els nens del casal s’ho 
hagin passat d’allò més bé, 
tot i això val a dir que la sise-
na onada de la COVID-19 no 
ens ha deixat gaire tranquils 

i també ha estat present dins del 
casal d’estiu, havent de confinar 
a un grup de nens i nenes durant 
uns dies. Tot i això, 77 infants i jo-
ves del municipi han pogut gau-
dir de l’estiu acompanyats dels 
seus amics i amigues i fent activi-
tats molt diverses i ben divertides.   

Pel que fa als nois i noies de la Brigada jove, també 
han pogut gaudir d’un estiu molt enriquit i carregat 
d’aprenentatges, ja que han realitzat moltes altres 
tasques pel poble i activitats grupals. Per destacar-
ne algunes podríem dir que han fet tasques de su-

El dimecres 23 de juny pels volts de les 9 del ves-
pre, seguint la tradició de la nit més llarga de l’any, 
un grup de voluntaris del poble va portar la FLAMA 
DEL CANIGÓ al Firal de Sant Feliu on l’esperaven 
amb fanalets. 
La Flama del Canigó es renova al cim d’aquesta 
muntanya del Pirineu català i centenars de volun-
taris la distribueixen arreu dels Països Catalans se-
guint diverses rutes per tal d’encendre les fogueres 
de la Nit de Sant Joan. Així comença la celebració 
d’una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu 
que és també un símbol de germanor entre els te-
rritoris de parla catalana.

DIA INTERNACIONAL
DE L’ORGULL LGTBIQ+

Juny 2021- Banc de l’Estació pintat amb els colors del col·lectiu 
LGTBIQ+.
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port i manteniment 
a la llar d’infants, han 
repartit programes 
d’activitats d’estiu i 
avisos informatius, 
han fet diverses 
tasques de mante-
niment: pintar, ne-
tejar, endreçar dife-

rents serveis i espais públics com la piscina, parcs, 
l’escola municipal... entre moltes altres.

Entre feina i feina, els/les 
18 brigadistes també han 
tingut temps d’anar a la 
piscina, fer un taller de 
gestió emocional a través 
de la música, fer algun joc 
per conèixer-se millor, fer 
una bona pinya i partici-
par en l’activitat comarcal 
#CleanGarrotxa. Perquè 
participar en les brigades 
joves del poble és molt 

més que fer tasques, és participar i implicar-se amb 
el poble, adquirir un compromís amb el projecte, 
els companys i l’entorn; aprendre valors i compe-
tències que, de ben segur, els seran útils en el futur. 
El bon funcionament 
d’aquest projecte és 
gràcies a la dedicació 
i suport dels respon-
sables de cada servei 
que s’impliquen any 
rere any. Per això els 
agraïm la seva dispo-
sició i els animem a 
continuar col·laborant per millorar-lo, i també ani-
mem a tots els joves que han participat en les bri-
gades a continuar participant de les activitats de 
Sant Feliu.

Per últim, i no 
menys important, 
el grup de joves 
brigadistes han 
començat a do-
nar forma al tan 
esperat espai jove 
que en breus en-

tra en funcionament.
L’espai jove és un projecte que venim treballant 
des d’abans de la Covid-19, arrel de l’elaboració del 
Pla local de Joventut 2020-2024 i que ara aquesta 
tardor se li ha acabat de donar forma a la tasca ini-
ciada per les brigades joves de 2020 i 2021. 
Un grup impulsor de joves s’ha reunit periòdi-
cament durant aquesta tardor per tal de definir, 
crear i dissenyar el funcionament i la normativa 
d’aquest espai autogestionat per tal que esdevin-

gui un projecte engrescador, un projecte de poble 
i un espai cohesionador i de vincle pels joves de 
diverses edats, col·lectius i procedències. En defi-
nitiva, un espai que pretén ser el punt de trobada 
de les persones joves de Sant Feliu de Pallerols 
de 15 a 29 anys i un eix vertebrador d’iniciatives, 
propostes i dinàmiques creades pels propis joves 
de Sant Feliu de diferents àmbits, perquè ser jove 
també vol dir donar-los la veu per crear, per parti-
cipar i per fer poble. 

Marta Vila
Tècnica de joventut

FESTA PETITA I 83è HOMENATGE 
A LA GENT GRAN

Diumenge, 1 d’agost- Després d’un any de parènte-
si obligat per la pandèmia, es va poder celebrar la 
Festa Petita tot i que adaptada a les mesures sani-
tàries vigents: sense desfilada dels homenatjats ni 
l’habitual dinar de germanor. El que sí que es va dur 
a terme va ser l’Ofici Solemne, que aquest any va 
comptar amb la presència de Mons. Francesc Par-
do i Artigas, bisbe de Girona. L’Acte d’Homenatge a 
la Gent Gran va estar acompanyat d’un petit con-
cert a l’església ofert per la Coral Retorn Planenc. 
A la tarda, els Gegants, Cavallets petits i Mulassa 
van tornar al Firal on van ballar aplaudits pel públic 
que va poder gaudir–ne amb molta il·lusió.

Cavallets petits. 1 d’agost de 2021 
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UN ESTIU PER CONÈIXER 
L’ENTORN: MATINALS 
NATURALISTES I RUTES GUIADES
 
Organitzat per la regidoria de Medi ambient de 
l’Ajuntament i l’Esbart de la Vall d’Hostoles amb el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i 
la Institució Catalana d’Història Natural, al llarg de 
l’estiu s’han fet un total de 6 sortides matinals natu-
ralistes amb l’objectiu de donar a conèixer l’entorn 
natural del nostre municipi. Totes han estat molt 
ben acollides, amb molt bona participació tant de 
santfeliuencs com de “bernejants” - per utilitzar un 
terme molt propi de Sant Feliu -.  
5 de juny - La història geològica del riu Brugent. 
Colades de lava i travertins. A càrrec de Llorenç Pla-
nagumà (Centre per a la sostenibilitat i delegació 
de la Garrotxa de la ICHN).
12 de juny- Les orquídies de Sant Feliu a càrrec Xa-
vier Béjar.
20 de juny - Les aus nidificants de Sant Feliu de 
Pallerols a càrrec de Fran Trabalon de la delegació 
de la Garrotxa de la ICHN.
4 de juliol - Matinal forestal al Torrent Saverneda. 
Els serveis ecosistèmics del bosc a càrrec de Sèlvans.
7 d’agost - Arbres singulars de Sant Feliu de Pa-
llerols a càrrec de Miquel Amargant i Ramon Cros. 
4 de setembre - Sortida matinal pel Riu Brugent a 
càrrec d’Andreu Salvat i Xavier Oliver.

Sortida Arbres singulars de Sant Feliu. Sureres de la Torra

Dintre les matinals naturalistes, la que ha tin-
gut més continuïtat ha estat la d’observació de 
libèl·lules. Des del mes de juliol del 2020, just quan 
es van aixecar les restriccions més severes de la 
pandèmia, un grup de persones del poble i d’altres 
que hi tenen lligam, vam iniciar un seguit de sor-
tides matinals per descobrir l’apassionant món de 
les libèl·lules i espiadimonis, coneguts amb el nom 
científic d’odonats. Aquests insectes tenen una 
capacitat d’atracció tan gran que han fet que ens 
constituíssim en un grup d’estudi i reprenguéssim 

la feina feta durant el 2020 al llarg de tot l’estiu del 
2021. Així doncs, entre juny i agost s’han projectat 
un seguit de sortides sota el mestratge incansa-
ble de Xavier Oliver, i amb la participació de Mike 
Lockwood i Josep Garcia-Moreno d’Oxygastra, per 
confeccionar el llibre LIBÈL·LULES DE SANT FELIU 
DE PALLEROLS que veurà la llum ben aviat.

Sortida juliol Sortida agost 

D’altra banda, i també al llarg dels mesos d’estiu, 
l’Ajuntament ha organitzat 3 rutes guiades a càrrec 
de Nani Armengou, guia col·laborador del PNZVG, 
per conèixer l’entorn: 
11 de juliol i 15 d’agost – Ruta guiada a l’itinerari 22 
per conèixer el vulcanisme de la vall, la pedrera del 
Sesquer, el forn de calç i la gredera de Sant Marc.
25 de juliol i 22 d’agost- Els molins del poble per 
descobrir la importància del riu i dels molins, en 
concret el de la Conqueta i per resseguir el nucli 
antic de Sant Feliu.
8 d’agost – El Castell d’Hostoles per donar a conèi-
xer les darreres actuacions arqueològiques fetes al 
castell. 

Sortida dels Molins. Molí de la Conqueta

Conèixer el que ens envolta ens fa conscients del 
valor que té i la importància de protegir-lo!

Sortida Aus nidificants de Sant Feliu 
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PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 18+1 
UN JOVENT QUE CAMINA
 
El dijous 26 d’agost es va projectar a Ca les Herma-
nes el documental 18+1. UN JOVENT QUE CAMINA 
sobre el procés migratori de menors no acompan-
yats a Catalunya, amb l’engrescadora presentació 
del fotoperiodista olotí Martí Albesa, que és també 
coautor del documental i membre de l’Agència Ta-
laia. Després de la projecció, vam poder escoltar les 
experiències d’alguns dels joves que estan o havien 
estat acollits al SPE Mas Coll de Dalt. En acabar, van 
oferir als presents un piscolabis que ells mateixos 
havien preparat. 

Projecció del documental 18+1 a la sala de Ca les Hermanes – 26 
d’agost de 2021

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

L’11 de setembre, amb registre de participants 
i sense el tradicional esmorzar a la font de Can Mu-
sic, es va fer la pujada al Castell d’Hostoles des de 
Sant Feliu i Les Planes per canviar la senyera. Hi va 
haver parlaments dels alcaldes dels dos municipis 
i cant d’Els Segadors. 

APLEC DE LA SALUT
21 DE SETEMBRE
 
Com cada any, hem pujat la imatge de la Verge de 
la Salut al santuari.
“Som molts? Som pocs? Molts més que no ens 
sembla! Penseu-hi bé. A cadascú ens acompanya 
un amic, un veí, un familiar, una persona apreciada, 
un company estimat pendent, potser, d’un diag-
nòstic que desassossega, o patint una malaltia que 
aclapara. La pandèmia atenuada persisteix; el virus 
encara fibla! (...) Som caminants, som romeus. En-
cara que no duguem cap ciri encès, mantinguem 
viva la flama”.

