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Informació d’interès

HORARI DE SERVEIS 

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

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

CONSULTORI MUNICIPAL 

ATENCIÓ A L’USUARI:

DILLUNS I DIMECRES, tarda de 14h a 20h 

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

PEDIATRIA: (Truqueu al consultori) 

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

Dissabtes matí consultori de SANT ESTEVE D’EN BAS de 9h a 14h

ÉS IMPORTANT que abans de dirigir-nos al CAP ens hi comuniquem 
telefònicament per avaluar les necessitats i mobilitzar els recursos 
adequats
- CAP Sant Feliu de Pallerols: 972 44 42 98
- CAP Vall d’en Bas i Hostoles: 972 69 03 02
URGÈNCIES NIT: truqueu al 112 o bé a l’Hospital d’Olot i Comarcal de 
la Garrotxa, tel. 972 26 18 00.
Per la resta de serveis poseu-vos en contacte amb els telèfons anteriors. 

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

BIBLIOTECA
Horari d’estiu ( juliol i agost):
De dilluns a dijous de 4 a 7 de la tarda.

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

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

MISSES
Dissabtes a 2/4 de 7 del vespre.

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

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

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

MERCAT SETMANAL
A la Plaça el Firal, cada dissabte al matí.

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament i Jutjat de Pau .................................................................... 972 44 40 11
Consultori Municipal .................................................................................... 972 44 42 98
Durant les nits i festius, urgències mèdiques  .......................................... 112/061
Centre de Serveis “La Salut” per a la Gent Gran ......................... 972 44 45 64
Creu Roja Olot ..................................................................................................... 972 27 22 22
Hospital Comarcal Olot ............................................ 972 26 18 00 / 972 26 88 88
Hospital Trueta Girona ................................................................................ 972 20 27 00
Ambulàncies ...................................................................... 972 27 28 28 / 972 26 76 52
Farmàcia  .................................................................................................................. 972 44 41 32
Bombers ....................................................................................................................................... 085
Mossos d’Esquadra .................................................................................................................. 112
Guàrdia Civil Girona ............................................................................................................. 062
Correus  ........................................................................................................................ 972 27 15 81
Escola Pública Rocalba .............................................................................. 972 44 40 96
Escola Bressol “Petits Pescallunes” ................................................... 972 44 44 38
Institut de Batxillerat Amer ....................................................................... 972 43 03 47
Biblioteca Municipal ..................................................................................... 972 44 44 47
Oficina de Turisme ......................................................................................... 872 20 69 64
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 (Veure nou recorregut i horaris a la pàg. 21) 
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

A les portes de l’estiu, arriba un nou número de l’Hosto-
lenc amb informació de tot el que ha marcat el dia a dia 
del nostre poble, des de Nadal fins a la Festa Major. 
Per part de l’Equip de Govern volem destacar l’explicació 
del pressupost del 2022, que traçarà la política municipal 
d’aquest darrer mandat. Una política que ha de tenir en 
compte un dels canvis significatius que s’està produint 
al nostre municipi: l’augment de la població. Si el 31 de 
desembre de 2018 es comptava amb un padró de 1.375 
habitants, a 7 de juny de 2022 s’arriba als 1.572. Amb tres 
anys i mig, de manera progressiva, la població de Sant 
Feliu ha crescut a l’ordre d’un 14%. Un creixement verita-
blement remarcable, que ens ha de servir per plantejar 
un seguit de reflexions a l’hora de valorar serveis, instal-
lacions, activitats... i pressupostos. Tal com anem dient 
des de fa temps, cal posar èmfasi en polítiques que vetllin 
per preservar el nostre entorn, essent necessari un estudi 
integral de les necessitats que tot plegat comporta. No 
podem tancar-nos en polítiques desfasades ni en plan-
tejaments que no tinguin en compte els grans canvis es-
tructurals que viu la societat actual. Així mateix, cal tenir 
en compte que bona part d’aquest creixement poblacio-
nal s’ha produït arran de la vinguda de gent i famílies d’al-
tres indrets que troben en el nostre poble un lloc atractiu 
on viure, tot aportant noves maneres de pensar, de viure 
i relacionar-nos. 
Per altra banda, podreu comprovar que es programen 
moltes activitats i que moltes iniciatives que s’han en-
gegat els darrers mesos venen per part de nous grups 
i associacions molt actius. Aplaudim el fet que, en gran 
manera, aquestes iniciatives no tenen una finalitat exclu-
sivament lúdica, sinó que destaquen per la preocupació 
per la natura, la sostenibilitat i el futur del medi ambient, 
tot plegat enfocat a un millor coneixement del medi local.
Així mateix, també és important per nosaltres destacar 
la recuperació i adaptació d’elements emblemàtics del 
nostre entorn. S’ha recuperat el so tradicional de les cam-
panes, que duien anys sense sonar; s’ha arranjat el Pont 
del Centre, adaptant-lo a les necessitats actuals, lliure de 
barreres arquitectòniques i s’han restaurat els Cavallets, 
un dels elements patrimonials i culturals més rellevants 
del poble. 
Seguint la línia de donar a conèixer les nostres instituci-
ons comarcals, en l’apartat Comarca donem protagonis-
me a l’activitat duta a terme des del Consell Comarcal. Pel 
que fa al Dossier, hi trobareu un interessant article sobre 
els pagesos de remença, que complementa l’exposició 
que tingué lloc el mes de desembre amb el títol “Remen-
ces, la lluita per la llibertat”.
Per últim, des del Consell de Redacció volem dedicar un 
record a Rosa Maria Montanyà, que ens ha deixat fa poc.  
Fidel col·laboradora d’aquest butlletí, primer a l’Altaveu i 
després a l’Hostolenc, va ser durant un temps membre 
del Consell de Redacció i va escriure en aquestes pàgines, 
per darrera vegada, en el número anterior amb l’article “El 
frare i les fulles seques”. DEP.
Només ens queda desitjar-vos que gaudiu d’aquest nou 
número que teniu a les mans i que passeu un molt bon 
estiu! 
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Benvolguts i benvolgudes,

Hem iniciat aquest primer semestre del 2022 amb un fet colpidor: la guerra a Ucraïna. 
Lamentem profundament les terribles conseqüències que comporta, sobretot amb 
pèrdues humanes,  i volem expressar la nostra solidaritat amb el poble ucraïnès          
i, sobretot, amb les famílies de la nostra població i de la Garrotxa que estan patint 
aquest conflicte.

En l’àmbit municipal, m’agradaria destacar que continuem amb molta força la 
nostra aposta per reforçar i consolidar activitats relacionades  amb el món natural, ja 
que tenim un entorn de gran vàlua i li hem de donar la importància que es mereix. 
Voldria destacar alguns dels projectes mediambientals portats a terme darrerament, 
com el programa de Sortides de Libèl·lules i espiadimonis que es va culminar amb 
la presentació del llibre aquest darrer febrer; el projecte de compostatge comunitari 
que està a punt de començar; la consolidació de les rutes naturalistes pel nostre 
entorn (arbres singulars, orquídies, vulcanisme...); l’inici del programa/estudi engegat 
per Dipsalut  “Activa’t amb la natura”; els bons resultats de la gestió mancomunada 
dels gorgs municipals i, darrerament, la inauguració del jardí de plantes remeieres a 
l’estació. 

Pel que fa a urbanisme, voldria destacar la finalització de les obres del pont del carrer del 
Centre, amb un accés més ample, pensat per eliminar les barreres arquitectòniques 
existents. Hem de seguir conscients de la importància que qualsevol actuació 
urbanística s’ha de fer pensant en l’objectiu de facilitar la mobilitat per tal de ser un 
poble el màxim inclusiu possible. 

En l’àmbit cultural, voldria destacar l’èxit de participació popular que hi ha hagut a la 
Festa Major, que ha fet que torni a ser una festa destacada a la nostra comarca, amb 
un especial agraïment a la Comissió de festes, a la Comissió de Manteniment de 
Cavallets, Gegants i Mulassa, i a tots els col·laboradors que l’han fet possible. 

Seguim treballant per aconseguir actuacions de qualitat, com la presència del 
Sismògraf aquest abril passat, i dins el Festival Pesca l’Estiu, hem programat 
actuacions musicals i teatrals de gran rellevància. Aquest any, per primera vegada, 
Sant Feliu serà la seu a la Garrotxa del prestigiós Festival de música antiga dels 
Pirineus que celebrarà la seva 11a edició i, d’altra banda, organitzarem el 2n Aplec 
de la Vall d’Hostoles als Arbres d’en Casals després que l’any passat s’iniciés un nou 
format del tradicional Aplec de la sardana.  

Us animo a participar de totes les actuacions programades al nostre poble i aprofito 
per desitjar unes bones vacances i un bon estiu a tothom.

Artur Colomer Buchner

Alcalde 

ALCALDIA
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Rocalba seguint la normativa de la Generalitat.                       
I s’acorda notificar la resolució a l’interessat/a. 

S’aprova per unanimitat.

