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Informació d’interès

HORARI DE SERVEIS 

AJUNTAMENT
Oficina d’atenció ciutadana tancada.
Servei al telèfon 972 444 011
o per correu electrònic oac@santfeliudepallerols.cat

SERVEI D’URBANISME
Posar-se en contacte al correu electrònic
tecnics@santfeliudepallerols.cat

CONSULTORI MUNICIPAL 

ATENCIÓ A L’USUARI:
L’atenció primària del poble s’ha concentrat al CAP de Sant Esteve 
d’en Bas i al de Sant Feliu es manté només el servei d’atenció pedià-
trica, en horari habitual.
ÉS IMPORTANT que abans de dirigir-nos al CAP ens hi comuniquem 
telefònicament per avaluar les necessitats i mobilitzar els recursos 
adequats
- CAP de la Vall d’en Bas i Hostoles: 972 69 03 02
- CAP Sant Feliu de Pallerols: 972 44 42 98
Urgències nit, truqueu al 112 o bé a l’Hospital de Sant Jaume d’Olot, 
tel. 972261800.
Per la resta de serveis poseu-vos en contacte amb els telèfons ante-
riors. 

FARMÀCIA
De dilluns a divendres: matí, de 9 a 1 - tarda, de 4 a 8.
Dissabte: matí, de 9 a 1. 

BIBLIOTECA (Consulteu data d’obertura)
De dilluns a dijous, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre.
Dissabtes de 10 a 1 migdia.

ESCOLA ROCALBA i ESCOLA BRESSOL
(Pendent de les directrius del Departament d’Educació)

MISSES
(Consulteu horaris vigents segons la fase de desconfinament)

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

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

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

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

CORREUS
De dilluns a divendres, d’ 10 a 11 matí

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

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament i Jutjat de Pau .................................................................... 972 44 40 11
Consultori Municipal .................................................................................... 972 44 42 98
Durant les nits i festius, urgències mèdiques  .......................................... 112/061
Centre de Serveis per a la Gent Gran Sant Marc. ................... 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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estan subjectes a modificacions.

Truqueu abans de qualsevol gestió
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Editorial

L’ Hostolenc que teniu a les mans és el nú-
mero 50 de la tercera etapa i el primer del 
2020. Dos números rodons. Del 2020 po-
dríem dir-ne que és una xifra curiosa, fins i 
tot atractiva; del 50, que invita a celebrar-ne 
l’aniversari tot iniciant una aproximació a 
l’estudi d’aquest butlletí d’informació mu-
nicipal, que com podreu comprovar, té una 
història que es remunta als anys setanta del 
segle passat. 
El 2020 va arribar ple de bons desitjos, de 
nous projectes, de planificacions, de pressu-
postos i d’esperances.; però aviat la realitat 
s’imposà. El gener va acabar amb l’arribada 
del Glòria fent evident la força de la natura  
i, tot seguit, la pandèmia de la Covid19 pro-
voca una situació mai prevista ni imaginada, 
que ens està afectant tant en l’àmbit local, 
personal com social. 
D’aquests dos successos hem considerat 
important donar-ne notícia i tractar-los des 
de la mirada de la gent del nostre entorn, 
lluny dels grans reportatges, d’informacions 
que canvien d’avui per demà o, fins i tot, de 
declaracions contradictòries. Hem volgut 
seguir com han viscut el confinament els 
nostres veïns i veïnes, com ha estat la vida 
familiar, quins canvis han sofert en la ma-
nera de treballar, de relacionar-se,... així com 
l’opinió d’algun dels nostres professionals 
sobre aquests dos fets que ens condicionen 
d’una manera fins ara desconeguda.
Estem immersos en un present que no re-
coneixem i que no acabem d’entendre, que 
canvia permanentment i no sabem si el que 
es diu avui servirà per demà. Tenim un pas-
sat que cada vegada recordem de manera 
més idíl·lica i un futur difícil d’imaginar amb  
l’única certesa que ha de ser diferent perquè 
de ben segur haurem de canviar. 
Tant de bo que els nous aprenentatges ens 
facin millors en tots els sentits!
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Benvolguts/des,

Aquest any 2020 l´hem iniciat amb dos fets especialment colpidors que han alterat 
profundament la nostra vida. El mes de gener s’acabava amb l’arribada del temporal 
Glòria i, des del mes de març, estem immersos en la crisi sanitària, social i econòmica més 
important dels darrers temps provocada pel coronavirus. 

El temporal Glòria va causar molts danys a la nostra comarca, tot i que Sant Feliu va ser 
una de les zones menys afectades. Els desperfectes provocats a les lleres del riu s’han 
quantificat i s’han anat arreglant, en gran part, durant el mes d’abril. No podem considerar 
aquest fet com un fenomen aïllat; intentarem treure’n una lliçó que serveixi per gestionar 
millor el nostre entorn natural.

La crisi provocada per la Covid19 està causant i causarà un impacte tan important en les 
nostres vides que, sens dubte, farà modificar els nostres hàbits socials. Les conseqüències 
són imprevisibles i haurem de reconstruir i refer moltes de les estructures tant en l’àmbit 
social com en el personal. 

Des del primer moment, L’Ajuntament de Sant Feliu ha destinat esforços per donar 
suport a totes les persones, i en especial a les més vulnerables de la nostra població. 
Vull agrair especialment als voluntaris que estan col·laborant en aquestes tasques, així 
com a les empreses que han ofert els seus recursos i han fet donacions de material de 
forma desinteressada; i també al Consell Comarcal per les facilitats donades que ens han 
permès, de forma àgil, aconseguir material sanitari per als nostres ciutadans i comerços.

En l’àmbit municipal estem treballant amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i amb 
els ajuntaments de la comarca, dins un marc comú d’actuacions, per fer front a la crisi 
d’una manera efectiva, prenent decisions que serveixin per ajudar tant el teixit social, com 
l’econòmic, laboral i empresarial. La planificació de la gestió dels impostos municipals, que 
tenim delegats a Xaloc, es va organitzant de forma mensual, consensuada amb els altres 
ajuntaments, per tal de donar facilitats de pagament. Anirem informant regularment 
sobre els ajornaments. 

La programació dels actes i esdeveniments culturals, festius i lúdics està condicionada a 
les mesures de desconfinament preses per les autoritats sanitàries. Alguns ja s’han hagut 
de suspendre; d’altres prorrogar o posposar per a l’any vinent. 

Finalment, dir-vos que estic a la vostra disposició i desitjo que entre tots puguem superar 
aquesta situació el més aviat possible. Que la duresa de la realitat no ens faci perdre la 
confiança, la il·lusió i l’esperança d’un futur millor.

Cordialment, 

Artur Colomer i Buchner
Alcalde

ALCALDIA
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Intervencions: 
F. Castanyer es sorprèn que s’hagi firmat el conve-
ni sense passar pel Ple i pregunta si era necessari 
fer-lo per demanar el PUOSC. 
E. Colom contesta que el PUOSC preveu donar 
més puntuació quan els serveis són mancomu-
nats i per aquest motiu s’ha vist necessari. I també 
considera que no hi ha problema perquè els veïns 
de les Planes d’Hostoles i Sant Aniol utilitzin la pis-
ta de Sant Feliu sempre i quan el reglament d’usos 
sigui el que decideixi el plenari de Sant Feliu de Pa-
llerols.
 Si a més, la gent de Sant Feliu i de Sant Aniol po-
drà utilitzar el pavelló de Les Planes amb el que 
decideixi el seu reglament. Per tant, al final és un 
sumar esforços compartint tots els equipaments 
per intentar aconseguir la màxima puntuació en 
el PUOSC i poder cobrir la pista. 

F. Castanyer està d’acord en cobrir la pista i veu 
viable mancomunar serveis però creu que el que 
s’està fent és donar un xec en blanc a Les Planes 
i estem renunciant a un possible pavelló manco-
munat a Sant Feliu que es pogués finançar al 90%. 
A Sant Feliu també tenim altres equipaments que 
s’hi podrien haver inclòs i no hi són. Si l’Ajuntament 
de Les Planes aposta per fer un pavelló per què 
no s’inclou mancomunar la piscina de Sant Feliu? 
Creu que aquest conveni s’ha fet precipitadament 
i està poc madurat. 
E. Colom respon que l’equip de govern té com a ob-
jectiu la pista i que el Pla Director d’Infraestructures 
Esportives de Catalunya no contempla una man-
cança en els equipaments de piscina dins l’àmbit 
d’influència de la Vall d’Hostoles. Per tant, incloure 
unes actuacions a la piscina municipal en relació 
amb el Pla Director no tindria sentit.
Sobre el reglament d’usos caldrà desenvolupar-lo 
a partir d’aquest plenari amb el temps suficient. 
J. Casas diu que personalment votaria en contra 
però s’abstindran tot i trobar coses positives en el 
conveni perquè no confia en l’ajuntament de Les 
Planes. En el passat, com a alcalde, es va sentir 
enganyat en dues ocasions i és per això que veu 

Resum dels plens

SESSIÓ DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2019

Assistents: Grup UxSFP: Artur Colomer Buchner, 
Enric Colom Serrat, Carles Font Vila, Judit Martra 
Serrat, Francesc Prat Vilalta, Grup JxCAT: Felix Cas-
tanyer Santanach, David Ortiz Vila, Grup DEMÒ-
CRATES: Juan Casas Carreras, Eva Briceño Muñoz.

Secretària-Interventora: Gemma Masmiquel Boada 

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
ordinària del dia 26 de setembre, extraordinària 
i urgent del dia 10 d’octubre i extraordinària del 
dia 22 d’octubre de 2019. 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària 
del dia 26 de setembre de 2019 amb les següents 
observacions: 
F. Castanyer pregunta per què no s’ha afegit 
un comentari que ell va fer en relació al bufet 
d’advocats i la secretària respon que en no constar 
en la sessió plenària, no s’ha inclòs. En canvi sí que 
es fa referència al decret ja que es va mencionar 
tal i com ell havia rectificat i exposat.
F. Prat demana que es rectifiqui el següent: que el 
“pla director no s’ha fet sinó que s’està fent”, que la 
subvenció de l’ACA no és de 50.000 euros sinó de 
128.000 i que quan es fa referència a Sant Iscle i 
Sant Miquel cal afegir també el veïnat de la Torra.
C. Font exposa que no consta en acta la sol·licitud 
dels comptes de la Piscina Municipal que va de-
manar E. Briceño i ella puntualitza que a part dels 
comptes, va sol·licitar els de la brigada jove, casal 
d’estiu i activitats d’estiu. 

S’aproven per unanimitat les actes de les sessions 
extraordinàries dels dies 10 i 22 d’octubre.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE SANT FELIU DE PALLE-
ROLS, LES PLANES D’HOSTOLES I SANT ANIOL 
DE FINESTRES 

El Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Espor-
tius de Catalunya (PIEC), proposa planificar i pro-
gramar els equipaments esportius dels tres muni-
cipis mitjançant un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles, el de Sant 
Aniol de Finestres i el de Sant Feliu de Pallerols. La 
vigència d’aquest conveni s’estableix per un període 
de dos anys, prorrogable per un període de dos més, 
quedant condicionada la seva eficàcia a l’aprovació 
pel Ple de les tres Corporacions municipals.
Atès que es considera d’interès municipal la subs-
cripció de l’esmentat conveni per a complir els ob-
jectius establerts pel PIEC es proposa la seva apro-
vació. 

Pista poliesportiva del Parc del Mas Rostoll
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APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 REGULADO-
RA DELS PREUS PÚBLICS 

Actualment, l’Ajuntament de Sant Feliu de Palle-
rols disposa de material divers existent en la seva 
ordenança i cal adequar el preu: 

PRODUCTE PREU PÚBLIC

Senyera de Sant Feliu 8,47 €

Figura cavallet 14,37 €

Figura mulassa 11,35 €

Iman cavallet 2,85 €

Iman mulassa 2,85 €

Llibre Campanes i campanars 
de la Garrotxa

39,94 €

Llibre La parròquia i el temple de 
Sant Feliu de Pallerols

20,00 €

F. Castanyer demana si hi hauria la possibilitat 
que hi hagués algun intermediari que ho pogués 
vendre o que hi hagués alguna fórmula perquè 
aquestes partides s’autofi nancessin. La nostra 
proposta seria si es pogués arrodonir aquestes 
costos a l’alça per aconseguir tenir la partida més 
autofi nançada. 
La secretària interventora exposa que és possible 
i correcte en tractar-se d’un preu públic i també es 
pot imputar una part de les feines administratives 
de la venda dels objectes.
Els assistents acorden aquests preus, arrodonits a 
l’alça amb la imputació de les tasques administra-
tives.

S’aprova per unanimitat.

el perill de signar aquest conveni. Van per camí 
d’enganyar-vos i un altre dia us n’adonareu.

L’Alcalde exposa que hi ha moltes ganes de fer 
coses conjuntament, que hi ha moltes sinèrgies i 
esperem que surtin bé. 

J. Casas diu que si les coses s’han fet bé es “traurà 
el barret” però considera que Les Planes acabarà 
fent el pavelló i els pobles veïns el mantindrem. 

F. Prat exposa que durant molts anys Les Pla-
nes no col·laborava amb les obres del Castell 
d’Hostoles però ara estem a punt de fi rmar un 
conveni, ja redactat, en el qual es compromet 
a col·laborar. J. Casas pregunta si la factura de 
les obres del Castell d’Hostoles està pagada i F. 
Castanyer apunta que el primer any que es varen 
fer les obres ( fa 5 anys) ja es va fi rmar un conveni 
aprovat pel Ple de Les Planes i que està pendent 
de pagar. L’Alcalde contesta que ja s’ho miraran.

E. Colom agraeix l’aportació de J. Casas però la 
por del seu grup no té raó de ser perquè el conveni 
diu expressament “buscar el fi nançament i altres 
per construir i no pel manteniment” referent el pa-
velló de Les Planes.

J. Casas únicament reclama que l’equip de go-
vern impulsi un conveni de col·laboració d’ajuda 
per les places públiques concertades al Centre de 
serveis La Salut. 

Finalment, F. Castanyer acaba reivindicant la 
seva postura i vol deixar constància que s’està 
renunciant al pavelló mancomunat a Sant Feliu 
perquè el conveni diu que Les Planes donen su-
port a cobrir la pista i Sant Feliu els donem suport 
perquè construeixin i busquin el fi nançament per 
la construcció del pavelló. 

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

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARRO-
TXA I L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PA-
LLEROLS PER LA GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I JUSTI-
FICACIÓ CONJUNTA DE L’IMPOST SOBRE LES 
ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS 

J. Castanyer exposa, reivindica i demana a l’equip 
de govern que es vetlli per on es destinen aquest 
diners, que s’entén que és un projecte Comarcal, 
però en tema de turisme a la Vall d’Hostoles ens 
tenen una mica abandonats. 

S’aprova per unanimitat.

Material divers de Sant Feliu

Resum dels plens
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APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
1/2019 EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE 
CRÈDIT

Per atendre obligacions en relació als treballs de 
manteniment i neteja de camins i de prevenció 
d’incendis que realitza l’Associació de Defensa Fo-
restal de Sant Feliu de Pallerols es fa la següent 
modifi cació de crèdit:

Suplement en Aplicacions de Despeses 

Progr. Econòmica Descripció Crèdits creats

136 48002 Subvenció ADF 
Sant Feliu de 
Pallerols

1.200,00 €

TOTAL 1.200,00 €

Aquest expedient de modifi cació de crèdit en la 
modalitat de suplement de crèdit es fi nançarà per 
mitjà de baixes en altres aplicacions.
Baixes en aplicacions de Despeses

Progr. Econòmica Descripció Crèdits creats

231 48001 Subvenció fi ns 
socials

1.200,00 €

TOTAL 1.200,00 €

F. Prat exposa que es proposa aquesta modifi ca-
ció perquè amb l’ADF hi havia un compromís de 
2.000 € però en el pressupost n’hi havia només 
800. 
E. Briceño diu que s’abstindran, tot i que estan 
d’acord a donar suport a l’ADF, consideren que 
s’està traient massa de la partida de fi ns socials. 
L’Alcalde exposa que la partida de fi ns socials es-
tava prevista per fer uns pagaments a uns usuaris 
que no es varen poder fer. J. Casas i F. Castanyer 
posen en dubte aquest punt i demanen que sigui 
la Directora del Consorci qui certifi qui que no es 
van poder fer. L’Alcalde demana que consti en 
acta que es va fer una reunió amb la Directora del 
Consorci i va informar que no es podia donar una 
ajuda econòmica destinada als usuaris d’una en-
titat privada. 
F. Castanyer afi rma que per suposat destinar els 
diners a una entitat privada no es pot fer, però 
transformar els mateixos ajuts que dona la Gene-
ralitat per grau de discapacitat en municipals, és 
el que estava en estudi i sí que es pot fer.
J. Casas demana una reunió amb Alcalde de Sant 
Feliu i el Consell d’Administració del Consorci per 
discutir aquest tema.
S’aprova per 7 vots a favor ( A. Colomer, C. Font, 
E. Colom, F. Prat i J. Martra, F. Castanyer i D. Ortiz) i        
2 abstencions (E. Briceño i J. Casas)

ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A LA REDACCIÓ DE 
PROJECTES I MEMÒRIA AL CONSELL COMAR-
CAL DE LA GARROTXA

Es fa l’encàrrec al Consell Comarcal de la Garrotxa 
per a la redacció del projecte en relació a les obres 
de construcció d’un sistema d’abastament en alta 
a Sant Iscle i de memòria valorada en relació a la in-
versió en alta de la xarxa d’abastament d’aigua de 
Sant Feliu de Pallerols
F. Castanyer pregunta quin cost té la redacció del 
projecte i E. Colom respon que totes les despeses 
tècniques es facturen en funció de la dedicació 
dels tècnics i segons els barems que ells mateixos 
varen aportar en el ple. F. Castanyer afegeix que 
quan s’encarreguen aquests projectes val la pena 
estar-hi a sobre perquè tenen molts projectes en-
gegats i triguen molt a redactar-los, motiu pel 
qual ells, quan eren equip de govern, havien enca-
rregat alguns treballs a privats perquè la resposta 
era molt més ràpida.

S’aprova per unanimitat. 

MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ I LA INICIATIVA POLÍTICA AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA.

S’aprova per unanimitat. 

MOCIÓ PER LA COMMEMORACIÓ 25 DE NO-
VEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

S’aprova per unanimitat. 

DECRETS D’ALCALDIA

L’Alcalde obre el torn de preguntes: 

F. Castanyer pregunta per què es donen de baixa 
uns 1.000 euros del Molí de la Conqueta que es-
taven previstos per acabar de resoldre el conveni, 
això vol dir que no es resoldrà aquest conveni? J. 
Martra explica que d’acord amb el propietari es 
desencallarà a partir del 2020 perquè és un tema 
que s’ha d’estudiar. F. Castanyer es mostra sor-
près perquè el tema ja estava resolt i que només 
quedava pendent d’anar al notari i acordar qui en 
pagava les despeses. C. Font apunta que el con-
veni era del 2012 i ja han passat 7 anys sense que 
s’hagi arribat a cap acord.

SEGUEIX LA INFORMACIÓ MUNICIPAL
AL WHATSAPP DE L’AJUNTAMENT

682 399 222
Escriu ALTA + NOM i COGNOMS
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F. Castanyer apunta que dins el conveni inicial hi 
havia unes places de pàrquing, no varen agradar 
al propietari i es van haver de fer unes noves valo-
racions que van allargar el procés; però la relació 
amb ell sempre ha estat excel·lent.
D. Ortiz demana per què no s’ha resolt el conveni 
de cooperació amb el Consell Comarcal pel siste-
ma del lector de matrícules. C. Font explica que 
d’una valoració inicial de 500 € es va passar a 
4.000 € anuals. Des del seu punt de vista, aquest 
conveni s’hauria d’haver fet amb tots els municipis 
de la Garrotxa i no només amb els set municipis 
assistents a la reunió. A més a més, entén que qui 
ho hauria de pagar és el Departament d’Interior i 
no els ajuntaments.
J. Casas proposa que l’equip de govern faci una 
moció al Ple demanant al Departament d’Interior 
que pagui aquestes despeses i s’aporti als Ajunta-
ments de la Comarca.
F. Castanyer apunta que si era un projecte co-
marcal tenia sentit perquè o es cobreix tota la 
comarca o no serveix per a res, a part que el cost 
s’incrementa si hi ha ajuntaments que se’n des-
diuen.
F. Castanyer reprèn la paraula i pregunta per què 
s’ha minorat la subvenció de Dipsalut en relació 
als socorristes. C Font explica que en el pressupost 
elaborat per l’anterior equip de govern es van po-
sar 6.000 € de subvenció i només n’han arribat 
1.900. En les bases de la subvenció es demanava 
el ROPEC i un dels socorristes contractats no el 
tenia. I és per això que dels 1.900 € es passen 
a 200. C. Font reconeix que en aquell moment, 
sense secretària al consistori, desconeixia què era 
el ROPEC. Ara, però, s’ha demanat una ampliació 
de termini per presentar al·legacions i presentar 
el document ROPEC que a Dipsalut. F. Castanyer 
puntualitza que el desconeixement com a regi-
dor és possible, però el personal que treballa en 
l’administració pública hauria de saber que per 

treballar es necessita el ROPEC.
E. Colom aclareix que la persona que treballava 
ja havia sol·licitat el ROPEC abans de començar 
però la Generalitat encara no li havia tramès 
l’acreditació.
C. Font també apunta que aquest era el primer 
any que es donava aquesta subvenció i demana-
ven aquest paper, abans només calia el carnet de 
socorrista. F. Castanyer apunta que el Registre Ofi-
cial de Professionals de l’Esport no és pas d’aquest 
any i que sense el ROPEC no pots pas treballar en 
les administracions públiques.

FORA DE L’ORDRE DEL DIA

L’Alcalde informa que s’ha firmat un conveni amb 
la Fràter i que ja se’ls farà arribar. J. Casas pregunta 
si s’ha trobat més finançament pel projecte. Se li 
respon que s’hi està treballant.
L’ Alcalde fa un agraïment a la Sra. Margarita Ca-
minas per la donació que ha fet de la seva obra “ 
Volcànica” exposada a la sala de Plens i també al Sr. 
Josep Solà per la donació de la seva obra escultòrica 
exposada – provisionalment- als arbres d’en Casals.

DESPATX OFICIAL

VISITES:

- 9 de setembre reunions amb el Director del De-
partament de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat i amb el Director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua de Girona. 
- 30 de setembre trobada amb el Director dels Ser-
veis Territorials del Departament de Presidència.
- 2 d’octubre reunió amb el Director de Carreteres.
- 10 d’octubre reunió amb el Director de projectes i 
cap d’operacions de l’INCASÒL.
- 31 d’octubre reunió amb el President de la Diputa-
ció de Girona. I el 20 de novembre amb el Director 
del Parc Natural (PNZVG)

PRECS I PREGUNTES

E. Briceño torna a demanar els números de la bri-
gada jove, del casal d’estiu i les activitats d’estiu. 
J. Marta diu que encara no tenen la liquidació del 
Consell Comarcal, que els la faran arribar quan la 
tinguin. L’Alcalde puntualitza que pot consultar 
les factures quan vulgui. E. Briceño insisteix que el 
que demana és un resum del cost de les activitats 
perquè li sobta que hi hagi un dèficit de 10.966,69 
€ quan ha sigut un bon estiu. C. Font li respon 
que en aquest import hi ha comptabilitzat tant 
el manteniment com la inversió i es pot mirar de 

Resum dels plens

Molí de la Conqueta
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dues maneres. Si es treuen les partides dels tres 
professionals (paleta, ferrer i electricista) només 
tenim un dèficit de 3.000 €. 

F. Castanyer afegeix que en els últims dos anys 
s’havia invertit molts diners i la majoria amb sub-
vencions i cada estiu la piscina es tancava a zero 
amb les inversions que s’hi feien.

E. Briceño pregunta per la situació del volunta-
riat. L’Alcalde li respon que s’hi està treballant i 
que s’ha recuperat la documentació que estava al 
Consell Comarcal.

E. Briceño pregunta pel tema del local i explica 
que des del seu partit, Demòcrates per Catalun-
ya, algú es va posar en contacte amb l’equip de 
govern, sembla que amb E. Colom. Des de l’Equip 
de Govern li contesten que ningú ha parlat amb 
Demòcrates de Catalunya i li pregunten qui va 
trucar. E. Briceño contesta que el Sr. Dani Planes 
va parlar amb E. Colom i ell respon que no és així. 
E. Briceño demana que ho tinguin en compte i si 
poden fer servir la sala de plens. L’Alcalde respon 
que la sala de plens no, ja que s’utilitza per fer re-
unions pròpies de l’Equip de Govern. J. Casas diu 
que no queda bé que si una persona de Sant Feliu 
vol parlar amb un regidor hagi d’anar al domici-
li particular. L’Alcalde respon que se’ls ha ofert la 
sala adjacent a la biblioteca. F. Castanyer puntua-
litza que a partir de les 19:00 h. la sala està ocupa-
da quasi cada dia.

J. Casas demana a la secretària que faci un in-
forme per si es pot denegar o no al seu grup, que 
com a regidors de l’oposició, puguin reunir-se amb 
la gent del poble al propi Ajuntament. L’Alcalde 
respon que la Llei diu que s’ha d’oferir un local 
municipal, propietat de l’Ajuntament i no parla de 
la casa consistorial. F. Castanyer puntualitza i lle-
geix l’article 27 que diu que s’ha d’oferir un espai a 
la seu de l’Ajuntament. Troba malament que no 
es pugui oferir el despatx que fa vuit anys s’havia 
ofert a l’oposició.

D. Ortiz pren la paraula i puntualitza que aquest 
tema ja va quedar clar en el ple passat. 

E. Briceño seguidament es refereix a les reunions 
amb el personal de l’Ajuntament. Exposa que ja 
es varen reunir amb el personal de l’administració 
però els falta la reunió amb el personal de les es-
coles i la brigada municipal. E. Colom diu que no 
li consta que s’hagués demanat la reunió amb el 
personal de l’escola, però que no hi ha problema 
sempre que es faci en horaris no lectius. J. Mar-
tra apunta, vistes les preocupacions, que es con-
voquin les reunions a través de la representant 
dels treballadors i que sigui ella qui ho coordini i 
n’informi. 