II FÒRUM SÈLVANS
A SANT FELIU DE PALLEROLS

Impuls d’un instrument econòmic per a la preser-
vació i valorització d’una xarxa catalana i medi-
terrània de boscos gestionats a dinàmica natural 
El divendres 15 d’octubre de 2021, Sant Feliu de 
Pallerols ha acollit el II FÒRUM SÈLVANS, amb 
l’objectiu d’impulsar un instrument econòmic 
d’envergadura per compensar a la propietat fores-
tal el fet de gestionar certs sectors de bosc de les 
seves finques a lliure evolució natural. 
L’acte, organitzat per SÈLVANS i l’Ajuntament de 
Sant Feliu, ha estat clau per seguir avançant i fer 
realitat al més aviat possible la conformació a Ca-
talunya d’una xarxa de boscos singulars, madurs 
i gestionats a dinàmica natural, ja com a mandat 
normatiu i estratègic vigent, i que SÈLVANS plante-
ja que abasti un primer 5% de la superfície arbrada 
de Catalunya per a l’any 2030.
L’acte va aplegar presencialment al voltant de 90 
persones d’àmbits molt diversos, entre d’altres: 45 
propietats forestals, 12 empreses, fins a una trente-
na d’ens locals i comarcals, a més d’una destacada 
representació del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Ca-
talunya i de la Diputació de Girona, institucions a 
qui les entitats organitzadores agraeixen el suport 
rebut. 
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La principal conclusió de l’acte va ser que la pro-
pietat forestal palesa de manera contundent que 
l’única fórmula vàlida per implementar l’esmentada 
xarxa és comptar amb aquest instrument econò-
mic. També, que el seu desplegament s’ha de dur 
a terme aglutinant l’experiència i l’equip tècnic de 
Sèlvans, donat el gran respecte que la propietat fo-
restal considera que l’entitat demostra envers els 
seus interessos; treballant sempre propostes realis-
tes i d’acord amb el territori i els actors locals que 
l’integren, i afavorint una reinversió d’aquests pa-
gaments per a la consecució d’un mosaic forestal 
divers, plurifuncional, resilient, viu i dinamitzador 
del medi rural.

L’acte es pot visualitzar al canal de Youtube de 
SÈLVANS:       https://youtu.be/Dq9Xw8YCSjQ 

SORTIDA A LES ROQUES 
ENCANTADES I AL BOLET DE LA 
TOIA

Amb la ruta del 3 d’octubre es va poder gaudir de 
dues de les estructures rocoses més impressio-
nants dels voltants del nostre poble, les Roques 
Encantades i el Bolet de la Toia.

Participants de la sortida sota el Bolet de la Toia

25N DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES

Acte 25N al Firal

Organitzat per l’Ajuntament i el Grup de Dones de 
Sant Feliu i subvencionat pel “Pacto de Estado contra 
la violència de género”, es va celebrar un acte reivindi-
catiu amb la lectura d’un manifest, encesa d’espelmes i 
música a càrrec de Música per la Llibertat de Sant Feliu 
amb la participació extraordinària d’Eduard Canimas.

“AL TRAITER, PEL SEU RIU DE LAVA”
5A MARXA PER LA FRÀTER

Amb un cert atreviment, la Fràter ens va demanar 
que tornéssim a organitzar la Marxa quan encara 
les restriccions per la COVID eren considerables. 
I és que són gairebé dos els anys que han passat 
des de l’inici de la pandèmia. Un temps difícil, espe-
cialment, per les persones més vulnerables. Fidel al 
seu esperit, la Fràter ha vetllat per la seva gran famí-
lia amb trobades virtuals i una xarxa de contactes 
perquè ningú no es trobi sol. Aquest matí de 7 de 
novembre hi tornaven a ser. Les cares rialleres ens 
deien que, superada la prova, seguien endavant. El 
pati de la rectoria s’ha omplert de gent de totes les 
edats, contents de participar de nou en la marxa a 
favor del projecte que ja té un nom: “Fràter In”. Ca-
res conegudes i, sobretot, cares noves. Senyal que, 
amb perseverança, la notícia es va escampant. Tots 
plegats, 202 participants.

Fotografia: Joan Roura

Hem pujat per la carretera de Sta. Pau, que mar-
ca, sovint, l’alçada a la qual va arribar la lava que fa 
40 mil anys va sortir del Traiter. Al cràter inferior s’hi 
estava molt bé pel sol, per l’entorn i pel bon am-
bient. Poca pressa per iniciar el camí de tornada 
que, primer, s’enfilava cap al cràter superior i, des-
prés, baixava per la llarga carena que s’acaba al 
Puig Sa Creu. Entremig, molts han fet la descober-
ta d’un turó de mida insignificant, però significatiu 
en la nostra història: el puig dels Tres Rectors, on 
conflueixen les tres parròquies del municipi.
Contents tots, esperem retrobar-nos l’any que ve 
en aquesta festa solidària.

La comissió organitzadora
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NIL PORT BOSCH GUARDONAT

En l’acte de lliurament de la 8a edició dels Premis 
100% Emprenedors, que es va fer a la Sala Torín d’Olot 
el divendres 29 d’octubre de 2021, L’Associació de Jo-
ves Empresaris de la Garrotxa va concedir el Premi 
Jove Empresari al ramader de Sant Feliu NIL PORT 
BOSCH que amb només 22 anys dirigeix la Granja la 
Fàbrega. El guardó destaca el seu impuls i contribu-
ció a mantenir viva aquesta explotació agrària. 
Felicitats, Nil, i ànims per continuar endavant amb 
aquest projecte! 

QUIMA CASAS: 160 MARATONS

Una vegada més Quima Casas ha aconseguit un 
nou objectiu: arribar a les 160 maratons. Amb 70 
anys a l’esquena, va participar en la Zurich Marató 
de Barcelona el 7 de novembre passat i va arribar 
a meta amb un temps de 5 h 4’ 44’’. Ben segur que 
durant tot el recorregut pels carrers de Barcelona 
va tenir present tot un llarg historial d’èxits i vivèn-
cies que es remunten a l’any 1979.
Però aquesta vegada no va córrer sola: els també 
santfeliuencs Adrià i Dani Duran la varen acom-
panyar des de l’inici fins al final dels 42 km i 195 m 
portant la samarreta del Club Atletisme Olot- Terra 
de Volcans.
Moltes felicitats a tots tres, pescallunes!

La Quima acompanyada pels germans Duran a la Zurich Ma-
rató de Barcelona 2021

Activitats i notícies

APLEC DE SANTA CECÍLIA

El diumenge 28 de novembre es va celebrar el tra-
dicional Aplec de Santa Cecília. Com és habitual el 
fred es va fer present, però el dia va acompanyar 
fent que hi hagués molta participació, tant a l’hora 
de l’esmorzar com a l’hora del concert de “Combo” 
de l’Escola de música de Sant Feliu de Palle-
rols i d’Amer. En acabar, es va celebrar missa a la 
capella.

MATILDE PASCAL S’HA JUBILAT

Aquest setembre, després de 25 anys de cuinera al 
menjador escolar de l’Escola Rocalba, la Mati s’ha 
jubilat. Ha alimentat moltes generacions de nens 
i nenes del poble amb unes menges que de ben 
segur es trobaran a faltar. Però la Mati, a part de 
bona cuinera, ha estat una persona excel·lent, ge-
nerosa i de bon fer.

Des d’aquí et desitgem molta sort i salut en aques-
ta nova etapa vital.

Acte de reconeixement a l’ajuntament -28 de setembre de 2021

Aplec de Santa Cecília 2021



43

FESTIVAL PESCA L’ESTIU 2021

JOCS L’ANIMALADA – 

COMPANYIA KATAKRAC

Dissabte 3 de juliol – plaça El Firal 

Abans d’arribar a la instal·lació de Katakrak ja em 

semblava lloable l’objectiu d’aquesta compan-

yia: donar una vida nova als materials de rebuig i 

convertir-los en jocs o escultures. Volia mostrar als 

meus fills les possibilitats infinites del reciclatge si 

injectes creativitat a qualsevol objecte. El que mai 

em vaig imaginar és que jo mateixa em diverti-

ria tant jugant i que veuria a tants adults concen-

trats en tasques lúdiques, com intentar donar-li 

un plàtan a un mico mecànic o regar flors amb la 

trompa d’un elefant.

El públic més jove, amb la seva habitual plasticitat 

mental, ràpidament trobava el truc de cada animal 

i jugava sense cap idea preconcebuda, gaudint 

i experimentant directament amb l’objecte. En 

canvi nosaltres els adults ... bé, és una altra història: 

entre els nostres hàbits competitius i pensar que 

ja ho sabem tot, ens costava una mica més experi-

mentar lliurement i somriure en l’intent. Va ser un 

encant veure com aquests animals de ferro i feme-

lles ajudaven mínimament a desmuntar aquests 

hàbits adults, que de vegades ens fan tan rígids i 

pesats. Sens dubte la instal·lació de l’Animalada va 

ser un èxit per a totes les edats.

Gràcies, Katakrac! 

Catalina Romero

BIG MAMA MONTSE
AND SISTER MARION

Divendres 9 de juliol – plaça de l’Església
Escric en calent. Acabo d’escoltar la Big Mama 

molt ben acompanyada als teclats per Sister 

Marion, a la Plaça de d’Església del nostre po-

ble; aquest cop a casa! Caram!!!

M’agrada el blues. Ella, elles són blues. Han 

desfilat per les nostres orelles un seguit de 

clàssics i algun tema propi, molt ben execu-

tats i ha ressorgit el miracle de la Big Mama. 

Sap transmetre el sentiment del blues, donar-

lo, fer-lo sentir. Jo que era darrere de tot, ho 

notava al públic expectant, que ha acabat 

movent peus i cames i que hauria ballat si les 

condicions sanitàries ho haguessin permès. 

L’entrega ha estat mútua. Quins teclats! Qui-

na veu! Quins temes!
Diria que aquesta humitat típica de casa, de 

les nits de juliol s’ha convertit en un núvol 

musical que ha sufocat la possible fumera del 

volcà Sant Marc.Joan Claparols
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FESTIVAL PESCA L’ESTIU 2021

THE INCREDIBLE BOX
DE LA CIA LA TAL 
Dissabte 17 de juliol – Parc de Mas Rostoll

Un espectacle que no et deixa indiferent i amb 

un humor molt valent i sincer, tant la posada en 

escena com la música una delícia, tres actors 

molt autèntics i talentosos, que ens van trans-

portar a tres escenaris artístics diferents d’una 

manera molt original.

Genial per tota la família i que literalment fa plo-

rar de riure!

Bet Serres

HAVANERES AMB EL GRUP PEIX FREGIT 
Divendres 23 de juliol – plaça El Firal

I vet aquí que una, que no en té ni idea de les havaneres, està intentant descriure com va anar el divendres 23 de juliol a la Plaça el Firal.Portàvem dos dies amb una calor espanto-sa, d’aquella que no aguantes enlloc. I com era d’esperar, la gent va sortir a gaudir de la fresque-ta del vespre. Hi havia força gent, sobretot de l’edat de la saviesa, que veies com arrencaven en sentir les cançons més populars... I se les sabien senceres, les lletres! Perquè el grup, “Peix Fregit”, format per tres músics - dos d’ells amb una veu magnífica- els feien cantar amb una facilitat que feia goig. I el públic estava entregat a la vetllada assossegada, amable, fresca i amb ritme. El grup, tal com encetaven una cançó, ens donaven les explicacions necessàries per saber-ne la història, situant-les en l’època en què es van compondre i mostrant alguna particularitat del seu creador.I fins i tot haig de dir que mainada i adoles-cents que es trobaven al Firal, bé a la zona on l’Ajuntament havia habilitat les cadires per al pú-blic, o bé els que estaven a la zona de les taules de l’Esbart sopant o fent un toc, escoltaven de fons aquestes cançons populars, tristes molts cops, d’amor i desamor, en l’ambient de tot l’espai. I no semblava pas que els molestés, ans al con-trari: s’estaven familiaritzant amb unes melodies que formen part de la nostra idiosincràsia.
Patrícia José
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NI CAP NI PEUS –
CIA CIRC VERMUT 
Dissabte, 7 d’agost - plaça del Soler

Ens ho hem passat molt i molt bé. De fet no sé qui 

ha gaudit més, els meus dos nens de set anys, que 

són bessons, o el seu pare. El més curiós és que a un 

d’ells no li agrada el teatre, ni el circ... i mai l’havia vist 

riure tant. El Jordi i el David són capaços de domar 

un armari, convertir-lo en el “Relámpago” i fer mala-

bars i acrobàcies impossibles dins del seu especta-

cle ple d’imaginació i alegria.