ACORD  DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES ÀMBIT 
PAU 22

F. Castanyer abandona la sala per motius 
d’incompatibilitat.

Per tal de millorar la funcionalitat dels espais públics 
al costat de l’escola, cal suspendre l’atorgament 
de llicències urbanístiques del polígon d’actuació 
PAU 22 amb la finalitat de redactar una modifica-
ció del planejament general.  

Plànol de finques afectades:

Resum dels plens

SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2021 

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

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

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS:  
Respecte al Ple del dia 23 de setembre, F. Castanyer 
fa una esmena amb relació als desfibril·ladors i res-
pecte a l’acta del 19 d’octubre N. Port esmenta que 
es va celebrar només amb 4 regidors i seria con-
venient fer la convocatòria amb antelació. F. Cas-
tanyer afegeix que no es va tenir en compte la seva 
petició de posposar-lo. J. Martra fa un matís a la 
pàg. 52 i vol que consti que el grup de Demòcrates 
va respondre a la seva petició, però JuntsxCat no. 

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

DECRETS D’ALCALDIA 
Es dona compte dels Decrets que van des del 20 de 
setembre al 22 de novembre de 2021.

S’aprova per unanimitat.

TANCAMENT COMPTABLE DE L’EXERCICI 2021
La intervenció de l’Ajuntament en data 22 de no-
vembre assabenta a la Corporació de la instrucció 
de tancament comptable de l’exercici 2021. 

ES RATIFICA L’ACORD  ADOPTAT PER LA CO-
MISSIÓ DE CAVALLETS, GEGANTS I MULASSA 
DE SANT FELIU  

S’aprova la sortida extraordinària del Ball dels Ca-
vallets, Gegants i Mulassa per participar en les Fes-
tes Decennals de Valls el dia 29 de gener de 2022. 
L’Ajuntament en gestionarà el transport, sense as-
sumir cap cost.

S’aprova per unanimitat.

PREUS MENJADOR ESCOLAR ESPORÀDICS 
DELS CURSOS 2019-20 I 2020-21

Es proposa al Ple el retorn de part de l’import de 
preu públic dels menús esporàdics de l’Escola 



6

SUPLEMENTS

Partida Nom Import

430/26602 Promoció econòmica/
Desenvolupament local

2.000,00

163/21000 Neteja viària 3.000,00

165/62300 Paes L2 Punt càrrega 
vehicles elèctrics

4.275,33

TOTAL SUPLEMENTS 9.275,33

HABILITACIONS

Partida Nom Import

327/22699 Activitats foment i pro-
tecció violència gènere

1.000,00

1531/61904 Millora camins 2.912,37

171/62203 Millora parcs i jardins 13.351,05

TOTAL SUPLEMENTS 17.263,42

TOTAL SUPLEMENTS I HABILITACIONS:  26.538,75

FINANÇAMENT:

BAIXES DE DESPESES

Partida Nom Import

136/48001 Sèlvans 2.000,00

320/48000 CPNL: Català bàsic 2 3.000,00

327/48000 Activitats consciència 
social

1.000,00

TOTAL SUPLEMENTS 6.000,00

NOUS INGRESSOS

Partida Nom Import

75082 Generalitat, ICAEN, 
subvenció punt càrrega 
vehicles elèctrics

4.275,33

91300 Préstec finançament 
inversions

10.258,79

TOTAL SUPLEMENTS 14.534,12

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS:  6.004,63

TOTAL FINANÇAMENT:  26.538,75

J. Martra explica els traspassos de partides: la 
subvenció a Selvans es paga directament des de 

E. Colom exposa que es volen iniciar els tràmits 
per donar utilitat pública als espais que envolten 
l’Escola Rocalba. Tal com presentaven en el pro-
grama electoral, volen un poble inclusiu, no només 
en temes accessibilitat, sinó que espais municipals 
es puguin utilitzar per tothom i en tot moment. 
Es tracta d’estudiar les possibilitats de la sol·licitud 
d’ampliació del pati presentada per l’Escola Rocal-
ba. En aquest àmbit es va fer un reordenament ur-
banístic fa 9 anys i no s’ha materialitzat.
S’obre un ampli debat entre l’equip de govern i els 
regidors de l’oposició sobre la manera de procedir, 
la intenció del pla, la necessitat d’estudiar les pos-
sibilitats i tirar endavant el que es va determinar 
l’any 2013 per part de l’ajuntament, tot defensant 
l’interès del poble. 
S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat) i 3 vots en contra (E. Bri-
ceño, N. Port i S.Vilalta) 

F. Castanyer es torna a incorporar a la sessió.

CONVENI PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, 
DIRECCIÓ D’OBRES I COORDINACIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 
A L’ESCOLA BRESSOL ENTRE EL CONSELL CO-
MARCAL I L’AJUNTAMENT

E. Colom explica que s’ha fet l’actuació de l’obertura 
del carrer des de l’ajuntament fins a davant de Can 
Finet amb l’objectiu de fer una comunitat ener-
gètica municipal amb plaques solars i arribar a ser 
autosuficients. Aquesta és una primera fase que 
està subvencionada al 100% pel PUOiSC i la Dipu-
tació. 
Davant la pregunta de S.Vilalta de si l’energia ge-
nerada donarà per a tot, E. Colom li respon que no, 
que es tracta d’una actuació amb visió de futur i 
quan s’instal·lin més plaques, serà autosuficient. 
F. Castanyer vota a favor en aquest punt matisant 
que s’hauria  de pensar amb visió de futur i oferir 
la possibilitat que els privats s’hi puguin afegir i 
l’Alcalde li respon que es pot estudiar.  
E. Colom afegeix que és una part d’un projecte que 
ha de tenir continuïtat i ampliar-lo a tot el municipi. 
La voluntat de l’equip de govern és bonificar l’IBI a  
les instal·lacions privades. 
S’aprova per unanimitat.

APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 

Davant l’existència de despeses que no es poden 
demorar fins a l’exercici següent es proposa aques-
ta modificació: 

Resum dels plens
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l’ajuntament, el curs de català del CNL no s’ha po-
gut fer per manca d’inscrits, el projecte d’activitats 
de consciència social tampoc ha quallat i les des-
peses les assumeix directament l’ajuntament. 
A continuació s’obre un debat entre F. Castanyer, 
F. Prat i C. Font tractant temes de despeses relacio-
nades amb camins, parcs i jardins i cementiri. La 
secretària detalla com funcionen tècnicament les 
partides i la modificació. 

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 4 abstencions (E. Brice-
ño, S. Vilalta,  F. Castanyer i N. Port)

ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA DIRECCIÓ I 
COORDINACIÓ DE LA 2A FASE DE LES OBRES 
DE PORTADA D’AIGUA A SANT ISCLE AL CON-
SELL COMARCAL

Aquest encàrrec comporta autoritzar la disposició 
de la quantitat de 4.632,69 € amb càrrec al pressu-
post de l’exercici 2021.
F. Prat respon a F. Castanyer sobre el finançament 
i diu que ho està en un 90% i la resta es recuperarà 
amb l’aportació dels veïns. També remarca que la 
fase arriba fins al poble de Sant Iscle. A la resta del 
veïnat s’hi arribarà en altres fases. Mitjançant les 
ordenances fiscals s’ha aprovat un import de dret 
de connexió de 2.750 € per comptador. S’ha parlat 
amb els veïns i de moment hi ha de 20 a 24 cases 
que es poden connectar.

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

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 

DUPLICAT TARGETES CONTENIDORS 
(3a còpia i següents)

5,00 €

S’aprova per unanimitat.

MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL 25% DEL 
TSJC I ADHESIÓ AL MANIFEST SOMESCOLA.CAT 

l’Alcalde explica aquesta moció de suport contra 
els atacs al sistema educatiu en català i se’n llegeix 
el contingut. 

S’aprova per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES

NOU SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA
S’aporten propostes encaminades a millorar el 
sistema de recollida. C. Font detalla que es tre-
balla amb SIGMA estudiant les necessitats de les 
àrees. Costarà donar-ho per definitiu i caldrà la 
col·laboració dels usuaris (encara n’hi ha que no 
han recollit les targetes). 

PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS
E. Colom respon la pregunta de S. Vilalta del per-
què no es va posar el punt a la plaça del Soler i ex-
plica que és una qüestió tècnica: es necessita po-
tència i un comptador trifàsic que no hi ha al Soler, 
i sí en aquest punt, que en un futur s’alimentarà 
amb les plaques que s’instal·laran a la coberta de la 
pista. I sobre la demanda de l’oposició de fer pagar 
els de fora del poble, la secretària diu que cal estu-
diar aquesta possibilitat. 
ESPAI PROTEGIT DEL BRUGENT
Es demana el tancament econòmic de la tempora-
da dels gorgs i F. Prat diu que quan es tinguin totes 
les dades ja es donaran. 