J. Casas demana a la secretària un informe per 
escrit de si un regidor del grup de l’oposició pot 
formar o no part del Consell Escolar. J. Martra diu 

que aquesta decisió no depèn de l’Ajuntament 
sinó d’Ensenyament, que és qui marca les direc-
trius del Consell Escolar. La Direcció de l’Escola ho 
va consultar al Departament i la resposta va ser 
que la constitució del Consell Escolar està mar-
cada i que hi ha d’haver un sol representant de 
l’Ajuntament.

Continua el torn d’intervenció de J. Casas fent un 
agraïment al manteniment general del poble. Tot 
i que demana si es pot arreglar la font de Sant 
Marc, la possibilitat d’un repàs del riu i del rec de 
Rocalba. Puntualitza que cal millorar el tema de la 
neteja viària i pregunta com està el concurs per la 
plaça de neteja de quatre hores que es va aprovar. 

C. Font respon que el concurs per la plaça de nete-
ja fins al gener no es podrà executar. De moment 
el que es va aprovar per ple va ser la modificació 
de la plantilla i s’ha emès l’edicte. Ara falta prepa-
rar el concurs.

F. Prat explica que s’ha creat una comissió de 
medi natural que recollirà informació de totes les 
fonts que estan en mal estat i que s’està estudiant 
com poder mantenir tot el que s’arregla. Tan im-
portant és fer inversió com manteniment. En rela-
ció a la vegetació dels rius, s’hi està treballant. Sant 
Feliu té molts espais verds i s’ha d’estudiar bé com 
mantenir-los de manera sostenible i poder incre-
mentar el pressupost per a aquestes actuacions. 

J. Casas sol·licita una reunió amb la regidora 
d’Hisenda abans de l’aprovació del pressupost 
perquè li expliqui el tema de les ordenances fiscals 
i el puguin estudiar i debatre a l’assemblea del seu 
grup municipal abans d’arribar al ple. J. Martra li 
respon que en relació a les ordenances ja el pot 
contestar atès que aquestes no es poden modifi-
car a efectes de termini. F. Castanyer pregunta si 
és possible introduir-ne alguna de nova. J. Martra 
li respon que no, fent partícip de la resposta a la 
secretària que ho confirma.

J. Casas pregunta pel tècnic de joventut. Es va 
dir que s’agafaria una persona de Sant Feliu i es 
deixaria el Consell Comarcal, com està? Se li res-
pon que s’està estudiant. 

J. Casas demana informació de la zona industrial. 
F. Prat respon que està molt avançat, que IN-
CASÒL farà tota la urbanització i ja tenen un nou 
projecte acabat. F. Castanyer apunta que el pro-
jecte ja estava redactat a Barcelona, només falta-
va desencallar el tema dels desaigües i, igual que 
ara, el que faltava eren les empreses.

F. Prat explica que segons INCASÒL hi ha dues 
parcel·les. Una de 27.000 metres quadrats que si 
estigués venuda, es tiraria endavant tota la ur-
banització. Sabem que per aquesta parcel·la sí 
que existeixen empreses interessades i que estan 
d’acord amb el preu que INCASÒL demana. 
F. Castanyer demana saber el preu per metre 
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quadrat pactat. F. Prat diu que no s’ha pactat cap 
preu i no considera adient exposar-lo tot i que és 
un preu raonable de mercat i no vol dir que aquest 
preu que ha dit INCASÒL sigui el que s’acabi pac-
tant amb aquestes empreses. L’Ajuntament l’únic 
que fa és posar en contacte les empreses amb 
INCASÒL perquè aquestes acabin comprant la 
parcel·la mínima que es demana per poder urba-
nitzar. Segons el que tenen entès, abans INCASÒL 
volia urbanitzar tot i no una part mínima. F. Cas-
tanyer apunta que INCASÒL només volia urbanit-
zar el carrer principal i, depenent dels diners, ani-
ria fent fases. Creu que com a regidor de l’oposició 
tindria dret a saber el preu de venda d’aquests 
terrenys.
Li respon l’Alcalde que qui ven no és l’Ajuntament 
sinó INCASÒL. J. Martra afegeix que com a regidor 
i a més estant vigent la Llei Orgànica de Protecció 
de Dades, hi ha coses que no es poden dir ni com-
partir. I a més és INCASÒL qui ven i el particular qui 
compra i l’Ajuntament no és qui per fer-ho públic.
J. Casas pregunta per la fibra òptica, Sant Feliu 
realment té problemes amb internet. L’Alcalde 
respon que en màxim dos mesos ja es començarà 
a fer el desplegament per a tot el poble. F. Castan-
yer manifesta el cas curiós que Les Planes que no 
tenien res ja estiguin fent el desplegament i nosal-
tres que ja teníem el wifi ens hàgim d’esperar dos 
mesos. L’Alcalde li recorda que des de l’oposició 
van estar dos anys reclamant el tema de la nego-
ciació. C. Font apunta que si s’ha tardat una mica 
més és perquè s’ha negociat alguna despesa a la 
baixa del que estava previst. L’Alcalde també ex-
plica que s’ha aconseguit una subvenció europea 
de 15.000 € per posar wifi als llocs públics de tot el 
poble.
J. Casas demana si s’ha fet alguna convocatòria 
del Consell Territorial de l’Hospital. 
C. Font diu que hi ha assistit no fa més d’un mes i 
es va fer una memòria de tot l’any, la qual ja li farà 
arribar.
J. Casas torna a demanar que es faci una mo-
ció, que s’aprovi en el pròxim ple, demanant que 

s’activin les càmeres però amb el manteniment 
des de la Generalitat i que aquest prec es pre-
senti al Consell Comarcal i a la Generalitat. Tant 
L’Alcalde com E. Colom li manifesten que siguin 
ells que la presentin i que ja els donaran suport.

J. Casas pregunta si s’ha previst l’activitat a favor 
de la Marató de TV3 per Fira de Santa Llúcia i si 
vindrà alguna personalitat a presidir-la. L’Alcalde 
li contesta que ja està prevista i que la Consellera 
Teresa Jordà presidirà la fira. En breu es presen-
tarà el programa de les activitats de Nadal. 

J. Casas pregunta per la plaça vacant de la tèc-
nica econòmica; si hi ha aspirants i qui consti-
tueix el Tribunal. L’Alcalde respon que el dia 2 hi 
ha l’examen i que hi ha 7 aspirants. La Secretària 
exposa que el tribunal està constituït per ella 
mateixa com a Presidenta, un secretari interven-
tor d’una altra administració i un funcionari de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

A continuació pren la paraula D. Ortiz i pregun-
ta si les sol·licituds d’informació que es demanen 
al ple ja són una petició expressa o és necessària 
una sol·licitud per registre d’entrada. La Secretària 
contesta que és necessari que es faci instància per 
registre d’entrada.

D. Ortiz demana si l’assignació econòmica que 
es destina a CÀRITAS es manté, es varia a l’alça 
o es redueix pel proper exercici 2020. L’Alcalde 
respon que estan pressupostats 1.500 € i també 
s’estan plantejant pressupostar pel 2020. Des del 
Consell d’Alcaldes de la Comarca es va acordar 
que l’aportació econòmica podia ser el nombre 
d’habitants del municipi i és el criteri de l’Equip de 
Govern. 

D. Ortiz pregunta quantes famílies actualment 
necessiten l’ajuda de CÀRITAS, de l’Ajuntament i 
les prestacions dels Serveis Socials. J. Martra res-
pon que tenen un informe en relació a CÀRITAS i 
que ja li facilitaran, però que en relació a les pres-
tacions dels Serveis Socials és una informació con-
fidencial on l’Ajuntament no hi té accés. La me-
mòria d’Acció Social està publicada en la pàgina 
web del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Ac-
tualment, hi ha publicada la del 2018.

D. Ortiz pregunta per la previsió de la defensa 
jurídica davant la demanda de l’Administració 
de l’Estat per haver donat suport a la resolució 
92/2012 del Parlament de Catalunya pel rebuig 
a la monarquia espanyola. L’Alcalde respon que 
això s’ha d’acabar de parlar però segurament es 
farà conjuntament a través de l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència (AMI) o de l’Associació 
Catalana de Municipis (l’ACM).

D. Ortiz manifesta que en el proper ple tornarà a 
preguntar com està el tema per poder fer-ne un 
seguiment. També sol·licita informació i tenir ac-
cés als procediments judicials vigents d’aquest 
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Ajuntament, ja sigui part demandant o part de-
mandada. I el contracte amb l’Assessoria jurídica 
Lleal Tulsà per saber el rendiment que se’n treu 
d’aquest assessorament. Se li respon que faci un 
registre d’entrada i n’obtindrà resposta. 
D. Ortiz recorda el tema de la factura de Mero-
ca que es porta des del ple del 31 de juliol. F. Prat 
apunta que en el ple ja es va dir que, d’acord amb 
l’empresa, s’ajornava per l’any 2020 perquè no hi 
havia partida. D. Ortiz reclama un informe de la 
secretària i que a dia d’avui encara no el té però, 
per tancar el tema i no donar més feina a la se-
cretària, té només dues preguntes a fer: Es tracta-
va d’una irregularitat administrativa per no haver 
fet una modificació de crèdit de la subvenció del 
fons de cooperació? Això va implicar un perjudici 
econòmic per l’Ajuntament?
J. Martra respon que el problema és que no hi 
havia partida pressupostària per fer les obres i 
que no ha comportat cap perjudici econòmic. 
Intervé La Secretària per exposar que el contrac-
te d’obres era un contracte menor, i per tant, no 
calia demanar tres pressupostos, excepte que les 
bases d’execució del pressupost així ho establissin, 
no obstant, sí que era necessari tenir el crèdit su-
ficient i l’aplicació pressupostària per poder fer la 
contractació.
D. Ortiz acaba la seva intervenció recordant el 
tema del local i de la seva disponibilitat com a 
membres de l’oposició. Entén que encara no se’n 
pugui disposar perquè no s’ho han pogut mirar, 
però el que no s’entén és que no en puguin dis-
posar per fer reunions en dates i hores concre-
tes. Hi ha la màxima voluntat d’adaptar-nos per 
part nostra, però ha de ser un tema bidireccional. 
M’agradaria tenir una resposta positiva per no ha-
ver de parlar-ne contínuament. 
D’altra banda, té constància, i li sap greu, que la 
setmana passada es fes una reunió a la Sala de 
Plens i qui va obrir la porta per facilitar l’accés a les 
persones convocades no va ser ningú del personal 
de l’Ajuntament ni cap regidor. Tot i que posterior-
ment es va incorporar a la reunió F. Prat. Això vol 
dir que aquesta persona disposa de clau.
F. Prat explica que era una reunió que s’havia con-
vocat amb els veïns de l’entrada del poble. Aquell 
dia ell va arribar tard i com que feia fred i els veïns 
s’esperaven a fora, algú de l’administració de dalt 
l’Ajuntament els va donar la clau perquè obrissin. 
D. Ortiz manifesta que ho entén, però reclama, 
com a regidor, tenir accés a les dependències del 
Consistori municipal. Troba que aquest tema no-
més fa que crispar i afavorir la discussió. És l’últim 
regidor a incorporar-se a la taula de plens però 
mai s’hauria pensat haver de barallar-se per po-
der entrar a l’Ajuntament i demana a l’equip de 
govern que s’ho repensin i accedeixin al que de-
manen reiteradament.

L’Alcalde respon que ells sempre han dit que 
l’Ajuntament ha d’estar obert als regidors i que te-
nen les portes obertes en aquest aspecte, poden 
entrar i demanar tota la informació que necessi-
tin.
D. Ortiz demana poder fer una o dues reunions al 
mes en una hora raonable i que s’adaptaran. 
F Prat pregunta quin problema tenen amb la sala 
annexa a la Biblioteca que se’ls ha ofert. D. Ortiz 
li respon el mateix problema que tenen ells que 
quan convoqueu els veïns no van allà. F. Prat diu 
que ell hi ha fet reunions quan l’Ajuntament esta-
va ple.
F. Castanyer pregunta si es pot saber el motiu de 
la reunió que es va celebrar el dia 21 de novem-
bre amb l’empresa SOREA. L’Alcalde respon que 
va ser per trobar solucions al problema de l’aigua 
de Sant Feliu escoltant l’opinió d’una empresa ex-
terna. Hi ha fugues d’aigua constants, els comp-
tadors no són electrònics... i es pretén millorar 
aquests aspectes. F. Castanyer diu que demanar 
assessorament li sembla correcte però avisa que 
no subcontractin l’aigua a Sorea perquè no veu 
que aquest tema porti problemes. F. Prat pun-
tualitza que l’aigua a Sant Feliu sí que en porta 
de problemes: diverses fuites a diferents llocs – al 
camp de futbol per exemple-. Amb la reunió pre-
teníem demanar com treballa aquesta empresa, 
veure quina és l’última tecnologia en comptadors 
i si això treu feina o no... Tot per poder millorar el 
servei. 
F. Castanyer demana si es preveu alguna actua-
ció davant la proliferació de coloms en alguns 
llocs del poble i proposa la instal·lació de punxes. 
C. Font diu que si aquestes s’han de posar en llocs 
privats, cal demanar permís. 
F. Castanyer exposa que la zona de l’entrada del 
poble, la de Can Bosc, i La Resclosa t’haurien de 
netejar perquè no s’hi ha fet res des de que hi ha 
el nou equip de govern. F. Prat explica que amb 
el Parc Natural ja es treballa en l’àmbit d’actuació 
del riu analitzant quines són les espècies invasores 
i quines s’haurien d’estassar.
F. Castanyer també exposa que té coneixement 
que s’està encarregant un projecte pel tema de 
l’aigua de Sant Iscle i pregunta si s’ha fet un estudi 
de viabilitat econòmica abans d’encarregar-lo. 
F. Prat respon que el primer que s’ha fet és un es-
tudi geològic que venia de l’antic equip de govern 
i sembla que hi ha aigua a 150 m. També existeix 
una subvenció del 50% de l’ACA per fer aquest pou 
que ja havia demanat l’antic equip de govern. Pels 
restants 50%, la Diputació ens donaria el 40%, per 
tant, quedaria subvencionat el 90%. E. Colom pun-
tualitza que si no hi hagués aigua suficient, hi ha 
el compromís del President de la Diputació de su-
fragar el tant per cent corresponent de l’ACA en el 
cas que se’ns denegués. 
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F. Castanyer explica que s’havien mantingut reu-
nions amb els veïns de Sant Iscle i que estaven in-
teressats en aquest projecte però sempre i quan 
la seva aportació fos inferior a 2.000 €. Per això, la 
pregunta és si està previst fer un estudi de viabili-
tat econòmica d’aquest projecte o ja es fa el pou 
directament. 
F. Prat explica que el límit dels 2.000 € els veïns no 
l’havien tingut mai per escrit. L’Ajuntament va de-
manar quants veïns estaven interessats a tenir ai-
gua però quan ells van preguntar quin cost implica-
ria l’Ajuntament els va enviar una carta via e-notum 
en què es deia que havien d’assumir el cost de por-
tar l’aigua a casa seva sense indicació de l’import. 
Per tant, els veïns no van firmar aquest document 
perquè no tenien clar el cost que implicava.
F. Castanyer respon que la cosa no va anar així i 
que ja ho demostraran. Torna a preguntar si es té 
previst fer un estudi de viabilitat econòmica o no 
per aquest projecte.
F. Prat respon que no està previst perquè consi-
derem que l’Ajuntament no pot assumir la despe-
sa de 6.000 € per veure si hi ha aigua, d’un pres-
supost de 60.000 €. D’altra banda, és difícil que 
qualsevol veí, per un preu raonable, no vulgui estar 
connectat a l’aigua, ja que la majoria de veïns de 
Sant Iscle, aquest any han hagut de venir a buscar 
l’aigua amb cubes. F. Castanyer sol·licita tenir-ho 
per escrit. 
F. Castanyer pregunta quin és el termini que té 
l’Ajuntament per respondre la informació que 
sol·liciten com a oposició i com es pot entrevis-
tar amb alguna persona de l’Ajuntament, con-
cretament amb el responsable de personal i el 
d’educació. El dia 19 vaig demanar un llistat dels 
treballadors i dos informes de dos contractes i no 
n’he obtingut resposta. Voldria tenir aquesta do-
cumentació la setmana vinent. L’Alcalde respon 
que ja se’l respondrà.
F. Castanyer pregunta qui fa les obres del Castell 
d’Hostoles i quin és el pressupost. 

E. Colom respon que les fa CONSTRUCCIONS BOA-
DA, amb un pressupost de 27.500 euros amb IVA 
inclòs. F. Castanyer vol recordar que amb l’anterior 
equip de govern es passaven pel Ple totes les obres 
similars, per millor coneixement i pel tema de la 
transparència encara que no fos necessari. E. Co-
lom explica que es va convidar a cinc o sis empre-
ses, es va publicar en el BOP i es va donar termini 
per presentar ofertes. Es va obrir l’única plica pre-
sentada i la tècnica municipal va fer l’informe per 
a l’adjudicació.
F. Castanyer exposa el tema del Museu de la 
Faràndula i la recuperació del teatre de l’Esbart 
que el preocupa bastant perquè amb campanya 
l’havien lluitat i treballat. Hi havia un projecte fet i 
pagat que estava demanat per ser subvencionat. 
Totes les parts interessades - l’Esbart, la Comissió 
de manteniment dels Cavallets i l’Ajuntament- hi 
estaven d’acord i ara s’ha canviat la ubicació sense 
consultar, almenys les parts interessades. Pregun-
tat qui li ha proporcionat la informació, F. Castan-
yer respon que l’ha informat la tècnica municipal.
L’Alcalde contesta que aquesta informació no és 
certa. Explica que aquesta setmana hi ha hagut 
contactes amb la Junta de L’Esbart, s’han tempte-
jat algunes altres ubicacions però aquest projecte 
és molt ambiciós i falten encaixar alguns temes. 
E. Colom exposa que s’ha hagut de replantejar 
la situació perquè es pensava tirar endavant un 
FEDER, amb una aportació de l’Ajuntament a un 
lloc que no és propietat municipal. Des de FEDER 
i des de PUOSC si no es fa una inversió en un lloc 
de titularitat municipal no es cobra la subvenció. 
L’anterior equip de govern tenia pensat fer el pro-
jecte amb una cessió, però o és titularitat munici-
pal o quan arriba el moment de cobrar els diners, 
Europa no els paga perquè no serveixen les con-
cessions ni de 50 anys ni de 100 anys. Per això, no-
saltres no voldríem cometre l’error de fer la inver-
sió en un lloc on no tenim la garantia que després 
d’haver fet les obres no les puguem cobrar per 
subvenció. L’Alcalde hi afegeix que des del Consell 
Comarcal han informat que al no existir titularitat 
municipal, aquest fet podria ser un motiu de per-
dre la subvenció del FEDER.
F. Castanyer, conscient del que s’ha explicat, de-
mana si l’equip de govern té clar que el projecte 
es desenvoluparà a l’Esbart si aquest fa la cessió 
de la titularitat i es troba el finançament. L’Alcalde 
respon que si es troba el finançament per fer-ho sí, 
però que també s’han mirat altres opcions que de 
moment no estan per escrit. 
J. Casas vol puntualitzar que quan es va fer el 
conveni inicial de 40 a 50 anys el FEDER sí que ho 
acceptava però també se’ns va informar en poste-
rioritat, que en el moment de presentar la subven-
ció podria ser que aquest conveni no servís i que 
hagués de ser la totalitat. També informa que, en 

Resum dels plens

Castell d’Hostoles
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APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST PER 
L’ANY L’2020 
El resum per capítols del pressupost és el següent:

RESUM PRESSUPOST D’ INGRESSOS 2020

I IMPOSTOS DIRECTES 515.000,00

II IMPOSTOS INDIRECTES 50.000,00

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 473.556,50

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 429.095,37

V INGRESSOS PATRIMONIALS 18.608,05

 RECURSOS ORDINARIS 1.486.259,92

VI ALIENACIÓ D’ INVERSIONS REALS 78.200,00

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 342.208,45

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00

IX PASSIUS FINANCERS 272.388,69

 RECURSOS CAPITAL 692.797,14 

 TOTAL INGRESSOS 2.179.057,06

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2020

I DESPESES PERSONAL 501.581,91

II DESPESES CORRENTS 741.797,17

III DESPESES FINANCERES 8.500,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 123.981,30

V FONS DE CONTINGÈNCIA 14.961,00

 PRESSUPOST ORDINARI 1.390.821,38

VI DESPESES CAPITAL 695.891,82

VII TRANSFERÈNCIES CAPITAL 0,00

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00

IX PASSIUS FINANCERS 92.343,86

 PRESSUPOST INVERSIONS 788.235,68 

     TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.179.057,06

Vist l’informe favorable de la intervenció i l’informe 
d’anàlisi de l’estabilitat Pressupostària es proposa al 
Ple adoptar els següents acords:

- APROVAR inicialment el pressupost GENERAL per 
l’exercici 2020, l’import del qual és de ( 2.179.057,06 €).
- APROVAR inicialment la plantilla de personal. 
- APROVAR les Bases que serviran per a la seva exe-
cució.

aquell moment, hi va haver un compromís verbal 
de la Diputació de posar-hi diners i també s’havia 
parlat amb la Generalitat per poder obtenir algun 
finançament.
F. Castanyer diu que es va publicar a la pàgi-
na web de Sant Feliu que els diners del Fons de 
Cooperació es destinaven a millorar la pavimen-
tació del carrer Riubrugent, a l’aparcament de 
davant de l’Escola de bressol i a la instal·lació dels 
panys regulats per codis informàtics a diferents 
instal·lacions. I pregunta si s’ha fet.
E. Colom respon que els panys estan comprats 
i J. Martra afegeix que estan pagats però que la 
subvenció no cobreix la instal·lació.
En relació a les festes de Nadal, F. Castanyer ex-
posa que una part dels elements que es fan servir 
per part de l’Ajuntament són de la seva propietat  
i els cedeix mentre no els necessiti (així va constar 
en un ple). L’Alcalde respon que si efectivament els 
cedeix i s’agraeix públicament. F. Castanyer tam-
bé pregunta si hi haurà inversió pels llums de Na-
dal i si serà subvencionable o no. L’Alcalde respon 
que en pocs dies ho veurà i que es vol fer una cosa 
nova. Es farà una inversió de 2.000€ suma que és 
igual al que es va gastar fa uns anys pel lloguer de 
dues setmanes.

Abans de finalitzar la sessió, l’Alcalde desitja a tots 
unes bones festes de Nadal.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

SESSIÓ DEL 19 DE FEBRER DE 2020

Assistents: Grup UxSFP: Artur Colomer Buchner, 
Enric Colom Serrat, Carles Font Vila, Judit Martra 
Serrat, Francesc Prat Vilalta, Grup JxCAT: Felix Cas-
tanyer Santanach, David Ortiz Vila, Grup DEMÒ-
CRATES: Juan Casas Carreras, Eva Briceño Muñoz.

Secretari Interventor: Marià Vilarnau Massa

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR - ordinària del 
dia 28 de novembre de 2019
J. Martra fa constar l’esmena que a la pàg. 22 on es 
fa referència a una resposta donada al Ple ha de dir 
D. Ortiz on diu E. Colom. 
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- SOTMETRE l’expedient a informació pública per 
un termini de quinze dies hàbils. 
- Aquest acord esdevindrà definitiu si no es pro-
dueixen reclamacions en el termini d’exposició pú-
blica. 

Intervencions

L’Alcalde agraeix la tasca realitzada per l’elaboració 
d’aquest pressupost i demana disculpes pel retard 
en la tramitació, que estan justificades per la situa-
ció de la falta de secretària a l’Ajuntament. Segui-
dament, J. Martra explica el pressupost: 

PRESSUPOST D’INGRESSOS: 

No hi ha modificació d’ordenances i s’ha reduït la 
previsió d’ingressos per fer una mitjana de recap-
tació real dels últims dos anys. Es vol tirar endavant 
el pla del polígon industrial i s’han previst contribu-
cions especials. 
Quant a les TAXES: la relativa a la recollida de resi-
dus es manté, sense que s’hagi aplicat l’increment 
mitjà de la comarca que és del 14%. A la resta de 
taxes i preus públics també s’ha fet una mitjana 
dels últims 2 anys.
Pel que fa a subvencions rebudes, únicament es 
tenen en compte les de concurrència, en base a 
l’històric i les que hi ha compromís en ferm de re-
buda (destaca la subvenció de la UE relativa al Wifi). 
En els arrendaments de les finques urbanes hi ha 
el Bar de l’Estació i el Taller ubicat a l’antic escorxa-
dor municipal, així com la concessió del Centre de 
Serveis La Salut. Es té prevista la venda d’una finca 
de propietat municipal donat que hi ha un com-
promís de compra.
Quant a la partida de TRANSFERÈNCIES DE CAPI-
TAL s’inclouen les subvencions compromeses i serà 
necessari obtenir préstecs d’entitats financeres.

PRESSUPOST DE DESPESES: 

En el capítol 1, relatiu a despeses de personal, hi 
ha el mateix personal que el 2019 actualitzat amb 
l’increment salarial aprovat pel Ministeri. Hi ha tam-
bé una partida petita davant la possibilitat de con-
tractar personal laboral si és necessari.
Dins l’apartat de despeses corrents hi ha les par-
tides de reparació, en base a un històric de 2018 i 
2019 i també unes modificacions aportades pels 
regidors/es de l’equip de govern. També s’ha pre-
vist l’increment del cost de la recollida de residus 
per part del Consell Comarcal.
Les partides financeres són per pagar els préstecs 
vigents a dia d’avui, i també s’ha previst la concer-
tació de nous préstecs.

Les aportacions a entitats municipalistes previstes 
són la quota de l’AMI i la del Consorci de Vies Verdes 
i d’Acció Social. Les subvencions majoritàriament 
són nominatives perquè no tenim a l’Ajuntament 
unes normes de concessió per concurrència.
S’ha previst una partida de contingències per im-
port de 14.000 € que servirà per assumir factures 
del 2019 que no es varen poder entrar al pressupost.
Pel que fa a LES INVERSIONS s’exposa detallada-
ment com s’invertirà el capítol 6 segons l’annex 
d’inversions.