Mario Crespo

MADAMME MUSTASH 
Divendres 13 d’agost - plaça de l’EsglésiaNit calorosa d’estiu. Cançons que parlen del 

cor, la ment i els pensaments. Madamme 

Mustash (pseudònim d’Anna Gratacós) veu 

i guitarra, acompanyada per quatre músics, 

ha interpretat peces incloses dins els seus 

dos treballs discogràfics: “Batecs” i “Neu-

rones”. Un concert intimista a la plaça de 

l’església. 

Laura Masdeu

NÀUFRAGS
CIA. LA INDUSTRIAL TEATRERA Dissabte 21 d’agost– plaça del SolerVa ser un espectacle en què vam gaudir petits i grans. Des del primer moment es va crear una complicitat especial i els dos nàufrags ens van en-cisar des d’una atmosfera màgica i una sensibilitat especial, connectant en cada moment , aprofitant cada instant... I sobretot, ens van ajudar a recordar que NO ESTEM SOLS, missatge important en els temps que corren. 

Un plaer,

Pilar Vallmitjana i Aritz
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Biblioteca

El tema COVID-19 sembla que es va alleugerint de 
tal manera que l’aforament a les biblioteques ja pot 
ser del 100%. Que bé!
Per això, l’Escola Rocalba ja 
ha tornat a organitzar les vi-
sites a la biblioteca. Aquest 
primer trimestre del curs es-
colar, tots els nens i nenes de 
la nostra escola ja han vin-

gut dues vegades a gaudir-ne. 
Han conegut de prop la quanti-
tat de material de què disposen 
per aprendre i per passar-s’ho 
bé llegint tantes històries que... 
no s’acaben mai! 

I també l’Escola Bressol. 
Val la pena aprofitar i ser-
vir-se d’aquest espai tan 
agradable que tenim els 
santfeliuencs!

LES ACTIVITATS:

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
DE POESIES “FANTASIANT” 
de Montse Bastons Garcia 
de la mà de la professora 
Carrie Dorca Solà.         
 “Conté 40 poemes...i quatre 
conceptes que van repetint-
se i entrellaçant-se: L’humor, l’erotisme, l’art i el joc 
lingüístic”. Un petit plaer!
La presentació va estar a l’altura del que en diem 
Bon Gust. Professionalitat evident. Un treball acu-
rat que neix del coneixement. Els mots emprats, 
les lectures dels poemes... traspuaren sensibilitat, 
amor per la poesia, domini filològic, estima a la lite-
ratura. És a dir, els presents a l’acte vàrem gaudir i, 
tot plegat, va esdevenir un regal per als sentits. 

HORA DEL CONTE- El dia 20 d’octubre contes mu-
sicats! 
La Montse i en Miquel de la Companyia La Sal 
d’Olot, en aquesta ocasió, ens varen sorprendre 

”Som éssers entreteixits de relats, brodats amb fils de veus, d’història, de 
filosofia i de ciència, de lleis i de llegendes. Per això, la lectura ens continu-
arà cuidant si la cuidem. No pot desaparèixer allò que ens salva. Els llibres 
ens recorden, serens i sempre disposats a desplegar-se davant dels nos-
tres ulls, que la salut de les paraules arrela a les editorials, a les llibreries, 
als cercles de lectures compartides, a les biblioteques, a les escoles. És allà 
on imaginem el futur que ens uneix”

Manifest per la lectura (febrer 2020 – Irene Vallejo

amb contes tradicio-
nals: En Patufet i la 
Blancaneu. Els contes 
de sempre que, conju-
gats amb la professio-
nalitat dels contistes 
i la música, ens varen 
tornar a atrapar com si 
es tractés d’unes històries noves.  

CONEIXEU LES REVISTES PER 
ALS MÉS MENUTS?
A la biblioteca en tenim de superxules!

Mireu:
PIU PIU.- La primera revista 
editada i produïda en cata-
là i a Catalunya per a nens i 
nenes de 0 a 5 anys.
És una revista de format 
fàcil, amb dibuixos ente-
nedors i coloristes, amb un 
quadernet - guia per a pares 
i educadors-. Per estimular-
los des de ben petits a la lec-

tura i a identificar i reconèixer els elements dels di-
buixos, l’explicació de petites situacions, narracions 
senzilles, cançons... i perquè una revista d’aquestes 
característiques, estableix un vincle d’afecte entre 
l’adult i el petit lector.

CUCAFERA.- La revista per créixer 
en tots els sentits
Entre els 4 i els 6 anys, els nens i les 
nenes es preparen per aprendre a 
llegir… i se’n surten! Cucafera fa que 
afrontin aquest repte amb il·lusió 
i amb ganes: un conte amb unes 
il·lustracions meravelloses, jocs per 

exercitar l’habilitat i la creativitat, còmics amb per-
sonatges entranyables i divertits, pàgines de cièn-
cia, natura i animals… Amb la Cucafera volen llegir! 
I a més, pàgines de ioga i de filosofia per a infants.
I a cada revista, l’àudio del gran conte.
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EL TATANO.- Per a nens 
i nenes a partir de 4 
anys. És el Cavall Fort 
dels petits! Un munt 
de seccions diverti-
des i interessants fan 
que l’aventura de llegir 
comenci a les seves 
pàgines. Una de les fi-
nalitats d’El Tatano és 
acompanyar els nens 

i les nenes en les seves primeres lectures. Per això 
els ofereix contes, poesies i còmics que puguin es-
timular el seu gust per llegir. També poden escol-
tar la veu d’un narrador gràcies als àudiocontes. 
Inclou un reportatge de natura, amb imatges es-
pectaculars i una informació clara i veraç. La revista 
estimula la creativitat del tataners a través de pro-
postes divertides i adaptades a la seva edat: ma-
nualitats, jocs, receptes de cuina…

NAMAKA.- La revista més diverti-
da i salvatge!
Namaka està pensada per a 
totes les edats!
Cada Namaka gira al voltant d’un 
tema que es desplega a través de 
les diferents seccions de la revista.

Una publicació lúdica que fomenta la lectura i la 
creativitat.

CAVALL FORT.- És una 
revista per a nens i ne-
nes a partir de 9 anys. 
Els lectors hi troben 
un contingut divertit 
i variat: reportatges, 
còmics, jocs, tallers, 
entrevistes, concur-
sos… contingut divul-
gatiu sobre temes 
ben diversos, escrits 
expressament per 
a despertar la curiosi-

tat dels lectors de la seva edat. Articles de ciència, 
literatura, psicologia, història, natura, art… trans-
meten coneixements amb un estil amè, qualitat 
temàtica i lingüística. Els textos van acompanyats 
de magnífiques il·lustracions que capten l’interès 
dels nens. Proposa habitualment jocs ambientats 
en llocs i situacions diferents, entreteniments va-
riats i un concurs amb el qual poden guanyar re-
gals. El contingut de les seves pàgines els convida 
a reflexionar i desenvolupar el pensament crític.
A més, al web de Cavall Fort hi ha un fòrum on els 
nens poden donar la seva opinió sobre els temes 
proposats per la revista. I ara, també amb àudio 
text: un conte que llegim en veu alta, amb música 
i efectes sonors!

PETIT SÀPIENS.- Una revista 
pensada especialment per als 
joves lectors i lectores. Amb 
reportatges il·lustrats pels 
millors artistes del país, cò-
mics i passatemps. És la revis-
ta d’història per aprendre, amb 
còmics originals i un munt de 
petites històries que et faran 
reviure aventures apassionants.

La revista infantil pretén aproximar la història als 
més petits amb reportatges adaptats perquè es di-
verteixin mentre aprenen.
El Petit Sàpiens l’elabora l’equip de la revista Sà-
piens, juntament amb col·laboradors especialitzats 
en publicacions infantils.
“La història de la humanitat és un recorregut fasci-
nant i, si l’expliquem bé, la curiositat innata dels nens 
farà la resta” (Àlex Novials Director ‘Petit Sàpiens’).

Des de petits, submergim a les nostres nenes i nens 
en aquest món fascinant de les paraules, la lectura, 
la literatura, la història, el joc.... també en format re-
vista. Esteu al seu costat i gaudiu-ne plegats!!!
I... per a les diverses novetats en novel.la i en les altres 
matèries... acosteu-vos a la biblioteca!! Aquest any, Di-
putació i Generalitat han estat molt generoses!! .   
Veniu, mireu i remeneu!!
https://www.bibgirona.cat/biblioteca/sant-feliu-de-
pallerols

Un bonic poema de Nadal per celebrar les Festes:

“Al NEN tot li semblava estratosfèric: 
els pits de la mare, 
el baf groc dels narius del bou, 
els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar..., 
I els seus regals. 
Però només era un punt en l’infinit, 
el nen; tal com la Terra. 
I de molt lluny travessava els núvols
la llum d’una estrella que s’ho mirava tot, 
sense pampallugar, 
des del fons de l’univers. 
Allí a l’altre extrem del que no sabem, 
l’estrella es mirava el nen al pessebre, 
dins la cova. 
Vet aquí la mirada de Déu”

L’estrella de Nadal, Joseph Brodsky. 

Bones Festes de Nadal a tothom i un any 2022 
amb molta il·lusió i esperança!!!

MARGARIDA SERRA FRIGOLA
Directora de la biblioteca
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Publicacions

CAMÍ DE CENDRES de Biel Cussó. 
Pagès Editors, Lleida, 2021

Narra la història d’en Vic, un home d’avançada 
edat, que viu completament aïllat de la civilitza-
ció en una antiga cabana de caçadors. L’home 
acabarà relatant la seva vida mentre duu a terme 
un pla per recuperar la seva filla. Capítol rere capí-
tol, el lector anirà descobrint prou informació per 
acabar posant totes les peces a lloc i entendre per 
què en Vic ha fet el que ha fet per arribar a que-
dar-se sol als confins glaçats del planeta.
Per aconseguir que tot això flueixi amb naturale-
sa, l’autor combina moments d’acció amb d’altres 
de completa introspecció, posant èmfasi en as-
pectes com la venjança, la pèrdua, la mort o la 
soledat, però sempre contraposant-les amb la 
vida i l’esperança, i, per sobre de tot, l’amor, en el 
sentit més ampli de la paraula; i és que la història 
té un rerefons molt negre, dur i dramàtic, però va 
sempre acompanyat d’una tendresa absoluta en 
cada passatge.
Camí de cendres és una novel·la negra amb tocs 
de western que té una extensió que no arriba a les 
200 pàgines, però que sap aprofitar fins a l’última 
coma per arrodonir-la amb un final sorprenent.