MENJADOR ESCOLAR 
F. Castanyer insisteix en el tema del menjador es-
colar, dient que no hi ha hagut voluntat política de 
continuar-lo portant des de l’ajuntament. E. Colom 
explica que aquest tema s’ha explicat moltes vega-
des i no cal repetir-lo. L’Ajuntament va proposar al 
Consell Comarcal d’organitzar un concurs per ges-
tionar el menjador i aquest va dir que no podia ser. 
Havia de ser una gestió directa. 
S’obre un debat i s’acaba, per part de l’Alcalde, 
demanant a F. Castanyer que, com a responsa-
ble d’Educació al Consell Comarcal, s’impliqui al 
màxim per donar un bon servei, ja que defensa 
la gestió dels menjadors escolars de la comarca, 
menys el de Sant Feliu. 
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SUSPENSIÓ PAU 22
F. Castanyer pregunta quina és la intenció de 
l’equip de govern per fer la suspensió del PAU 22 
i E. Colom li respon que és per fer un estudi de les 
possibilitats que ofereix i com s’ordena urbanísti-
cament aquella zona. F. Castanyer diu que ja està 
ordenat i que hi ha un espai d’aparcament. Segons 
E. Colom, amb data d’avui, com que no s’ha fet 
l’aparcament s’ha de buscar una solució que pas-
sa per fer aquesta suspensió. F. Castanyer matisa 
que hi ha altres mètodes més efectius per poder 
disposar d’aquests espais. S’acaba el debat quan 
F. Prat apunta que F. Castanyer defensa uns inte-
ressos que li afecten i per això s’ha hagut d’abstenir.
BAR DE L’ESTACIÓ I APARCAMENT 
D’AUTOCARAVANES
Es pregunta per la situació en què es troba el Bar 
de l’Estació. Des de l’equip de govern s’explica que 
ara mateix encara no ha finalitzat el contracte amb 
l’actual arrendatari. S’hi està fent manteniment 
per posar-lo a concurs amb les millors condicions 
i amb el màxim de celeritat possible. 
Sobre l’aparcament d’autocaravanes, F. Prat expli-
ca que s’està estudiant la possibilitat de trobar un 
lloc adient i adaptar-lo a la nova normativa. En la 
zona de l’estació no es veu viable. 
MUSEU DE LA FARÀNDULA 
N. Port torna a treure aquest tema remarcant que 
en una reunió de Cavallets (Comissió de Manteni-
ment dels Cavallets) es va dir que s’adaptaria el Ro-
ser. C. Font explica que en aquest tema intervé el 
Consell Parroquial. Que quan es renovi el conveni, 
que s’acaba el 2023, serà el moment de veure què 
s’hi fa. F. Castanyer recomana que es miri bé el fet 
de fer obres a casa d’un altre.
PODA I RECOLLIDA DE FULLES
Davant la constatació de N. Port que no s’han fet 
actuacions en aquest sentit, F. Prat respon que 
l’ajuntament té un Pla d’assessorament tècnic 
que aconsella, com en altres municipis, que es faci 
la poda cada 3 o 4 anys segons l’espècie, per evi-
tar malalties. Per tant, els sectors on els arbres no 
provoquin molèsties, no es poda cada any. A més, 
explica que s’ha obtingut una subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i hi ha 2 joves treballant 
per l’ajuntament en aquesta tasca. 
POLÍGON INDUSTRIAL 
F. Prat detalla que al pressupost de la Generalitat 
d’aquest 2022 s’ha inclòs la urbanització del polí-
gon. INCASOL urbanitzarà si hi ha empreses inte-
ressades. 
MATÍS SOBRE LA RECOLLIDA SELECTIVA
L’Alcalde recorda que en el darrer Ple, en parlar del 
sistema d’escombraries, F. Castanyer va dir que era 
una decisió d’Alcaldia. Però l’acta de la Junta de go-
vern local de 20 de desembre de 2018, reflexa que  
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
TELEMÀTICA DEL 21 DE DESEMBRE 
DE 2021

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

APROVACIÓ DEFINITIVA D’ORDENANCES 
FISCALS 2022

Les ordenances fiscals de l’exercici 2022, aprovades 
al Ple del 19/10/2021, han estat exposades al públic 
i s’estima l’al·legació presentada que fa referència 
a les taxes d’escombraries comercials dels establi-
ments turístics. Concretada de la següent manera:

EPÍGRAF SEGON

Turisme Rural, Pensions, Hotels, Fon-
des, Cases de Colònies, Apartaments 
Turístics, Càmpings o anàlegs de 1 a 5 
places

170,00 €

Turisme Rural, Pensions, Hotels, Fon-
des, Cases de Colònies, Apartaments 
Turístics, Càmpings o anàlegs de 6 a 
10 places

200,00 €

Turisme Rural, Pensions, Hotels, Fon-
des, Cases de Colònies, Apartaments 
Turístics, Càmpings o anàlegs de 11 a 
15 places

350,00 €

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

453,00 €

F. Castanyer, S. Vilalta i J. Casas acorden que el mo-
del a aplicar a Sant Feliu sigui el B - Sistema con-
trolat. Per tant, demana que siguin conseqüents, ja 
que van prendre la decisió conjuntament en aquell 
moment. F. Castanyer remarca que el sistema es 
va decidir en el Consell d’Alcaldes i que les  propos-
tes venien del Consell Comarcal. Ell mai ha criticat 
el sistema, només diu que es podia implementat 
més tard i que l’ajuntament hauria de tenir cura de 
la neteja. 
L’Alcalde trasllada al poble que gaudeixi de totes 
les activitats que s’organitzin i que passin bones 
festes. Tot seguit, aixeca la sessió. 
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S’aprova definitivament l’expedient de modificació 
de les ordenances fiscals de l’exercici 2022 amb el 
contingut següent:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1- IMPOST SOBRE 
BÉNS IMMOBLES

Aquesta ordenança s’ha anat modificant per di-
versos acords de Ple fins a l’any 2021 sense fer-se la 
corresponent adaptació normativa.
Aquest impost està constituït per la titularitat dels  
drets sobre els béns immobles rústics i urbans i so-
bre els immobles de característiques especials. Als 
efectes de l’impost seran els definits com a tals en 
les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 
El caràcter urbà o rústic dependrà de la naturalesa 
del sòl.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 - IMPOST SOBRE 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

L’ajuntament ve aplicant una ordenança fiscal de 
l’Impost sobre activitats econòmiques aprovada 
l’any 1991. Atès que l’any 2004 es va aprovar el Reial 
decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes 
Locals, ara es fa necessari procedir a aprovar una 
refosa de l’esmentada ordenança per tal d’adaptar-
la a la normativa vigent.

Aquest impost és un tribut municipal, directe i de 
caràcter real, el fet imposable del qual és el mer 
exercici, en el territori nacional, d’activitats empre-
sarials, professionals o artístiques. Es consideren ac-
tivitats empresarials les de ramaderia independent, 
les mineres, industrials, comercials i de serveis.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.3 - IMPOST SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

L’ajuntament ve aplicant una ordenança fiscal de 
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica aprova-
da l’any 1989. Atès que l’any 2004 es va aprovar el 
Reial decret legislatiu, pel qual s’aprova el Text re-
fós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Lo-
cals, es fa necessari procedir a aprovar una refosa 
de l’esmentada ordenança per tal d’adaptar-la a la 
normativa vigent.
L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un 
tribut directe, que grava la titularitat dels vehicles 
aptes per circular per les vies públiques, sigui quina 
sigui la seva classe i categoria. N’estan exempts:  
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en 
els registres per antiguitat del seu model, poden 
ser autoritzats per circular excepcionalment amb 

motiu d’exhibicions, certàmens o carreres limita-
des als d’aquesta naturalesa. 
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehi-
cles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals 
no sigui superior a 750 quilos. 

El quadre de tarifes vigents en aquest municipi 
serà el següent:

Potència i classes de 
vehicles

EUR COEFICIENT

A) Turismes

De menys de 8 cavalls 
fiscals

22,80 1,80 

De 8 fins a 11,99 cavalls 
fiscals

60,00 1,76

De 12 fins a 15,99 cavalls 
fiscals

127,00 1,76

De 16 fins a 19,99 cavalls 
fiscals

159,00 1,77

De 20 cavalls fiscals en 
endavant

197,12 1,76

B) Autobusos

De menys de 21 places 130,00 1,56

De 21 a 50 places 188,00 1,58

De més de 50 places 228,00 1,53

C) Camions

De menys de 1.000 quilo-
grams de càrrega útil

74,00 1,75

De 1.000 a 2.999 quilo-
grams de càrrega útil

147,00 1,76

De més de 2.999 a 9.999 
quilograms de càrrega 
útil

205,00 1,72

De més de 9.999 quilo-
grams de càrrega útil

258,00 1,73

D) Tractors

De menys de 16 cavalls 
fiscals

24,50 1,38

De 16 a 25 cavalls fiscals 38,50 1,38

De més de 25 cavalls 
fiscals

115,00 1,38

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehi-
cles de tracció mecànica

De menys de 1.000 kg i 
més de 750 quilograms 
de càrrega útil

28,30 1,60
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De 1.000 a 2.999 quilo-
grams de càrrega útil

45,00 1,62

De més de 2.999 quilo-
grams de càrrega útil

126,20 1,51

F) Altres vehicles

Ciclomotors 8,30 1,87

Motocicletes fins a 125 cc 8,30 1,87

Motocicletes de més de 
125 cc fins a 250 cc

14,00 1,84

Motocicletes de més de 
250 cc fins a 500 cc

27,50 1,81

Motocicletes de més de 
500 cc fins a 1.000 cc

53,50 1,76

Motocicletes de més de 
1.000 cc

108,95 1,80

– Hi ha beneficis fiscals a què es poden acollir al-
guns vehicles que caldria consultar a l’ajuntament. 