Intervenció del regidor F. Castanyer:
Pregunta a què responen els 36.000 € d’OPA que 
provenen del 2019. Indica que varen començar el 
2019 amb l’equip de govern tancant a 0 euros. De 
moment comencem l’exercici 2020 amb 36.000 € 
pendents. J. Martra respon que cal esperar la liqui-
dació per veure com es tanca l’any perquè no hi 
havia partida per encabir algunes despeses. 
F. Castanyer posa en dubte que es puguin recap-
tar els 30.000 € del polígon industrial però enco-
ratja l’equip de govern a obtenir aquest ingrés i 
els felicita per ser tan optimistes. Troba bé que es 
prevegi en el pressupost la venda de la parcel·la i 
espera que es pugui vendre aquest any.
També pregunta si s’ha previst que els 48.500 € de 
Coll d’Uria ja estaven pressupostats el 2019 i no cal 
incloure’ls al 2020. Pel que fa al local de la Faràn-
dula que estava subvencionat, no apareix en el 
pressupost. L’Alcalde respon que no s’ha previst 
aquesta inversió perquè es tracta d’un local d’una 
entitat privada, encara que hi hagi una cessió per 
20 anys, i no és un equipament municipal. Tam-
bé representa una quantitat econòmica impor-
tant que hagués suposat un desajust econòmic. 
F. Castanyer afegeix que resulta irrellevant que el 
local sigui de propietat o cessió i es perd una opor-
tunitat de subvenció per assumir part del cost. En 
el mandat anterior intentaven acabar de finançar 
amb la venda de parcel·les i no executar inversió si 
no hi havia subvenció.
En relació als dos préstecs previstos, un al sector 
públic (83.000 euros), pregunta si hi ha un con-
veni vigent amb el Consell Comarcal o com es 
preveu obtenir. L’equip de govern respon que do-
nat que l’aportació del FEDER arriba al final, el 
Consell Comarcal avança els diners fins que es 
cobri. F. Castanyer fa constar que aquest ingrés 
no es pot computar com a tal perquè respon a 
l’avançament d’una inversió i el Consell Comarcal 
no fa préstecs si no avança uns diners relatius a 
una subvenció. També pregunta si amb la nor-
mativa actual les entitats bancàries els donaran 
el crèdit. J.Martra respon que ho han analitzat i 
que s’han fet contactes amb entitats bancàries. 
També diu que quan es faci l’endeutament cal-
drà veure bé com es retornarà aquest préstec. 

Resum dels plens
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Vista aèria del nucli de Sant Iscle de Colltort (ICGC)

L’Alcalde puntualitza que ja s’han fet els estudis 
econòmics i jurídics corresponents.
F. Castanyer afirma que està sorprès per determi-
nades despeses que s’han incrementat i pregunta 
pel seu contingut, relatives a combustible, piscina, 
fibra i televisió. També pregunta com es farà ope-
rativa l’arribada de la fibra al municipi. L’Alcalde 
respon que la previsió de 15.000 € del pressupost 
és per iniciar els tràmits amb XARTIC i per fer l’alta 
de 10 línies. E. Colom puntualitza que s’ha exigit 
eliminar el coaxial i posar la fibra. F. Castanyer fa 
constar que el conveni de l’anterior equip de go-
vern era que s’hagués iniciat amb el coaxial i pos-
teriorment s’hagués substituït per fer fibra sense 
cost per l’Ajuntament.
F. Castanyer també pregunta per la despesa del 
Pla director de jardineria ja que considera que 
gastar diners en aquest estudi és innecessari. 
F. Prat respon que els diners gastats en aquest Pla 
director genera estalvi a la llarga perquè contem-
plarà que els arbres que es plantin no aixequin les 
voreres, per exemple. 
En relació al finançament de l’aigua de Sant Iscle 
F. Castanyer pregunta quin import té previst el 
pressupost per aquesta inversió. F. Prat contesta 
que la primera fase inclou el pou, el dipòsit i la clo-
ració. De les tres accions es tirarà endavant primer 
el pou per assegurar que hi hagi aigua ( té un cost 
d’uns 60.000 €). Tota la fase 1 representa 18.000 € 
i hi ha un compromís verbal perquè la Diputació 
financiï una part de la inversió. Ara bé, el compro-
mís no és ferm i per tant no es pot preveure en el 
pressupost. Per això s’ha incorporat un préstec per 
si no arriba aquesta subvenció.

F. Castanyer afirma que votarà en contra dels 
pressupostos. En quan al grau d’exigència, en els 
pressupostos anteriors constaven els informes 
pertinents. En el primer pressupost ens endeutem 
270.000€ i sorprèn la manca de rigor de l’equip de 
govern.

Intervenció del regidor Joan Casas:

Hi troba a faltar partides socials i proposa que es 
faci un pressupost més social i que es deixi sobre 
la taula. Demana al Ple que vingui la regidora del 
Consorci d’Acció Social i que es faci una taula de 
diàleg i que cal donar més ajudes a la gent gran. 
Esmenta que en el programa electoral de l’equip 
de govern s’hi preveien millores en la part social 
que actualment no s’estan complint. Diu que po-
den comptar amb ells en tots els temes relacio-
nats amb compromisos socials. 
Exposa que no ha vist en el pressupost cap partida 
per càmeres de seguretat i comenta que a les Pla-
nes des que hi ha càmeres han baixat els robatoris 
un 40%. Referent a l’aigua de Sant Iscle considera 
que els veïns hi haurien de col·laborar de forma 
igualitària.
Demana a la nova secretària que quan s’incorpori 
pugui dedicar ràpidament una part del seu temps 
a tots els regidors i per això proposa que es deixi el 
pressupost sobre la taula i que en 8-15 dies es faci 
una taula social per incorporar partides d’aquest 
caràcter.
L’Alcalde exposa que hi ha altres partides que de-
penen d’aquest pressupost però que està obert 
a reunir-se amb tots els regidors i la directora del 
Consorci d’Acció Social i també a fer les modifica-
cions de crèdit que siguin oportunes. En relació al 
tema de la gent gran, recolzen totalment aquest 
col·lectiu. Actualment estan en un local inadequat 
i treballaran per millorar-lo.
J. Casas indica que hi ha coses bàsiques que no 
s’han previst i li sap greu. En la gestió de la neteja 
demana que es faci el procediment de contracta-
ció corresponent.
Intervenció del regidor David Ortiz:
Exposa que no donarà suport en el pressupost, ja 
que encara que no estiguin d’acord amb el seu 
contingut, tampoc han pogut participar en la seva 
elaboració. No s’ha preguntat ni s’ha pogut parti-
cipar en cap dels conceptes que hi ha d’ingressos i 
despeses. És veritat que s’ha donat informació so-
bre el seu contingut però la seva percepció és que 
hi ha un cert menysteniment cap als regidors de 
l’oposició.
Hi ha un detall poc elegant que és que en el mo-
ment en què es fa arribar la documentació als re-
gidors abans del Ple hi ha el certificat ja emès pel 
secretari relatiu a la seva aprovació redactat tal i 
com està actualment, per tant sense preveure in-
cloure cap modificació.
S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, C. Font, E. 
Colom, F. Prat i J. Martra) i 4 en contra (F. Castanyer 
i D. Ortiz, E. Briceño i J. Casas)

DECRETS D’ALCALDIA

Es dona compte dels decrets de l’alcaldia dictats 
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en el període comprès entre el 15 de novembre de 
2019 i el 13 de febrer de 2020.
D. Ortiz pregunta pel Decret Alcaldia 540 de 20 de 
desembre on s’aprova una transferència de crèdit 
per despeses diverses. J. Martra respon que una 
transferència de crèdit és per fer una activitat vin-
culada i que es va aprovar per Decret, donat que 
la Llei així ho permet.

PRECS I PREGUNTES

D. Ortiz demana la memòria que es va passar al 
Consell Comarcal pels desperfectes del temporal 
Glòria. L’equip de govern diu que li faran arribar.
També pregunta per un registre d’entrada relativa 
a les subvencions de calderes de biomassa de la 
Diputació de Girona. Es desestima una subvenció 
de 120.000 €. L’Alcalde indica que l’anterior perso-
na que portava la secretaria no va fer el tràmit però 
que ara tornarà a sortir la convocatòria i es dema-
narà. La secretària va sol·licitar una pròrroga al re-
queriment quan no es podia demanar i es va de-
negar.
E. Briceño torna a demanar els números de la bri-
gada jove i el casal d’estiu.
F. Castanyer fa constar que veient la partida de 
la festa major, s’informa al poble de les activi-
tats que es faran, i que per la informació que té, 
l’Ajuntament dona ple suport a la comissió de fes-
tes. L’Alcalde respon que és així que dona ple su-
port a la comissió de festes.
F. Castanyer pregunta qui farà la substitució d’una 
treballadora que està de baixa al menjador esco-
lar. L’Alcalde respon indicant el nom de la persona 
que farà la substitució.
J. Casas demana que es pinti una línia groga en un 
carrer del municipi i també demana l’establiment 
d’uns horaris per poder parlar amb el secretari/a 
de l’Ajuntament. D’altra banda, pregunta pel deu-
te amb l’Ajuntament de les Planes. L’Alcalde res-
pon que avui han parlat amb l’alcalde del munici-
pi veí per solucionar aquest tema.
J. Casas pregunta a l’alcalde quina percepció hi 
ha sobre la necessitat social, si s’ha incrementat 
o disminuït, i si disposen de l’informe del Consor-
ci. L’Alcalde respon que tenen prevista una reu-
nió properament amb Consorci on s’exposaran 
aquests temes. J. Casas demana que quan es fa-
cin contractes es facin amb la màxima publicitat 
i es permeti accedir a totes les empreses. Posa de 
referència a la Vall d’en Bas.
F. Castanyer exposa que la senyera del campanar 
està estripada i demana que es canviï perquè és 
un emblema del municipi.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Resum dels plens

DESPERFECTES DEL TEMPORAL GLÒRIA 

Les llevantades del temporal Glòria dels dies 21, 22 
i 23 de gener van acumular al terme municipal de 
Sant Feliu de Pallerols més de 300 litres/m2. Això 
vol dir que rius, rieres, regs i torrents han ocupat 
espais inundables, ocasionant caigudes d’arbres a 
l’interior de les lleres, acumulacions de graves en 
molts punts, obturacions de passos i erosions con-
siderables en marges de les lleres. 
Alguns desperfectes que necessitaven un actuació 
ràpida ja s’han anat fent des de l’Ajuntament: reti-
rada d’arbres descalçats o caiguts, pèrdues de con-
sideració en algunes canonades (c. de la Via, ctra. 
d’Olot i c. Puig de Grúfol), col·lectors malmesos (al 
Molí petit, a la font del Boix) i camins tallats per ar-
bres i neu al veïnat de Sant Iscle de Colltort.

Les actuacions dins el riu Brugent i tots els seus 
torrents s’han de dur a terme amb el vist i plau de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i és per aquest 
motiu que l’Ajuntament ha encarregat un Informe 
que ja s’ha presentat. Les actuacions necessàries, 
que aniran a càrrec de l’ACA venen a ser :

1. Retirada d’arbres caiguts, inclinats o morts. 
2. Neteja d’acumulació de sediments en els creua-
ments sobre rius, rieres i torrents. 
3. Neteja de passos.

Informació municipal

Desperfectes zona Arbres d’en Casals
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4. Recol·locació de sediments acumulats per la 
dinàmica fluvial. 
5. Treballs de bioenginyeria per a reparació de mar-
ges erosionats. 
D’altra banda, les fortes pluges del mes d’abril han 
acabat provocant altres desperfectes en el terreny, 
encara en procés de neteja. S’han acumulat troncs, 
vegetació i sediments que de manera urgent s’han 
hagut de netejar. 

BRIGADES DE NETEJA DE PLÀSTICS AL RIU 

Els diumenges 1 i 8 de març, un grup de voluntaris 
va netejar els plàstics que el temporal havia deixat 
al riu Brugent. El primer dia es va fer des del pas 
d’en Nyeua fins a la font del Boix. El segon dia es 
va començar per Sant Sebastià i es va pujar fins al 
pont dels Bastons. 
L’activitat, que havia de continuar els altres diu-
menges de març, va quedar estroncada pel confi-
nament imposat per la situació d’alarma sanitària 
a causa de la pandèmia. Una llàstima, perquè la 
quantitat de plàstics recollits en aquests dos dies 
fa pensar que n’han quedat molts al riu. No és més 
net qui neteja sinó qui no embruta. Tot el que s’ha 
recollit a causa del temporal és fruit dels mals hà-
bits de molts de nosaltres. 

LA PEDRERA DEL SESQUER

El PNZVG ha fet neteja de la vegetació que s’havia 
acumulat a la Pedrera del Sesquer. Aquesta actua-
ció forma part de l’itinerari n. 22 que s’està actualit-
zant des del Parc Natural i l’Ajuntament. 

LA FONT DEL BOIX A PUNT

A la consulta participativa del MÉS QUE VERD va 
quedar palès que preservar el riu i les seves fonts 
eren prioritats bàsiques per la gent de Sant Feliu. 
Moltes fonts del municipi ja havien estat recupera-
des i arranjades fa uns anys, però el pas del temps, 
les inclemències meteorològiques i l’acció de la na-
turalesa han fet que fos necessària una nova ade-
quació que s’ha iniciat des de la regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament, amb la col·laboració 
desinteressada d’un grup de persones voluntàries 
del poble. 
S’ha començat per la FONT DEL BOIX que, a més 
de bonica, és de fàcil accés perquè es troba al cos-
tat de la via verda i ja està totalment arreglada. Ara 
mateix ja s’està treballant en la FONT DE LA TEULA 
que va quedar molt malmesa pel temporal Glòria. 
Si algú té ganes de col·laborar amb les fonts poseu-
vos en contacte amb l’Ajuntament. 

Informació municipal

Campanya de recollida de plàstics Font del Boix arranjada

Pedrera del Sesquer
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LA PANDÈMIA DE LA COVID19 - BENESTAR I SALUT 

La irrupció del coronavirus de manera sobtada ha 
provocat uns canvis en la nostra convivència que 
eren impensables tot just iniciar el 2020. Les noves 
mesures que han entrat en funcionament amb la 
crisi sanitària són les següents:

• L’Ajuntament ha habilitat un telèfon 
d’emergències les 24h : 676 745 566 i s’han 
repartit de forma gratuïta mascaretes de roba 
reutilitzables.

• Amb col·laboració amb el Consorci d’Acció So-
cial de la Garrotxa, s’ha creat un grup de volun-
taris per tenir cura i atendre les demandes de 
persones del poble que viuen soles i / o neces-
siten d’atenció especial: compra d’aliments o 
productes de farmàcia, mascaretes,... 

• Es desinfecten setmanalment els contenidors 
de recollida de deixalles del poble i s’ha inten-
sificat la neteja del municipi amb l’inici del 
desconfinament. 

• S’han tancat parcs infantils i s’han deixat sense 
funcionament les fonts públiques del poble.

• Per evitar massificacions al servei d’urgències 
de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garro-
txa i garantir una assistència de proximitat 
l’activitat d’atenció primària, s’ha concentrat al 
CAP de Sant Esteve d’en Bas i es manté no-
més el servei d’atenció pediàtrica al consultori 
de Sant Feliu en horari habitual. 

PISCINA MUNICIPAL 

Abans de la pandèmia ja s’havien iniciat les obres 
d’arranjament de la piscina municipal. S’han plan-
tat arbres en l’espai del pàrquing, s’ha ressembrat 
tota l’herba amb reg automàtic i es preveu tenir a 
punt el nou vas de la piscina i els accessos adap-
tats ens donin llum verda per obrir les instal·lacions 
aquest estiu. En cas contrari, considerem que 
aquestes obres de millora i manteniment repre-
senten una inversió que tindrà validesa per més 
endavant. 

ACTUACIONS AL POBLE

Enllumenat de la part de la via verda que passa pel 
carrer de la Via. 

Senyalització a la carretera de la Fàbrega 

Informació municipal

Parc de la plaça del Soler

Obres de condicionament a la piscina municipal
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La Fundació Maria Rosa Sans, d’acord amb 
l’Ajuntament i amb el vist-i-plau del Consell Parro-
quial, ha finançat les despeses d’arranjament de 
part de la teulada de l’església del Roser.

ENSENYAMENT 

Mesures preses des de l’inici del confinament:

-Des del 13 de març, l’Escola Rocalba i l’Escola Bres-
sol Petits Pescallunes estan tancades seguint les 
directius del govern. Malgrat que no s’han prestat 
els serveis, l’Ajuntament assumeix el cost laboral i 
d’estructura d’ambdós centres, que representen 
uns 34.000 € per l’Escola Bressol, uns 23.000 € pel 
menjador i uns 2.000 € per l’acollida matinal, fins al 
tancament del curs escolar. 

-En el moment que les classes es van reprendre 
de manera virtual, l’Ajuntament s’ha coordinat 
amb el Departament d’Educació, l’Escola Rocalba 
i l’Institut Castell d’Estela facilitant dispositius elec-
trònics i connectivitat a internet a les famílies de 
l’alumnat que no en disposava, per poder seguir el 
tercer trimestre des de casa. 

D’altra banda, també s’ha posat en funcionament 
un servei d’impressió per als nens/es, nois/es que 
necessitin imprimir deures o material necessari per 
poder desenvolupar correctament les tasques do-
cents mentre duri l’estat d’alarma. Només cal enviar 
un correu a oac@santfeliudepallerols.cat , adjun-
tar el material a fotocopiar amb el nom i l’adreça. El 
material es fa arribar a casa de l’interessat/da.

Borsa de treball: 

Hi ha vacants de monitor/a del lleure per a l’Escola 
Rocalba i la Llar d’Infants Petits Pescallunes per in-
crementar, tal i com ens vam comprometre, la do-
tació de personal al menjador escolar i per cobrir la 
baixa voluntària d’una monitora, a qui volem agrair 
els anys de dedicació i treball.

Les bases de la convocatòria pública es troben a la 
web de l’Ajuntament http://www.santfeliudepa-
llerols.cat/seu-electronica/edictes/

Actualment, degut a la situació d’emergència sa-
nitària, ha quedat congelat el termini de presenta-
ció de sol·licituds, és a dir, sense data concreta de 
tancament. Per tant, tothom qui hi estigui inte-
ressat pot presentar la documentació requerida a 
l’Ajuntament. 

Millores als espais educatius:

A l’entrada de l’Escola Rocalba s’han fet millores 
als jardins amb la instal·lació de reg automàtic i la 
plantació de noves espècies més sostenibles. 
Al pati també s’han arreglat les zones enjardinades, 
s’han trasplantat moreres amb reg automàtic per 
incrementar la zona d’ombra, s’ha arranjat el sorral 
del pati gran i s’ha instal·lat una caseta nova i un 
armariet on desar els jocs. 

Façana posterior de l’església del Roser

Escola Rocalba. Pati dels petits

Escola Rocalba. Pati dels grans
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PARLEM DEL PRESSUPOST 2020

Fa unes setmanes el consell redactor de l’Hostolenc 
ens va demanar si podíem preparar un escrit ex-
plicant els punts més signifi catius del Pressupost 
municipal de 2020. En aquell moment la redacció 
de l’article era:
A l’hora d’elaborar el Pressupost, els membres de 
l’Equip de Govern hi vàrem bolcar molts esforços 
per tal de poder presentar-lo coherent, assumible i 
realista, sense deixar, però, de fer aquelles accions 
que considerem que aportaran millora en la qua-
litat de vida dels vilatans.
Tècnicament un pressupost municipal és sem-
blant al pressupost que cadascú de nosaltres 
podem tenir a casa nostra, només considerant 
que en aquesta Casa hi cabem moltes més per-
sones. Partim, doncs, del fet que hem de poder 
quantifi car els INGRESSOS que serem capaços 
d’aconseguir, per tal de poder concretar quines 
DESPESES podrem assolir.
També hem de considerar que el mateix pressu-
post ens marca, diem-ne “prioritats”: igual que a 
casa, els ingressos més segurs (Ingressos Corrents) 
són aquells que han de ser sufi cients per pagar 
aquelles despeses que sí o sí hem de cobrir (Des-
peses Corrents). I el sobrant o ingressos extres o 
algun crèdit que puguem demanar (Ingressos 
d’Inversió) serviran per fer aquelles activitats o in-
versions que ens ajudaran a obtenir “extres”, en el 
cas municipal són millores en Inversions o devolu-
cions de préstecs.

INGRESSOS 
CORRENTS

> DESPESES CORRENTS

• Impostos •Despeses de Personal

• Taxes •Despeses Corrents

•Despeses Financeres

• Transferències 
de Capital

• Transferències 
corrents

• Ingressos 
Patrimonials

• Fons de Contingència

INGRESSOS 
D’INVERSIÓ

< DESPESES 
D’INVERSIÓ

•Alienació 
d’inversions

• Inversions reals

• Transferències de 
Capital

•Passius fi nancers

•Passius Financers

INGRESSOS 
TOTAL

= DESPESES TOTALS

Partint d’aquestes directrius, el Pressupost de 2020 
s’ha fet de la següent manera:

INGRESSOS CORRENTS: han de ser sufi cients per 
cobrir totes les despeses corrents.
- Impostos: els directes s’han obtingut fent la mitjana 
dels impostos efectivament cobrats en els exercicis 
2018 i 2019; i els indirectes fent la suma de la mitjana 
més una estimació del que pot suposar la iniciació 
de la urbanització del polígon de Llongafollia.
Aquí s’ha d’incidir en el fet que cap dels impostos 
s’ha modifi cat a l’alça.
- Taxes: el treball per calcular els imports és simi-
lar a l’anterior, és a dir, mantenint els preus, s’ha 
fet una cerca de dades històriques, però addicio-
nalment s’hi ha fet l’actualització dels serveis, per 
exemple, s’incorpora l’entrada en funcionament 
de la pista de pàdel.
És important recalcar el fet que NO s’han apujat 
els preus dels serveis. I creiem que cal fer un es-
pecial incís en el servei de recollida de les escom-
braries (detallat més avall, en la descripció de les 
Despeses Corrents) L’increment del cost d’aquest 
servei que, com bé sabeu, el dóna el Consell Co-
marcal de La Garrotxa, no s’ha repercutit al vilatà.
- Transferències de Capital: són les subvencions que 
es rebran d’organismes públics, entitats, empreses 
o privats. Per ser realistes i coherents en aquesta 
partida s’hi han posat les subvencions de concu-
rrència, les que habitualment es donen als ajun-
taments de la nostra dimensió. Algunes d’elles ja 
estaven valorades, donat que se sabia l’import que 
podíem sol·licitar o ja teníem atorgades. D’altres 
són més estimatives, donat que a l’hora d’elaborar 
el pressupost encara no estaven publicades.
Tot i que l’import no és molt elevat, ens fa especial 
il·lusió haver aconseguit els 15.000 € de WIFI4EU, 
donat que la sol·licitaven a l’hora tots els municipis 
d’arreu de la Unió Europea, i Sant Feliu ha estat un 
dels 7 municipis catalans que l’ha aconseguit.
- Ingressos Patrimonials: són els ingressos per llo-
guer dels espais municipals (local de l’Escorxador i 
de l’Estació) i de la Concessió de l’espai del Centre 
de la Gent Gran. En els tres casos els imports vé-
nen determinats pels contractes establerts.
INGRESSOS D’INVERSIÓ:
- Alienació d’inversions: és la venda de propietats 
municipals. En aquest cas en concret es preveu la 
venda d’almenys una de les parcel·les del Pla dels 
Bastons.
- Transferències de capital: són novament subven-
cions rebudes de tercers, però destinades a fi nançar 
inversions, hi consten aquelles sobre les quals hi ha 
una alta probabilitat d’obtenir-ne l’import. 
Igual que les subvencions que fi nancen les despe-
ses corrents, durant l’any se’n poden convocar de 
noves. La nostra intenció és presentar-nos a totes 
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aquelles que ens puguin ajudar a millorar la ges-
tió municipal i la qualitat de vida dels vilatans.
- Passius fi nancers: són les entrades de diners 
per crèdits demanats. La idea no és augmentar 
l’endeutament del municipi, sinó cobrir la diferèn-
cia temporal entre l’atorgament de les subven-
cions i els cobraments reals. 
Per posar-vos un exemple: l’Ajuntament, a tra-
vés de Turisme Garrotxa, participa en el Projecte 
d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 
anomenat “Costa Brava-Pirineu de Girona: natu-
ra, cultura i intel·ligència en xarxa”. Aquest Projec-
te està fi nançat parcialment pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) per al perío-
de 2014-2020. En el nostre cas, l’actuació que entra 
en aquest projecte és l’adaptació del Pont del Cen-
tre. Des de l’any passat s’està treballant en el pro-
jecte, que genera despeses de tècnics, informes, ... 
que cal que es paguin; però no serà fi ns a fi nals 
de 2020 que el FEDER ho pagarà. Hi ha, doncs, un 
decalatge de temps entre el començament de la 
inversió i el cobrament de la subvenció, que caldrà 
cobrir a través de fi nançament extern.

DESPESES CORRENTS:
- Despeses de personal: per calcular la despesa hem 
partit del personal actual, més l’increment salarial 
que ve determinat pel Reial Decret Llei 2/2020, de 
21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
S’han previst portar a terme varis concursos pú-
blics de places laborals, la més urgent i necessària 
la de Secretari, però també de TAG, neteja viària 
i monitoratge de menjador. Totes elles pensades 
per cobrir necessitats de servei.
- Despeses corrents:, per defi nir els conceptes i im-
ports que en formen part, cada una de les regido-
ries ha treballat de valent, en primer lloc perquè 
inclouen una gran varietat de conceptes (mante-
niment, activitats culturals, subministraments, ser-
veis...) Per fer-ne la previsió hem tingut en compte 
les dades reals comptables, més aquelles actua-
cions que cada regidoria té previst portar a terme.
Algunes de les despeses les tenim concertades a 
través del Consell Comarcal. Els Consells es varen 
establir per tal d’ajudar els pobles petits a donar ser-
veis que d’altra manera, per la pròpia dimensió, no 
en serien capaços: tractament d’escombraries, ser-
veis socials, serveis sanitaris, ... Per tant, és el Consell 
Comarcal qui ens marca les directrius de la despesa. 
En la sessió Plenària del Consell Comarcal de la 
Garrotxa (CCG) de 17 d’octubre de 2019 es va apro-
var l’increment de costos de 2020 respecte 2019

• gestió i tractament de les deixalles: 6,91%
• servei de recollida de deixalles en proximitat: 17,97%
• despesa municipal de recollida i tractament de 
les deixalles amb servei de disseminats: 11,39% 

• despesa municipal de recollida i tractament 
de les deixalles amb servei de nuclis: 13,01%

- Despeses fi nanceres: la majoria vénen deter-
minades pels préstecs que s’arrosseguen des de 
pràcticament fa una dècada, i s’incorporen previ-
sions de possible nou fi nançament.
- Transferències corrents: són “subvencions” que 
dóna l’Ajuntament: al CASG (Consorci d’Acció Social 
de la Garrotxa) que ens presta serveis assistencials; 
al CCG (Consell Comarcal de la Garrotxa) que dóna 
altres serveis que el nostre Ens per si sol no tindria 
estructura per assumir; a la Comissió de Festes, ...
-Fons de Contingència: és un “calaix de sastre, on 
hi caben tant despeses que no varen tenir cabuda 
en l’any anterior, com un racó per a imprevistos.