Web: https://camidecendres.cat/
Vídeo: https://www.youtube.com/
watch?v=SgF8N8n5mv8

En el número anterior, el text de la ressenya del 
llibre “El Mas Torra i la Vall d’Hostoles” no corres-
ponia al seu contingut. Per tal d’esmenar l’error, 
tornem a publicar-la amb el text que li pertoca.

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

És indiscutible que “La Torra” forma part de l’ima-
ginari de molts santfeliuencs i aquest llibre és se-
gur una lectura recomanable per aprofundir en el 
mas i la seva persistència al llarg de la història de 
la vall. Com es diu a la Introducció, el llibre pretén 
“posar a l’abast del lector com era el dia a dia de la 
Vall d’Hostoles, dels masos i la gent que hi vivia”. 
El Mas Torra disposa d’un LLIBRE D’ESCRIPTU-
RES que conté 521 documents, entre els quals hi 
ha també 134 pergamins, organitzats segons la 
tipologia: arrendaments, capítols matrimonials, 
donacions o heretaments... que és la font princi-
pal d’aquest llibre i que ha permès a l’autor poder 
confeccionar l’arbre genealògic de la família que 
es remunta al s. XIII amb Geral Torra casat amb 
Guillermina fins als nostres dies, amb Concepció 
Torra.
Edició que es pot consultar a la biblioteca Josep 
Ma de Garganta.
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FANTASIANT de Montse Bastons 
García. Comte d’Aure Editorial, 
Barcelona, 2020

Montse Bastons és de Barcelona. Graduada en Fi-
lologia catalana i llicenciada en Filologia clàssica. 
Ha estat professora als Jesuïtes de Casp, a l’Escola 
Pia de Nostra Senyora i actualment ho és a Aula Es-
cola Europea. Li encanta escriure i compartir el que 
escriu. Ha publicat tres llibres de poemes: Bocins 
de vida (2004), Llàgrimes verdes (2006), i El camí de 
la veu (2008). També és coautora amb Carles Bas-
tons Vivanco, el seu pare, de: Taller de textos bre-
ves, Taller de vocabulario para corregir palabras 
y expresiones, Taller de vocabulario para descubrir 
y conocer palabras i Dones de les terres gironines.
La Montse ens ha sorprès amb un nou llibre de 
poemes, Fantasiant. Quan llegeixes el títol del 
poemari ja pots intuir que serà quelcom especial:  
“Fantasiant amor á mi descobre...” paraules del 
gran poeta Ausias March, que la Montse pren com 
a títol del recull poètic.
Fantasiant conté 40 poemes, classificats en tres 
apartats: Eroartismes, Trasbalsos i Fiblades. Intro-
dueix el poemari amb una divisa inicial: Hàbit de 
Carpe diem (Viu cada moment de la teva vida) i els 
acaba amb una divisa final: Altres vides.
Fantasiant conté quatre conceptes que van re-
petint-se i entrellaçant-se: L’humor, encarnat en 
forma de mig somriures; L’erotisme, entès com la 
plasmació sobre el paper de diversos tipus de desi-
tjos -a vegades satisfets, d’altres no tant -; l’art, ja 
que molts poemes s’inspiren en obres pictòriques 
i escultòriques, amb predilecció especial pel món 
clàssic, i finalment, el joc lingüístic, amb l’ús de di-
ferents versificacions i sonoritats. 

El pròleg és de Mònica Miró, en ell deixa clar que 
tenim entre mans un autèntic regal, les poesies, 
alhora que l’autora encomana la seva passió. Passió 
per l’art, per la literatura, pels viatges, pels cossos, 
per l’erotisme, pels clàssics, per la mitologia, per la 
història i per la llengua.
En molts poemes la Montse fa referència a d’altres 
autors, pren versos que la inspiren i se’ls emporta al 
seu terreny, creant versos de gran perfecció i rique-
sa mètrica i prosòdica. Hi predominen els alexan-
drins i és admirable l’ús de l’anisosil·labisme sense 
deixar de banda estructures més clàssiques com 
són els sonets. 
Ens trobem davant d’una poesia molt humana, 
sensible i natural. Descobrim un humor reflexiu, 
una ironia fina, fins i tot estripada, irreverent, que 
atorga vida als poemes ajudant a combatre el 
desencís, la decepció, el desengany que a vega-
des comporta el fet de viure. I ens adorna el llibre 
amb il·lustracions de Núria Majoral Vila. La Lluna 
molt present, en totes les seves formes. Els colors 
vermells, molt repetitius, també ataronjats i blaus. 
Formes humanes fosques.

Il·lustració de Núria Majoral Vila

Tot plegat un goig llegir-lo i convidar-vos a la lectu-
ra de Fantasiant.
Per acabar només vull esmentar les paraules de 
Kikí Dimula, poeta grega: 

“ La poesia és útil als que l’estimen, perquè a 
dins troben bocins de fotografies estripades 
de la seva ànima ”

@ Carrie D.
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Escoles

EL NOSTRE JARDÍ

En el nostre jardí, els in-
fants tenen l’oportunitat 
d’experimentar amb les se-
ves possibilitats motrius. Ex-
ploren, assumeixen i gestio-
nen els seus propis riscos.

Descobreixen la natura de 
manera espontània i aprenen 
a respectar-la. Gaudeixen del 
que ens regala l’entorn: ba-
dant, mirant, tocant... sense 
un temps per fer sinó per 
deixar fer.

L’espai convida a les relacions 
entre els infants. Es crea una 
complicitat i un respecte en-
tre iguals i cap als més men-
uts amb la mirada, el gest i la 
paraula.

INICIEM ELS PROJECTES A 
L’ESCOLA ROCALBA!

Hem començat el curs amb molta energia i ga-
nes de tirar endavant nous projectes al centre. La 
primera setmana de setembre vam realitzar una 
formació amb la Nati Bergadà sobre el treball per 
projectes i poder unificar en l’àmbit del claustre de 
professors/es una línia de treball conjunta. 
Inicialment vam presentar als alumnes d’educació 
infantil i primària la temàtica dels diferents projec-
tes a partir de jocs de pistes, codis QR amagats per 
l’escola, elements sorpresa al pati i a les aules... per 
tal d’anar descobrint la pregunta repte que posa-
ria en marxa tota la recerca. A partir d’aquesta pre-
gunta marc d’investigació, vam anar explorant les 
idees dels alumnes per tal d’anar formulant les di-
ferents subpreguntes que caldria investigar. Segui-
dament, aquestes es van organitzar i ordenar per 
blocs, per tal d’anar creant un mapa conceptual 
amb tots els continguts que calia treballar.

Per investigar les respostes de totes les preguntes 
que es van generar als alumnes, es treballa de for-
ma cooperativa, establint diferents grups de treball, 
utilitzant tots tipus de recursos: llibres, converses 
col·lectives, reflexions al diari d’aprenentatge i sor-
tides per l’entorn. Aquest curs també gaudim de 
la col·laboració de les famílies, les quals participen 
compartint els seus coneixements entorn alguns 
temes treballats, tant dins l’aula com a les sortides 
organitzades pel poble.
A partir de les diferents preguntes plantejades, 
cada cicle treballa aspectes que podem relacionar 
amb el nostre entorn proper. L’alumnat d’educació 
infantil està investigant els animals, cicle inicial les 
fonts de Sant Feliu de Pallerols, cicle mitjà el riu 
Brugent i cicle superior aspectes de la història.
Un cop acabats els difeents projectes, obrirem 
l’escola a les famílies per tal que l’alumnat pugui 
ensenyar-los i compartir el que han après i evi-
dentment, gaudir conjuntament de tot el treball 
realitzat.
El treball per projectes fomenta el protagonisme dels 
infants, l’autonomia vers la recerca, l’experimentació, 
l’ús de les noves tecnologies i propicia un ambient 
d’aula en què es treballen valors molt importants 
com el respecte, la cooperació i el treball en equip. 

Equip docent Escola Rocalba 

La vida al jardí suposa tro-
bar-se amb fets inesperats 
que encurioseixen els in-
fants. L’adult en parla i treu 
profit d’aquests moments.

La sorra és un element enci-
sador present al nostre jar-
dí. Quan l’infant la manipula 
descobreix tot un seguit de 
sensacions. A mesura que 
va investigant en troba altres 
qualitats i descobriments: 
com la descoberta del traç . 
Dibuixen a la sorra de manera espontània, lliure 
i sense cap límit d’espai. 

Gaudir del sol i quedar sorpresos amb el vent, 
sentint el fred i palpant les meravelles de les 

petites coses.

Escola Bressol Petits Pescallunes
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NIANT - ASS0CIACIÓ DE FAMÍLIES

Des de Niant volem anunci-
ar que tenim un nou logotip, i 
agrair a totes les famílies que van 
participar en el seu desenvolupa-
ment. Agrair la seva col·laboració 
i participació, gràcies això podem 
gaudir d’un logotip que ens re-
presenta molt bé.
També voldríem agrair als pescallunes per la seva 
implicació en tots els tallers, xerrades i excursions 
que hem fet, sense ells tot això no seria possible. 
També agrair a l’ajuntament de Sant Feliu de Pa-
llerols per la seva col·laboració.
Tenim un munt d’activitats preparades, per totes 
les edats. Ho estem preparant amb molta il·lusió 
i amor, sempre posant el millor de nosaltres, per 
poder arribar a satisfer totes les necessitats de les 
grans famílies que tenim a Sant Feliu de Pallerols. 
Ens agradaria que ens féssiu arribar totes aquelles 
propostes, dubtes,... que pugueu tenir, Niant sem-
pre està disposat a rebre i a realitzar tot allò que es 
pugui.
Ens és un gran orgull de poder comptar amb tots 
vosaltres en cada activitat realitzada, poder disfru-
tar de la vostra companyia, de les vostres rialles, 
dels vostres dubtes ( que sempre mirem de resol-
dre de la manera més profesional possible).
També ens agradaria aprofitar aquest espai per fer 
una crida a les famílies i a totes aquelles persones 
que vulguin formar part més activa de la nostra as-
sociació. Estarem encantades de compartir el nos-
tre petit gran equip, que és Niant.
Ens podeu seguir al nostre instagram, on podreu 
veure un resum de totes les activitats fetes fins 
ara,: niant_santfeliudepallerols i podeu contactar 
amb nosaltres a través del nostre correu electrònic:        
niantfamiliessfp@gmail.com 

Entitats i associacions

LA MARXA DE LA PARRÒQUIA

Per causes de sobre conegudes per tothom, les 
reunions del Consell Parroquial no han pogut 
mantenir la freqüència habitual, però no pas per 
això s’han deixat de banda les qüestions, proble-
mes i projectes en relació amb la nostra parròquia. 
D’entre els principals temes que seguim tractant 
i fent-ne seguiment des del Consell Parroquial, en 
destaquen l’església del Roser i el nostre santuari 
de la Salut. 
Pel que fa Al Roser, ja s’hi han fet algunes actua-
cions que s’han donat a conèixer, i que s’encaminen 
cap a convertir el recinte religiós en un espai de ser-
veis per al poble, sempre (és clar) tenint en compte 
la dignitat i la finalitat qualitativa de tot el que s’hi 
vagi organitzant i oferint. 
En l’actualitat hi ha contactes intensos per po-
sar al dia, en els punts que calgui, el conveni de 
col·laboració Ajuntament-Parròquia signat fa uns 
anys i que caducarà ben aviat. En el futur de la ca-
pella del Roser, ambdues parts estan d’acord en 
què el millor és que es converteixi en un espai de 
serveis, tal com diem més amunt. 
I pel que fa al nostre santuari de la Salut, tan esti-
mat per tots els vilatans i vilatanes, el Consell tre-
balla per a aconseguir les millors condicions per-
què pugui seguir tot endavant i tan bé com està 
seguint fins ara, malgrat els problemes derivats de 
la pandèmia que el nostre Santuari ha patit com 
tothom. Seguim en contacte permanent amb qui 
ara en regenta els serveis de restaurant i hostalatge 
i amb el Bisbat, sobretot de cara a la firma del con-
tracte de gestió, també pròxim a ser renovat. 