ORDENANCES GENERALS 

S’aprova la modificació dels preus públics de 
l’Ordenança general vigent amb els redactats pro-
posats prèviament.

PREUS PÚBLICS:

S’estableixen els preus de materials que hi ha en 
estoc a l’ajuntament: figures, llibres, samarretes... 
i també les col·laboracions publicitàries. 

TAXA D’ESCOMBRARIES: 

HABITATGES

Per cada habitatge unifamiliar 170,00 €

Per cada habitatge unifamiliar en sòl 
rústic

85,00 €

LOCALS 

comercials inactius i locals per a usos 
privats

51,50 €

NOTA: S’entén per local comercial inactiu aquell en 
què només es realitzen activitats domèstiques.

EUROS

Epígraf primer. Despatxos o activitat 
professionals

Per cada despatx o activitat professional 201,00

Epígraf segon. Allotjaments

A) Turisme Rural, Pensions, Hotels, Fon-
des, Cases de Colònies, Apartaments 
Turístics, Càmpings o anàlegs d’1 a 5 
places  

170,00

B) Turisme Rural, Pensions, Hotels, Fon-
des, Cases de Colònies, Apartaments 
Turístics, Càmpings o anàlegs de 6 a 10 
places

200,00

C) Turisme Rural, Pensions, Hotels, Fon-
des, Cases de Colònies, Apartaments 
Turístics, Càmpings o anàlegs d’11 a 15 
places

350,00

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

453,00

E) Centres Hospitalaris, Residències 
o similars

155,00/ 
plaça 
autorit-
zada

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació 

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

270,00

B) Supermercats, economats, coopera-
tives, magatzems a l’engròs de fruites, 
verdures i hortalisses,  peixateries, carnis-
series i semblants i comerç al detall pe-
rruqueries i estètiques de més de 50 m2

305,00

Epígraf quart. Establiments de restauració

A) Restaurants 305,00

B) Cafeteries, bars 305,00

Epígraf cinquè. Altres locals industrials, 
mercantils o de serveis

A) Centres oficials 270,00

B) Oficines bancàries 270,00

C) Habitatges que s’utilitzin simultània-
ment per a residència habitual i exercici  
d’activitat professional liberal

201,00

D) Altres locals no expressament tarifats 201,00

E) Indústries i tallers de menys de 3 tre-
balladors

201,00

SEGUEIX LA INFORMACIÓ MUNICIPAL
AL WHATSAPP DE L’AJUNTAMENT

682 399 222
Escriu ALTA + NOM i COGNOMS
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F) Indústries i tallers de 4 a 9 treballa-
dors

270,00

G) Indústries i tallers de 10 a 50 treba-
lladora

288,00

H) Indústries i tallers de més de 50 tre-
balladors

309,00

I) Indústries Càrnies i tèxtils 926,00

J) Indústries sense recollida selectiva 
(empreses desconnectades)

101,00

1. S’estableix en tot cas una quota mínima de 101,00 €.
2. Poden haver-hi bonificacions o exempcions que 
cal consultar a l’ajuntament.

TAXA DE SERVEI D’AIGUA:

Bonificacions 

família nombrosa o monoparental: 

A) 30 % les famílies que la suma total d’ingressos 
de la unitat de convivència no superi 3 vegades el 
valor de l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya (IRSC).

B) 25 % les famílies que la suma total d’ingressos 
de la unitat de convivència sigui entre 3 i 6 vega-
des el valor de l’indicador de renda de suficièn-
cia de Catalunya (IRSC).

C) 20 % les famílies que la suma total d’ingressos 
de la unitat de convivència sigui entre 6 i 8 vega-
des el valor de l’indicador de renda de suficièn-
cia de Catalunya (IRSC).

Persones majors de 65 Bonificació del 50%.

a) Visquin soles en l’habitatge, sigui la seva resi-
dència habitual i hi estiguin empadronades.

b) Que l’import de la pensió o de la suma de pen-
sions que cobrin sigui igual o inferior al salari mí-
nim interprofessional vigent en cada moment.

Tarifa per volum d’excés per fuita d’aigua produïda 
per un fet fortuït no atribuïble a negligència.

FUITES Consum Quota  €/m3

Excés 0,35

• En les fuites internes, es pren  com a consum real el 
màxim efectuat el mateix període els darrers 2 anys 
i es factura al preu de la tarifa domèstica general. 
• En aquestes tarifes no està inclòs l’IVA.

Tarifa per conservació, connexió i altres:

Comptador domèstic 61,98 €

Comptador comerç 81,00 €

Comptador industrial  115,10 €

Instal·lació del compta-
dor

24,79 €

Porta petita sense caixa 30,58 €

Porta petita amb caixa 49,59 €

Porta Grossa 34,71 €

Drets de connexió a la 
xarxa municipal
Aquest concepte no 
merita IVA

212,00 €

• En aquestes tarifes no està inclòs l’IVA.
• Taxa per dotar a les finques situades en sòl no ur-
banitzable (àmbit de Sant Iscle de Colltort) del ser-
vei d’abastament d’aigua potable des de la xarxa 
de titularitat municipal 2.750,00 € (aquest concep-
te no merita IVA)

TAXA DE CEMENTIRI 

EUROS

Assignació  o lloguer de nínxols

Sepultures noves, cessió  per 50 anys 600,00 

Sepultures recuperades, cessió  per 50 
anys

450,00

Lloguer de nínxols a l’any (mínim de dos 
anys)

50,00

Renovació de la concessió d’un nínxol 135,00

Conservació

Per la conservació i neteja dels nínxols 
en un any

15,00 

Dret Funerari

Inhumació  o  Exhumació 20,00 

Gestió Administrativa

Expedició dels títols funeraris 5,00 

Duplicat o actualització del títol funerari 10,00 

Canvi de nom del títol funerari 12,00 
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 TAXA ESCOLA BRESSOL

€/mes

QUOTES MENSUALS D’ESCOLARITAT 

Reserva de plaça
(des de l’inici de curs fins a la seva in-
corporació)

71,25 €

Escolarització jornada completa

- Amb dinar- horari de 8:00 a 17:30 156,00

- Sense dinar- horari de 8:00-12:00 
i 15:00-17:30

140,00

Escolarització mitja jornada (inclou esmorzar o 
berenar)

- Sense dinar- horari de 8:00-12:00 
o 15:00 -17:30

95,00

Escolarització mitja jornada intensiva 

- Amb dinar- horari de 8:00-15:00 140,00

Hores extres 3,00 €/h.

Hores esporàdiques per alumnes 
amb necessitats educatives 
especials*

1,50 €/h.

MENJADOR

Fixes (es procedirà a regularitzar al mes de juny)

            P0
           P1 I P2

Segons 
preus 

públics 
aprovats

Esporàdics*
Menú

Monitoratge

Segons 
preus 

públics 
aprovats
3,55 €/dia

BONIFICACIONS 

El percentatge de bonificació s’aplicarà sobre els 
serveis prestats, exceptuant el servei de menjador, 
que no tindrà bonificació. Les exempcions i bene-
ficis fiscals són incompatibles amb qualsevol altre 
ajut d’un altre organisme públic o privat, rebut pel 
mateix concepte. 

1.- Dos o més germans en el mateix centre – (aplica-
ble exclusivament al segon dels germans)
 a) Jornada completa i cursant el mateix curs -20%
 b) Jornada completa en diferents cursos -15% 
 c) Mitja jornada -5% (bonificació aplicable sobre 
la quota del segon o  posteriors germans/es) 

2.-  Família nombrosa o monoparental – bonifica-
cions del 30%, 25 % i del 20 % depenent dels ingres-
sos. 
3.- Situació socioeconòmica desafavorida – bonifi-
cació del 30%

Debat:

L’Alcalde comenta que s’ha fet una al·legació a 
les ordenances referent a les taxes de recollida 
d’escombraries als establiments de turisme rural 
proposant un pagament proporcional.
J. Martra explica que s’ha acceptat aquesta 
al·legació fent un estudi de mercat on es veu que 
la majoria de cases de turisme rural són de poques 
places i s’ha adaptat a la tipologia de pisos turístics. 
F. Castanyer fa una sèrie d’aportacions que impli-
carien modificar el que ja està aprovat inicialment 
i J. Martra li diu que ara això no correspon i que 
s’hauria pogut parlar en el Ple d’aprovació inicial o 
presentar una al·legació. 