DESPESES D’INVERSIÓ:
-Despeses de capital: són les inversions que es pre-
tenen dur a terme. Alguna d’elles pot ser de gran 
envergadura i potser s’allargui més d’un any, però 
aquí hi hauria la que correspon a 2020. 
Cal tenir en compte que poden ser costoses, i en 
un any no es poden assolir totes les que ens hem 
proposat de fer durant aquest Mandat Munici-
pal, per tant, hem prioritzat: fer arribar aigua po-
table a Sant Iscle, avançar en les obres de la pis-
cina i millorar l’accessibilitat del Pont del Centre. 
Paral·lelament anirem treballant amb obres de 
menor dimensió.
- Passius fi nancers: són les quotes dels préstecs 
que deu l’Ens i que cal anar pagant. D’aquest 
import, més del 80% es correspon a devolució de 
préstecs signats en el Mandat Municipal anterior.

En aquests moments, el treball fet per elaborar el 
pressupost que acabem d’explicar ha perdut part 
de la seva validesa: a principis de març, abans fi ns 
i tot d’acabar el primer trimestre, arriba la crisi sa-
nitària del COVID-19. Tanmateix, com bé diu el seu 
nom, és un PRE-supost, és a dir, una sèrie de su-
pòsits i de paràmetres que prèviament poden tenir 
molta validesa i alta probabilitat d’esdevenir certs. 
L’escenari d’incertesa del moment actual, que 
afecta des de les nostres llars, les nostres feines i 
fi ns a l’Ajuntament, obligarà de ben segur a modi-
fi car alguns dels imports i conceptes que teníem 
en aquest pressupost i ens obligarà a replantejar 
algunes prioritats. Ho farem el millor possible per 
tirar endavant els projectes que ens faran créixer 
com a persones i com a poble. 
Des de l’Equip de Govern us volem fer arribar un 
missatge d’ànim, tot i les adversitats actuals, con-
fi em plenament en la capacitat de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Pallerols per sortir d’aquesta crisi. 
ENS EN SORTIRTEM !!!

Regidoria d’Economia i Hisenda
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GRUP MUNICIPAL JUNTS per CATALUNYA – Sant Feliu de Pallerols
 

dos regidors de l’oposició i hagi vetat el parlar sobre 
un assumpte concret. Des de quan un regidor és 
censurat en el torn de paraules?
No estem d’acord amb el pressupost municipal del 
2020 i per això es va aprovar amb els nostres vots 
en contra. No vàrem tenir cap oportunitat de po-
der incidir en cap partida perquè no varem ser con-
sultats, però a més entenem que és un pressupost 
que possibilita que l’Ajuntament es pugui endeu-
tar amb diferents crèdits per un total de 273.000 €.
Nosaltres entenem que les inversions que es facin, 
han d’estar totes subvencionades cercar el finança-
ment que calgui. Del pressupost ordinari creiem 
que s´hi hauria de destinar entre el 30% i 40% com 
a màxim i la resta via subvencions.
S’ha renunciat al projecte de construcció de la 
faràndula de Sant Feliu de Pallerols, finançat amb 
100.000 € pel projecte FEDER de Catalunya trami-
tat pel Consell Comarcal dintre del projecte “La Ga-
rrotxa, terra de volcans, cultura i identitat”, també 
s’hauran perdut els diners del projecte uns 12.000 €.
Tampoc hi ha cap partida destinada per ajuda als 
usuaris del centre de serveis quan en el pressupost 
del 2019 hi havia 40.000 €.
Esmentar també que derivat del tancament de 
l’exercici 2.019 s’ha acabat l’any amb 63.000 € 
d’OPAS (factures pendents que no es poden pagar). 
I en aquest sentit cal tenir clar que l’Ajuntament no 
es pot endeutar per sobre de les seves possibilitats, 
i recordar que la ràtio d’endeutament de la que 
va partir l’actual equip de Govern era només del 
16,10% sobre 85%..

Esperem poder tornar a la normalitat després del 
confinament, però també desitgem que s’instauri 
el seny i el sentit comú al nostre consistori.

Grup Municipal de JuntsxCat/ maig 2020

Per contactar amb nosaltres:
juntsxcatsantfeliudepallerols@gmail.com
Fèlix Castanyer/mòbil 648 10 37 35
David Ortiz/mòbil 699 33 58 21

Primavera 2020. Estem vivint una 
situació d’excepcionalitat, nova per 
tots nosaltres, confinats a casa, molt 
inesperada i que ens ha trencat la 
vitalitat del dia a dia, sortir al carrer, 
la relació amb la gent... però tot i això 
hem de ser positius i treure’n algun 

aprenentatge de la lliçó que ens ha donat aques-
ta pandèmia, seria bo construir una societat millor, 
més solidaris, valorar el que tenim, més cívics....

En moments així és bo de trobar l’escalfor dels que 
ens envolten i creiem que des de l’Ajuntament 
s’haurien de prendre les mesures necessàries per 
donar suport a les persones i a les empreses que 
han rebut de ple l’impacte econòmic que ha repre-
sentat el Coronavirus. Les partides del pressupost 
destinades a festes i activitats que no es podran 
fer haurien de cobrir aquestes necessitats com po-
drien ser la condonació total o parcial d’impostos i 
taxes, entre d’altres.

Dit això, voldríem fer una valoració del primer any 
d’aquest nou equip de govern. Els hi hem donat un 
marge de confiança, però malauradament no po-
dem aprovar com es fan les coses.

Ens agradaria de poder comptar amb un molt mi-
llor funcionament intern de l’administració munici-
pal. S’ha tardat pràcticament 1 any a cobrir la plaça 
de l’anterior secretària qui va renunciar amb el can-
vi d’equip de govern, i només desitjar que l’actual, 
incorporada recentment, ens pugui aportar esta-
bilitat i continuïtat. Quant a la plaça de tècnic de 
gestió econòmica que també va renunciar, actual-
ment tampoc està coberta i les diferents perso-
nes que l’han ocupat han plegat voluntàriament 
en pocs dies. Fins i tot un hi va renunciar abans 
d’incorporar-se. S’han de crear les condicions labo-
rals òptimes per cobrir de manera estable aquesta 
plaça que és essencial pel bon funcionament de 
l’Ajuntament. De retruc, des de l’oposició no hem 
tingut pràcticament oportunitat de poder seguir 
l’activitat municipal, ja que no hi havia ningú a qui 
poder demanar els expedients.

Ens agradaria també rebre un millor tracte com a 
regidors perquè representem a una part dels veïns 
i aquesta falta de respecte ens afecta a nosaltres 
personalment però també a tots els qui represen-
tem. També voldríem que la relació entre l’equip 
de govern i els treballadors municipals fossin mi-
llors. S’han produït diversos episodis que denoten 
una certa conflictivitat en la gestió, especialment 
un relacionat amb el menjador de l’escola del qual 
estem pendents de l’informe que pugui fer l’equip 
de govern. I per descomptat, no estem d’acord i no 
acceptarem de nou que per primera vegada i en el 
transcurs d’un Ple l’Alcalde hagi retirat la paraula a 

Grups municipals
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GRUP MUNICIPAL UNITS PER 
SANT FELIU-ERC AM

Units per Sant Feliu neix fruit de les 
inquietuds d’uns ciutadans que no 
es conformen amb mínims, volen el 
millor per al poble i decideixen posar-
s’hi de valent. Amb aquesta idea es 
construeixen els fonaments del grup, 
reunint persones de procedències i 

formacions ben diferents que, en essència, els mo-
tiva treballar en equip, amb un pensament trans-
versal d’esquerres i progressista. 
Durant la campanya es crea un organigrama per 
comissions que permet arribar a totes les necessi-
tats i donar resposta a les inquietuds del municipi. 
Tothom hi pot participar, sense excepcions, en fun-
ció d’allò que més el motiva o en té més coneixe-
ment i experiència.
Des que el mes de juny del 2019, Units per Sant Fe-
liu pren les regnes del consistori municipal, la ges-
tió dels regidors no ha estat gens fàcil. Les difi cul-
tats que s’han anat trobant: el traspàs insufi cient 
per part de l’equip de govern sortint, la falta de tèc-
nics clau per a l’administració (secretària- interven-
tora i tècnica comptable) i els fets inesperats que 
han marcat l’inici d’aquest 2020, els han obligat a 
prendre decisions, a vegades, de difícil solució. En 
aquest sentit, el treball per comissions ha pogut 
reforçar les tasques dels regidors en els diferents 
àmbits. I amb la crisi de la Covid 19, s’han continuat 
fent reunions virtuals per ajudar en la resolució de 
les necessitats provocades per l’alerta sanitària. 
Des de bon començament, sempre units, aquest 
grup s’ ha nodrit del parer comú i particular dels 
ciutadans de Sant Feliu, seguint amb coherència 
el nostre lema: 
“Volem aire nou, per tenir el poble viu”.

#joActuo.

Units per Sant Feliu-ERC AM

Us podeu posar en contacte amb Units per Sant 
Feliu al correu electrònic:
unitspersantfeliu@gmail.com

Aquest any la festa havia de ser sonada. La nova 
comissió de Festa Major havia entrat amb ganes i 
amb propostes que representaven un gran repte. 
Estaven programats concerts d’alta volada amb 
Oques Grasses, Orquestra DiVersiones i El Pot petit. 
També s’havia previst l’actuació del cantautor Mi-
quel del Roig i del famós humorista televisiu Peyu. 
Els cavallets, la mulassa i els gegants estaven pre-
parats per omplir la Plaça i el Firal. Però tot ha que-
dat en una FESTA MAJOR CONFINADA, viscuda 
des de casa i els espais familiars, des de les xarxes 
i TV Sant Feliu, amb els balcons de protagonistes i 
un Campanar més festiu que mai. El jovent de la 
Comissió s’ha adaptat a la situació i ha animat els 
carrers amb el seu entusiasme, invitant-nos a “ver-
mutejar” sobre rodes. 
I la pluja també ens ha volgut acompanyar!

Activitats última 
hora

Aquest any la festa havia de ser sonada. La nova 
comissió de Festa Major havia entrat amb ganes i 

Activitats última Activitats última 
hora
Activitats última 
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Activitats

“EL CANÇONER DE CAN VENTURA“
TINDRÀ MÚSICA

La presentació de ”El cançoner de Can Ventura” la 
vigília de la Fira de Santa Llúcia 2019 va obrir la por-
ta a fer un concert amb el repertori que els autors 
Josep Garcia i Pep Vila van recollir en aquest llibre 
tan important per la gent de Sant Feliu.

Ells mateixos ens preguntaven als assistents : ara 
qui ho cantarà?
Doncs bé, prenent nota d’aquesta pregunta i de 
les paraules de Jaume Arnella, present a l’acte: “Ara 
aquest cançoner us l’haureu de fer vostre”, una 
comissió s’encarrega de preparar un concert per al 
cançoner amb l’actuació persones del poble tocats 
per la música i el cant. Un concert que tindrà lloc 
a Ca les Hermanes el dissabte abans de la Fira de 
Santa Llúcia 2020. 
Us hi esperem!

FIRA DE SANTA LLÚCIA

El bon temps, l’organització i la participació van 
contribuir a l’èxit d’una nova edició de la fira de 
Santa Llúcia. El plat fort va ser el diumenge 15 al 
matí amb l’exposició de bestiar i maquinària; i la Fi-
ra-Mercat d’Artesania amb la participació de nom-
broses parades. 
Aquest any es va comptar amb la presència de 
l’Honorable Consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat, la Sra. Teresa 
Jordà, que es va reunir amb el consistori i un grup 
d’empresaris i ramaders del sector. Se li va traslla-
dar la històrica problemàtica de l’aigua al veïnat de 
Sant Iscle i es va comprometre a trobar una solució: 

 “es un tema que no ens pertoca al departament 
que represento però que ens afecta al sector i em 
comprometo aquesta setmana a parlar amb el 
conseller Calvet per posar-hi remei”.

La Fira va comptar amb altres activitats ja conso-
lidades com la XXV Pedalada Popular, la cercavila 
de timbalers, el XXIII Tast Gastronòmic, elaborat 
per restaurants i fondes de Sant Feliu i comarca; les 
exposicions de pintura i de pessebres... Com a no-
vetat, la Comissió de Festes va organitzar el sorteig 
“ON CAGA LA VACA? ” que va crear una gran ex-
pectació. També es va organitzar una demostració 
de la Unitat de Recerca Canina i un taller de creació 
de menjadors per a aus amb material reciclat. 
Algunes de les activitats lúdiques van recaptar fons 
per a la Marató de TV3, com la tradicional botifarra-
da popular que va tenir lloc després de la IV Caga-
da del Tió la tarda del mateix dia de la fira.
Moltes activitats, potser massa i tot, per mantenir 
ben viva una fira de llarga tradició. 

Acte de presentació: J. Valls, M. Casademont, P. Vila i P. Garcia

Intervenció de Jaume Arnella Espectació en el sorteig “On caga la vaca?”

L’Honorable Consellera Teresa Jordà a l’acte institucional da-
vant l’ajuntament a acompanyada per l’equip de govern
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CAMÍ DE PESSEBRES 2019 

Des de Santa Llúcia fins a la Candelera Sant Feliu 
ha aplegat la Mostra de Pessebres que ha format 
part del CAMÍ DE PESSEBRES 2019 d’arreu de la 
Comarca. 
En aquesta edició hi han hagut dues seus: l’Església 
Parroquial que ha aplegat tres pessebres del sant-
feliuenc Joan Pujolràs de qui es coneix una llarguís-
sima tradició pessebrística; i l’Església del Roser, on 
s’han exposat pessebres de diversos autors: Dolors 
Picart, Ivan Rius, Joaquim Serra, Lluís Roure, Ra-
mon Sucarrats, i les àvies i avis del Centre de serveis 
La Salut. Com ja és habitual han participat pesse-
bristes de Mataró: Domènec Cruz, Dolors Roig, Car-
me Palos, Esteve Montasell. 
L’ Església del Roser, a més d’acollir l’exposició, ha 
estat un punt de reunió on gent gran i mainada 
han pogut gaudir fent tallers diversos de la mà de 
Dolors Picart, Nuri Martínez i Anna Serrat: s’han fet 
àngels de paper, ocells amb desitjos, varetes màgi-
ques...
 “Vam començar molt il·lusionats posant la pri-
mera pedra, fusta o fent servir el primer fil” 
Les organitzadores es mostren satisfetes perquè 
ha tingut molta acceptació tant per part de la gent 
del poble, la majoria contenta de poder veure l’altar 
major; com per la gent de fora, emocionada veient 
tot el que es feia allà dins.
Volem donar les gràcies als pessebristes, a tota la 
gent que ha passat per la capella, als col·laboradors, 
al Mossèn, al Consell Parroquial i a l’Ajuntament.

Pessebre amb l’església de Sant Iscle. Lluís Roura i Ivan Rius

Pessebre d’Ivan Rius

Església parroquial, pessebre de Joan Pujolràs

Tapís de llana, creació de Lola Peretus

Arbre dels desitjos i àngels de paper, creació col·lectiva
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TROBADA JOVE A SANT FELIU

El dia vint-i-quatre de gener es va dur a terme una 
trobada de joves a la Sala Annexa de la Biblioteca 
organitzada per la Marta, la tècnica de joventut del 
poble. Hi vam assistir uns vint joves d’entre setze i 
vint-i-cinc anys.
En primer lloc, ens van proposar una dinàmica que 
va facilitar, mitjançant unes graelles, que expres-
séssim la nostra opinió i les nostres necessitats, tot 
reflexionant i posant-ho en comú amb la resta de 
membres dels grups en què ens havíem distribuït. 
Després, mitjançant una altra dinàmica amb pos-
tits, ho vam posar en comú, tot convertint-ho en un 
debat molt amè i transparent entre totes i tots.
En van sortir diferents propostes lligades a les ne-
cessitats dels joves a Sant Feliu, com tenir un portal 
de feina per poder-nos assabentar de les ofertes 
laborals que hi ha al poble i per la zona, potenciar 
i donar oportunitat als i les joves artistes, crear un 
grup excursionista o la possibilitat de tenir un local 
de jovent on poder fer diferents activitats.
És evident que el factor de la diferència d’edat ens 
va portar a compartir opinions molt diverses i, fins i 
tot, contràries i això ens va fer, si més no, reflexionar. 
I reflexionar és necessari, sobretot en un poble petit 
on no hi ha pràcticament cohesió entre els joves i 
on la iniciativa i participació de fer coses al poble i/o 
per al poble per part del jovent és totalment mino-
ritària.
Així ho vam parlar, i sembla que en prenem cons-
ciència de la poca implicació o les poques ganes 
que dipositem en aquests aspectes. Això si, “és que 
no es fan coses per als joves” serà sempre una rei-
teració estel·lar entre totes i tots els joves del poble.

Vam concloure la dinàmica amb un sopar i un tor-
neig de futbolí a la Fraterneta, dinamitzat també 
per la Marta, la qual va fer una molt bona feina en-
grescant el jovent de Sant Feliu.

Xènia Salvador

Activitats

CONCERT DE NADAL

El passat 21 de Desembre de 2019, vam poder gau-
dir d’un magnífic concert a l’Església Parroquial 
de Sant Feliu de Pallerols. La primera part va es-
tar dedicada a la música del barroc, W.A. Mozart 
i J. S. Bach. La segona, a valsos dels Strauss, pare 
i fill, i a cançons populars angleses i alemanyes, la 
deliciosa O Tannnenbaum (Oh avet, oh avet) i les 
conegudíssimes Joy to the world, i We wish you a 
Merry Christmas. Foren els intèrprets, Jordi Tarrús 
(flauta) Alzy Kim Lee (violí), Ricard Renart, (viola) i 
Joan Palet (violoncel). Davant d’un públic entregat 
i enmig d’un gran silenci, els músics van donar el 
millor d’ells mateixos. I no cal dir, van ser premiats 
amb grans aplaudiments.
Agraïm als organitzadors el regal d’oferir-nos un 
concert de tanta qualitat “a casa mateix” i amb un 
preu més que assequible. N’esperem més, ja que 
per la música arribem a la màxima elevació de 
l’esperit i no cal ser cap “entès” per deixar-se trans-
portar i gaudir de la serenor interior que tant ens 
enriqueix i ens assossega.

L’altar i el quartet de músics el dia del concert

Sopar dels joves participants a la trobada
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ACTIVITATS PESCA L’HIVERN

De les tres obres teatrals programades de febrer a 
abril, només es va poder representar El Col·leccionista 
de pors (No tinc por de tenir por) de la companyia 
Estenedor Teatre el diumenge 16 de febrer. Aquell 
dia vam descobrir que totes les pors tenen una ex-
plicació absolutament lògica. Poc ens imaginàvem 
que un virus faria cancel·lar les altres dues represen-
tacions i ens faria sentir una nova por davant una cri-
si que ara és sanitària però que serà social, cultural, 
econòmica... Sabrem trobar una explicació lògica a 
aquesta por?

8M- DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA
TROBADA DE DONES A
SANT FELIU

El dissabte dia 7 de març una 
vintena de dones de Sant Fe-
liu ens vam reunir a la sala an-
nexa de la Biblioteca per cele-
brar el 8M- DIA DE LA DONA. 
Vam fer un taller, vam llegir 
el manifest i vam visualitzar 
el vídeo de l’Institut Català 
de les Dones que reflexiona-
va sobre la desigualtat a què 
estem sotmeses, encasella-
des dins el rol de gènere que 
se’ns ha assignat. També vam compartir una taula 
rodona al voltant del tema de debat Què podem 
fer per què cada dia sigui el dia de la dona? I vam 
acabar amb un sopar comunitari on cadascuna va 
aportar un plat a compartir. 

Aquesta improvisada primera trobada de dones de 
Sant Feliu ens va fer veure que tenim ganes de tro-
bar-nos, de reconèixer-nos i de gaudir d’activitats i 
tallers tot apoderant-nos, mantenint sempre pre-
sent que cal desafiar el limitat espai i reconeixe-
ment que la societat ens assigna com a dones. I és 
que d’idees en van sorgir moltes: 

Hem de treballar per fer visibles totes les dones 
del poble, per sobre d’edats, ideologies i cultu-
res... Si una cosa tenim en comú és el fet de ser do-
nes, més enllà de les nostres diferències. Per això, 
una de les primeres propostes plantejades va ser 
la d’organitzar el passi d’un documental i posterior 
debat sobre la desigualtat, maridat amb un tast.

Hem de treballar per educar els infants en la 
igualtat i poder fer visible la doble jornada, tan poc 
reconeguda, que moltes dones assumim a casa.

Hem d’organitzar xerrades de divulgació de re-
cursos i serveis públics que treballen tant per a la 
igualtat efectiva entre homes i dones, com per la 
prevenció i atenció a persones en situacions de vio-
lència de gènere.

Hem d’organitzar activitats lúdiques per poder-nos 
trobar, compartir i enfortir vincles. En aquest sentit, 
va sorgir la proposta de fer un torneig de pàdel feme-
ní i organitzar un taller de plantes i remeis naturals 
acompanyat de sortides tant per anar-les a recollir 
com per fer-ne les preparacions. Aquest taller- sor-
tida, que ja teníem posat al calendari per aquesta 
primavera (17/05), l’haurem de deixar per més enda-
vant, quan les circumstàncies ho permetin.
Esperem que aquesta primera trobada sigui la 
primera de moltes, i és que aquest espai que vam 

compartir el passat 7 de març, va obrir un horitzó 
de noves propostes de cares al 2021 que inclouen 
des de la lectura d’escriptores per Sant Jordi fins a 
la programació de l’exposició Dones grans, grans 
dones de l’ICD, “que trenca clixés sobre el que sig-
nifica envellir per a les dones, en desmunta els tò-
pics i reivindica que les veus femenines de totes les 
edats siguin escoltades i reconegudes”.

US ESPEREM EN PROPERES TROBADES 
TOTES HI SEREU BENVINGUDES!

Grup de Dones de Sant Feliu 

Sopar de la trobada

Escena del monòleg
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APRÈN CATALÀ A SANT FELIU DE PALLEROLS!

Aprendre una llengua va més enllà d’obrir un lli-
bre i mirar una pissarra: és parlar-la sempre i amb 
tothom, i que els altres et responguin ens aquesta 
llengua, també. És bo tenir-ho present.

Jenni Rodà
Professora de català del SC d’Olot-la Garrotxa
Ester Santaló
Responsable del SC d’Olot-la Garrotxa

El Servei de Català d’Olot-la Garrotxa treballa en 
coordinació amb tots els serveis de català de la 
demarcació inclosos dins el Centre de Normalitza-
ció Lingüística de Girona. Ens trobareu a Can Mon-
sà, al carrer de Joan Pere Fontanella, 3, d’Olot. Tota 
l’activitat del Servei queda recollida al web www.
cpnl.cat/olot-garrotxa, que us animem a visitar.