EL CONSELL PARROQUIAL

PUJADA A LA SALUT 2021

El passat 20 de juny va tenir lloc la 47a edició de la 
Pujada a la Salut. Un any després de l’edició espe-
cial del 2020 a causa de la pandèmia, aquesta edi-
ció va voler assemblar-se el màxim possible a una 
edició normal, sense restriccions. Les condicions 
sanitàries van permetre més flexibilitat i d’aquesta 
manera es va poder desenvolupar íntegrament en 
una sola jornada, mantenint la distància de segure-
tat, les sortides espaiades i evitant aglomeracions.
Per poder participar, va ser necessari fer una pre-
inscripció per tenir una hora de sortida assignada. 
Podien sortir fins a dos participants cada minut. 
El temps no va acompanyar al llarg de la matinal, 
amb tempestes que van dificultar l’organització 
de la prova i sobretot pel fang que es van trobar 
els participants al llarg del recorregut. Així i tot, van 
prendre part a la sortida 110 valents i valentes. El mi-
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llor en categoria masculina va ser Isaac Barti amb 
un temps de 20’36” i la millor en categoria femeni-
na va ser la local Meritxell Solà que també va parar 
el cronòmetre a 30’36”.
Va ser una edició molt 
semblant a les edi-
cions prepandèmia i 
esperem que de cara 
al 2022 tot torni a la 
normalitat d’una ve-
gada per totes.
Us esperem a tots 
el pròxim 19 de juny 
de 2022.
Salut i muntanya 
a tothom!!!

PENYA BLAUGRANA
DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Amb la finalitat de promoure 
l’esport femení i fent-nos ressò de 
la iniciativa del Grup de Dones de 
Sant Feliu, el dissabte 28 d’agost, 
vam organitzar un partit de futbol 
femení entre la U.E. Olot i el F.C. 
Barcelona juvenil. Vam comptar 
també amb la col·laboració de 

l’Ajuntament, la U. E. Hostoles i NOEL Alimentària. 
La jornada va començar a les 5h de la tarda amb 
una xerrada a càrrec d’Eva Martí i Susanna Sala, 
exjugadores de futbol, que van explicar la seva ex-
periència en aquest àmbit esportiu i de Quima Ca-
sas, reconeguda esportista. 

El partit va generar molta expectativa i el camp 
de la U. E. Hostoles es va omplir de públic de to-
tes les edats que va animar les jugadores. A la mitja 
part, un grup de mainada va poder participar en 
una tanda de penals contra les porteres dels dos 
equips. 
El marcador es va fer petit, però en aquest cas això 
no importava perquè, en essència, es tractava de 
passar una bona estona gaudint del futbol i fent vi-
sible l’alt nivell esportiu del futbol femení. 
Una jornada d’èxit que caldrà repetir!

RECONEIXEMENT A LA 
RESIDÈNCIA LA SALUT

El passat 10 de juny, en el marc de la XV edició dels 
Premis Garrotxí de l’Any, que promou el Centre 
d’Iniciatives Turístiques d’Olot (CIT), el Centre de 
Serveis per a la Gent Gran La Salut va rebre un re-
coneixement especial per la tasca desenvolupada 
durant les primeres onades de la pandèmia provo-
cada per la COVID-19, junt amb la resta de residèn-
cies de la comarca de la Garrotxa. La directora del 
centre, Bibiana Guzmán, va recollir el distintiu en 
nom de tot el personal que hi treballa. 
Durant els mesos de pandèmia, el dia a dia a la 
Residència va haver de fer un important gir, condi-
cionat a les normatives que anaven sorgint durant 
la pandèmia i afectant residents, famílies, treballa-
dors, voluntaris, col·laboradors de les diverses enti-
tats del poble i a l’assistència al centre de dia. 
Per tot això, el personal de la Residència La Salut vol 
fer extensiu aquest reconeixement a tots ells, pel 
suport rebut, per les paraules i actes d’escalf i per 
no defallir mai. 

A tots ells, felicitats!

Bibiana Guzmán 

Directora de serveis assistencialsImatge de la primera part del partit

Entitats i associacions



53

LA FUNDACIÓ MARIA ROSA 
SANS BECA QUATRE JOVES DE 
LA GARROTXA PER CURSAR 
ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Amb els estudiants becats en 
aquesta quarta edició, ja són un 
total de 12 els alumnes que es be-
neficiaran de les ajudes durant 
aquest curs 2021/22.

Des dels seus inicis, la Fundació ha aportat prop 
de 60.000 € per promoure i potenciar el talent 
garrotxí.

Aquest setembre s’ha celebrat el lliurament de la 
quarta edició de les beques de la Fundació Maria 
Rosa Sans, que tenen com a objectiu donar suport 
a estudiants de la Garrotxa amb talent, però amb 
recursos econòmics limitats, perquè puguin iniciar 
els seus estudis universitaris.
De les 18 candidatures presentades en total, Sergi 
Babiano i Suchita Kaur de l’INS La Garrotxa, i Ma-
ria Coromina i Amandip Kaur de l’INS Bosc de la 
Coma, han estat els alumnes becats enguany. 
Gràcies a aquestes beques podran cursar Biologia 
a la Universitat de Girona, Enginyeria Química a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, Educació So-
cial a la Universitat de Girona, i Comptabilitat i Fi-
nances a la Universitat de Girona, respectivament. 
Les ajudes es destinaran a finançar les despeses de 
matrícula i taxes obligatòries, així com l’allotjament, 
la manutenció, els desplaçaments i el material do-
cent dels alumnes durant el període lectiu. 
El lliurament de les beques va tenir lloc a la seu 
central de Noel, empresa vinculada a la Fundació, 
en un format adaptat a les mesures de prevenció 
vigents que es deriven de la pandèmia de la CO-
VID-19. L’acte va comptar amb la presència de Joan 
i Tomàs Boix, president i vicepresident de la Funda-
ció Maria Rosa Sans; Anna Bonfill, secretària, Anna 
Bosch, membre del patronat, així com dels estu-
diants becats d’enguany, acompanyats d’alguns 
familiars; i altres membres de l’entitat.
“Des dels seus inicis fa quatre anys, la Fundació Ma-
ria Rosa Sans dona assistència econòmica a joves 
garrotxins que cursen segon de batxillerat i segon 
curs de cicles formatius de grau superior, perquè 
puguin accedir a una formació universitària i poder 
tenir un futur laboral ple d’oportunitats. Aquesta 
entitat va néixer amb l’esperit compromès i amb 
la vocació social que caracteritzava la meva mare, 
Maria Rosa Sans, una persona que com a mestra 
d’escola sempre va tenir la voluntat d’ajudar als 
alumnes que més ho necessitaven perquè tenien 
talent i ganes d’estudiar, però els mancaven els re-
cursos per fer-ho” va assegurar el president de la 
Fundació, Joan Boix, durant l’acte de lliurament.

A banda dels nous estudiants que entren en el 
programa cada any, els alumnes poden renovar la 
beca pels següents cursos universitaris fins a la fi-
nalització dels estudis, sempre que la seva situació 
econòmica continuï emmarcada dins els criteris 
establerts per la Fundació i segueixin amb el seu 
compromís vers els estudis. D’aquesta manera, si 
es comptabilitzen els estudiants becats enguany 
i els que continuen becats d’edicions anteriors, pel 
curs 2021/22 la Fundació Maria Rosa Sans tindrà un 
total de dotze alumnes becats. Així doncs, en els 
seus quatre anys d’activitat, el valor global de les 
ajudes aportades per la Fundació ascendeix a prop 
de 60.000 €.

Acte de lliurament de les beques 2021-22

Nou programa de mentoria i nova pàgina web
Una de les principals novetats d’enguany és que 
la Fundació assignarà un mentor a cadascun dels 
becats, amb la voluntat de poder fer un segui-
ment de la seva evolució i guiar-los en el seu procés 
d’aprenentatge i en la seva futura carrera profes-
sional. Els mentors seran professionals de diferents 
àmbits vinculats amb les carreres universitàries es-
collides. Tant els nous becats, com els estudiants 
que renoven, comptaran amb el suport d’aquesta 
figura.
Finalment, aquest estiu l’entitat ha estrenat la seva 
nova pàgina web https://www.fundaciomrsans.
org/ on es pot consultar tota la informació per po-
der sol·licitar aquests ajuts, l’actualitat de la Funda-
ció o les experiències dels estudiats becats, entre 
d’altres.