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

OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI

S’aprova la concertació d’un préstec a llarg termini 
per import de 457.698,17 € destinat al finançament 
d’inversions municipals fetes el 2021. 
J. Martra explica que fins ara s’han pagat inversions 
fetes amb la tresoreria corrent i per no posar-la en 
perill cal demanar préstec, i ara és un bon moment 
perquè l’interès és 0.
Es demana un període de carència que coincideix 
amb el préstec de 618.000 € que acaba el maig 
2023. A partir d’aquest moment, es començarà a 
amortitzar el préstec nou. 
Hi ha una sèrie d’actuacions planificades que te-
nen subvenció concedida i permetran recuperar-
lo (194.000 € per l’aigua de Sant Iscle, un 100% de 
subvenció pel punt de recàrrega i 240.000 € apro-
ximadament per les plaques fotovoltaiques) però 
es tardaran uns mesos a cobrar.
S. Vilalta demana que s’especifiqui quines són les 
actuacions de què es parla i que s’expliqui per què 
no es compleix amb la regla de despesa i estabilitat 
pressupostària però sí amb la financera. J. Martra res-
pon que vol dir que encara hi ha un préstec viu i que 
la pòlissa computa encara que no estigui disposada.

F. Castanyer diu que comparteix el que diu S. Vilal-
ta i que no li acaben de quadrar les partides. A més 
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es fa un crèdit de 457.000 € i que se’n fa un de nou 
de 91.000. J. Martra diu que no n’hi ha cap de nou, 
sinó que el de 91.000 € és del Pla de proveïdors del 
pel Pla de Bastons de 2012.

A partir d’aquí s’obre un debat entre l’equip de go-
vern i l’oposició centrat en si el crèdit està destinat a 
pagar despesa corrent o inversions, en el valor dels 
interessos, la possible manca de diners de tresore-
ria, la conveniència o no de la carència proposada 
i es torna a parlar, una vegada més, del finança-
ment i subvencions per l’aigua de Sant Iscle. 
L’Alcalde acaba manifestant que hi ha una cosa 
que està d’acord amb F. Castanyer: els planteja-
ments de l’actual equip de govern són molt dife-
rents dels seus.

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

L’Alcalde aixeca la sessió.

SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA DEL
27 DE GENER DE 2022

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

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

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

S’aproven per unanimitat les actes del Ple Ordina-
ri del 25 de novembre i de l’extraordinari del 21 de 
desembre de 2021 sense esmenes ni comentaris.

DECRETS D’ALCALDIA

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

F. Castanyer consulta el Decret 125 on es reconeix 
el pagament de 7.000 € a Resilience per un pro-
cés participatiu dels joves i N. Port demana per 
un informe desfavorable a empresa del poble 677. 
L’Alcalde es compromet a informar-los.

INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES 
RESPECTE AL COMPTE GENERAL 2019

L’Alcalde exposa que és un document genèric que 
fa la Sindicatura de Comptes respecte el Compte 
General del 2019 enviant un resum del que s’ha 
complert i del que no. J. Martra matisa que en el 
cas de Sant Feliu s’han complert i a termini.
  
Els membres de la Corporació es donen per assa-
bentats. 

RATIFICACIÓ DEL DECRET A LA MODIFICACIÓ 
DE L’ANNEX D’INVERSIONS DE L’EXERCICI 2021

J. Marta exposa que el Decret 530 és un traspàs de 
fons de 2.000 € que passen de la Piscina municipal 
al Castell d’Hostoles. Es porta a ratificar per Ple per-
què afecta les inversions. 
F. Castanyer pregunta si s’està fent un quadre de 
finançament de les inversions i destaca que aquest 
quadre no es correspon amb el de maig ni al de 
novembre que s’havia presentat i troba de jutjat de 
guàrdia les inversions que s’hi plantegen. Davant la 
insistència de F. Castanyer sobre el tema, l’Alcalde 
li demana que l’exposi a precs i preguntes que aquí 
només es tracta de ratificar un decret. F. Castanyer 
diu que només intentava justificar perquè hi voten 
en contra.



14

Resum dels plens

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 4 en contra (F. Cas-
tanyer, N. Port, E. Briceño i S. Vilalta)

DECLARAR DESERTA LA CONTRACTACIÓ DE 
L’OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI I 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA

S’acorda declarar desert el procediment de con-
tractació d’una operació de crèdit a llarg termini 
per import de 457.698,17 € aprovada pel Ple de la 
Corporació de data 21 de desembre de 2021.
L’ Alcalde i J. Martra  expliquen que la proposta de 
crèdit era per finançar les inversions importants 
que es faran a aquest exercici. I que un cop es re-
bin les subvencions s’aniran eixugant. Com que el 
concurs que es va aprovar al darrer ple va quedar 
desert, es passarà a negociar directament amb en-
titat bancària.

F. Castanyer exposa que els números no són clars, 
dubta de la transparència i li fa molta por que es 
negociï directament. Li estranya que això sigui le-
gal.
L’Alcalde li diu que no es preocupi tant perquè 
gran part d’aquest crèdit quedarà compensat amb 
les subvencions. Per ara no han hagut de fer cap 
Pla Econòmic Financer en contra dels 600.000 € 
de crèdit pel pla de Bastons que es van haver de 
demanar quan el F. Castanyer era tinent d’alcalde. 
J. Martra afegeix que li sembla molt positiu que 
s’hagi tornat tan prudent perquè l’any 2012 un crè-
dit de 600.000 € no li semblava exagerat. S’agrairia 
una mica de confiança. 
Continua un ampli debat i un seguit de retrets per 
les dues parts parlant de crèdits passats, del fi-
nançament d’aigua de Sant Iscle, de si hi ha o no 
pla de pagament, de la venda d’una parcel·la al Pla 
del Bastons i de la falta de planificació que va pro-
vocar, en el passat, una multa per part d’Hisenda. 
Amb un apunt final, per part de X. Prat que des de 
fa tres o quatre plens es van repetint sempre els 
mateixos assumptes i això no permet avançar. 

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 4 en contra (F. Castan-
yer, N. Port, E. Briceño i S. Vilalta)

ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL CASAL D’ESTIU 2022 
AL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

L’Alcalde explica que, seguint el que s’ha anat fet, 
s’encarrega al Consell Comarcal que gestioni el ca-
sal, mantenint els mateixos preus. No hi ha obser-
vacions i s’aprova per unanimitat. 

PAGAMENT ALS GRUPS POLÍTICS EXERCICI 
2020 I 2021

Es reconeixen les obligacions següents: 

Units: 447,17 € 2021 i 1.000,00 € 2020
 TOTAL: 1.447,17
Junts: 332,75 € any 2020 i 363,00€  any 2021
 TOTAL: 695,75
Demòcrates: 0,00 € any 2020 i 0,00 € any 2021
 TOTAL= 0,00 €

L’Alcalde exposa que la nova normativa exigeix 
que sigui tramitat com una subvenció. Davant 
la pregunta de F. Castanyer demanant si pot ser 
d’alguna altra manera que no sigui subvenció, la 
Secretària explica tècnicament què són les aporta-
cions a grups polítics i si no és aquesta via ha de ser 
la d’assistència.

S’aprova per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES

MENJADOR ESCOLAR 
S. Vilalta i N. Port demanen per la diferència de 
preus entre el que paga l’usuari i el que cobra 
l’empresa i si l’ajuntament hi afegirà diners per 
no apujar el preu. E. Colom respon que el preu 
del menú és el mateix que des de l’inici de curs i 
que no es poden tenir dades exactes de què haurà 
d’aportar l’ajuntament perquè depèn de les assis-
tències. J. Martra acaba dient que la diferència en-
tre el preu del Consell Comarcal i el que costarà el 
menú són de 70 cèntims per menú i dia.
AIGUA DE SANT ISCLE 
S. Vilalta demana si s’ha fet una estimació del que 
costarà el manteniment de l’aigua de Sant Iscle: 
cloració, bombes, dipòsit, llum... i si això repercutirà 
en el rebut de l’aigua de tots el santfeliuencs o no-
més en els de Sant Iscle. F. Prat respon que no té 
comptat què val bombar l’aigua del pou al dipòsit, 
però segons les dades que té ha de ser sostenible i 
els costos venen pagats pel que hi aporten els veïns 
consumidors.
N. Port diu que a diferència del poble, l’aigua  a Sant 
Iscle s’ha de bombar a la part alta, i hi ha menys 
abonats i més cost. C. Font li pregunta si està in-
sinuant que els veïns de Sant Iscle han de pagar 
més que els del poble. F. Prat creu que enfrontar 
veïnats no és l’estratègia política que s’ha de seguir 
quan es tracta d’un servei bàsic. Només s’espera 
que es digui que Sant Feliu haurà de pagar més. 
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Davant la pregunta de N. Port sobre la previsió de 
connexió, F. Prat explica que se n’hi poden con-
nectar un màxim de 24 i creu que hi participaran 
tots. Remarca que no és portar l’aigua a cada masia 
sinó que es fa una xarxa general i els veïns hauran 
d’anar a connectar-s’hi. Per exemple: hi ha un veí 
que li costarà 22.750 € i prefereix gastar això que 
no fer-se un pou. També hi haurà veïns que paga-
ran però no connectaran. F. Castanyer diu que si 
contestés la pregunta seria d’agrair. La pregunta és 
si la instal·lació de l’aigua de Sant Iscle comportarà 
sobrecost a l’usuari de Sant Feliu. No s’ha de ser en-
ginyer per dir que els usuaris de Sant Feliu hauran 
de pagar l’aigua més cara, ja que si són menys a pa-
gar o l’ajuntament hi posa diners, afecta els usuaris 
de Sant Feliu. 
El debat que ve a continuació fa referència a la 
solidaritat entre veïns, a les incerteses, a les fuites 
d’aigua que s’estalviaran perquè la xarxa serà nova, 
si cal defensar el món rural des de la pagesia i tota 
una sèrie de retrets. Finalment, s’acaba dient que 
hi ha un 10% de la població que no té aigua potable 
i que és un assumpte d’emergència climàtica. 