Activitats

RESUM ESTRANGERS (16 d’abril de 2020)

Nacionalitat Homes Dones Total %Homes %Dones
ALBÀNIA 1 0 1 100,00 0,00
ALEMANYA 0 1 1 0,00 100,00
ARGENTINA 2 1 3 66,67 33,33
BELARÚS 0 2 2 0,00 100,00
BRASIL 1 1 2 50,00 50,00
XINA 0 1 1 0,00 100,00
COLÒMBIA 1 0 1 100,00 0,00
COSTA DE MARFIL 3 0 3 100,00 0,00
CUBA 0 1 1 0,00 100,00
DINAMARCA 1 0 1 100,00 0,00
ESTATS UNITS 3 0 3 100,00 0,00
FRANÇA 1 2 3 33,33 66,67
GÀMBIA 6 0 6 100,00 0,00
GEORGIA 4 2 6 66,67 33,33
HONDURES 9 25 34 26,47 73,53
ÍNDIA 15 9 24 62,50 37,50
ITÀLIA 2 3 5 40,00 60,00
MARROC 55 18 73 75,34 24,66
PAKISTAN 2 1 3 66,67 33,33
PERÚ 1 0 1 100,00 0,00
POLÒNIA 0 2 2 0,00 100,00
PORTUGAL 1 3 4 25,00 75,00
REGNE UNIT 1 1 2 50,00 50,00
REP. DOMINICANA 0 1 1 0,00 100,00
ROMANIA 5 5 10 50,00 50,00
SENEGAL 1 0 1 100,00 0,00
UCRAÏNA 1 3 4 25,00 75,00
URUGUAI 1 0 1 100,00 0,00

Totals 117 82 199 58,79 41,21

El 8 de gener d’aquest 2020, el Servei de Català 
d’Olot-la Garrotxa, gràcies a l’Ajuntament de Sant 
Feliu, va organitzar un curs de català de nivell Bàsic 1 
al municipi, després de molts anys de no fer-s’hi for-
mació de llengua des d’aquest organisme oficial. 
Al llarg de quaranta-cinc hores, persones que pro-
venen d’Hondures —majoritàriament—, de l’Índia, 
del Pakistan i de la Costa d’Ivori han compartit 
aula per aprendre català. Alguns estudien aques-
ta llengua perquè tenen fills i volen ajudar-los a fer 
els deures que els posen a l’escola. D’altres, perquè 
cuiden persones grans i tenen ganes de poder-s’hi 
comunicar més bé. Hi ha qui valora saber el català 
per poder aconseguir una feina o perquè considera 
que és important entendre què li diuen quan va a 
comprar, al banc o al metge.
Ensenyar català a un grup de persones és un repte 
que fa il·lusió i respecte a parts iguals: il·lusió per-
què s’estan donant eines que segur que ajudaran 
les persones d’alguna manera, i respecte perquè 
quan el grup és heterogeni, i encara ningú no en-
tén gairebé gens el català, les primeres classes són 
un seguit de gesticulacions, dibuixos i repeticions 
de frases curtes. Però la paciència, la bona volun-
tat i les ganes d’aprendre se sobreposen als obsta-
cles i, al final, acaba essent possible d’aconseguir 
l’objectiu marcat en un inici.
Amb aquestes quaranta-cinc hores, aquests cator-
ze alumnes han pogut fer un primer tast de llen-
gua catalana, i tots ells —i d’altres que segur que 
s’hi afegiran— tenen la intenció de continuar estu-
diant un Bàsic 2, quan les circumstàncies perme-
tin fer-ho. Que li ensenyin a la professora la llibreta 
amb vocabulari que han buscat pel seu compte, li 
preguntin per una notícia que van veure a la televi-
sió però que no van acabar d’entendre o li demanin 
què vol dir una paraula que han sentit pel carrer 
són proves que tota la feina feta ja dona fruits.
Ara, perquè aquest ensenyament fructifiqui tam-
bé a fora de l’aula, cal la complicitat de tota la gent 
del municipi. L’aprenentatge passiu d’una llengua 
és fonamental, i es fa cada dia anant a comprar el 
pa, prenent el sol asseguts en un banc amb altres 
persones i parlant amb els veïns del temps que 
farà. Per això és important mantenir el català amb 
les persones que l’aprenen, parlar-los a poc a poc 
si és necessari, repetir el que calgui, fer les frases 
més curtes i més simples. Recórrer a la traducció 
és un sistema que només aporta pa per avui i fam 
per demà, per dir-ho amb una frase feta molt clara.
Fer del català la llengua comuna és un objectiu de 
tots: dels qui treballem en una aula, dels qui fan 
polítiques lingüístiques des del govern o des dels 
ajuntaments, dels qui tenen el català com a pri-
mera llengua i volen compartir-la amb els altres. 
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TALC 2019-20. Taller d’acollida 
lingüística i cultural

Ens fa una especial il·lusió compartir amb vosaltres 
unes línies en aquest número tan especial: el 50! En 
primer lloc felicitar als santfeliuencs: mantenir una 
publicació municipal durant tants anys diu molt 
del compromís que tenim amb la nostra vila.
Des de fa 5 anys a Sant Feliu de Pallerols un grup 
de voluntàries estem duent a terme el TALC (Taller 
d’Acollida Lingüística i Cultural) de Càritas. És un 
projecte destinat als nous pescallunes que no te-
nen una base lingüística llatina i volen aprendre el 
català i conèixer la nostra cultura i tradicions. 
Aquest curs el vam iniciar amb la mateixa il·lusió, 
amb nous voluntaris i també noves aprenents, pro-
vinents de llocs tan diversos com el Punjab, el Pa-
kistan i el Marroc.
Dues tardes a la setmana ens reunim a la Sala an-
nexa de la Biblioteca per treballar les dues vessants 
de l’acollida: la lingüística i la cultural, tot posant 
atenció a la seva clara imbricació. Així, mitjançant 
l’ensenyament i la pràctica del català es genera un 
espai de trobada intercultural on, alhora, es teixeix 
arrelament, societat, veïnatge i cultura.
Enguany, degut a la situació d’excepcionalitat, el 
TALC s’ha hagut d’aturar de forma abrupta i no 
hem pogut dur a terme totes les activitats previs-
tes. Igualment, volem compartir amb vosaltres les 
nostres vivències.

El català no és un mer vehicle d’expressió, no és tan 
sols una eina comunicativa, és continent d’un uni-
vers de significats, de les formes de sentir, pensar i 
actuar que defineixen la nostra cultura. Així, amb 
el català:
Teixim amb la tradició: es treballen cadascuna 
de les tradicions catalanes, com la Castanyada, el 
Nadal, el Carnestoltes o la Festa Major. La majoria 
de les aprenents són alhora mares d’alumnes de 
l’escola, així poden comprendre-les millor i ser-ne 
part activa.
Teixim amb l’escola Rocalba: aquest és un projecte 
que ens fa especial il·lusió a tots els membres. Des 
de 2018 el portem a terme. Les alumnes escullen 
algunes característiques culturals del seu país i les 
treballen per poder-les portar a l’escola. D’aquesta 
manera, aproximen a l’escola part de la riquesa i 
diversitat cultural que han dut amb elles. Aquest 
any, però, amb el tancament de les aules, ens hem 
quedat amb les ganes. El proper curs hi tornarem!
Teixim amb l’escola bressol Petits Pescallunes: 
per segon curs consecutiu, visitem als nostres veïns 
de dalt. L’any passat hi van realitzar una activitat 
amb titelles per als infants que va ser tot un èxit. 
Enguany, l’objectiu principal era donar a conèixer 
l’espai i el servei, així com les educadores i el projec-

te educatiu que hi desenvolupen. Una visita molt 
productiva ja que van poder resoldre tots els dub-
tes i conèixer les instal·lacions i el funcionament.
Teixim amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística: aquest primer trimestre s’ha portat a 
terme el curs Bàsic 1 del CPNL al mateix espai on 
nosaltres treballem, però alternant dies (CPNL di-
lluns i dimecres, TALC dimarts i divendres). Amb-
dós projectes tenen, a diferent nivell i amb dife-
rents recursos, l’objectiu de fer del català la nostra 
eina de comunicació. Algunes de les aprenents del 
TALC formen part dels dos projectes i així han po-
gut avançar a grans passes en el coneixement de la 
nostra llengua i cultura.
Teixim amb Càritas: el passat 25 de gener, a Salt, 
es va celebrar la trobada de Càritas de la província 
de Girona. El projecte TALC, juntament en 6 mes 
de tota la província, va ser escollit com a model de 
projecte, on voluntaris i aprenents cooperen tot 
fomentant l’intercanvi lingüístic i cultural. Càritas 
Olot va presentar el projecte TALC i, des de Sant 
Feliu de Pallerols, com a tret diferencial, vam pre-
sentar el projecte de l’escola, únic a la província i 
referent d’intercanvi i participació.
Algunes opinions de les aprenents
La Hannan, provinent del Marroc: “El TALC per a 
mi és un grup de classe per aprendre bé el català”; 
la Surjit, provinent del Punjab: “El TALC té alguna 
cosa nova per aprendre, parlar, entendre cada dia”.
Agraïments
Finalment, volem aprofitar aquest article per fer 
una crida al voluntariat ja que aquest és un projec-
te sempre obert a la participació de tots els veïns i 
veïnes de Sant Feliu de Pallerols.
El TALC esdevé un espai de trobada i intercanvi cul-
tural enriquidor pel qual han passat nombrosos vo-
luntaris i persones que, al llarg d’aquests 5 anys de 
trajectòria, han col·laborat de manera directa o in-
directa al projecte. A tots vosaltres us volem agrair 
la vostra especial dedicació. Moltes gràcies!

TALC Sant Feliu de Pallerols – talcsfp@gmail.com

Algunes de les aprenents a la visita a l’escola bressol.
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Biblioteca

NOVA WEB

Els serveis de biblioteques de la Diputació de Girona han renovat la pàgina 
web de les biblioteques gironines. A partir d’ara podeu consultar informació 
de la biblioteca a aquesta nova web: 
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/sant-feliu-de-pallerols 

Amb lema propi “La porta oberta a un petit paradís”

SANT JORDI
És el dia més esperat i estimat per gaudir dels lli-
bres, de les roses i del contacte amb la gent. 

El Sant Jordi de l’any 2020 l’hem vis-
cut d’una forma ben atípica. Sense 
les paradetes de llibres a les places 
i als carrers, ni activitats en espais 
públics, ni les roses adornant-los, 
ni la gent. Les riuades de persones 
de totes les edats i condició que 

sortien per respirar l’ambient d’aquesta diada han 
quedat frenades. 
Enguany, res, ningú. Un Sant Jordi a casa. Llibre-
ries tancades. Les presentacions de llibres, les sig-
natures dels autors, estroncat. La venda de llibres 
i de roses ha caigut en picat malgrat els esforços 
d’editorials, llibreters i floristes. 
Un escenari increïble i trist. El coronavirus ha pro-
vocat un escenari que ens ha mantingut reclosos 
però no pas inactius. 
Els catalans i catalanes som creatius i incansables 
i hem inventat un munt d’iniciatives per no deixar 
de celebrar el Sant Jordi que portem gravat dins 
nostre. Hem comprat llibres per avançat per inter-
net . S’han llegit textos de llibres des de les finestres 
i balcons per difondre les novetats. S’han portat les 
roses a domicili. S’han adornat els balcons i les fi-
nestres amb roses de paper, han circulat, regalat 
roses, llegit llibres, recitat versos i cantat cançons 
de forma virtual,... etc. 
És a dir, no ens hem resignat a no celebrar-lo i, ca-
dascú, cada família , cada institució,... se les ha en-
ginyat per fer d’aquest dia de confinament un Sant 
Jordi inèdit, però malgrat tot, SANT JORDI. 
 El Sant Jordi al carrer el celebrarem el dia 23 de 
juliol. Serà el mateix?
                                    
 NO DEIXEU DE LLEGIR!!!!!

I... QUAN EL DIA ES FA MÉS LLARG...HAVIEN DE 
COMENÇAR LES ACTIVITATS!!
Però... no sempre el que es programa es pot portar 
a terme i... un inesperat virus, el coronavirus, molt 
contagiós i perillós, ens ho ha impedit. I fa més d’un 
mes que la biblioteca està buida de gent i d’infants. 
Carrers i places i parcs sense ni una sola criatura! 
M’ha vingut al pensament el conte del Flautista 
d’Hamelín i de com el poble del conte trobava a fal-
tar els nens i les nenes tancats dins una muntanya! 
Però està clar, amb una diferència abismal: nosal-
tres els hem tingut a casa! 
Vàrem ser a temps de fer una activitat! Just abans 
de l’estat l’alarma i del confinament: 
• DIJOUS 12 de març a les 5 de la tarda l’ HORA DEL 
CONTE

“SALTIMBANQUI” a càrrec de Borinotgroc. Es-
pectacle de circ!: els lleons del senyor Mustatxó, 
en Peppino Tipderiure, equilibristes, malabaristes, 
mones i micos, mags, els nens i les nenes i la Lola. 
• La resta d’activitats han quedat suspeses o 
anul·lades. 
• El dia 22 de maig, tornava la 3ª edició de la “SU-
PERNIT A LES BIBLIOTEQUES”!! Però... va arribar 
un missatge del Sr. Josep Vives, Cap del Servei de 
Biblioteques que ens diu que “s’ajorna la cele-
bració de la Supernit. En funció de la marxa dels 
esdeveniments ja estudiarem si es podrà cele-
brar en alguna altra data del darrer trimestre de 
2020.”

Haurem d’esperar i confiar!
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NOVETATS A LA BIBLIOTECA Parlem de fars? De novel·les en què la trama 
s’ambienta en un far. 
A la biblioteca podeu trobar-hi històries fantàsti-
ques en les que l’autor o autora centra l’argument 
o una bona part d’aquest a l’entorn d’un far. Els fars 
sempre han tingut quelcom de misteriós, enig-
màtic i imaginem la solitud dels faroners que ben 
segur havien de tenir una personalitat especial. 
Recordem que els fars formen part de la història, 
són testimonis vius de la història de la navegació. 
Actualment els fars han rebut una total transfor-
mació tecnològica i han substituït l’ofi ci de faroner 
per sistemes automàtics. 
Els llibres que us presento són molt interessants. 
Ens transporten a un món desconegut on la so-
litud, en general sempre escollida i volguda, i 
l’aïllament són una constant però els/les protago-
nistes, a l’estar vinculats amb altra gent, família, 
històries anteriors viscudes, vivències en el propi far 
amb soledat o amb convivència,... junt amb la qua-
litat literària de l’autor o autora de la història els fan 
atractius, intrigants i, fi ns i tot, addictius. 
“Un far avisa del perill, diu a la gent que es mantin-
gui a distància. Ella l’havia pres erròniament com 
un lloc de seguretat”. El far entre oceans 

Títols recomanats: 
• El silenci del far. Albert Juvany 
Blanch
“No era la llum que emetia aquell 
far, sinó el temps que es quedava 
en silenci.”
• El far entre oceans. M.L. Stedman
«El far entre oceans roman amb 
tu fi ns molt després d’haver girat 
l’última pàgina.» 
• El far. M. Carme Roca (Premi Pru-
denci Bertrana)        
“Un viatge d’emocions en el temps 

i en l’espai que ens descobreix un 
dels indrets més desconeguts i in-
teressants del nostre país: el far de 
l’illa de Buda.”
• La isla de la memòria. Karen Vi-
ggers
“Una història de secrets i de parau-
les mai pronunciades.”
• La pell freda. A. Sánchez Piñol. 
  Impactant i emocionant. 

LLEGIU-LOS!! BEN SEGUR QUE US 
PESQUEN!!

PARLEM DE LLIBRES: 
Novetats en novel.la:

- Tota una vida per recordar. Núria 
Pradas. Premi Ramon Llull 2020.
La inspiradora història d’una noia 
plena de talent que busca deixar 
empremta en un món d’homes 
en els inicis daurats de Disney Stu-
dios.

- Pluja d’Estels. Laia Aguilar. Premi Josep Pla 2020
Un grup d’amics. Una casa davant del mar. Una 
pluja d’estels i un passat per resoldre.

- Un cavaller perfecte. Pilar Eyre
En una Barcelona de vencedors i vençuts, ella li 
oferia l’únic que ell no podia obtenir: amor.

- El latido de la tierra. Luz Gabás
L’autora construeix d’una manera 
magistral una història molt boni-
ca de passió, lleialtat, intriga i sen-
timents. 

- Terra Alta. Javier Cercas. Premi 
planeta 2019
Ell era un home just, el món no. Un 
thriller Impactant.

- La maleta de Ana. Cèlia Santos
Als anys 60 i 70 del segle passat, 
moltes dones espanyoles varen 
emigrar a Alemanya per treballar-
hi. S’enfrontaven a un món nou i 
moltes vegades hostil només per 
ajudar a les seves famílies. 

- La noia salvatge. Dèlia Owens
Una novel·la magistral que ens 

parla dels secrets de l’ésser humà, 
les pulsions que ens mouen i la ve-
ritable naturalesa de l’amor i l’odi. 
Commovedora.

Un vertader plaer llegir-les!!
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A casa del Geni els objectes apareixen del no-res. 
El dia que el seu pare, un maniàtic de l’ordre, troba 
al seu calaix uns mitjons que no són de ningú de la 
família, hi ha un gran daltabaix. Com que les apa-
ricions continuen, el Geni decideix demanar ajuda 
al seu veí, el senyor Ripoll, un savi que sembla tocat 
de l’ala. Tots dos viuran una aventura trepidant a 
través de l’espai i del temps per descobrir de qui 
són tots els objectes apareguts a casa del Geni.
L’autora d’aquest llibre fa molts anys que passa 
part del seu temps a Sant Feliu de Pallerols i, per 
tant, són molts els lligams creats amb la nostra po-
blació. El passat dia 17 d’abril havíem programat fer 
la presentació del llibre a la biblioteca. Malaurada-
ment, l’estat d’alarma que ens ha tocat viure a cau-
sa de la COVID-19 ens ho va impedir. 

Teresa Guiluz (Vilanova i la Geltrú, 
1966) és professora de llengua i lite-
ratura catalanes i autora de llibres 
de text per a l’educació secundària 
i per al batxillerat. El 2015 es va es-
trenar en el món de la literatura in-
fantil amb el Premi Cavall Fort de 

contes i des d’aleshores col·labora esporàdicament 
tant amb Cavall Fort com amb El Tatano. El 2019 
va rebre el Premi El Vaixell de Vapor, un dels més 
prestigiosos de literatura infantil en català. També 
escriu narracions breus adreçades al públic adult 
per les quals ha rebut diversos premis.

Publicacions

HISTÒRIES DE JOSEP PLA
de Josep Valls. Editorial Gavarres

A fi nals del 1973 l’atzar - o millor dit, el propietari 
del Motel Empordà- va fer que Josep Valls iniciés 
la seva relació amb l’escriptor empordanès men-
tre treballava de comptable a l’establiment. El Pla 
que va conèixer en aquells moments era un home 
ja vell que necessitava tenir algú al costat per con-
versar, que li fes de confi dent i fi ns i tot de taxista i 
Josep Valls es va convertir en aquest acompanyant 
privilegiat, que aleshores ja era un gran admirador 
de la prosa de l’escriptor de LLofriu. 
De fet, com molt bé diu l’escriptor Joan Ferrerós 
al pròleg del llibre, Josep Valls i Josep Pla “van en-
caixar com dues peces de puzle i van compartir 
moments i dies que el llibre detalla amb precisió.” 
El volum recull les vivències que Josep Valls escri-
via cada vespre dels dies que havien passat plegats 
conversant, organitzades per temes i acompanya-
des de fotografi es molt interessants.
Històries de Josep Pla és el volum n. 6 de la 
Col·lecció El Caliu de la Memòria de l’Editorial Ga-
varres i ha sortit a la llum a les portes d’aquest Sant 
Jordi tan excepcional que hem viscut. De fet, el lli-
bre s’havia de presentar a Sant Feliu el dia 24 d’abril 
però l’excepcionalitat del moment ha fet que s’hagi 
ajornat la seva presentació fi ns que les circumstàn-
cies ho permetin. 

L’EXTRAORDINARI CAS DELS 
OBJECTES APAREGUTS de Teresa 
Guiluz. Premi Vaixell de Vapor de 
literatura infantil 2019 

Foto Aida Moral

Presentació “Josep Pla, inèdit” a la Llibreria 22 de Girona. Josep 
Valls amb el teòleg i fi lòleg Modest Prats (1982)
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Escoles

COM VIVIM EL CONFINAMENT A 
L’ESCOLA BRESSOL

Estem vivint una situació molt difícil i molt incer-
ta. Estem confi nats a casa i des de l’equip educa-
tiu de la nostra escola se’ns planteja un seguit de 
preguntes: com fer de mestres en aquesta situació 
tan inusual? Com podem acompanyar les famílies 
i els infants? Com podrem atendre els infants quan 
tornem?...
 L’equip educatiu de la nostra escola ens trobem 
virtualment per refl exionar sobre aquests aspec-
tes i altres que van apareixent en el dia a dia. Ens 
han anat sorgint molts dubtes i opinions però el 
que hem tingut clar des del principi és que hem 
de continuar amb la nostra fi losofi a d’escola: una 
escola a partir de la quotidianitat , del joc lliure, una 
escola amb la mirada cap a un infant competent, 
capaç i actiu que no necessita la intervenció cons-
tant de l’adult. 
A partir d’aquesta mirada, hem tingut molt clar el 
que no havíem de fer: enviar a les famílies un munt 
de propostes per fer amb els infants, com si no fos-
sin competents, com si el més important fos dis-
treure els nens i les nenes... 
El que sí trobem important és acompanyar les fa-
mílies, que sàpiguen que estem amb elles, que per 
qualsevol cosa poden contactar amb nosaltres... I 
els infants, com podem continuar amb el vincle? El 
vincle cap a l’infant s’aconsegueix a partir de la mi-
rada, de l’afecte, del tacte, del gest... tantes i tantes 
coses que no s’aconsegueix a través d’una pantalla. 
La pròpia família és la que ha de mantenir aquest 
vincle: parlar amb els seus fi lls/es de l’escola, dels 
companys, de l’educadora... sabem però, que no 
serà sufi cient i que quan tornem haurem de tornar 
a establir aquest vincle amb cada un dels infants.
Tenim moltes ganes de tornar a la normalitat, de 
poder estar amb els infants de l’escola, de me-
ravellar-nos dels seus jocs, de com evolucionen i 
d’aprendre cada dia d’ells.

Escola Bressol Petits Pescallunes

SANT JORDI 2020

Per celebrar el Sant Jordi extraordinari d’aquest 
any, s’ha volgut que tots els nens i nenes, nois i 
noies de Sant Feliu, que han seguit el confi nament 
com a heroïnes i herois, gaudissin d’una sorpresa: 
tenir un llibre sense sortir de casa. Les noves tecno-
logies han permès enviar-los per correu electrònic 
un exemplar digital del llibre BESTIARI ROURENC 
de l’il·lustrador Sergi Llorens i de l’escriptor pesca-
llunes Biel Cussó. Un llibre “bestial” que recull bès-
ties il·lustres de Sant Esteve de les Roures i el seu 
entorn. Més de 100 bèsties catalogades, amb nom, 
descripció i il·lustració. 
L’edició d’aquest llibre va ser un projecte de mi-
cromecenatge engegat al 2018. Part de les aporta-
cions fetes es varen destinar a la Caixa de Solidari-
tat d’Òmnium Cultural i l’ANC i també al projecte 
solidari “Dibujos por sonrisas”.

En Fonguiol La Garagassa
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L’ETAPA DE CONFINAMENT A 
L’ESCOLA

La gestió de la COVID-19 a l’escola va començar 
unes setmanes abans del tancament de tots els 
centres educatius. A finals de febrer vam rebre el 
primer comunicat del Departament d’Educació, 
en què ja ens adjuntaven un protocol d’actuació 
que anaven actualitzant cada poc temps. Al llarg 
d’aquest període inicial, vam anar rebent infogra-
fies informatives, documents on ens explicaven al-
gunes característiques del virus, orientacions per la 
ventilació dels espais, indicacions a seguir per la hi-
giene de mans... El neguit pel virus es feia evident. 
El comunicat oficial del tancament del centre 
escolar va arribar al migdia del dijous 12 de març 
i tots el vam rebre amb gran impacte i preocupa-
ció. Aquella tarda d’acomiadament inesperat, mai 
la podrem oblidar perquè va emmarcar l’inici d’un 
camí ben desconegut i incert per a tots nosaltres. 
Ràpidament ens vam organitzar per fer arribar les 
noves informacions a totes les famílies de l’escola 
i gestionar les pertinents anul·lacions de sortides, 
tallers,... que teníem programats pels propers dies.
La primera setmana de confinament va estar ple-
na d’incerteses i va representar per tota la comu-
nitat educativa una prova d’adaptació i reinvenció 
del sistema educatiu. El Departament enviava co-
municats cada dia per tal de mantenir els centres 
informats i guiar-nos mínimament, i els mitjans de 
comunicació avançaven notícies que no sempre es 
complementaven, fet que ens evidenciava que la 
nova situació no seria gens fàcil de gestionar.
El sistema de treball que coneixíem fins al moment 
havia de canviar per passar a una gestió a distància 
de forma telemàtica. Cada decisió presa comporta-
va sospesar moltes variables i moltes reflexions vers 
la dinàmica d’una nova manera d’ensenyar i arribar 
als nostres alumnes. Ens trobàvem amb famílies 
sense ordinadors, ni connexió a la xarxa, famílies 
que el pare i/o mare treballaven i, per tant, no po-

drien ajudar els seus fills i filles a fer les tasques que 
es proposarien des d’escola, famílies que són a casa 
però no tenen domini de l’idioma i tampoc poden 
ajudar els infants, famílies amb gent malalta, mes-
tres amb situacions diverses, etc. 
Els primers dies, quan s’enviava qualsevol informa-
ció per correu electrònic, del centre cap a les famí-
lies, es demanava als pares delegats que ho fessin 
arribar als grups de WhatsApp d’aula, per tal que 
aquelles famílies que no tenien adreça electrònica 
també estiguessin informats. S’ha d’agrair la tasca 
d’aquests pares i mares, ja que han estat i són un 
bon enllaç per arribar a totes les famílies en aques-
ta etapa de confinament.
Un altre problema que se’ns va generar va ser com 
fer arribar les tasques que proposaven els docents 
a les famílies sense connexió a internet i sense or-
dinadors. Després de parlar amb Serveis Socials 
i amb Inspecció, es va acordar que es demanaria 
a l’Ajuntament que fes arribar a les famílies sense 
mitjans les activitats en format paper, així l’alumnat 
podria continuar mantenint un hàbit de treball. 
Les setmanes han anat passant i tots ens hem 
anat habituant de la millor manera a la nova situa-
ció. Hem establert pautes de treball i comunicació 
amb l’alumnat i famílies per tal de fer seguiment 
tant a nivell emocional com de les tasques de con-
solidació d’aprenentatges que es proposen. 
Volem agrair a totes les famílies del centre que ens 
ajuden a tirar endavant en aquesta situació tan di-
fícil. Gràcies per la vostra participació, implicació i 
paciència entorn aquesta nova escola telemàtica 
tan difícil de compatibilitzar i gestionar per tots.
Aquest període de confinament se’ns està fent 
molt llarg, trobem molt a faltar el dia a dia amb 
l’alumnat i la resta de la comunitat educativa. Es-
perem retrobar-nos molt aviat i tornar a omplir els 
diferents espais de la nostra l’escola (biblioteca, pa-
tis, menjador, aules, passadissos, …) que en aquests 
moments estan molt buits sense els nostres alum-
nes.

Tant de bo, aconseguim 
resistir i combatre aquest 
virus el més aviat possi-
ble i que d’aquesta fase 
només en quedi un re-
cord que ens ajudi a va-
lorar les coses vertade-
rament importants de la 
vida i ens marqui el camí 
per a avançar cap a una 
societat molt millor.
 