Sobre la Fundació Maria Rosa Sans 
La Fundació Maria Rosa Sans Tintó neix el 2018 a 
Sant Feliu de Pallerols (Girona), per iniciativa de 
les famílies Boix-Bosch i Boix-Bonfill, amb la fina-
litat de promoure la igualtat d’oportunitats i amb 
la voluntat d’afavorir el creixement i el desenvolu-
pament de les persones a través de la formació 
i promoció de l’autonomia personal. La institució 
treballa impulsant la carrera de joves amb ta-
lent i capacitats, que per la seva situació fa-
miliar i econòmica no disposen de recursos sufi-
cients per iniciar els estudis en l’àmbit universitari. 
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LA PESCACORRIOLS
INICIA EL CAMÍ

Aquest any s’ha celebrat 
per primera vegada la 
marxa BTT Pescacorriols 
en substitució de la mítica 
Pedalada Santa Llúcia des-
prés d’haver-la gaudit 25 
anys. El fet que l’edició del 
2020 s’hagués de suspen-
dre per les circumstàncies 
de la pandèmia Covid-19 
va permetre fer una reflexió al grup organitzador 
Skaldabecs. Es va aprofitar aquesta interrupció per 
fer un canvi de data, ja que el fet de coincidir amb 
la fira de Santa Llúcia, suposava un inconvenient 
que se sumava a d’altres com la proximitat de les 
dates amb Nadal, les condicions climatològiques 
pròpies de final de desembre (algun any la neu 
havia obligat a suspendre la prova), el fred, el fang 
dels camins… Tot plegat feia que la participació fos 
molt estancada. 
La data escollida per la Pescacorriols, analitzant les 
diferents dades, va ser el 3 d’octubre i, condicio-
nats per les normes Covid-19, es va donar la sorti-
da lliure entre les 8 i 2/4 de 10 del matí en lloc de 
fer una sortida conjunta de cop. Això va permetre 
que els participants sortissin al seu aire i evitar colls 
d’ampolla als punts més estrets dels corriols. Una 
altra novetat va ser que no es va fer cronometratge, 
perdent així el seu caràcter competitiu; d’aquesta 
manera els participants varen poder gaudir més 
de l’itinerari sense pressió.
El recorregut de la Pescacorriols, tal com el seu 
nom fa intuir, va passar un 90% per corriols. Hi 
havia l’opció d’escollir un recorregut llarg de 28 km 
amb un desnivell positiu de 1.268 m o un de curt de 
17 km i 700 m de desnivell, tots dos passaven per 
la Salut com a punt més elevat i es van organitzar 
2 punts d’avituallament, el primer a la Salut i el se-
gon a Coll d’Uria, per a tots els participants.
Sembla que vàrem encertar els canvis, ja que hi va 
haver més de 300 inscrits, podríem dir que el doble 
del que teníem per la Santa Llúcia. Un mes abans 

ja vàrem obrir les inscripcions per internet i uns 
dies abans de la marxa pràcticament ja les teníem 
omplertes. Abans de la sortida, els ciclistes podien 
prendre un cafè i pastes i a l’arribada esmorzar de 
fesols de Santa Pau amb botifarra. Segons les dife-
rents opinions dels participants, la marxa va agra-
dar molt, tant pel recorregut com pel tipus de sor-
tida i l’organització. 

Skaldabecs

El Consell per la República va néixer després del re-
ferèndum de l’1-O i de l’empresonament i exili del 
Govern legítim de la Generalitat i dels presidents 
de l’ANC i ÒMNIUM Cultural, per acord de Legisla-
tura entre JuntsxCat i ERC el 2018. Bàsicament, es 
va constituir per defensar els resultat s de l’1-O 
i treballar per aconseguir la República Catalana, 
fora de les urpes de l’estat espanyol. 
El Consell va obrir un Registre Ciutadà perquè 
tothom que volgués s’hi pogués inscriure i formar-
ne part (actualment hi ha més de 100 mil persones 
inscrites). La seva estructura està encapçalada pel 
Consell de Govern, seguida de l’Assemblea de Re-
presentants i dels Consells Locals. Ara mateix, més 
de 200 municipis ja tenen Consells locals, entre els 
quals Sant Feliu de Pallerols.
Els dies 29, 30 i 31 d’octubre es van celebrar eleccions 
per renovar l’Assemblea de Representants, forma-
da per 121 membres (40 càrrecs electes i 81 perso-
nes inscrites al Consell). Els representats elegits es 
constituiran en Assemblea a finals de novembre, 
definiran les línies mestres a seguir i escolliran el 
President/a de l’Assemblea així com el President/a 
del Consell de Govern. De les 26 circumscripcions 
del territori, la de les Comarques gironines és la que 
té més inscrits i per tant, la més representada amb 
8 escons. 
El Consell per la República és, en aquest moment, 
l’organisme més transversal de l’independentisme 
i vol jugar un paper decisiu en l’obtenció de la Re-
pública Catalana.
L’1-O Catalunya va iniciar el camí de la Repúbli-
ca. El Consell és l’instrument per acabar entre 
tots el que aquell dia vam començar.

Per més informació:
consellrepublica.cat
i santfeliudepallerols@consellrepublica.cat

Entitats i associacions
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EL GRUP DE DONES DE 
SANT FELIU DE PALLEROLS 
CONTINUEM CAMINANT

Al Grup de Dones de Sant Feliu de Pallerols ens fa 
molta il·lusió poder dir que anem consolidant-nos, 
creixent amb les aportacions, alegria i energia de 
totes aquelles i aquells que hi col·laborem.
Com a Grup de Dones, ens sentim fortament lliga-
des a l’herència de les nostres mares i àvies i per 
això, enguany hem organitzat el primer Mes de la 
Ratafia de Sant Feliu, amb una sortida guiada a re-
collir les plantes acompanyades d’una de les nos-
tres àvies remeieres, la Maria Àngels Artigas. El 27 
de juny vam organitzar el taller per elaborar la rata-
fia gràcies a la col·laboració de l’Estrella Pujolràs i la 
Montserrat Catà, que van compartir amb nosaltres 
les seves receptes i coneixements.

Per segon any, vam organitzar un seguit d’activitats 
amb motiu del 28J - Dia Internacional de l’orgull 
LGTBIQ+, “Perquè creiem fermament que l’amor 
no té gènere!” i volem fer de Sant Feliu un poble 
lliure de LGTBIQ+fòbia. Vam pintar un banc de 
l’estació amb els colors del col·lectiu i vam fer un ví-
deo amb diverses persones del poble 
sumant-se a la iniciativa i que podreu 
recuperar a través d’aquest QR. Final-
ment, el mateix 28J vam participar 
en l’acte institucional al Firal on vam 
llegir el manifest amb una àmplia 
participació.
Parlàvem de l’herència de les dones que ens han pre-
cedit i quina gran herència ens han llegat l’Anneta, la 
Carmeta i la Ciseta Rovira, de Can Ventura amb les 
cançons populars i tradicionals que cantaven i a les 
quals donaven vida. El Grup de Dones vam partici-
par en el concert que es va celebrar el 31 de juliol en 

homenatge seu. Hem de 
donar les gràcies a en Pep 
Vila i en Josep Garcia, per 
haver-nos retornat aques-
tes cançons salvaguar-
dant-les del fonedís efecte 
del pas del temps amb el 
seu llibre “El cançoner de 
Can Ventura”, us el reco-
manem!

El 28 d’agost, gràcies a la col·laboració de La Penya 
Blaugrana de Sant Feliu, de l’Ajuntament i de la UE 
Hostoles vam gaudir a Sant Feliu per primera vega-
da d’un partit de futbol femení, on es van enfrontar 
la UE Olot i el FCB femenins.
Previ al partit, la Cata Romero ens va oferir una 
breu perspectiva històrica sobre la discriminació 
i desigualtat a la qual hem estat –i seguim estant– 
subjectes les Dones, precisament pel simple fet 
de ser Dones. Les exjugadores Eva Martí i Susanna 
Sala, i l’atleta Quima Casas ens van parlar sobre la 
seva experiència en el futbol i l’esport femení. 
A la mitja part, les porteres dels dos equips van donar 
l’oportunitat a la mainada pescallunes de participar 
d’una ronda de penals que els va il·luminar les cares.
Iniciatives com aquesta i l’àmplia col·laboració de 
tothom qui ha fet possible aquesta jornada i la gran 
assistència i participació ens encoratja i encamina 
cap a un futur igualitari.
El 24 d’octubre ens vam sumar a la iniciativa 
d’Oncolliga Girona, “Camina per les mames” amb 
motiu del 19 d’octubre, Dia Internacional contra 
el càncer de mama, per fer visible aquest càncer 
i col·laborar en la recaptació de fons per avançar 
en la investigació d’aquesta malaltia que suposa la 
principal causa de mortalitat per càncer entre les 
dones. Vam organitzar una caminada fins a Santa 
Cecília amb una gran participació!

Recordeu aquella ratafia que vam fer el 27 de juny? 
Doncs, passats 40 dies de sol i serena, la vam colar 
i organitzar el primer Tast de ratafies artesanes a 
Sant Feliu el dia 31 d’octubre al Firal, a la castanyada 
popular. Vam gaudir molt de compartir amb totes 
vosaltres les nostres ratafies, l’any que ve repetirem.
Ja entrat l’hivern, hem organitzat un seguit d’actes 
amb motiu de la celebració del 25N- DIA INTERNA-
CIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES: una exposició que fa una mi-
rada a les violències masclistes arreu del món, un 
taller amb el lema “Fortes com arbres, lliures com 
ocells” i un acte reivindicatiu al Firal.
Si tens ganes de participar, vine a qualsevol de les 
activitats que programem o contacta a través del 
correu dones.sfp@gmail.com 
T’hi esperem!

Grup de Dones de Sant Feliu de Pallerols
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Dossier

GESTIÓ INTEGRAL DE L’ESPAI NATURAL PROTEGIT DEL RIU BRUGENT

Aquest estiu 2021, per primera vegada, l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Pallerols s’ha sumat a la gestió del 
riu Brugent. Nombrosos turistes nacionals i inter-
nacionals arriben cada estiu per admirar la belle-
sa d’aquests indrets i passar el dia en aquest en-
torn natural únic. El nostre municipi veí, Les Planes 
d’Hostoles, ha seguit aplicant mesures per regular 
l’aforament de les gorgues del municipi per quart 
any consecutiu però, enguany, les mesures s’han 
aplicat a tot el riu Brugent, incloent les gorgues de 
Sant Feliu de Pallerols. 

Ja podem dir que aquesta regulació està donant 
els seus fruits: hi ha menys cotxes aparcats fora de 
lloc, menys comportaments incívics i els gorgs no 
estan sobre massificats. Gràcies a la feina coordina-
da dels informadors ambientals, els Ajuntaments 
i l’assessorament de la Fundació Emys, es segueix 
consolidant la gestió de la conca del Brugent. 
 

Imatge del Gorg de la Mola. Font: Fundació Emys

La gestió conjunta entre els 2 ajuntaments ha estat 
tot un èxit. Des de fa temps els dos municipis re-
bien una gran quantitat de gent al dia: entre 1000 
i 1200 persones diàries arribaven per banyar-se als 
gorgs. Des que es va limitar l’aforament a Les Pla-
nes, els visitants que no hi podien accedir anaven 
cap als gorgs de Sant Feliu i les pressions es traslla-

daven d’un municipi a l’altre. El soroll, les deixalles 
i la massificació es van traslladar a les gorgues de 
Sant Feliu: el gorg d’en Boix, el gorg de la Mola i el 
gorg d’en Valls. 
Els dos ajuntaments, es van posar d’acord per 
afrontar la gestió de l’Espai Natural Protegit del 
Brugent com un tot i aplicar les mateixes mesures 
a tots els gorgs. Els informadors de Les Planes i els 
de Sant Feliu han treballat com un sol equip per re-
bre els visitants i donar-los tota la informació i s’ha 
creat una única pàgina web per fer les reserves dels 
tiquets (www.espaiprotegitdelbrugent.cat). Ni els 
visitants ni la natura entenen de fronteres munici-
pals i, en aquest sentit, els dos ajuntaments han si-
gut pioners a Catalunya en unir-se per fer una ges-
tió integral de la conca del riu Brugent.
Les persones que venen a passar el dia al Bru-
gent poden visitar set gorgs diferents, tres a Sant 

Feliu de Pallerols i quatre a Les Planes d’Hostoles. 
L’aforament de l’espai natural està limitat a 300 
persones, un número que es va definir tenint en 
compte quin és l’estat ecològic dels gorgs. Aquest 
número rep el nom de “capacitat de càrrega” i és 
el topall que s’ha establert per no degradar 
l’ecosistema del Brugent. Entre el juliol i l’agost, 
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un total de 10.285 persones van visitar els gorgs, i es 
va haver de negar l’accés a una mitjana de 500 per-
sones al dia, perquè l’aforament quedava complet.
El gorg més visitat aquest estiu ha estat el de la Pla-
na, que queda just a la frontera entre els dos mu-
nicipis. El segueixen el gorg de la Mola, el de Can 
Poetí i el Molí dels Murris.