Vsita parcial de Sant Iscle

CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA

Es diu que moltes targetes no funcionen i es va dir 
que es miraria de posar més contenidors. C. Font 
reconeix que no funcionen al 100%, s’estan gestio-
nant duplicats, s’acompanya la gent que li costa 
fer-la funcionar i hi ha hagut un treball exhaustiu 
de  repassar més de 100 targetes. SIGMA ha portat 
més contenidors ampliant els de cartó i envasos. 
En sobren de verds i això és una mostra que la gent 
recicla.

S. Vilalta posa en alerta que hi ha una furgoneta 
que manipula contenidors habitualment i C. Font 
li demana que en prengui les dades per actuar. 

L’Alcalde vol matisar que no s’ha de foradar la tar-
geta perquè es desactiva. 

ESPAI PROTEGIT DEL BRUGENT
L’oposició demana els comptes finals però F. Prat 
no pot donar-los perquè falten dades respecte a les 
comissions bancàries i prefereix donar-los el dia 
4 de febrer quan hi haurà el tancament definitiu 
juntament amb la Fundació Emy’s.

Gorg d’en Boix i base de l’antic trampolí 

BAR DE L’ESTACIÓ 
N. Port pregunta com està el concurs. L’Alcalde 
respon que està en tràmit administratiu i que si no 
hi ha cap entrebanc al mes de febrer estarà.
QUADRE D’INVERSIONS
A la pregunta de quin dels tres quadres del fi-
nançament que s’han passat és el bo - ja que no 
n’hi ha cap d’igual-  J. Martra respon que el quadre 
d’inversions aprovat al maig ha anat evolucionant 
amb les modificacions de crèdit i es compromet a 
buscar les diferències i explicar-les-hi. F. Castanyer 
diu que no cal que les hi expliqui, només vol saber 
amb quin es regeixen i J. Martra diu que tots han 
passat per Ple i continua dient que li podria expli-
car si els tingués al davant. 
F. Castanyer analitza, a través d’exemples con-
crets del quadre, aspectes de pagaments fets amb 
pressupost ordinari i que ara cal finançar-los amb 
operacions de crèdit.  L’Equip de Govern matisa les 
seves aportacions i es fan una sèrie de retrets, re-
marcant finalment que no s’està encara en època 
electoral. 
L’Alcalde aixeca la sessió.

Imatge de pantalla del ple telemàtic
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Resum dels plens

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
TELEMÀTICA DEL 24 DE MARÇ DE 2022

Assistents: tots els regidors i regidores del consisto-
ri llevat de F. Prat que ha excusat la seva absència. 
Secretària – Interventora: Cristina Roura Montoro.

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

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta del 
Ple Ordinari del 27 de gener de 2022. 

DECRETS D’ALCALDIA: es dona compte dels de-
crets dictats des de la darrera sessió plenària.

ES DONA COMPTE DELS INFORMES SE-
GÜENTS EMESOS PER LA INTERVENCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT I TRAMESOS AL MINISITERI 
D’HISENDA: 
a) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL 3r TRI-
MESTRE I LA MOROSITAT DEL 4t DE 2021
b) EXECUCIÓ TRIMESTRAL 4t 2021
c) SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 4t 2021
d) RESUM ANUAL CONTROL INTERN (ART. 15)
e) ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL PRESSU-
POST 2022 (PRORROGAT)
f) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2021
g) AVALUACIÓ COMPLIMENT D’OBJECTIUS 
D’ESTABILITAT, REGLA DE DESPESA I OBJECTIU 
DE DÈFICIT EN LA LIQUIDACIÓ 2021
h) DECRET DE CONTRACTACIÓ D’OPERACIÓ DE 
CRÈDIT A LLARG TERMINI

Es dona compte per 8 vots a favor (A. Colomer, 
E. Colom, C. Font, J. Martra, F. Castanyer i N. Port, 
E. Briceño i S. Vilalta)

PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB 
EL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA 
PER LA CESSIÓ DE LA FURGONETA ADAPTADA

Davant del fet que el Consorci demana una prò-
rroga del conveni de col·laboració per a la cessió 
d’ús temporal del vehicle adaptat propietat de 
l’Ajuntament, es proposa fer-la efectiva i modificar 
del conveni per 6 mesos més de l’inicial essent la 
durada total d’un any. El Consorci es farà càrrec de 

les despeses derivades de la utilització del vehicle, 
així com del pagament de la benzina que s’utilitzi 
per realitzar el transport dels aliments i se l’obliga a 
assumir el cost de l’assegurança del vehicle.

F. Castanyer recorda que ja hi varen votar en con-
tra perquè l’adquisició del vehicle va ser un esforç 
per Ajuntament i Casal d’avis. Creu que el vehicle 
ha de fer la funció per la qual es va comprar i que 
l’ajuntament tampoc va tan ben dotat de vehicles 
com per deixar-los. Al seu dia, es va demanar si 
s’havia parlat amb el Casal d’avis i a data d’avui, se-
gons li consta, no s’hi ha parlat.

L’Alcalde li respon que el vehicle va estar parat 
molt de temps i ningú dels implicats va manifestar 
interès a utilitzar-lo. La directora del Consorci ja va 
manifestar en el seu dia que la compra era absur-
da perquè no s’utilitzaria. Ara sí que s’hi ha trobat 
utilitat: és una bona obra que utilitza Càritas i fa un 
bon servei social. J. Martra afegeix que en el repar-
timent d’aliments, hi ha usuaris del poble que tam-
bé se’n beneficien.

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

D’acord amb l’article 45.2. de la Llei 7/1985 Regula-
dora de les Bases de Règim Local se sotmet a se-
gona votació, aprovant-se amb el vot de qualitat 
de l’Alcalde.  

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FÍSCAL REGU-
LADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBA-
NA, PER ADAPTAR-LO A NORMATIVA

L’Alcalde explica que amb la nova normativa apa-
reguda el novembre, cal fer una refosa i J. Martra  
afegeix que s’han aplicat coeficients correctors del 
Real Decret i es mantenen els mateixos que es van 
aprovar el 2016. Diu també que és un impost sim-
bòlic. El valor serà el real i només s’aplicarà si hi ha 
un increment. I que hi ha moltes exempcions.

F. Castanyer entén que és un formalisme i que no 
hi votarà en contra. Ara bé, creu que és un impost 
injust i que algun municipi a la comarca no l’aplica. 
Proposa que aquest impost desaparegui. En cam-
panya es va prometre que s’abaixarien els impos-
tos i potser seria bo fer quelcom al respecte.

L’ Alcalde respon que no s’han apujat i que en 
general, Sant Feliu és una població que paga els   
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impostos molt baixos, cosa que és desmentida 
per F. Castanyer. 

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

PRECS I PREGUNTES

SOBRE EL PRÉSTEC 
L’Alcalde fa un apunt referent al préstec dema-
nat per fer front a inversions fetes i previstes. Mol-
tes d’aquestes actuacions són subvencionades, 
per tant, quan es rebin es reduirà el crèdit. Dels 
327.000 € en resten uns 200.000 € (120.000 € des-
tinats  a Ca Les Hermanes i 70.000 € al Pont). Tam-
bé detalla les obres fetes: plaques fotovoltaiques a 
l’Escola Bressol, canvi a leds de l’enllumenat públic, 
rehabilitació del Castell d’Hostoles, desplegament 
de la fibra òptica i punt de càrrega de vehicles elèc-
trics, avalades pels informes d’intervenció. 
F. Castanyer diu que amb el que acaba d’explicar 
ja es veu com funciona aquest ajuntament: hi ha 
traves per rebre documentació i respostes a temps, 
no es proporciona local a l’oposició... En resum, no 
hi ha transparència i només s’explica allò que és bo. 
Pel que fa al crèdit, ja van dir que hi estaven en 
desacord, ja que abans hi havia partides que 
s’assumien en ordinari i no es demanava préstec. 
Tot i les subvencions que han d’arribar, no entén 
com han pogut executar les obres si no es dispo-
sava del crèdit. La seva pregunta és per què es de-
mana un crèdit si encara no tenim el pressupost 
d’aquest any? Aquest desgavell demostra que a 
l’Ajuntament no es tenen les coses clares.
Arribats en aquest punt, l’Alcalde l’acusa de tergi-
versar les coses i s’obre un gran debat entre l’equip 
de govern i l’oposició sobre la manera de veure la 
política municipal actual i com s’actuava en les le-
gislatures anteriors. Torna a aparèixer el tema del 
Pla del Bastons, el malbaratament de diners i la 
poca transparència i es fan retrets recordant crè-
dits anteriors i exposant que davant el fet de tar-
dar 5 dies en respondre una petició, es van tardar 2 
anys a facilitar un estat de comptes.  
AIGUA DE SANT ISCLE
Davant la petició de N. Port, l’Alcalde explica que 
la fase de la part de baixa està finalitzada i que els 
veïns han de demanar la connexió. Han mostrat 
interès 24 punts. La secretària intervé per explicar 
tècnicament que falta el subministrament en alta 
per després poder-se connectar. J Martra afegeix 
que fins que no es pugi donar el servei no es poden 
connectar.
OBRES DEL PONT
N. Port demana quan es va signar el contracte de 