Escola Rocalba

Escoles
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LA U.E. HOSTOLES AFECTADA 
PER LA COVID-19

Amb l’arribada de la pandèmia de la COVID-19 i el 
posterior estat d’alarma decretat pel Govern, l’U.E. 
Hostoles ha vist afectades totes les seves activitats.
D’una banda, després d’un mes i mig d’incertesa, 
el passat 23 d’abril la Federació Catalana de Futbol 
va donar per acabades totes les competicions del 
seu domini, per tant, no hi tornarà a haver futbol al 
municipal de Sant Feliu de Pallerols fins a la tem-
porada vinent. A partir d’aquest moment, des de 
la junta directiva ja s’està començant a preparar la 
propera campanya, sense esperar grans canvis en 
l’apartat esportiu. 
D’altra banda, i a conseqüència de no celebrar-se el 
sorteig de l’ONCE tampoc ha tingut lloc el sorteig 
setmanal, estretament vinculat, del club anome-
nat “Toca-tela”. Per aquest motiu no s’han cobrat 
les quotes d’aquest trimestre. Més endavant farem 
arribar a tots els socis i sòcies un comunicat expli-
cant com i quan es reprendrà el sorteig i resta de 
novetats.
Aprofitant que no hi haurà més partits pel que 
resta de temporada i que el camp podrà “repo-
sar” durant un bon període de temps, s’ha iniciat 
un tractament al camp. Feia anys que convenia 
una actuació important a la gespa del camp mu-
nicipal, ja que hi havia una excessiva compactació 
del terreny, la qual cosa degenera la qualitat de la 

gespa. L’empresa Royal Verd, referent mundial en 
gespes esportives, ha realitzat un punxat extractiu, 
ressembrat, recebat i adobat. Amb aquesta fei-
na estructural s’aconseguirà un bon drenatge del 
camp i per consegüent millorarà molt la qualitat 
de la gespa. A més a més, es faran les tasques de 
manteniment periòdiques necessàries, comptant 
amb l’experiència de l’empresa Royal Verd. Des 
del club fem una valoració molt positiva i agraïm a 
l’ajuntament la predisposició a seguir millorant les 
condicions del camp de futbol municipal.
Som conscients del dramatisme d’aquesta situació 
i des del club volem enviar el nostre suport a totes 
les persones afectades per la pandèmia. A mesu-
ra que anem rebent novetats n’anirem informant  
pels canals oficials del club (Twitter i Instagram) i 
també a través del Whatsapp de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Pallerols. 

ESCOLA DE FUTBOL TER-BRUGENT

Enguany ha estat excepcional, la pandèmia pro-
vocada pel COVID-19 ens està reconfigurant la so-
cietat i l’economia. Per això, aquest any deixarem 
el futbol en segon terme i aprofitarem l’article per 
fer arribar la nostra estima i suport a tots aquells 
que han patit o estan patint les conseqüències del 
COVID-19. Acompanyar en el sentiment a les famí-
lies que han perdut algun ésser estimat. I per últim, 
agrair a tots els professionals sanitaris, voluntaris/es 
que ha estat fent mascaretes i davantals pels cen-
tres hospitalaris i a tots aquells que heu respectat 
el confinament fent possible que puguem superar 
aquesta crisi el més aviat millor.
I un record especial per a en Joan Solà i Tarrés,“Teti”, 
que sempre que se li demanava ens ajudava de 
manera desinteressada. D.E.P.

Escola de Futbol Ter-BrugentTreballs de manteniments al camp de futbol

Treballs de manteniments al camp de futbol
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LA MARXA DE LA PARRÒQUIA

Vam deixar l’última informació parroquial a 
l’Hostolenc en la presentació, el 18 de maig de l’any 
passat, del llibre “La Parròquia i el Temple de Sant 
Feliu de Pallerols”, presentació a la que hi assistí el 
nostre bisbe Francesc. D’aleshores ençà ha passat 
molt de temps, l’Hostolenc ha canviat amb el nou 
consistori de les municipals del 26 de maig i, en el 
número 49 que abastava de juny a desembre 2019, 
no ens va ser possible col·laborar-hi. 
El 4 de juliol (2019) en la reunió del Consell Parro-
quial, es donà compte de la trobada interparro-
quial a la Salut que hi havia hagut el 8 de juny (el 
dissabte de la Festa Major). Hi assistiren trenta-
dues persones de tot l’arxiprestat que, en grups, 
van treballar temes d’església i parròquia, amb pro-
postes per actuar individualment i de cara enfora, 
bo i proposant la formació d’un Consell Pastoral de 
l’Arxiprestat. 
Un dels temes recurrents de les reunions del 
Consell Parroqual, és la relació amb l’Ajuntament 
pel que fa el patrimoni i serveis com són el propi 
temple i el seu entorn urbà, el rellotge i les cam-
panes que són patrimoni del poble, així com la 

seva conservació i manteniment, i també alguns 
aspectes relacionats amb el santuari de la Salut. 
Concretant més i essent un tema del que ja se’n 
ve tractant temps ha, en la reunió del passat set-
embre es donaven algunes circumstàncies que el 
feien més important i urgent. El Consell Parroquial 
discutí sobre tot allò relacionat amb l’església del 
Roser i especialment del conveni que l’any ante-
rior (abril 2018) s’havia signat entre el Consell, el 
Bisbat i l’Ajuntament. Hi hagueren diversos punts 
de vista sovint prou diferenciats, però en una cosa 
tothom hi estava d’acord: en tenir i mantenir una 
relació efectiva i continuada amb el consistori. Per 
a aquest fi, es nomenà una comissió de cinc con-
sellers i conselleres que fossin interlocutors fixes en 
les qüestions que afectin el consistori. 
El diumenge 22 de setembre se celebrava l’Aplec 
de la Salut. De primera importància és el nostre 
santuari, i des del Consell Parroquial es va fer una 
crida perquè tothom contribuís, en la mesura 
possible de cadascú, a fer que l’aplec fos un èxit 
espiritual i també terrenal. Per a la Salut hi ha pro-
jectades algunes millores, com la instal·lació a la 
terrassa-mirador d’un tauler amb el dibuix i expli-
cació de tota la línia de muntanyes a l’horitzó, (el 
que els entesos d’avui en diuen skyline - “línia del 
cel”), alguns indicadors per als diversos serveis, i el 
manteniment dels aparcaments, accessos i mobi-
liari públic.
En la reunió del passat gener, com ja és ús, costum 
i norma, es repassaren a nivell d’opinió les celebra-
cions nadalenques, inclosos els tres pessebres que 
aquest any s’han fet dins el temple parroquial. Tam-
bé es ressaltà l’exposició de pessebres a l’església 
del Roser. 
En una reunió anterior, s’havien nomenat dues 
conselleres perquè formessin part del Consell Pas-
toral de l’Arxiprestat acordat a la Salut el 8 de juny, 
i en aquesta reunió donaren compte detallat de la 
reunió que hi va haver a la Cellera. Es prengué nota 
dels punts més importants i precisos que s’hi van 
tractar. En destacaríem un pla de preparació de les 
misses amb més participació activa dels feligresos, 
proposar persones que presideixin i condueixin 
la Celebració de la Paraula (el que fan ara els dia-
ques), i dissenyar el suplement del Full Parroquial 
que sigui igual per a les set parròquies del nostre 
arxiprestat (de Sant Feliu a Bescanó).
Pel que fa la catequesi, aquest any només hi haurà 
tres nens (3) per a la Primera Comunió. Per co-
mençar un nou cicle de catequesi de nens i nenes 
a partir de tercer de primària, de moment se n’hi 
han apuntat sis. Aquest és un tema difícil i com-
plicat, però el Consell Parroquial considera que s’hi 
ha de continuar incidint, l’excusa de dificultat no és 
suficient ni vàlida.

EL CONSELL PARROQUIALEsglésia parroquial
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LES COLÒNIES DE GATS?

“Pesca-gats” és un grup de dones voluntàries de 
Sant Feliu de Pallerols que dediquen part del seu 
temps lliure a tenir cura dels gats i les gates del 
municipi.
La seva motivació principal és la gran estima per 
aquests animals i la voluntat de millorar les seves 
condicions de vida.
S’han organitzat per a posar menjar cada dia als 
felins a les diferents colònies que s’han ubicat en 
diferents punts del poble. L’Ajuntament recol-
za la seva iniciativa i confeccionarà un “Carnet 
d’alimentadora” per a cadascuna d’elles, això per-
metrà que puguin identificar se com a persones 
autoritzades.

Quan el número 50 de l’Hostolenc vegi la llum, el 
Consell Local per la República de Sant Feliu de Pa-
llerols encara no s’haurà pogut constituir malgrat 
que ja hi ha un grup promotor i tots els tràmits són 
a punt. La pandèmia del Covid-19 n’ha aturat la 
seva proclamació, prevista inicialment pel diumen-
ge 10 de maig, amb presència d’algun membre del 
Consell de Govern. 
Quan superem aquesta situació, ens posarem 
a treballar amb més força, si cal, per aconseguir 
l’objectiu de molts catalans i catalanes, que no és 
altre que la República Catalana que tan desitgem, 
per viure en una societat d’alta qualitat democràti-
ca i social, al nivell dels més avançats països euro-
peus, on la llengua catalana i els nostres drets, no 
es vegin amenaçats per la ignomínia de l ‘Estat 
Espanyol, del qual només rebem repressió i injus-
tícies flagrants.
Us esperem, doncs, el dia la Proclamació – que 
anunciarem de seguida que sigui possible- i convi-
dem tothom que vulgui a signar el manifest. 

Salut i República Catalana

El Consell per la República té la seu a Brussel·les 
i és presidit pel legítim MHP Carles Puigdemont.

En futures dates es proposarà una reunió informa-
tiva dirigida a tota la població on exposaran el seu 
projecte al detall i respondran els dubtes que qual-
sevol pugui tenir.

MONTSE QUESADA

Colònia de gats controlada al Molí de la Conqueta

Des d’aquí demanen a la població de Sant Fe-
liu que no alimenti els gats i gates amb restes de 
menjar o menjar humit. Actualment només men-
gen pinso sec que és molt més higiènic i més fàcil 
per calcular les racions. Elles se’n fan càrrec.
S’estan tramitant les esterilitzacions d’aquests gats 
i gates i també es confeccionarà un cens per co-
lònies. L’esterilització és l’única solució per tenir 
un control i evitar massificacions. Recordeu que 
aquests felins ajuden a controlar la proliferació 
d’altres espècies que suposen un perjudici per a la 
comunitat com les rates.
Pesca-gats pensa que els gats i gates són de tot 
Sant Feliu de Pallerols i que unes colònies contro-
lades i animals sans i feliços aportaran al municipi 
la condició de ser un poble que respecta la vida i la 
natura i a tothom que en formen part.

Colònia controlada al sector del torrent de les Cases Noves
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HISTÒRIA DE LA PUBLICACIÓ 
MUNICIPAL 

L’inici de la publicació municipal comença el 1979 
amb l’ajuntament elegit a les primeres eleccions 
democràtiques d’aquell any, Lluís Sau n’és l’alcalde. 
S’anomena Circular informativa (1) i consta de cinc 
fulls ciclostilats a una cara. L’imprimeix el perso-
nal municipal amb la multicopista de la parròquia 
i s’enquaderna amb una grapa. La circular núm.3 
presenta un primer canvi: la impressió ja és a dues 
cares; i la núm.4 introdueix un destacat escut de 
Sant Feliu, donant-li un cert caire de portada (2). 
Amb el temps, l’ajuntament adquirirà una multico-
pista més moderna - recordem que les fotocopia-
dores en aquell moment eren encara ciència-fi cció 
- i continuarà editant la Circular informativa amb 
la seva característica senzillesa (3). La núm.51 dona 
notícia del nou cartipàs municipal, presidit per 
l’alcalde Lluís Bars i la núm.59 (02/1984) es presenta 
amb un nou disseny de portada i el nom de But-
lletí Informatiu. Amb aquest nom es publicaran 27 
números més, fi ns al n.86 (07/1988) (4 i 5). 
A partir d’aquesta data, quan l’alcalde ja fa un any 
que és Josep Solà, el Butlletí informatiu passa a 
tenir un caràcter de Revista d’Informació Munici-
pal amb el nom de JUNTAMENT. Es tracta també 
d’uns fulls plegats ciclostilats i, a part dels temes 
tractats als plens municipals, ja hi ha un Editorial i 
altres seccions com l’anomenada “LA REGIDORIA 
NÚMERO 10” on es demana la participació de la 
gent del poble denunciant aquelles “coses que no 
podem abastar de forma efi caç”. (6)
L’aparició impresa, que s’inicia quan Manel Serra 
és alcalde (1991-95), obre la PRIMERA ETAPA de l’ 
ALTAVEU - BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 
(7). És una edició sense consell de redacció, d’unes 
12 pàgines, a una sola tinta, que a més d’explicar els 
plens, inclou un apartat d’opinió reservat al grup de 
l’oposició i un altre per als col·laboradors; hi ha tam-
bé un tercer apartat anomenat BÚSTIA. A la con-
traportada, telèfons d’interès i horaris de la TEISA. 
L’abril- octubre del 1995 L’ALTAVEU pren una nova 
entitat quan Francesc Arnau és l’alcalde. El núm. 13 
de l’any V hi apareix ja un consell de redacció for-
mat per regidors del consistori i, per primera vega-
da, l’edició va a càrrec d’una empresa de disseny. 
Ara ja té una periodicitat establerta, tres exemplars 
l’any, presenta unes seccions fi xes i s’imprimeix a 
dues tintes (8). 
En els comicis del 1999, Joan Cases entra com a 
alcalde al consistori i es publiquen dos butlletins 
més amb el nom d’ALTAVEU. Coincidint amb la ce-
lebració dels 100 anys de la publicació del primer 
número de la revista l’Hostolench, obra personal 
de Josep M. de Garganta, el consell de redacció 

pren la decisió d’iniciar la SEGONA ETAPA del but-
lletí, que sota el nom de HOSTOLENC. BUTLLETÍ 
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL, s’anirà publicant al 
llarg de 49 números (9). En aquesta segona etapa, 
el butlletí ja és sempre en color, la periodicitat va 
canviant, de tres a dos números per any; i el consell 
de redacció és bastant estable, tot i que hi ha bai-
xes i incorporacions puntuals (10 i 11). 
La TERCERA ETAPA del Hostolenc s’inicia el 2019 amb 
el núm.49 quan Artur Colomer arriba a l’alcaldia, sent 
quest núm.50 el segon d’aquest nou període (12). 

(1) (2)

(5) (6)

(9) (10)
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50  HOSTOLENCS  50

La història de l’Hostolenc, avui “Butlletí d’informació 
municipal”, comença per obra i gràcia del poeta i 
traductor Josep Maria de Garganta i Vilamanyà, 
que va néixer al nostre poble l’any 1878. Distanciat 
i poc conegut del món cultural de la capital cata-
lana, la seva obra va passar força desapercebuda, 
tot i ser important i quasi única en aquests verals 
garrotxins. 
A Josep Maria de Garganta, el 1897 (només tenia 
19 anys), li van confi ar la direcció de “El Deber”, el 
setmanari catòlic olotí que, al llarg del primer terç 
del segle vint, tingué una incidència notable en la 
vida política i religiosa de la capital garrotxina. I en 
aquest setmanari, entre 1889 i 1900, el nostre home 
hi incorporà el que aleshores va sortir com un suple-
ment d’història, literatura i folklore: “L’Hostolenc”.
Quan Josep Maria de Garganta tenia deu anys, 
tota la família es traslladà a Olot. Ell entrà a estu-
diar intern als Escolapis, on aviat sobresortí per la 
seva capacitat de treball i interès per la lectura i 
l’aprenentatge d’idiomes, sobretot. De ben jove 
es començà a cartejar amb autors tant espanyols 
com europeus i, afi cionat a l’heràldica, cursà estu-
dis històrics i literaris, col·laborant alhora omplint fi -
txes lexicogràfi ques per a l’elaboració del diccionari 
Alcover-Moll.
Va morir a Olot, als cinquanta anys, el primer dia de 
maig de l’any 1928.
El nostre Hostolenc té, doncs, uns orígens il·lustres i 
absolutament ortodoxos, encarnats en la fi gura hu-
mana i intel·lectual del nostre convilatà Josep Maria 
de Garganta. Penso que en aquesta sortida del nú-
mero cinquanta s’havia d’esmentar i recordar, per-
què no tothom gaudeix d’uns orígens tan autèntics 
i escaients, no tothom se’n pot ufanejar.
I és que no hi ha dubte que els cinquanta núme-
ros de l’Hostolenc que han vist la llum són una xi-
fra rodona, i mereixen fer-ne esment. A més de 
rodona, cinquanta és una xifra important. Designa 
l’any 50, el 50 abans de Crist i la dècada de 1950. De-
signa les noces d’or d’un matrimoni, el nombre de 
boletes o comptes d’un rosari, representa sempre 
infal·liblement la meitat (50%) en els percentatges, 
és el nombre atòmic de l’estany, cinquanta dies 
dura la Cinquagèsima (de la primera pasqua a la se-
gona), i en les antigues milícies catalanes anteriors 
al Decret de Nova Planta del calamitós borbó Felip 
V, un cinquantè era una unitat de soldats organit-
zada en desenes, comanada per un Cinquantener.
Felicitem-nos doncs d’aquesta fi ta numèrica, bo i 
desitjant llarga vida al nostre butlletí d’informació 
municipal, en bé de totes les santfeliuenques 
i santfeliuencs, i en bé també de tots (que són 
molts) aquells i aquelles que estimen el nostre po-
ble. Amén.

Josep VALLS
Escriptor

Finalment, dues consideracions. La primera és una 
proposta: l’anàlisi detallada d’aquesta publicació 
podria ser un bon Treball de Recerca de Batxille-
rat que analitzés l’aspecte polític i social de Sant 
Feliu, al llarg d’un període de temps que va des de 
l’aparició dels primers ajuntaments democràtics 
fi ns als nostres dies. I la segona, fa referència a una 
de les persones que ha format part durant més 
temps del consell de redacció de l’Hostolenc, Josep 
Valls, a qui hem volgut donar veu en l’article que ve 
tot seguit. 

(3) (4)

(7) (8)

(11) (12)
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Mirador

GLÒRIA, LA LLEVANTADA 
ANÒMALA 

Tots tenim al cap d’una manera o altra què vol dir i 
què comporta una llevantada a Sant Feliu: un pa-
rell de dies de pluja continuada i en acabat, anar 
a veure el riu. Habitualment aquestes llevantades 
les tenim a la tardor, i alegren les expectatives 
d’aquells a qui ens agrada anar a caçar bolets. Pels 
amants de la neu, si és freda, ja pensem quin forat 
tindrem per anar a trepitjar-la cap al Pirineu.
Per saber la magnitud de les riuades, a Sant Sebas-
tià tenim uns punts propis de control: el més evi-
dent i el primer és quan ja no podem travessar el 
riu per les passeres. En segon lloc passem a tot el 
bloc de basalt que hi ha al bell mig de la llera, que 
pot no estar cobert d’aigua, lleugerament cobert o 
totalment cobert, moment en el qual ja no es dis-
tingeix el relleu de la roca de sota. Arribats a aquest 
punt, passem a les dues comprovacions reines: si 
cobreix el col·lector o, en els casos més extraordina-
ris, si arriba al safareig.  

Si anem més lluny, podem veure si ha passat per 
sobre la passarel·la dels arbres d’en Casals o bé pel 
mig dels arbres.

Les llevantades solen durar un parell de dies, amb 
una pluja constant i intensa, però sense fenòmens 
extrems com ara calamarsa o tempesta. La pluja 
més intensa (20 mm en 30 minuts) és més pròpia 
de tempestes de finals d’estiu que són més loca-
litzades i sovint sí que van acompanyades de cala-
marsa i tempesta. Pels meteoròlegs, aquestes ens 
fan més la guitza, i més precisament aquí, on si els 
vents dominants són més d’oest o més de nord les 
tempestes passaran per Sant Iscle i Sant Aniol o bé 
ens afectaran de ple. 
Centrant-nos en les llevantades, estem habituats a 
esperar-les a la tardor, principalment a l’octubre o 
novembre. Aquest no ha estat el cas de la depres-
sió que ens interessa, la Glòria. Aquesta depressió 
no es va caracteritzar per tenir una gran baixa de 
pressió associada. De fet, la pressió associada a la 
Glòria estava per sobre de la pressió mitjana de 
l’atmosfera, que és de 1013 hPa. El que la va conver-
tir en una depressió que recordarem va ser que, en 
comparació amb el nord d’Europa, sí que era molt 
més baixa. Per exemple, a Gran Bretanya van asso-
lir una pressió atmosfèrica a nivell de mar de més 
de 1050 hPa, prop dels seus rècords històrics. Amb 
aquesta zona d’altes pressions al nord i la baixa a 
casa nostra, amb aire fred en alçada es va produir 
una entrada de vents de llevant que ens van portar 
l’episodi de pluges i nevades del 20 al 23 de gener. 
Pel que fa a la precipitació acumulada (240 mm se-
gons meteosantfeliu), és poc habitual a ple hivern. 
Aquesta llevantada va portar associada uns vents 
forts, que van convertir el Cabrerès en un escenari 
poc habitual de torb, amb neu, vent i visibilitat re-
duïda. La neu humida que va caure fins a fons de 
vall la nit del 20 al 21 es va fondre ràpidament quan 
la cota de neu va pujar, fins a més de 1000 m cap 
el migdia del dia 21. A cotes altes, l’acumulació de-
via ser important, si tenim en compte que a Rupit 
(855 m), per exemple, tenien 45 cm de neu. Aquest 
fet va comportar que a la pluja ja de per sí copiosa 
se li sumés l’aportació de la fosa, arribant a una re-
vinguda del Brugent de les que salten al safareig 
de Sant Sebastià i passen, també, pel mig dels ar-
bres d’en Casals. És curiós, i alhora ens hauria de fer 
pensar, el fet de veure que en ple segle XXI, en epi-
sodis d’aquest tipus, les dues bandes del poble es 
puguin comunicar només a través d’El Pont, el que 
hi ha estat sempre.
Si ens fixem en la distribució de la pluja a la Garro-
txa, podem veure com a casa nostra es va acumu-
lar molta menys aigua que no pas en altres bandes, 
com ara a Mieres (409 mm segons el Meteocat). La 
orografia és molt capritxosa i és molt complicat que 
els models meteorològics prediguin amb exacti-
tud on es donaran els màxims de precipitació. S’ha 
de dir, però, que els models van estar encertats en 
gran mesura tant pel que fa als màxims de precipi-
tació com per la seva distribució. Tema a part va ser 
la millorable gestió dels embassaments per part de 

Resclosa de Sant Sebastià. Foto: Salvador Vilalta

Desperfectes a la Font de la Teula
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l’ACA, que pel que sembla van començar a desem-
bassar massa tard, quan ja no tenien capacitat de 
retenir tota l’avinguda del Ter. 
Per altra banda, m’agradaria comentar que a Sant 
Feliu no disposem de cap punt de mesura del ca-
bal del riu. Un punt de mesura d’aquest tipus po-
dria ser molt útil per tal de conèixer el riu i donar 
informació periòdicament del seu estat (sobretot 
en èpoques de sequera i tenint en compte la gran 
afluència de gent a les gorgues).

Glòria i canvi climàtic

Molta gent es pregunta, ara que ens trobem en 
“emergència climàtica” i el canvi climàtic és, per 
sort o per desgràcia, a les converses de cada dia, si 
questa llevantada tan extensa i intensa a ple hivern 
té a veure amb el canvi climàtic.
En primer lloc deixeu-me recordar, per esvair cap 
mena de dubte, que el canvi climàtic és una rea-
litat i ja el tenim aquí: la temperatura mitjana de 
l’atmosfera està augmentant ràpidament a con-
seqüència de l’activitat humana. Concretament, el 
Mediterrani ja ha augmentat prop d’un grau i mig 
respecte l’època preindustrial.
Ara bé, aquesta llevantada no es pot atribuir di-
rectament al canvi climàtic, simplement perquè 
les escales temporals relacionades amb el clima 
són molt diferents de les escales meteorològiques 
(pel clima parlem d’uns 30 anys i per a les llevan-
tades, d’uns pocs dies). Si durant els anys que ve-
nen aquests episodis es tornessin més freqüents, 
podríem dir que a causa del canvi climàtic patiríem 
més llevantades d’aquest tipus. De totes maneres, 
si en el futur es tornés a repetir un episodi sem-
blant al que va portar la Glòria, tampoc no podríem 
dir directament que aquell episodi concret fos 
conseqüència directa del canvi climàtic. El que sí 
que podrem dir és que el canvi climàtic ens haurà 
portat unes condicions cada vegada més propícies 
perquè es produeixin aquests episodis de forma 
més freqüent.
Finalment, m’agradaria agrair a meteosantfeliu el 
servei que dona a tots els que volen (i volem) sa-
ber en temps real el temps de casa nostra siguem 
on siguem, així com a en Ramon Cros per la seva 
llarga sèrie de dades de precipitació. Personalment 
vaig seguir la llevantada des de fora de Sant Feliu 
i meteosantfeliu va ser una eina fonamental per a 
poder conèixer exactament el que estava passant.

Francesc Roura Adserias
Físic

Palanca, arbres d’en Casals

La lluna en remull

Vista general de la zona dels arbres d’en Casals
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Covid 19. Dos tocs d’atenció 

La humanitat ha passat per moltes crisis, però 
aquesta és diferent a les altres en molts aspectes. 
Una cosa que crida l’atenció és que, malgrat tanta 
gent dedicada a fer previsions, a diferència d’altres, 
com la crisi econòmica del 2008, aquesta ens ha 
agafat per sorpresa. Fins fa no res, ens estàvem re-
cuperant de la crisi anterior i cadascú tenia la vida 
més o menys ben muntada, quan, de cop, tot se’ns 
en va en norris i ens trobem amb tot tancat i tots 
tancats. Ens ha canviat la vida de cop. Ha estat un 
cop sec, com un “toc d’atenció”, un ep! que ens fa 
adonar i descobrir coses que, com a societat, ens 
passaven per alt. Podríem parlar de molts desco-
briments que hem fet aquest dies, però em centra-
ré en un parell. 
La impotència de la prepotència. En primer lloc, 
podem dir que aquesta crisi ha estat un cop al 
nostre orgull com societat suposadament híper-
avançada científi ca i tecnològicament; un orgull 
que ens ha fet pensar 
–i captenir– com amos 
absoluts i dominadors 
del món, tant el na-
tural com el polític o 
l’econòmic. Tots els Es-
tats volen ser potències
en alguna cosa. Molts 
pensadors han vist que 
el desenvolupament 
de la societat híper-
tecnològica té les se-
ves arrels en l’afany de 
domini, de la vida, de 
la natura o dels altres. 
Però ara una “cuca” 
microscòpica ens ha 
donat un toc d’atenció. 
Resulta que no, que no 
ho dominem tot. De 
fet, alguns trasbalsos en el clima -tant el natural 
com el social- ja ens estaven donant tocs d’atenció. 
Aquesta cuca ens ha fet adonar, d’una manera 
molt dolorosa, de la impotència de la prepotència: 
no se n’ha escapat ningú, ni els savis, ni els podero-
sos, ni els famosos, ni els més rics ... Per altra banda, 
també ens ha descobert un poder més silenciós: 
la solidaritat entre la gent, que al capdavall, ha es-
devingut més potent que el poder de les grans 
potències. Ho hem vist als hospitals, a l’hora de fer 
mascaretes, respiradors o en la recerca de la vacu-
na. El que ens està suggerint és que la potència 
d’una societat no ve de l’exercici d’un domini arro-
gant, ans de la solidaritat que es fa palesa en el dia 
a dia als carrers dels nostres pobles i ciutats. I es fa 
palesa en coses molt concretes, com en la cura dels 
malalts, en com tractem als avis, als “de fora” o els 
que no tenen recursos bàsics. 