Nom del Gorg Nº de persones 
que l’han visitat

Gorg de la Plana 5324

Gorg de la Mola 2516

Gorg de Can Poetí 2414

Gorg del Molí dels Murris 2395

Gorg de Santa Margarida 1280

Gorg d’en Valls 1119

Gorg d’en Boix 837

Acabem la temporada alta de visites convençuts 
que aquesta gestió conjunta ha estat un encert i 
que mica en mica l’estat de conservació del riu Bru-
gent va millorant. Tant els informadors ambientals 
com els serveis de vigilància han observat millo-
res: la gent té més consciència d’estar en un espai 
natural protegit, reserva abans de venir i aparca a 
l’aparcament habilitat a Les Planes. També s’ha mi-
llorat el sistema de tiquets, que ara es validen es-
canejant un codi QR. A més, cada any es revisa la 
cartelleria i es renova si fa falta, perquè les normes 
siguin més clares i la gent no es perdi. 
De ben segur que tot això no hauria estat possible 
sense el suport dels veïns i veïnes de Sant Feliu de 
Pallerols que amb comprensió han col·laborat per 
millorar la situació del municipi.

De cara a l’any vinent, es seguirà amb el procés par-
ticipatiu que es realitzarà durant el primer trimes-
tre, es faran actuacions d’eliminació de vegetació 
exòtica i revegetació amb espècies de flora autòcto-
nes, es reforçarà la senyalització i cartelleria i, final-
ment, es farà una campanya de comunicació per 
sensibilitzar els visitants de la importància de cuidar 
l’entorn i de respectar els veïns d’aquest espai.

Fundació Emys 

Escaneig del QR per entrar al gorg de la Mola. Font: CCMA

Imatge del Gorg d’en Valls. Font: Fundació Emys 

Millores de senyalització per evitar que els visitants es perdin o 
passin per camins privats
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Mirador

EL CANÇONER DE CAN VENTURA 
REVISCUT

Tot just ara ha fet dos 
anys que de la mà d’en 
Josep Garcia i en Pep Vila 
es publicava El cançoner 
de can Ventura, subtitulat 
Cançons de tradició oral a 
Sant Feliu de Pallerols. És 
una acurada edició i estudi 
de la major part dels ma-
terials (textuals, musicals 
i sonors) recollits pel Grup 
de Recerca Folklòrica de la 
Garrotxa l’any 1995 de la veu 
de les tres germanes Rovira 
Casademont, les Noies de 
Can Ventura.

No va ser al voltant de la tau-
la “camilla”, amb el braser 
als peus, ni a l’eixida sobre el 
Brugent, ni cantades per la 
colla de visitants habituals de 
la família que a la vigília de la 
festa de Sant Feliu es va poder 
tornar a escoltar una represen-
tativa mostra de les cançons de Can Ventura, sinó en 
una Sala de Ca les Hermanes plena a vessar, inter-
pretades, i algunes versionades, per cantaires i mú-
sics locals o vinculats amb Sant Feliu. 

La proposta va tenir dues virtuts. Una, la de revis-
colar de la millor manera possible -interpretant en 
viu- una part del patrimoni cultural local immate-
rial com ho és la cançó d’arrel tradicional. Un pa-
trimoni que no és exclusiu de Sant Feliu, al marge 
d’algunes peces singulars, sinó de país, de països 
més exactament, de la nació cultural que som i en 
el qual tenen una especial rellevància les adapta-
cions i versions que la gent de cada territori va fer 
d’un mateix patró; el recull de can Ventura n’és un 
bon exponent. I l’altra, l’aplec – i fins i tot la desco-
berta- de valors vocals i corals, amants i practicants 
del cant i la música, representatius d’estils i ads-
cripcions musicals diverses que varen respondre 
il·lusionadament i generosa a la iniciativa teixida 
amb tenacitat per en Pep Garcia i la Comissió de 
Cultura de l’Ajuntament. 

Aquest és el millor tribut que es podia fer a la la-
bor de preservació i transmissió del cançoner que, 
sense proposar-s’ho, varen fer aquelles bones do-
nes de Can Ventura. Ens van llegar, de la mateixa 
manera com la seva generació precedent els va 
llegar a elles, aquesta porció de la cultura popu-
lar. La nostra generació ho ha pogut fer més fàcil-
ment i eficient (llibre, enregistrament, etc.). Potser 
la generació que ens pressiona perquè li cedim el 

lloc, més enllà de xarxes socials (on hi ha tanta xe-
rrameca), de Netflix i altres plataformes poderoses 
de comunicació i difusió de continguts, puguin 
aturar-se en algun moment en aquestes cançons, 
gaudir-les i apreciar-les i tant de bo els motivin a la 
festa i l’emoció com ho varen fer les d’abans d’ells. 

Bo i fent-me càrrec de l’esforç que comporta, ex-
presso un desig: que els benvolents que han tingut 
la iniciativa i aquells que l’han fet realitat hi vulguin 
donar continuïtat fent reviure en edicions poste-
riors no tan sols el que hi ha per anar cantant del 
cançoner de can Ventura sinó dels altres reculls lo-
cals de cançons (Joaquim Sans Quintana, Miquel 
Bosch i Mir, Pare Nolasc del Molar – Bruns...) que 
constitueixen tots plegats el Cançoner, en majús-
cula, de Sant Feliu.

Faig meva la valoració de l’acte que en va fer un 
ponderat amic perquè crec que expressa molt bé 
allò que alguns vàrem compartir. S’hauria de recu-
lar a l’any 1980, fa quaranta anys, quan es va cele-
brar el primer concert de sardanes i de música per 
a cobla en el decurs del segon aplec de la sardana 
de Sant Feliu amb important programació d’obres 
de compositors locals, per trobar un acte tan relle-
vant per la cultura musical local.

Gràcies a totes i a tots els que amb la seva despresa 
aportació ho varen fer possible.

Miquel Casademont Donay
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RECUPERAR UN SO
DE QUATRE-CENTS ANYS

En el campanar de l’església parroquial de Sant 
Feliu de Pallerols es conserven dues de les cam-
panes més interessants de la Garrotxa. Una, la que 
està ubicada dins la sala de campanes, és de grans 
dimensions (103,5 cm de diàmetre) i fou fosa l’any 
1626 pels fonedors olotins Calsa. L’altra, més petita 
(35 cm de diàmetre), es troba penjada a l’estructura 
metàl·lica del terrat del campanar i fou feta al segle 
XVI pels gironins Senyer. El so d’aquestes campa-
nes tan antigues ha acompanyat diàriament els 
habitants de Sant Feliu durant segles. El seu toc ha 
regulat la vida del poble marcant el pas del temps, 
assenyalant els moments d’oració i de treball, con-
vocant els fidels, anunciant les festes, avisant de les 
defuncions i alertant dels perills. El seu so, que s’ha 
mantingut invariable al llarg dels anys, ha confor-
mat un dels elements més importants del paisat-
ge sonor del poble. 

Paradoxalment, fa uns anys que les campanes de 
Sant Feliu no s’utilitzen. En desaparèixer la figura 
del campaner es van canviar els antics batalls per 
electromalls que les feien sonar automàticament 
des d’una centraleta. Aquest sistema, però, es de-
via espatllar, ja que es va substituir per una gra-
vació d’unes altres campanes que s’emet a través 
d’altaveus instal·lats al campanar. 

Treballs de recol·locació del batall a la campana major de Sant 
Feliu-13 d’octubre de 2021

Conscients del valor etnològic, històric i musical de 
les campanes, el passat mes d’octubre vam tornar 
a col·locar el batall a la campana grossa per tal que 
pogués ser tocada de forma manual. Aquesta in-
tervenció tan senzilla ha permès recuperar el seu 
so, que té una antiguitat de gairebé quatre-cents 
anys. Aquest és el punt de partida d’un projecte 
que té com a objectiu la recuperació dels tocs ma-
nuals de les campanes del poble. El projecte inclou 
la restauració dels jous per tal que, a part de fer-les 
sonar a batallades, es puguin vogar i asseure tal 
com es feia antigament. A més, també es vol crear 
una colla de campaners que toquin les campanes 
en dates assenyalades i mantinguin viu aquest pa-
trimoni de Sant Feliu de Pallerols.

Xavier Pallàs Mariani

Interior de la campana major amb el batall col·locat

Detall de la campana major fabricada el 1626 pels fonedors 
olotins Calsa
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Mirador

UN CONTE DE NADAL, 2019, 2020...

Damunt l’empostissat de l’establia,
la seva figura radiant,
(no pas el baf del bou i de la mula)
de mica en mica, la neu desfà.
Degota l’aigua beneïda.

Cuita la pastora, la més vella.
Hi apropa les mans així,
com de captaire,
com les d’aquell qui va pidolant.
Mentre pels dits l’aigua s’escola,
la pell malmesa
de tant feinejar a la intempèrie,
de tants anys, tremola.
I li entra endins un escalf,
i ajunta les mans davant dels llavis
com qui prega.

Clinc, clonc!, fa el raig
mentre cau dins la gerra.
Clinc, clonc! Ara canta, ara plora.
L’aguanta ferma, ella,
amb els braços estirats.
És la noia d’ulls clars,
la més jove, la més bella.
Es mira l’Infant i la mare.
No cal que li diguin res.
Un cop plena,
l’abraça ben fort, la gerra,
i se’n va.

Què se n’ha fet d’aquella aigua?
A qui li haurà aprofitat?
Vine d’on vulga que siguis, noia, 
són tants els mals que cal curar!
Una gota contra la indiferència,
tres gotes contra la intolerància,
deu gotes contra la set de venjança.
Apropa la gerra, noia,
hi mullarem les benes;
ens calen per amorosir el cos
dels cops, de les ferides, de les
                                        cremades...
Tu ja ho saps.

Tremolosos, mirem a dins;
encara en queda, i no minva.
Encara degota la neu de l’establia!
Com qui no gosa,
com indignes de tocar una cosa santa, 
amb el pla de la mà
en bevem un glop
que ens refà de befes,
d’insults, d’humiliacions;
i ens apropa a la pena
dels qui esperen a casa
els qui són lluny de casa,
injustament.

Aquest clam de justícia;
aquest malestar de l’ànima,
aquesta set de voler ser...
“Si et plau, vine.
Deixa’m beure un altre glop,
a veure si així s’apaga”.
...
“No cal. 
Que no saps, potser,
que la font d’aquesta set
és aquella aigua?”