les obres del Pont. E. Colom respon que no ho sap 
perquè va ser el Consell Comarcal qui va signar, 
però que ho pot demanar. F. Castanyer diu que 
es va signar el dia 25 i les obres van començar el 
28 de febrer. Davant d’aquesta informació, N. Port 
pregunta com és que el dia 18 de febrer, quan es va 
fer la presentació de les obres a Ca les Hermanes, ja 
es va dir que l’empresa ja hi estava treballant si en-
cara no havia signat el contracte. E. Colom diu que 
li sorprèn que demani una data que ja sap i afegeix 
que primer s’adjudica l’obra i després es signa el 
contracte. Que la direcció d’obra i l’empresa gene-
ralment avancen la planificació. 
S. Vilalta demana quantes empreses van licitar, 
quin va ser el preu de sortida, com es gestiona-
ran els imprevistos i quina és la previsió de dura-
da de l’obra.  E. Colom explica que la licitació la va 
fer el CCG i només s’hi va presentar una empresa. 
L’import exacte no el sap però sí que hi va haver una 
baixa i pels imprevistos hi ha una partida especial. 
Referent a quan es podrà obrir el pont, es diu que 
és difícil donar una data concreta i  depèn de la di-
recció facultativa.
Es fan una sèrie de retrets referents a la licitació i 
al paper de l’Ajuntament, a la il·legalitat que va su-
posar fer l’acte de presentació...que acaben amb la 
intervenció de l’Alcalde dient que cal ser seriosos, 
que l’adjudicació ja estava feta i que no hem de po-
sar en dubte el bon fer del CCG.

Obres del Pont del carrer del Centre

SOBRE UN DUPLICAT DE TARGETA DE RESIDUS 
C. Font resol un dubte a N. Port sobre l’emissió de 
duplicats a un establiment del poble. 
FRANGES CONTRA INCENDIS
N. Port remarca que s’ha actuat en llocs privats 
sense permís dels propietaris. J. Martra respon que 
hi poden haver hagut errors a l’hora de mapejar les 
zones i si es té coneixement dels propietaris, s’hi 
posaran en contacte. 
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FACTURES
Davant la pregunta de N. Port sobre una factura 
de 2.190,08 €, E. Colom respon que correspon a les 
obres de les plaques de l’Escola Bressol.
MUSEU DE LA FARÀNDULA 
N. Port torna a fer incís sobre aquest tema i vol 
deixar constància de la queixa per part de la Comis-
sió de Cavallets i la ubicació a la Capella del Roser 
on s’hi fan molts actes que consideren incompati-
bles. L’Alcalde respon que és millor que estiguin al 
Roser i no al magatzem de la brigada i vol fer cons-
tar que els responsables dels actes culturals que 
s’hi fan presten l’atenció que correspon perquè no 
es facin malbé. 
BAR DE L’ESTACIÓ 
S. Vilalta s’interessa per la licitació i obertura del Bar 
de l’Estació. C. Font explica que com que el concurs 
va quedar desert, s’ha entrat a negociar amb dues 
empreses directament, mantenint les condicions 
del Plec. Calen unes petites reformes de manteni-
ment que aniran a càrrec de l’ajuntament i la resta 
a càrrec de l’empresa. S’obrirà el dia 2 de maig. 
S. Vilalta creu que l’Ajuntament podia haver ges-
tionat l’obertura abans, fer-ho més fàcil i treure les 
taxes d’ocupació de la via pública. F. Castanyer en-
tén que s’ha negociat amb dues empreses directa-
ment, cosa que no s’ha volgut fer en el menjador 
escolar.  

Fotografies de l’interior i exterior de l’Estació

L’alcalde aixeca la sessió.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL 9 DE MAIG DE 2022

Assistents: tots els regidors i regidores del con-
sistori llevat de S. Vilalta que ha excusat la seva 
absència. 
Secretària – Interventora: Cristina Roura Montoro.

ES DONA COMPTE DELS INFORMES D’EXECUCIÓ 
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST, DEL DE SEGUI-
MENT DEL PLA D’AJUST I DE PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT  DEL 1T 2022

Es dona compte per 8 vots a favor (A. Colomer, 
E. Colom, C. Font, J. Martra, F. Prat, F. Castanyer, 
N. Port i E. Briceño)

ES DONA COMPTE DE L’INFORME RESUM DEL 
RESULTAT DEL CONTROL INTERN DE L’EXERCICI 
2021

La Secretària-Interventora de la Corporació emet 
l’informe del resum anual del resultat del control 
intern del 2021 amb les conclusions i recomana-
cions següents: 
No es detecten incidències importants, si 
s’adverteix que possiblement es fraccionin con-
tractes tramitant-los com a menors quan és des-
pesa recurrent. Ara bé la intervenció no té prou co-
neixement dels expedients, ja que es va incorporar 
a 1 de març al 2021.
Dels treballs realitzats en l’exercici del control per-
manent, es conclou que no es detecten incidències 
destacables i, per tant, no serà necessari l’adopció 
de mesures correctores en aquesta modalitat.
Tot i no detectar-se deficiències destacables, seria 
recomanable, en vistes a les possibles despeses re-
currents detectades elaborar un Pla de contracta-
ció d’acord a l’establert a l’article 38 del Real Decret 
424/2017, de la Llei de Contractes del Sector Públic.
I pel que fa a les hores extres del personal de briga-
da seria convenient millorar la seva planificació per 
no superar el límit legal establert, ja que fins on es 
té constància es va incomplir aquest fet a l’exercici 
2020 i 2021.
Alhora caldria fixar els tràmits per a la correcta re-
cepció d’obres, serveis i subministraments.
Tot i no observar deficiències seria recomanable 
planificar amb més antelació els expedients per 
tal que la intervenció en tingui coneixement amb 
el temps suficient per fer una bona anàlisi.
Per dimensions de recursos personals i materials 
de l’Ajuntament, seria bo dimensionar aques-
ta despesa recurrent segons el seu volum anual 
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INGRESSOS NO FINANCERS 2.115.897,93 €

8 ACTIUS FINANCERS -   € 

9 PASSIUS FINANCERS  639.062,84 € 

INGRESSOS FINANCERS 639.062,84 €

TOTAL INGRESSOS 2.754.960,77 €

DESPESES

C CAPÍTOL TOTAL

1 DESPESES DE PERSONAL   492.321,47 € 

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.114.843,33 € 

3 DESPESES FINANCERES 7.096,25 € 

4 TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS

 46.749,36 € 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA  8.303,49 € 

Despeses per Operacions 
Corrents

1.669.313,90 €

6 INVERSIONS REALS 1.024.978,87 € 

7 TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL

-   € 

Despeses per Operacions de 
Capital

1.024.978,87 €

DESPESES NO FINANCERES 2.694.292,77 €

8 ACTIUS FINANCERS -   € 

9 PASSIUS FINANCERS 60.668,00 € 

DESPESES FINANCERES 60.668,00 €

TOTAL DESPESES 2.754.960,77 €

Plantilla de personal per a l’exercici 2022:

PERSONAL FUNCIONARI 

ESCALA GRUP NÚMERO VACANT

FUNCIONARI HABILITACIÓ NACIONAL

SUBESCALA SECRETARIA-INTERVENCIÓ

Secretaria-
Intervenció

A1 1 1

ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA TÈCNICA

TAG àrea econò-
mica

A1 1 1

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

Administratiu 
administració 
general

C1 1 1

en import econòmic iniciant així la contractació 
d’aquells servis/obres/subministraments que més 
pes econòmic tinguin a l’Ajuntament per així amb 
els anys aconseguir regularitzar la situació.

Debat:

N. Port  i Castanyer  es mostren sorpresos que de 
les 52 despeses recurrents de cada any només s’ha 
regularitzat la que correspon al menjador escolar. 
Es va dir que el menjador es va treure perquè el 
motiu principal era que s’havia de fer un contracte 
i n’hi ha molts més que estan igual. Vol fer cons-
tar que com a grup si hagués estat per aquest 
motiu el servei de menjador s’hauria continuat 
amb serveis propis com es feia. S’hagués pogut 
començar per altres serveis i no pel menjador. 
D’altra banda, F. Castanyer se sorprèn de veure 
que l’assessoria jurídica que va portar el conten-
ciós contra l’Ajuntament encara hi és i ell conside-
ra que moralment no hauria de prestar serveis a 
l’Ajuntament tal com es va demanar a un Ple, sinó 
que es podia haver optat per altres assessors. 

J. Martra explica que és un procés que es va 
fent paulatinament. Despeses d’import elevat 
i d’impacte directe al pressupost seran les que 
primer es solucionaran, les altres s’hi està treballant.