El que val més i el que més val. El segon toc 
d’atenció de la crisi fa referència al canvi de priori-
tats a la vida. “El prioritari és la salut”. L’important no 
és que la salut sigui o no més important que altres 
coses, sinó el fet que aquesta cuca microscòpica
ha tingut més força que totes les lliçons d’ètica per 
fer-nos repensar –i canviar– el que és important a 
la vida, el que més val. Per primera vegada en dè-
cades –sinó en segles– hem capgirat les prioritats, 
supeditant els diners, el PIB i tota l’economia a 
un altre valor, val a dir, que fent un mal, en molts 
casos, irreparable, tant a les economies mundials 
com a les familiars. Però aquest canvi de valors 
crida l’atenció perquè fi ns ara l’economia ha estat 
quasi sempre pel damunt. Sense adonar-nos-en, 
tant col·lectivament com individualment, ens hem 
acostumat a donar més pes als diners posant-los 
al centre (o al cim) de tot. I, aquí també, de sobte 
un virus microscòpic ens ha trencat els esquemes. 

De cop –i d’una mane-
ra dramàtica– ens hem 
vist forçats a repensar 
les prioritats i reconèi-
xer que no val més el 
que més diners val, 
sinó el que més val. És 
clar que necessitem 
diners, treballar, poder 
comprar, anar als bars 
i restaurants, als espec-
tacles i que vinguin tu-
ristes, però potser cal re-
visar per a què ho fem 
tot això, si és pel que val 
més o pel que més val. 
Tots esperem que això 
“passi”, i diguem que 
“tot anirà bé”. La qües-
tió, però, és què ente-

nem per “anar bé”. “Anar bé” es pot entendre, com 
sembla que insinuen alguns, que és poder tornar 
al punt de sortida, on érem. Sembla que “tornar a 
la normalitat” vulgui dir doncs recuperar el domini
i restituir la prioritat de l’economia. Si s’entén així, el 
toc d’atenció no haurà servit per res i, de fet, serem 
més febles davant tocs d’atenció, potser més con-
tundents. Si, en canvi, volem aprendre quelcom 
d’aquest toc d’atenció, ens potenciem amb la soli-
daritat com a manera de relacionar-nos i encertem 
a donar valor al que més val, aleshores el “tot anirà 
bé” pot signifi car “ tot anirà millor”, i que realment 
serem més forts pel que pot esdevenir. 

Miquel Bastons Prat 
Professor de la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Socials de la UIC

Mirador

sinó el que més val



4343

La situació provocada per la pandèmia del co-
vid-19 és tan excepcional que qualsevol cosa que 
s’escrigui avui pot quedar desmentida l’endemà 
o en les hores següents. No tenim prou coordena-
des per saber cap on ens dirigim ni sabem què ens 
portarà el futur. Ni tan sol sabem com gestionar el 
present. El que sí sabem és que després d’aquesta 
crisi, res serà com era abans. El món haurà can-
viat.
El que llegireu a continuació són refl exions, im-
pressions, pors i angoixes, però també espurnes 
d’esperança escrites des del confi nament per 
gent del nostre poble d’edats i situacions perso-
nals molt diferents que han volgut compartir.

QUI ENS HO HAVIA DE DIR

Confi nament? quina paraula... hem passat de no 
saber-ne gairebé el signifi cat a repetir-la no sé 
quants cops al dia... “fet de tancar algú en un es-
pai limitat. El confi nament es pot dur a terme per 
motius diversos, com ara per salut pública, per se-
guretat ciutadana o per l’aplicació d’una sentència 
judicial”.
Semblava que aquí no ens podia passar res, que el 
Coronavirus no arribaria, passava a la Xina i, és molt 
lluny... Però sí, va arribar, i un dia ens van dir: “des del 
dia 13 de març es tanquen escoles i instituts fi ns al 
dia 27 com a mínim, es tanquen bars, restaurants, 
botigues...“, les empreses van començar a oferir el 
teletreball a tothom qui podia, etc. Ja el teníem 
aquí, a partir d’aquell moment començava el “Con-
fi nament“.
Les nostres vides van fer una canvi radical, de cop 
ens vam trobar tots quatre a casa junts les 24h del 
dia: jo, el meu home, una adolescent en el seu mo-
ment àlgid i un preadolescent. Ens pensàvem que 
no ens en sortiríem, però, això que diuen que som 
animals de costums i ens adaptem a tot, és ben cert.
El fet de treballar des de casa, cosa totalment 
nova per a mi, m’està costant. La meva feina és 
molt dinàmica, haig d’interactuar amb molta 
gent i ara, per qualsevol cosa, haig de fer una tru-
cada, un mail, una videoconferència. Trobo a fal-
tar el dia a dia de l’ofi cina, els companys de feina 
i si no vigilo la feina m’absorbeix totalment i no 
distingeixo el treballar del lleure, m’he de marcar 
molt bé els horaris.
El meu home, en canvi, no pot treballar i s’ha con-
vertit en el puntal de la família: fa el dinar, va a com-
prar, neteja, ho té tot controlat, i en tenim sort !
I els nens? doncs la veritat és que bastant bé, ens 
han sorprès bastant.
Inconscientment ens hem anat creant rutines (so-
bretot ells 3), al matí fan deures d’escola i institut 

que, tot i les limitacions, els hi està anat molt bé. 
També dediquem una hora al dia a fer esport a 
casa, bicicleta, pujar i baixar escales, gimnàstica... 
Durant la setmana sopem i dinem a la cuina i el 
cap de setmana ho fem al menjador o a la terrassa, 
així fem una cosa diferent i trenquen la rutina.
Els nens tenen les seves estones per connectar-se 
amb els amics amb el mòbil, jugant a la Playsta-
tion, etc i així s’expliquen quant es troben a faltar i 
no perden el contacte. 
El meu home també té les seves estones per con-
nectar amb els amics, família, és passa el dia al te-
lèfon parlant amb tothom, crec que no l’havia utilit-
zat mai tant com ara.
No tot és tant bonic, però, els nens han de parti-
cipar més a les feines de casa com parar taula, fer 
llits, estendre roba, cuinar... aquests moments sí 
que són crítics i es passen el dia discutint a veure 
qui ha treballat més, com si fos un campionat, el 
que passa que, com que no hi ha premi, perden 
l’interès i haver de treballar i col·laborar és un pro-
blema molt gros. El que sí que es veritat però, és 
que tot i els moment de disputa, potser han après 
a conviure més junts.
I la resta de la família? Doncs ho anem portant com 
podem, els avis han après a utilitzar més la tecno-
logia i ara tots saben fer videotrucades. Ens trobem 
a faltar mútuament però ells ho pateixen més, no 
poder tenir els néts a prop, fer-los un petó, una 
abraçada...
Avui, per fi , ens han dit que els nens poden co-
mençar a sortir al carrer. És una gran notícia, po-
drem tornar a gaudir de l’entorn privilegiat que 
tenim, que tot s’ha de dir, ajuda a portar-ho més 
bé (no m’imagino passant el confi nament en una 
gran ciutat i envoltada de blocs de pisos).
No sé quan s’acabarà tot plegat, però em pregunto 
si la gent que hem tingut la sort (de moment) de 
no patir-ho a primera línia, quan tot torni a la nor-
malitat i tornem a l’estrès i al consumisme que ens 
caracteritza, ens en recordarem de tot el que hem 
passat ? 

Silvia Iglesias Jordà

Coronavirus
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EL CONFINAMENT PELS ESCANYADORS DE MICOS

“Per mi som dimecres cada dia. Un dia d’aquells
 que ni fu ni fa” – Lic, 27 de març de 2020

Nosaltres som una colla d’amics d’entre 22 i 27 anys. 
Si heu anat mai a la Fraterneta de ben segur que 
ens teniu vistos: hi som sempre. Des de l’Hostolenc 
ens han proposat que fem unes ratlles de com vi-
vim el confi nament i, què carai, ho hem de fer: ja 
n’hi ha prou de reduir la nostra existència a una Es-
trella Damm, una xefl a tronada o una revitllada a 
qualsevol festa major de la contrada. Ja és hora de 
ser una colla major d’edat i deixar constància escri-
ta de la nostra existència!
Com a tothom, el confi nament ens obliga a que-
dar-nos tancats a casa. Però més greu que no po-
der sortir és no poder sortir per anar a la taver a 
fer aquella desitjada cervesa un divendres a les 8 
del vespre (per dir algun dia i hora). Quan va co-
mençar tot, fèiem broma. Què farem dues setma-
nes? Què farem sense anar la taver?
La realitat s’ha imposat i ja portem més d’un mes 
sense sortir... de festa. Alguns sortim per anar a tre-
ballar, d’altres fem teletreball i la resta, els de sem-
pre, seguim sense fotre ni brot. Que bé que vivim 
alguns! Per entretenir-nos hem hagut de fer coses 
que mai ens hauríem imaginat: un torneig virtual 
de futbol, dibuixar, anar un pas per davant de la llei 
(això només els més putes), buscar el ritme dins 
nostre (no ha anat bé)... Els alumnes més avanta-
tjats de la classe ja han pensat com poden moure 
fi ls durant aquest confi nament i ja han engegat 
projectes de futur. D’entrada, en Nani ja ens ha dis-
senyat un logo i en Sait ens en farà merchandising. 
La tònica general és que passarem aquest confi na-
ment sense pena ni glòria, tot esperant el dia que 
ens deixin sortir per muntar un bon ciri. Quin desori 
no poder fer el que més ens agrada! Però no patiu, 
que tornarem; i amb més ganes que mai!

Els escanyadors de micos

ABRIL DE 2020

Estem confi nats des del passat 14 de març i de qui-
na manera ens ha alternat les nostres vides!
Els primers dies va costar adaptar-me a la nova si-
tuació però vaig intentar portar-ho amb positivitat 
marcant unes pautes i uns horaris al llarg del dia 
com llegir, fer exercici, passejar la gossa o fer en-
dreça i fi ns avui aguanto força bé.
Una de les coses que més m’ha afectat és l’alteració 
del son i les nits es fan llargues. També he sentit 
més que mai la necessitat de relacionar-me amb 
els altres. 
El temps lliure em permet analitzar i refl exionar 
sobre el món que ens espera. Penso que serà un 
camí de llarg recorregut però vull ser optimista i 
confi ar que aviat farem el primer pas i TOT ANIRÀ 
BÉ.

Molta salut per a tothom i molts ànims!

Josep Oliveras i Arnau

UN MOMENT D’APRENENTATGE VITAL 

M’han demanat poder escriure com em va el con-
fi nament i, realment, no em puc queixar. Estem 
tranquils a casa, tenim sortida a fora el jardí, estem 
bé, tenim el que necessitem...
Tot i això, per dins, es remouen moltes coses: el 
neguit pels familiars i amics que estan en prime-
ra línia, el neguit pels familiars i amics grans i amb 
un alt risc de contagi i que, en alguns casos estan 
sols, el neguit per la seguretat de les nostres fi lles 
(que tot i ser grans sempre seran les nostres petites 
i és inevitable patir), el neguit que genera no poder 
sortir... segur que tot això és general en molta gent; 
la tristor de pensar en tots aquells que ens deixen 
en soledat i els que no els poden acompanyar...
Per altra banda hem paralitzat, reconduït i “tele-
matitzat” la nostra vida, la nostra feina, les nostres 
relacions... ens hem hagut d’adaptar.
Com a mestra ha estat un canvi important. Es-
tem acostumats a programar i executar, mo-
difi car actuacions, redirigir accions, adaptar 
materials i actuacions en funció de la resposta 
dels nostres alumnes i ara, de cop, aquest trac-
te directe amb els nens i nenes s’ha paralitzat. 
Proposem tasques per a que les puguin executar 
en família, però ens perdem l’acció directa. Això em 
desconcerta i m’inquieta.
Fem reunions telemàtiques amb els companys per 
programar, per controlar qui són aquells nens i ne-
nes que poden no haver rebut les informacions i les 
pautes que enviem des de l’escola. Qui són aquells 
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alumnes que poden estar patint situacions de risc... 
intentem controlar-ho en coordinació del Serveis 
Socials, però no poder fer-ho directament inquieta. 
Saber si estan bé, si mengen, si estan ben atesos, si 
tenen l’acompanyament que els cal…
Si acabarem el curs o no, o si no treballem tots els 
continguts que havíem de fer són coses que no 
m’inquieten, això ja es farà en un altre moment. 
És un moment d’un gran impacte emocional. Em 
neguiteja més tota aquesta part, com viuen la pèr-
dua. Em refereixo a no poder sortir, no poder tro-
bar-se amb els amics, no poder anar a l’escola, el 
sentiment d’aïllament, de soledat...
Hi ha famílies que estan acompanyant molt bé la 
mainada, però n’hi ha que no saben com fer-ho, 
com posar-s’hi i això genera moltes tensions en el 
nucli familiar i els primers perjudicats són els nens 
i nenes.
Com veieu és un garbuix però, si una cosa tinc cla-
ra, és que és un moment d’aprenentatge vital!!

Marta Pardo

CONFINAMENT AMB UN TEA

Som una família de 4 persones, dos adults, dos 
nens d’11 i 13 anys i un gos. Tots confi nats des del 
dia 13 de març. La mare amb un “ERTO” i el pare 
treballant telemàticament. Ens hem organitzat 
amb unes rutines de feina diària de cadascú. La 
mainada amb els deures que els arriben de mane-
ra virtual, on se’n troben d’obligatoris, de voluntaris, 
i fi ns tot proves avaluables per fer amb un temps 
determinat. Tanmateix, amb les extraescolars te-
nim tutorials de música i obres de teatre, tant per 
estudiar com per veure. Molta lectura i pràctiques 
de cuina i fi ns hi tot ballar en família tot seguint un 
entrenador virtual “coach” per la tv. 
La convivència en un confi nament ja és de per si 
intensa, per aquest motiu dins de les rutines tam-
bé cerquem algun espai individual, on cadascú 
fa el que li bé de gust. Alhora compartim estones 
amb jocs de sobretaula o gimnàs rítmic (música) 
amb instructor virtual, sèries i pel·lícules. També 
fem bicicleta estàtica o passegem el gos amb el 
meu fi ll diagnosticat dins el Trastorn de l’Espectre 
Autista (TEA).
Conviure amb un fi ll amb un diagnòstic TEA no 
sempre és fàcil, doncs són persones que entenen 
el mon d’una manera diferent, no veuen el doble 
sentit ni les frases fetes, fets que difi culten les rela-
cions entre els seus iguals. El meu fi ll, i en general 
les persones amb TEA, quan es troben en situa-
cions on els és complicat entendre el que els estan 
dient o fent tenen sensació de bloqueig perquè 
no saben com afrontar la situació. En molts casos 
no saben gestionar les emocions i és fa complicat 

poder donar respostes de manera entenedora per 
a ells. Tenim situacions en què no accepta el que 
està passant, com per exemple la situació d’alarma 
que estem vivint, hi ha dies que no vol sortir al car-
rer per por a encomanar-se i d’altres en què et de-
mana sortir per no sentir-se tancat. Des del passat 
19 de març el Departament de Salud va redactar 
una Instrucció en què les persones amb TEA que 
ho necessitessin podien sortir a la via pública, fet 
que ha contribuït a millorar aquest estat de confi -
nament. Els nens amb aquestes condicions tenen 
permís legal per sortir acompanyats.
La situació d’alarma actual fa que ell per continuar 
amb els seus aprenentatges necessiti estar a casa 
fent feina de forma acompanyada i organitzada, i 
que li expliquis les diferents matèries de forma in-
dividualitzada per tal que ho pugui fer al seu ritme. 
D’altra banda, a casa també hi ha el nostre fi ll gran, 
que tot i ser molt més autònom també necessita 
seguir les seves activitats escolars diàries. En aquest 
moment tots compartim un mateix espai i hem de 
coordinar-nos per treballar molt junts, fet que està 
comportant moments molt bons de jocs i diversió 
i altres d’enfrontament entre germans, a vegades 
complicats de resoldre.

Formem part de l’ associació TEA GARROTXA, que 
ens permet conèixer altres famílies amb la mateixa 
situació per poder donar-nos suport, compartir ex-
periències i fer activitats plegats. Aquests dies de 
confi nament fem vídeo conferències, entre pares, i 
entre els nens. Hem trobat que els nens s’entenen 
molt bé, els agrada estar junts i s’ho passen genial. 
Des de l’Associació TEA GARROTXA volem agrair 
a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per 
il·luminar en blau la seva façana el 2 d’abril, dia in-
ternacional de la Conscienciació sobre l’Autisme 
decretat per l’ONU.

Moltes vegades creiem que no els arriba la infor-
mació o que no la processen correctament i ens 
equivoquem, el COVID 19 o coronavirus saben el 
que és, però la difi cultat rau en el com ho reben i 
com ho afronten.

ID 180040813 © Daria Amoseeva | Dreamstime.com
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PRIVILEGITAS PER L’ACTIVITAT

Malgrat que des de la carnisseria podem continuar 
treballant, el nou coronavirus (COVID19) ha canviat 
el nostre dia a dia com a tothom.
Podria semblar que som uns privilegiats perquè 
la nostra activitat no ha parat, però cal dir que es-
tem més exposats al virus que aquelles persones 
confi nades a casa seva. Per aquest motiu, des de 
primer moment vam veure que havíem d’adaptar-
nos a la nova situació. Principalment, canviant 
l’horari d’obertura de la botiga, treballant de cara 
al públic únicament els matins per minimitzar la 
interacció amb altres persones. Les tardes ara són 
aprofi tades per fer feines a l’obrador, o encàrrecs, si 
s’escau. D’aquesta manera, quan tanquem al mig-
dia, podem dedicar una bona estona a la neteja i 
desinfecció dels nostres espais, sempre vetllant per 
la màxima seguretat tant nostra com dels clients. 
Aquests canvis també han fet canviar el compor-
tament dels clients. Amb l’anunci del confi nament 
i la incertesa provocada, els primers dies es notava 
la gent angoixada, que intentava comprar de tot i 
força per si de cas. Ara que la situació s’ha “norma-
litzat” i els subministraments no han fallat, sembla 
que les compres ja no són per omplir la nevera del 
tot. És veritat que s’intenta comprar més per no 
haver-ho de fer tan sovint, i que també han aug-
mentat les comandes per telèfon per minimitzar 
el temps d’espera a la botiga. Un cop aquí, tothom 
respecta les noves mesures de seguretat que hem 
implementat. M’atreviria a dir que la situació ens 
ha tornat més tolerants i comprensius.
Aprofi tem aquest escrit per donar les gràcies als 
clients de sempre i als que en aquests moments 
han optat per quedar-se a comprar al poble. Inten-
tarem servir-vos a tots tan bé com podem.
Salut per a tots, ens en sortirem!!!!

Carnisseria Montserrat

UNS MESOS SENSE TREBALLAR NI FACTURAR

Cinquena setmana de Confi nament i com podeu 
imaginar ens trobem en una fase de resignació. Ja 
és un mes sense treballar i sense facturar. Intentem 
afrontar la situació de la millor manera possible, tot 
i que és complicada.
Com tots els que ens dediquem al món del ser-
veis, i com nosaltres, la Restauració i l’Hostaleria 
veiem amb preocupació el que ens vindrà d’ara 
endavant. Sabem que aquest any costarà: ja s’ha 
passat Setmana Santa, el mes de maig que tampoc 
es podrà treballar i l’estiu no se sap com anirà. Però 
el que més, ens descol·loca és no tenir la certesa del 
com i el quan i de quina manera podrem obrir.

Tot i així, hem tingut algunes coses positives, com 
poder estar junts la família a casa un diumenge. Es-
perem que passi aviat, i ens podem retrobar tothom.

Fonda Finet

ELS AUTÒNOMS, UN COL·LECTIU VULNERABLE

Soc autònom, formo part del col·lectiu de treballa-
dors per compte propi i estem entre els més afec-
tats per la crisi causada pel Covid-19. Vivim una si-
tuació totalment nova en tots els sentits i encara 
que esperem una recuperació de l’economia crec 
que tardarem força temps a tornar a la normalitat.
Personalment m’afecta en diferents sentits, com a 
qualsevol altre autònom que no sap què passarà 
amb el seu negoci, però a part, se’ns afegeix la por a 
contraure la malaltia o que la puguin tenir els nos-
tres éssers estimats.
La salut està per sobre de tot, malauradament és 
un fet que només veiem quan nosaltres mateixos 
o algú del nostre entorn està malalt. Són molts 
els autònoms que durant aquests dies segueixen 
al peu del canó, molts ens hi veiem obligats si no 
volem veure minvar les nostres economies i per 
fer front a tots els impostos que paguem.
Els que tinguin una reducció notable d’ingressos 
poden sol·licitar els ajuts acordats pel Gobierno, 
però ni així un autònom pot estar tranquil. El pro-
cés no és complicat però obliga a demostrar que 
els ingressos s’han reduït almenys un 75% o més. 
Mentre es tramiten aquestes ajudes, s’han de con-
tinuar pagant les obligacions que hi ha pendents 
(IRPF, IVA, rebut d’autònoms...). Es poden enda-
rrerir els pagaments d’impostos durant sis mesos 
però només durant tres mesos estarem absents de 
pagar interessos, és a dir que encara pot sortir més 
car tot plegat.
Estem passant una situació complicada per a 
tothom però els autònoms som un col·lectiu es-
pecialment vulnerable que necessitaria comp-
tar amb una millor protecció en moments com 
aquest. Suposa un importat esforç econòmic per 
qui ara mateix no obté benefi cis, tot està confús de 
cara al futur i els que ens haurien de donar recolza-
ment no se n’adonen o no se’n volen adonar que 

Coronavirus

Firal desert, diada de Sant Jordi
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aquest és un dels col·lectius que fa que l’economia 
del país no trontolli.
Tot i que els meus serveis no són dels considerats 
essencials, en aquest moments estic treballant 
però em neguiteja què ens durà el futur.  

Josep Solà Barnadas
Abril - 2020

EXPERIÈNCIA D’UNA METGESSA DE FAMÍLIA

Començo el confi nament a casa, convalescent 
d’una intervenció quirúrgica, que m’ha mantingut 
6 mesos allunyada de la meva professió.
Durant aquest període em mantinc informada 
dels esdeveniments a través dels mails i les xarxes 
socials del meu sector. És un bombardeig cons-
tant d’informacions diverses. Es tracta de Guies 
d’actuació del Catsalut, Protocolos de manejo clí-
nico del Ministerio de Sanidad, Documents de con-
sens de les diferents societats mèdiques, Alertes de 
medicaments del Departament de Farmàcia, Al-
goritmes de seguiment, Recomanacions de trac-
taments, i un llarg etcètera, amb l’agreujant que 
cada dia aquestes informacions canvien i que, el 
que era vàlid ahir, ja no ho serà demà.
Estic en estret contacte amb els companys del 
centre on treballo, el CAP de Camprodon. Em 
diuen que han hagut de reprogramar les visites i 
les actuacions pròpies del dia a dia de l’Atenció Pri-
mària i que atenen les visites per telèfon i per cor-
reu electrònic. Aquestes mesures adoptades per 
disminuir el risc de contagi entre la població, han 
estat perfectament enteses i acceptades pels nos-
tres pacients. Em comenten l’escassetat de mit-
jans que tenen per fer front a l’epidèmia, sobretot 
fent referència als equips de protecció individual 
(EPIs). Els donen les mascaretes de major protecció 
(FFP2) de forma nominal i s’insisteix en tenir màxi-
ma cura del material. Veig com el personal del centre, 

fa davantals de protecció impermeable amb bos-
ses d’escombraries i també, com la col·laboració de 
la ciutadania, arriba al CAP amb la donació de pan-
talles protectores. 
A mesura que avancem els dies, veig com el 
nombre de contagis creix de manera exponen-
cial entre la població i també entre els companys 
sanitaris. Escoltant la demanda que fa el Depar-
tament de Salut davant la falta de professionals 
sanitaris, em poso en contacte amb la direcció 
del meu centre per demanar la reincorporació al 
meu lloc de treball. 
La segona part del confi nament, la visc ja en el meu 
entorn laboral. Em trobo un dia a dia a la consulta, 
totalment canviat. S’han creat diferents equips de 
metge i infermera i ens repartim en tasques dife-
rents cada dia. Entre elles, hi ha el seguiment dels 
malalts de COVID-19. Són malalts amb simptoma-
tologia lleu-moderada, que no han requerit ingrés 
hospitalari, però que cal fer un seguiment estret 
dels símptomes, valoracions de radiologia, valo-
rar els contactes, gestió de la baixa laboral, o bé 
també, fer seguiment a malalts ja donats d’alta de 
l’Hospital. Altres tasques que desenvolupem durant 
aquests dies és el contacte amb els malalts crònics, 
principalment per telèfon, però també amb aten-
ció domiciliària, amb totes les mesures de protec-
ció pertinents (anem tan equipats, que sovint, al 
malalt li costa saber que sota de tot aquells vestits, 
hi ha la seva metgessa o la seva infermera). També 
atenem els malalts que venen al CAP, considerant 
que continua havent-hi urgències o que també hi 
ha seguiment de patologies que no podem demo-
rar. Tenim una consulta específi ca de malalts respi-
ratoris aguts. Aquesta consulta també és rotatòria 
entre els diferents professionals i en ella hi atenem 
tots els malalts potencials d’estar afectats per CO-
VID-19. Afortunadament en aquests darrers dies, 
ha arribat més material d’equips de protecció indi-
vidual i això fa que tinguem més i millors mesures 
de protecció. 
El dia que acabo d’escriure aquestes vivències, és 
el dia que als nostres menors se’ls permet gaudir 
d’una hora a l’aire lliure. M’agradaria pensar que 
l’epidèmia està en la fase de control i que mica en 
mica anirem fent el desconfi nament de la resta de 
població. 
Només em queda agrair l’esforç que està fent 
TOTHOM en viure aquesta emergència sanitària. 
Estem davant el començament d’una nova mane-
ra de viure i per viure.
Salut! 