Pere Roura
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EL FRARE I LES FULLES SEQUES

En una ocasió, es trobava el caputxí i filòsof Jordi 
Llimona convidat a dinar a “La Mata”, una casa de 
pagès de Batet, petita propietat d’una amiga co-
muna. Es va convenir que, com que era a principis 
de novembre, els qui ho desitgessin podrien fer un 
passeig abans de dinar. Es va formar un petit grup 
de cinc persones, tot i que el pare Jordi va indicar 
que ell, preferia anar sol.
Una hora i mitja més tard, tothom es va acostar a la 
casa amb la intenció d’assaborir el senzill i apetitós 
àpat que la mestressa havia preparat per als hostes. 
Tots, menys el Pare Llimona, que no aparegué per 
enlloc. Tement que no s’hagués extraviat, dos dels 
convidats es varen dispersar i el van cridar, sense 
obtenir resposta. Va ser una hora més tard, quan 
això va alarmar a tots els presents. Quan ja anaven 
a donar l’avís de la seva, diguem-ne “desaparició”, 
van veure venir a la llunyania, la inconfusible figu-
ra del frare. Cansat, amb aspecte de no ser ben bé 
d’aquest món, es va disculpar amb vehemència, 
francament avergonyit. Semblava més un nen que 

ha fet una malifeta, que un escriptor i filòsof reco-
negut.
Preguntat pel motiu d’un comportament tan anò-
mal en una persona educada i correcta com era ell, 
va respondre que “trepitjant fulles seques, havia 
perdut la noció del temps i de l’espai.” L’estupefacció 
dels assistents va ser gran.
Però tanmateix, si l’haguessin conegut a fons, no 
ho haurien trobat tan estrany.  
Què és el que pot fer sentir una fascinació tan gran, 
davant d’un camí encatifat de fulles seques? 
Donar sentit de plenitud a les coses efímeres? 
Pensar en la nova vida que vindrà, quan arribi la 
propera estació? O simplement una sana i original 
manera d’integrar-se a l’univers del qual formem 
part? Qui ho sap!
Jo mateixa he sentit moltes vegades en un passeig 
pel bosc, la temptació de perpetuar un moment 
únic: trepitjar fulles. Una manera de gaudir d’un 
petit plaer, compartit o no. Com deia el mateix 
J. Llimona, “el necessari de l’innecessari”. 

   Rosa Maria Montañá
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Comarca

EL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL 
DE LA GARROTXA 

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) és un 
organisme públic format per l’Ajuntament d’Olot i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa, que té l’encàrrec de 
gestionar els serveis socials a la comarca.
El consorci es va crear l’any 1997 amb la voluntat de 
treballar de manera coordinada i millorar la presta-
ció dels serveis a tots els municipis de la comarca. 

Atendre les necessitats socials és el nostre objectiu 
Les necessitats socials són estats de carència rela-
cionats amb el desenvolupament personal, social 
i comunitari, són, en definitiva, necessitats que 
afecten la persona i la comunitat.

a) Situacions de necessitat per manca d’autonomia: 
dependència i discapacitat o diversitat funcional

Situacions de persones en estat permanent de 
manca d’autonomia - física, mental, intel·lectual 
i sensorial – o que presenten diversitat funcional. 
I també persones que necessiten una altra per-
sona per a atendre les necessitats més bàsiques 
de la vida quotidiana i /o personal.

b) Situacions de necessitats materials i instrumentals 
Situacions de necessitat que tenen una expres-
sió de tipus material, és a dir, vinculades a les ne-
cessitats bàsiques (aliments, vestir...) 

c) Situacions de necessitat en l’àmbit relacional en 
l’entorn familiar i comunitari:

Situacions de necessitats derivades de males 
relacions familiars o dificultats en les competèn-
cies parentals (violències familiars, masclistes, 
negligència familiar, maltractaments infantils 
i juvenils) i de reforç i atenció a les relacions co-
munitàries (relacions de veïns, potenciar les enti-
tats socials, acollida de persones nouvingudes...)

Des del CASG hem d’estar especialment atents 
a la diversitat de la societat; és important entendre 
la diversitat com a riquesa social, però també com 
un dret. Cal garantir la igualtat de tracte i reduir les 
discriminacions, pel motiu que sigui.

Cada persona i família és única, per tant, cal valo-
rar cada situació en funció del seu entorn, les seves 
necessitats i especialment les seves capacitats. Cal 
acompanyar les persones i famílies perquè aconse-
gueixin el màxim d’autonomia i puguin prendre les 
seves pròpies decisions.

El Consorci d’Acció Social a Sant Feliu

Els serveis socials bàsics que, de manera regu-
lar, s’ofereixen des del Consorci a l’Àrea Bàsica 
de Sant Feliu, es realitzen tots els dijous de 9 h 
a 15 h de la tarda. La treballadora i educadora 
social atén les demandes, prèvia petició. 

En aquests moments estem treballant perquè el 
projecte ESFERES es pugui reiniciar al municipi. 
Aquest projecte està liderat pel CASG amb el su-
port del Servei de Projectes de Joventut del Con-
sell Comarcal de la Garrotxa amb la col·laboració 
dels centres educatius i ajuntaments dels muni-
cipis implicats. Consisteix que un dia a la setmana 
joves que cursen batxillerat de cada municipi fan 
l’acompanyament en el procés d’aprenentatge 
a nens de primària i primer cicle de secundària.
Es tracta de proporcionar suport i acompanyament 
fora de l’horari escolar a la tasca de fer deures, per 
tal de fomentar i mantenir hàbits d’estudi a nens/es 
i adolescents del municipi. 
La realització del projecte es fa amb el suport de 
joves voluntaris que utilitzen eines i/o recursos que 
permeten i faciliten la superació de les possibles 
dificultats que tinguin els estudiants participants 
amb relació a les tasques educatives.
A través de la participació de joves, no només es 
pretén que aquests donin suport a l’aprenentatge 
dels més petits, sinó que doni lloc a un intercanvi 
d’experiències, que els permeti fer un recorregut 
acadèmic menys dificultós.

Carme Sans Cornellas
Direcció de Serveis del Consorci d’Acció Social de 
la Garrotxa



63

PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

POBLACIÓ A 01/12/2021

Total homes  ..........................788 (51,67%)
Total dones  .......................... 737 (48,33%)
Total habitants  ......................... 1525

Edat Mitjana Homes ..................... 40,94
Edat Mitjana Dones ....................... 45,73
Edat Mitjana ............................ 43,33

RESUM D’OPERACIONS:
(Des del 01/01/2021 al 12/12/2021)

ALTES Homes Dones Total
Canvi Residència 120 47 167
Naixement     8  2  10
Totals 128 49 177

Baixes Homes Dones Total
Canvi de residència 57 22 79
Defunció  8 7 15
Inscripció indeguda  3 3 6
Caducitat  8 3 11
Duplicitat  3 - 3
TOTALS 79 35 114

DADES DE TEMPERATURA
I PLUVIOMETRIA

Si mirem la gràfica de les pluges, el mes més plu-
jós del que portem d’any és el setembre. La mitjana 
del setembre és de 99 l/m², en canvi a l’octubre ha 
plogut poc, considerant que és un dels mesos més 
humits de l’any. 
A la primavera han caigut 238 l/m² (mitjana: 
284,74 l/m2) i la temperatura ha estat de 14,58 °C 

NAIXEMENTS: Maia Sansa Luna, Thiago Díaz Gela-
da, Harshaan Singh Ghuman, Genís Aragonès Mar-
tí, Sahibmeeet Singh, Max Gimenez Bosch, Marc 
Moya Borredà, Islam Kardad, Lluc Rodriguez Banti, 
Lia Massegur Roura. 

DEFUNCIONS: Joan Aulet Collell, Remei Vilalta 
March, Maria Garganta Colomer, Rosa Blanco San-
chez, Juan Alcaraz Ortiz, Joan Vilalta Pujol, Carme 
Tarrés Torra, Juan Fernandez Torrella, Teresa Rodà 
Corominas, Bartolomé Vila Blanch, Jorge Mar-
tin Tubau, Antonio Teixeira Da Silva, David Galvez 
Masó, Neus Xarles Arnau, Teresa Amargant Ribas. 

Sant Feliu en xifres

ANY 2021

MES
TEMP 

MITJANA 
MAX

TEMP 
MITJANA 

MIN

MITJANA 
ºC

MAX 
ABS

MIN 
ABS L/M2

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

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

MARÇ 14,29 2,35 8,32 20,02 -2,60 34,0

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

MAIG 19,85 8,53 14,19 27,10 3,20 83,5

JUNY 26,74 13,22 19,98 33,20 9,60 71,0

JULIOL 29,28 14,86 22,07 36,60 9,70 55,0

AGOST 27,35 14,95 21,15 34,60 11,70 88,0

SETEMBRE 24,76 13,87 19,32 29,70 9,60 135,0

OCTUBRE 19,62 8,60 14,11 24,70 3,60 43,0

NOVEMBRE

DESEMBRE

MITJANA 20,07 8,46 14,26 36,60 -6,30 712,0

(mitjana: 15,06 °C). A l’estiu han caigut 278 l/m² 
(mitjana: 248,96 l/m²) i la temperatura mitjana ha es-
tat de 20,84 °C (mitjana: 20,16 °C). 
La temperatura màxima absoluta s’ha enfilat a 
36,6 °C el dia 31-07-21.

No plourà mai més!
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Contraportada

PROGRAMACIÓ NADAL 2021
Dissabte 18 de desembre
Inauguració del Camí de Pessebres 2021.
18:00 h · Capella del Roser
Visitable fins el 9 de gener
Organitza: Comissió Camí de Pessebres
i Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Diumenge 19 de desembre
Fira de Santa Llúcia.
Veure programa a part
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Dilluns 20 de desembre
Festival de Nadal de l’Escola Rocalba.
15:30 h · Plaça El Firal
Organitza: Escola Rocalba
i Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Celebració de la Penitència.
18:30 h · Església de Sant Feliu

Divendres 24 de desembre
Missa del gall.
18:30 h · Església de Sant Feliu

Dissabte 25 de desembre
Quina de Nadal.
De 18:00 h a 21:00 h · Sala Ca Les Hermanes
Organitza: Unió Esportiva Hostoles

Diumenge 26 de desembre
Missa.
11:30 h · Església de Sant Feliu

Representació d’Els Pastorets
del Ferrer Magí.
19:00 h · Sala Ca Les Hermanes
Organitza: Insistim Grup de Teatre

Dissabte 1 de gener
Missa de cap d’any.
18:30 h · Església de Sant Feliu

Diumenge 2 de gener
Caminada per l’entorn
a càrrec de Joaquim Pous.
Hora i ruta a determinar
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Representació d’Els Pastorets
del Ferrer Magí. 
17:00 h · Sala Ca Les Hermanes
Organitza: Insistim Grup de Teatre

Dilluns 3 de gener
Contes Musicats i Taller de fanalets.
Companyia La Sal d’Olot
16:30 h · Biblioteca Josep M. de Garganta
Organitza: Biblioteca Josep M. de Garganta
i Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Donació de sang.
17:00 h - 21:00 h · Sala Ca Les Hermanes
Organitza: Delegació de donants de SFP

Dimecres 5 de gener
Cavalcada de Reis.
Veure programa a part
Organitza: Agrupació Miralluna
i Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Dijous 6 de gener
Missa.
11:30 h · Església de Sant Feliu
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