Nuri Busquets Vallbona
Metgessa de família del CAP de Camprodon
26 d’abril de 2020Consultori tancat durant el confi nament
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EL CORONAVIRUS

Com sabeu, la sobtada aparició del Coronavirus ha 
estat un fort impacte pel sector públic sanitari. Un 
virus sense disposar d’una vacuna, sense conèi-
xer les mesures de seguretat necessàries i sen-
se tenir, sobretot els primers dies, el material de 
protecció va causar gran preocupació i angoixa 
a tot el personal sanitari. Tant per poder ser con-
tagiats pels pacients, com per poder-los contagiar 
nosaltres a l’haver estat amb contacte previ amb 
pacients amb símptomes. I com no, per poder con-
tagiar la família en tornar a casa.
A més, el dia a dia a la feina ha estat més intens 
que mai: molts pacients que poques hores després 
d’ingressar havien ja d’estar-se a l’UCI amb respi-
ració assistida a causa de l’agreujament de la seva 
salut. També hem patit la incertesa derivada dels 
canvis continus en els protocols interns d’actuació 
i que han afegit molta pressió a una feina delicada 
ja de per si i en la qual no es poden cometre errors. 
Finalment, i a fi nals d’abril estem en millor situa-
ció especialment d’ençà que hem pogut disposar 
del material sanitari necessari. Només desitjar que 
superem aquest mal tràngol tan aviat com sigui 
possible.

Pili Gelis 
Infermera de l’Hospital Josep Trueta

Si vas fent anys, tens molt temps per poder pensar 
en les diferents etapes de la vida que has anat vi-
vint. Han estat bones algunes, d’altres pitjors, però 
el temps és qui t’ajuda i et dona la mà per superar-
te i ensenyar-te el camí que et toca viure. 
Els que hem viscut una guerra, és dur. Jo era molt 
jove però me’n recordo molt bé tot i que no em
feia la idea de la importància que tenia tot el que es-
tava passant. Després, la postguerra va ésser pitjor, 
faltava de tot i principalment el pa que en aquells 
temps era la base principal de la nostra alimenta-
ció; a tot hi posàvem pa: pa amb oli, amb vi i sucre, 
amb tomata, amb nous, amb avellanes... N’hi havia 
molt poc però era molt bo. Ara el que mengem no 
és pa, és un succedani que en diem pa.
De mica en mica ho vàrem anar superant i ens 
anàvem fent grans, seguint el destí que la vida ens 
tenia preparat. I caminant, caminant, he arribat 
fi ns aquí i no m’hauria pensat mai de viure el que 
ara estem vivint.
Estem en un temps que amb tant de progrés sem-
blava que podríem amb tot i de cop, un virus invisi-
ble ens ha vençut i ens ha fet vulnerables pel perill 
que suposa. Tan de bo que tot això ens pugui ser-
vir per refl exionar en positiu i fer les coses d’una 
altra manera. No estic en contra del progrés però 
em sembla massa progrés.
Recordo el meu pare que ens deia que arribaria un 
dia que amb el telèfon veuríem la persona que ens 
truca. Nosaltres ens ho agafaven rient perquè ens 
semblava impensable i mira, ja hi som! Però estic 
contenta d’aquests avenços. Ara puc veure els és-
sers estimats que tinc lluny.
Em varen demanar si podia escriure alguna cosa 
de tot el temps viscut i he fet el que bonament 
m’ha sortit. Jo no en sé d’escriure, escric el que bo-
nament penso, no en sé més.

Anna M. Colomer Comas

Fotografi a: Martí Albesa

Fotografi a: Martí Albesa

Coronavirus

Un dissabte de mercat durant el confi nament
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Vivències de confi nament al 
Centre de serveis La Salut

Aviat farà dos mesos des de l’inici del confi nament 
degut a la Covid-19. Aquesta situació ens ha afectat 
també al nostre centre obligant-nos a adoptar me-
sures a fi  de prevenir els contagis. 
Primer vam haver de tancar el centre de dia. Com 
trobem a faltar tots els usuaris d’aquest servei! 
També ens vam veure obligats a tancar les portes 
del centre als familiars. Quina tristesa sentim de no 
poder rebre’ls, enyorem molt les seves visites! Però 
hem trobat altres maneres de mantenir el contac-
te entre residents i familiars. Tot sovint fem truca-
des o videotrucades. Quina cara de sorpresa i ale-
gria quan els residents reconeixen la cara dels seus 
éssers estimats! També donem a les famílies la 
possibilitat d’enviar-nos imatges, missatges, vídeos, 
etc. per fer “trobades familiars” a partir d’aquest 
material, a fi  de que puguin seguir en comunica-
ció i relació amb els seus pares, avis,... Els encontres 
amb el material enviat generen moments tendres, 
emotius i conviden als residents a crear quelcom: 
cartes d’amor, collages,...
En el dia a dia intentem mantenir-nos actius mal-
grat el confi nament. Sortim al jardí a prendre el sol, 
plantem cebes i enciams, reguem les fl ors, collim 
alguna maduixa... Però a la plaça hi ha una quie-
tud estranya: cap familiar, cap voluntari que vingui 
a veure’ns, llevat d’algú que ocasionalment ens sa-
luda de lluny ... 
Són dies de confi nament, també dins la residència. 
Els menjadors i les sales d’estar s’han buidat, els re-
sidents es queden a la seva habitació, el personal 
treballa extremant les mesures de prevenció: mas-
caretes, guants, desinfectants... Tot és més feixuc 
però els hem de protegir, estimem la vida! Mirem 
endavant i intentem que els dies siguin el més 
agradable possible. Fem conversa, escoltem músi-

ca, juguem al bingo, decorem el centre per donar 
color a aquests dies tan grisos. Però per sobre de 
tot acompanyem les persones grans, escoltem les 
seves penes i compartim les seves alegries tot in-
tentant de donar-los suport en els moments més 
difícils. Però com ho viuen ells? Aquí en teniu dos 
testimonis:

“Ara els dies són més avorrits i enyoro molt a la fa-
mília. Però ens hem de conformar i aquí m’ajuden 
a passar el temps. M’agrada molt sortir al pati, es-
coltar música i rebre videotrucades.”
“Trobo molt a faltar els familiars i les relacions 
entre nosaltres. Però ho porto bé, és qüestió 
d’adaptar-se. I quan passes difi cultats te n’adones 
de totes les coses bones que tenim i que no so-
lem valorar prou.”
L’equip del centre volem agrair de tot cor les mos-
tres d’afecte i suport que rebem per part de fami-
liars i amics, com també la seva confi ança envers 
la nostra tasca en aquests moments tan difícils. Mil 
gràcies també als nostres voluntaris que sempre 
ens animen amb les seves videotrucades.
Desitgem que puguem retrobar ben aviat la nor-
malitat que ara enyorem tant i aquelles petites co-
ses del dia a dia que ara valorem més que mai.
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EL DIA DESPRÉS

Un any que comença és una pàgina en blanc. Fa 
respecte pensar què hi escriurem. Quan el pas-
sat mes de desembre ens desitjàvem un bon any 
2020, no ens podíem imaginar que un gran dalta-
baix mundial ens esperava a la cantonada. Havíem 
planejat mil coses, teníem l’agenda plena de cites, 
treball, lleure, viatges. El nostre tragí habitual, trepi-
dant, més aviat frenètic, ens feia creure importants. 
Un malèfi c virus amb el qual ningú comptava, va 
capgirar de soca-rel els nostres plans i fi ns i tot la 
nostra manera de viure. Envoltats de soledat, es va 
endur d’aquest món, molts dels nostres ancians i 
dels que no ho són tant. Ens va robar el contacte 
social que tant ens ajuda i estimula. Ens va confi nar 
a casa, i ens vam adonar de quan valuoses poden 
ser les terrasses i els balcons. Vam veure horrorit-
zats com l’economia del país es desplomava, vam 
valorar com mai la feina de molts col·lectius, potser 
no tan apreciats abans de la pandèmia.
I de cop ens vam trobar tancats enfront d’uns és-
sers desconeguts: nosaltres mateixos. I de sobte 
vam enyorar la quotidianitat. L’anar a la feina pre-
sencialment, el xerrar amb els coneguts, el compar-
tir taula amb els amics. Poder veure, jugar i abraçar 
els nets i altres persones estimades. Sortir a passe-
jar, caminar per un bosc, seure en un pedrís, collir 
un pom de violes... I tantes coses a les que potser 
no donàvem la importància que tenien. Aquesta 
situació anòmala ens ha robat l’espontaneïtat, ens 
ha esporuguit i ens ha pres la llibertat.
Ha arribat una primavera estranya. Amb ocells, 
però sense nens. Amb onades de verdor però amb 
aridesa al cor. Amb pluges abundoses però amb 
l’ànim ressec per la por i l’angoixa. I la pregunta 
que ens fem tots: com serà el dia després? I sobre-
tot, com serem nosaltres? Ens haurem tornat més 
aprensius i desconfi ats? O haurà crescut la nostra 
empatia cap als altres? Valorarem com mai abans 
les coses senzilles que no es poden comprar? Con-
tinuarem confi nats en el nostre jo, egoista i ego-
cèntric? No ho sabem. Vaig llegir un titular d’un 
article que em va fer pensar molt. Feia referència 
al nostre viure abans de la pandèmia, i deia: “ERA-
MOS FELICES, Y NO LO SABÍAMOS”. Doncs això.

Rosa Maria Montañá

COVID -19
Primavera avançada
plena de llum i color

si no fos per la tristesa
que enfosqueix els nostres cors.

Hem fet malbé el nostre planeta
i ara ell es vol revoltar

amb una reacció incerta
que no sabem com pot ésser el demà.

De moment, molta tristesa
com la podem superar?

Que la Verge de la Salut ens ajudi
i que el món pugui canviar

Hem vist la força vençuda
que ens manca per tot arreu

i la plaga de la natura
que ens doblega i ens enfonsa

segant vides a tot arreu.

Voldria veure al nostre món
un canvi sense avalots

i que es pogués reconvertir,
que fos casa de tots!

I esperant que això s’acabi
i despertar d’aquest malson

amb les forces renovades
i que hi hagués pa per a tothom.

Tots ens sentim responsables
de tot el que estem passant
i confi nats dia a dia a casa

esperem que quan això s’acabi
ens hagi fet més grans a tots

i que la tristesa acumulada
no sigui una fosca tardor 

sinó que puguem transformar-la
en una alegre claror

Anna M Colomer Comas
Abril 2020

Coronavirus

Ofi cina de Turisme i Bar l’Estació tancat durant el confi nament Cafè l’Esbart tancat durant el confi nament
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PROPOSTA  DE 

L’AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU 

Aquests dies que estem obligats a  
quedar-nos a casa et proposem fer fora 
l’avorriment fent un dibuix  que expliqui 
el teu confinament: com et sents,
què t’agrada fer, com veus el virus,
com es viu al nostre poble...

#JoEmQuedoACasa

#JoDibuixo

#TotAniràBé

FORMAT:  DIN-A 3 ( doble foli)
GUARDA’L PER FER-NE UNA EXPOSICIÓ A L’ESGLÈSIA DEL ROSER 
QUAN TOT HAGI PASSAT 
PERÒ ENVIA UNA FOTO AMB EL TEU NOM AL 682 399 222

En la inauguració de l’exposició hi haurà un taller gratuït 
per a tothom !!
ANIMA’T

#TotAniràBé#TotAniràBé

Una habitació plena de nens fent l’animal, 
dos adults comentant que a fora és un 
desert i no val la pena sortir. No hi apareix 
cap dona perquè no tenen res de còmic i, 
en el cas que en tinguéssin, sortirien en un 
racó emprenyades per la invasió de mas-
cles que ocupen casa seva.

Ens caldrien

més dibuixos per 

l’exposició

ANIMEU-VOS!

Jan Gutierrez

Anthony Tortola

Sàndal Parramón

Sara Roca

M. Carme Claparols
Joan Claparols

Júlia Roca

Marc Netto

M. Carme Claparols

Sàndal Parramón

Sara Roca
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Comarca

SANT FELIU DE PALLEROLS 
A L’ARXIU COMARCAL DE LA 
GARROTXA

Introducció
Amb la recuperació de la democràcia i el restabli-
ment de l’autonomia l’any 1980, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya va iniciar el 
desplegament d’una xarxa d’arxius comarcals que 
recollia la iniciativa que l’arxiver i historiador Agus-
tí Duran i Sanpere havia tingut durant la Segona 
República i que, malauradament, el franquisme va 
truncar.
En aquest context, l’any 1983 es va crear l’Arxiu Co-
marcal de la Garrotxa (ACGAX) arran d’un conveni 
signat entre l’Ajuntament d’Olot i el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Des de 
l’any 2009, el seu funcionament es basa en un mo-
del de cogestió en el qual participen la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Co-
marcal de la Garrotxa. Aquest model permet ga-
rantir el compliment de les funcions fixades per 
la legislació, tant en el vessant arxivístic com en la 
gestió documental, en l’àmbit local i comarcal. El 
centre, doncs, compleix la funció d’arxiu comarcal, 
d’arxiu municipal d’Olot i d’arxiu del Consell Co-
marcal de la Garrotxa.

patrimoni documental és lliure, llevat de les excep-
cions determinades per la legislació vigent.
L’arxiu ocupa un edifici de nova factura, al centre 
de la ciutat d’Olot (plaça del Puig del Roser, 1), in-
augurat l’any 2012. L’equipament té una superfí-
cie total de 1.735 m2. Compta amb quatre dipòsits 
amb capacitat per acollir 11.500 metres lineals de 
documentació, a més d’altres d’adequats per als 
documents audiovisuals i de gran format. També 
té una sala de treball, una sala de consulta amb 
setze punts de lectura, una sala de reunions i una 
sala polivalent de 80 m2 per a exposicions, pre-
sentacions de llibres i altres activitats col·lectives. 
L’ACGAX manté una àmplia política de difusió del 
seus fons i organitza nombroses activitats al llarg 
de l’any i és present a les xarxes socials Twitter (@
acgarrotxa) i Instagram (acgarrotxa).

La informació general de l’Arxiu (horaris, quadre de 
fons, agenda d’activitats, etc.) es pot consultar al web 
(http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/
garrotxa/). Des d’aquest portal es pot accedir a les 
dues eines bàsiques de localització de documents: 
l’aplicació Arxius en Línia, del Departament de Cul-
tura, per a la documentació textual (http://arxiusen-
linia.cultura.gencat.cat/), i el Cercador del Servei 
d’Imatges per a les fotografies (http://imatgesgar-
rotxa.cat/).

Sant Feliu de Pallerols a l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa
Deixant de banda Olot, Sant Feliu de Pallerols és la 
població de la Garrotxa que té més fons documen-
tals a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, tots els quals 
hi han ingressat en els últims vuit anys. Aquests 
són alguns dels més importants:

Fons Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
El fons conserva la documentació generada 

per l’ajuntament de la vila entre els anys 1824 i 
2004, i reflecteix l’activitat administrativa del mu-
nicipi. Ocupa 49,10 metres lineals. Va ingressar a 
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa l’any 2017, després 
d’un acord municipal. L’any següent, els 78 llibres 
d’actes (5.883 pàgines) es van digitalitzar i avui es 
poden consultar en l’aplicació Arxius en Línia. La 
lectura dels acords presos pels representants mu-
nicipals de la vila al llarg de gairebé dos segles pot 
ser un bon exercici per conèixer la història institu-
cional de la població. 

Fons Jutjat de Pau de Sant Feliu de Pallerols
Aquest fons, que ocupa 4,50 metres lineals, con-

serva la correspondència generada per aquest jutjat 
i les actes de conciliació, els judicis verbals de faltes i 
altres afers propis d’aquest òrgan entre els anys 1843 
i 1989. Va ingressar a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
l’any 2017, juntament amb el fons municipal.

L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, inaugurat l’any 2012. Fotografia: Jau-
me Orpinell.

L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa custodia tot tipus 
de documents de la comarca, amb independència 
de qui els ha produït i del seu suport (paper, perga-
mí, fotografies, pel·lícules, enregistraments sonors, 
etc.). Actualment, conserva 232 fons i col·leccions, de 
diverses procedències (fons municipals, judicials, 
notarials, eclesiàstics, d’empreses, d’associacions, 
patrimonials, particulars, etc.), que sumen en total 
gairebé 4.000 metres lineals. També conserva al-
gunes col·leccions factícies (documents efímers i 
cartells) i més de 460.000 imatges. Disposa d’una 
biblioteca especialitzada en història local i d’una 
hemeroteca amb gairebé 700 publicacions periò-
diques editades a la Garrotxa. L’accés a tot aquest 
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Fons Notaria de Sant Feliu de Pallerols
La notaria de la Vall d’Hostoles apareix en el se-

gle XIII. Se n’han conservat uns 425 protocols des 
de l’any 1284 fins a la seva desaparició, l’any 1854. 
Com tota la resta de la documentació notarial con-
servada a l’Arxiu Comarcal, els protocols notarials 
són molt consultats pels genealogistes. Va ser grà-
cies a l’estudi reiterat d’aquests documents que el 
desaparegut historiador Josep Canal Roquet-Jal-
mar (1920-2013) va poder analitzar amb profundi-
tat el moviment remença i que l’arquitecte Carles 
Fochs va poder reconstruir l’estructura de la cellera 
fortificada de la vila.

cedir aquests fons d’imatges a l’Arxiu Comarcal de 
la Garrotxa: més de 10.000 imatges, entre les quals 
hi ha 173 autocroms (unes peces molt singulars, ja 
que constitueixen el primer procediment fotogrà-
fic en color disponible fins a l’any 1935) que l’Arxiu 
va restaurar, digitalitzar i replicar.

Fons Associació Tot Vídeo
L’última incorporació a l’Arxiu Comarcal de la 

Garrotxa d’un fons relacionat amb Sant Feliu de 
Pallerols, datada l’any passat, és el conjunt de 413 
cintes de vídeo de TV Sant Feliu, entre 1986 i 2016. 
Aquesta televisió per cable, que funciona gràcies 
als voluntaris de l’associació Tot Vídeo Sant Feliu, 
ha captat imatges de l’activitat de la població en 
els últims trenta anys.

Documents de la Comunitat de Regants de Sant 
Feliu de Pallerols

L’any 2017, Ramon Cros Saderra va cedir a l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa un conjunt de documents 
generat per la Comunitat de Regants de Sant Feliu 
de Pallerols, una associació activa entre 1942 i 1959. 
Climent Serrat Campassol, membre de la comuni-
tat, els havia donat al seu pare, Francisco Cros Suri-
ñach, abans d’anar a viure a Lloret de Mar.

Col·lecció de sardanes de La Principal de la 
Garrotxa

En el repertori d’aquesta cobla desapareguda 
l’any 1987, avui conservat a l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa, es poden trobar edicions de sardanes 
escrites per tres notables autors de Sant Feliu de 
Pallerols: Narcís Paulís (28 sardanes) i els germans 
Josep Saderra Puigferrer (75 sardanes) i Manel Sa-
derra Puigferrer (15 sardanes).

Hemeroteca
La biblioteca auxiliar de l’Arxiu Comarcal de la 

Garrotxa conserva 19 capçaleres de publicacions pe-
riòdiques editades a Sant Feliu de Pallerols: des de 
l’antic L’Hostolench (1899-1900), obra personal de Jo-
sep M. de Garganta, fins a l’actual revista municipal, 
L’Hostolenc, que es publica des de l’any 2000.

ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA

Autocrom del Fons Josep Vilallonga Corominas

Carta autògrafa del virrei-comte de Santa Coloma adreçada al notari 
de Sant Feliu J. Ombert el 1638

Fons Narcís Paulís Vila
Narcís Paulís Vila (Sant Feliu de Pallerols, 1908-

1988) va ser un notable i precoç compositor per a 
música de cobla. Al cap de deu anys de la seva mort, 
la seva filla, M. Àngels Paulís, va cedir a l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Pallerols el fons documental del 
seu pare, unes 250 peces compostes des de la seva 
infància fins al 1985. Des de l’any 2017 aquest fons 
es conserva a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 

Fons Família Garganta
Encara que instal·lat a Olot de ben jove, 

l’escriptor i intel·lectual Josep M. de Garganta Vila-
manyà (1878-1928) mai no va oblidar la seva vila na-
tal, Sant Feliu de Pallerols. En el fons que la seva filla 
Consol va cedir a l’Arxiu es poden trobar diversos 
testimonis d’aquesta relació, com la correspondèn-
cia del poeta amb el seu cunyat, Josep Vilallonga, 
que aporta dades sobre la vida quotidiana a Sant 
Feliu en el primer quart del segle XX.

Fons Família Vilallonga
Tres membres de la família Vilallonga –Josep Vi-

lallonga Corominas (1872-1929) i els seus fills Joan 
(1901-1979) i Fernando (1907-1986)–, residents a la 
Fàbrega de Sant Feliu, van ser aficionats a la foto-
grafia i van deixar testimoni gràfic de la vila al llarg 
del segle XX. L’any 2016, els seus descendents van 
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Sant Feliu en xifres

DADES DE TEMPERATURA I PLUVIOMETRIA

La gràfica de la pluja de l’any 2019 ens mostra que 
la precipitació va ser molt per sota de la mitjana del 
poble, que és de 1022 l/m2. La temperatura, en can-
vi, va ser per sobre de la mitjana, que és de 12,74º C. 
L’any 2020 ha començat amb molta pluja al gener, 
a causa del temporal Glòria. Tot i ser una quantitat 
alta de precipitació, i al mes de gener, no és excep-
cional: el gener de l’any 1988 va ploure 274 l/m2 i 
el gener del 2006 232,50 l/m2. A vegades hem su-
perat els 300 l/m2. Per exemple, el març del 2011 
van caure 351,56 l/m2 el novembre del mateix any 
360,50 l/m2. 

“No plourà mai més!”

ANY 2019      
      

MES TEMP MITJA MAX TEMP MITJA MIN MITJA ºC MAX ABS MIN ABS L/M2

GENER 11,80 -1,46 5,17 15,40 -6,70 9,8

FEBRER 14,91 0,60 7,76 21,20 -5,40 2,9

MARÇ 16,53 2,31 9,42 21,90 -2,20 11,4

ABRIL 15,60 4,99 10,30 18,40 -0,20 101,6

MAIG 19,55 6,67 13,11 26,20 -0,70 74,6

JUNY 27,56 11,84 19,70 41,60 5,20 28,0

JULIOL 29,54 15,52 22,53 32,90 11,70 61,2

AGOST 30,11 15,72 22,92 38,30 11,30 20,4

SETEMBRE 25,06 12,39 18,73 29,00 7,70 103,2

OCTUBRE 21,21 9,89 15,55 25,80 6,10 85,4

NOVEMBRE 13,30 2,86 8,08 19,80 -2,70 36,8

DESEMBRE 13,10 3,43 8,27 17,80 -1,20 87,8

MITJA 19,86 7,06 13,46 38,30 -6,70 623,1

El torrent del Vallac durant el Glòria



55

PADRO MUNICIPAL D’HABITANTS

POBLACIÓ A 31 DESEMBRE 2019

Total Homes ................... 724    (50,28%)
Total Dones .................... 716     (49,72%)
Total Habitants  ...................... 1.440

Edat Mitjana Homes ............... 41,49
Edat Mitjana Dones ................. 45,77
Edat Mitjana .............................. 43,63

RESUM D’OPERACIONS:
(DES DE: 01/01/2019 FINS: 31/12/2019)

ALTES Homes Dones Total
Canvi Residència 132 64 196
Naixement 9 6 15
Totals 141 70 211

Baixes Homes Dones Total
Canvi Residència 74 45 119
Defunció 3 12 15
Inscripció Indeguda 7 4 11
Totals 84 61 145

DADES ROBA AMIGA

Benvolguts,
És un plaer adreçar-nos a vostès des de la Empre-
sa d’Inserció ADAD L’Encant SLU i la Cooperativa 
Roba Amiga, per informar-los de les quantitats de 
roba recollida al seu municipi durant l’any 2019.
Municipi: St Feliu de Pallerols

1er
trimestre

2on
trimestre

3er
trimestre

4t
trimestre

206 235 331 357
 
TOTAL 2019: 1129*
*Totes les dades estan expressades en kilograms

En aquest any 2020, tenim com a objectiu conti-
nuar treballant per gestionar el millor possible el 
residu tèxtil dels municipis que confien en el nos-
tre projecte.
Des de Roba Amiga, continuarem treballant per 
que el residu tèxtil del seu municipi continuï tenint 
dos grans valors: el ambiental i el social. 
Restem a la seva disposició,
 
Salutacions,

Xavier Martín
edumedi@robaamigagirona.cat
Telf: 675037749
 
EI ADAD L’ENCANT, SLU
Entitat membre de la Cooperativa Roba Amiga
http://www.robaamiga.cat

PIRÀMIDE DE POBLACIÓ 17 d’abril de 2020

Edats Homes Dones Total % Homes % Dones

0 - 9 73 64 137 53,28 46,72

10 - 19 118 70 188 62,77 37,23

20 - 29 73 74 147 49,66 50,34

30 - 39 70 91 161 43,48 56,52

40 - 49 117 116 233 50,21 49,79

50 - 59 102 96 198 51,52 48,48

60 - 69 83 74 157 52,87 47,13

70 - 79 69 67 136 50,74 49,26

80 - 89 23 50 73 31,51 68,49

90 - 99 7 21 28 25,00 75,00

100 - 109 0 1 1 0,00 100,00

110 - 119 0 0 0 0,00 0,00

120 0 0 0 0,00 0,00 

Totals 735 724 1459 50,38 49,62

CONSUM D’AIGUA

L’any 2019, Consum d’aigua domèstica ha estat de 
70.407 m3.
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DʼENGALANAMENT DE BALCONS
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Contraportada

• PREMI AL MÉS ORIGINAL

Anna M. Turon

• PREMI AL MÉS PESCALLUNESFamílies Blaya-Font / Port-Bosch / Pim-Alemany

• PREMI AL MÉS TREBALLATCristina i Carolina Martra

• PREMI EXTRAORDINARI AL FUTUR 

BALLADOR DE LA MULASSA

Martí Jordana Serra