Es dona compte per 8 vots a favor (A. Colomer, 
E. Colom, C. Font, J. Martra, F. Prat, F. Castanyer, 
N. Port i E. Briceño)

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA 
PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2022

El resum per capítols del qual és el següent:

INGRESSOS

C CAPÍTOL TOTAL

1 IMPOSTOS DIRECTES 507.400,00 € 

2 IMPOSTOS INDIRECTES  49.500,00 € 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 566.795,27 € 

4 TRANSF. CORRENTS 602.141,07 € 

5 INGRES, PATRIMONIAL  4.933,05 € 

Ingressos per Operacions 
Corrents

1.730.769,39 €

6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS -   € 

7 TRANSF. DE CAPITAL  385.128,54 € 

Ingressos per Operacions de 
Capital

385.128,54 €
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PERSONAL LABORAL

ESCALA GRUP NÚMERO VACANT

GRUP A2

Arquitecte tècnic A2 1 0

GRUP C1

Cos Administratiu C1 2 1

Educadores 
escola bressol 

C1 3 3

Direcció escola 
bressol

C1 1 1

GRUP C2

Oficial brigada C2 1 0

Educadora en el 
lleure

C2 1 1

Auxiliar escola 
bressol 

C2 1 1

GRUP AP

Peó brigada AP 1 0

J. Martra diu que els informes contenen tota la in-
formació de la llei, que no hi ha dèficit inicial i que el 
pressupost puja a 2 milions 600 mil euros. Explica 
totes les partides i les inversions projectades. Pun-
tualitza que és un pressupost de màxim i que en-
cara que no constin, s’han sol·licitat subvencions 
per import de 200.000 €. 
Quan a sostenibilitat financera i pressupostària, 
tècnicament es compleixen perquè estan suspe-
ses. El deute de 291.000 € s’amortitzarà quan arri-
bin les subvencions.
Tot i que l’informe jurídic de tramitació d’expedient 
emès per la secretària deixa palès que hi ha una 
sèrie de conceptes econòmics que no són correc-
tes, políticament creuen que aquest pressupost 
els dona cinturó per tirar endavant la inversió sen-
se modificacions ni encallant els temes. 

Per part de l’oposició, J. Castanyer manifesta des-
acord amb un pressupost presentat el mes de 
maig i que a més, conté un informe desfavorable 
de la secretària en diferents punts. Això vol dir que 
el màxim responsable dels incompliments serà 
l’Alcalde i des de  l’oposició tenen molt clar que de-
manaran responsabilitats. 
Veuen un pressupost mal fet amb molts aspectes 
sorprenents i que la paraula “valent” no és ben bé 
l’adequada. Parla de l’informe de disconformitat 
i llegeix què vol dir el grau de prudència. Posa en 
dubte ingressos, retreu pujades d’impostos, torna 
a posar damunt la taula el tema de l’aigua de Sant 
Iscle i del crèdit de 639.000 € que es demana. Per 

acabar, fa la petició de no aprovar aquests pres-
supostos i que es pengi en algun lloc el quadre 
d’inversions. L’Alcalde es compromet a penjar-lo a 
l’Hostolenc. 
Finalment, F. Prat, vol deixar clar el concepte crè-
dit-subvenció, en contra del que diu F. Castanyer, 
les obres primer s’executen i es paguen i quan arri-
ba la subvenció, s’amortitza el préstec. 

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 en contra (F. Castanyer- 
considera  que és un pressupost amb uns ingres-
sos a l’alça i que el tema del préstec de 639.000 € 
és una bestiesa- N. Port i E. Briceño)

PLA ANUAL DEL CONTROL FINCANCER 2022

Es dona compte per 8 vots a favor (A. Colomer, 
E. Colom, C. Font, J. Martra, F. Prat, F. Castanyer, 
N. Port i E. Briceño)

ORDENANÇA REGULADORA ESPAI PROTEGIT 
DEL BRUGENT

El Ple de 17 de maig de 2021 va aprovar inicialment 
l’ordenança reguladora de l’Espai protegit del Bru-
gent. Durant el termini d’al·legacions es va rebre 
un informe del departament de multes de Xaloc 
en el qual es manifestaven una sèrie d’arguments 
que s’han tingut en compte a l’hora de redactar 
aquesta nova ordenança. 

F. Prat explica que aquesta nova ordenança subs-
titueix la que es va aprovar el 2021 i que contenia 
certs aspectes on l’Ajuntament no tenia compe-
tència, segons XALOC. 

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

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ACCÉS MOTO-
RITZAT AL MEDI NATURAL

Resultant que durant el termini d’audiència i in-
formació pública no s’ha presentat cap al·legació, 
es proposa l’aprovació inicial d’aquesta ordenança 
que facultarà l’ajuntament a poder sancionar els 
vehicles mal aparcats a la zona del municipi de 
l’Espai protegit del Brugent. 
E. Briceño demana un cartell perquè els veïns no 
es multin. I diu que si el regidor F. Prat es compro-
met a treure el senyal de davant de casa seva o po-
sar-hi el cartell perquè a ella no la multin, hi votarà 
a favor. F. Prat respon que a les ordenances consta 
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que es podrà demanar acreditació. Per exemple 
els pagesos queden justificats i no se’ls sancionarà. 
Tot i que es compromet a posar un cartell: excepte 
vehicles autoritzats.

S’aprova per 8 vots a favor (A. Colomer, E. Co-
lom, C. Font, J. Martra, F. Prat, F. Castanyer, N. Port 
i E. Briceño - Muñoz perquè el regidor s’ha com-
promès a posar cartell perquè no multin als veïns-. 

MOCIÓ PER ACLARIR ELS  FETS DE L’ESPIONATGE 
CONTRA EL MOVIMENT INDEPENDENTISTA CA-
TALÀ

Recentment, s’ha conegut que el moviment inde-
pendentista ha sigut víctima del cas d’espionatge 
il·legal més massiu de la història. La investiga-

ció l’ha destapat el mitjà nord-americà ‘The New 
Yorker’ a través d’un informe de Citizen Lab, un 
laboratori canadenc que estudia els controls 
d’informació que afecten la seguretat d’Internet 
i que amenacen els drets humans. Aquest infor-
me constata que almenys 65 persones vinculades 
a l’independentisme han patit infeccions amb el 
programa espia conegut com a Pegasus, un pro-
grama de vigilància que només poden adquirir els 
Estats. La majoria de les víctimes són membres de 
les principals organitzacions civils i polítiques de 
Catalunya, però els atacs s’amplien també als seus 
entorns -familiars, amics, advocats, periodistes, etc. 

Es deixa sobre la taula i no s’entra en debat.
 

L’alcalde aixeca la sessió.
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BTG

Girona
BTG
BTG
Girona

Girona
BTG
BTG18:41 18:46 18:52 18:57 19:03

- -

* El compliment d’aquests horaris està condicionat a la fluïdesa del trànsit. ** Aquests horaris no seran vàlids els dies 25/12, 01/01 i 06/01.

NOU RECORREGUT - BTG
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TREBALLS DE MILLORES i ADEQUACIÓ 
D’ESPAIS 

Després de l’asfaltat del passatge del carrer Puig 
de Grúfol, s’ha completat la seva adequació amb 
il·luminació amb leds. També s’ha fet manteni-
ment de les baranes de fusta al Grup Rocalba, subs-
tituint-les per unes de noves i s’ha millorat l’accés 
a les passeres del Molí Petit amb la instal·lació de 
graons de fusta. 

Passatge del carrer Puig de Grúfol i escales del camí al Molí Petit 

ADEQUACIÓ DE PARCS INFANTILS 

S’han incorporat nous jocs en diferents parcs infan-
tils del poble. Un tobogan al parc del barri dels Bas-
tons, un cavallet al parc del Soler i un altre al de la 
via verda, a la sortida del poble. 

Parc infantil del barri del Bastons 

 

ES RECUPERA EL TOC TRADICIONAL DE LES 
HORES DEL CAMPANAR  

El toc de les hores del campanar de l’Església Pa-
rroquial de Sant Feliu feia molt temps que sonava 
a través d’un sistema automàtic de megafonia. 
Des del passat dilluns 16 de maig s’ha instal·lat un 
nou sistema que permet tornar a sentir el toc de 
les campanes en el seu so original. Es tracta d’un 
sistema mixt en què les campanes toquen les 
hores i els quarts i els tocs parroquials i els Goigs de 
la Mare de Déu, es fan amb altaveus.
Aquest nou sistema permet fer tocs de campanes 
de manera manual amb la corda; només cal treure 
el ganxo del batall. D’aquesta manera es preserva 
l’estat de la Campana.

(Text: Joan Riera / RIFER SL)
*Podeu veure els vídeos a l’Instagram de 
l’Ajuntament i més informació a l’apartat d’Entitats 
i Associacions: La marxa de la parròquia- Consell 
Parroquial.
El dissabte dia 4 de juny, la campana Feliua va ser la 
protagonista del migdia amb el seu repic de festa 
major, convidant tothom a pujar dalt del campanar.

Foto de la campana Feliua
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PROGRAMA ACTIVA’T AMB LA NATURA

El programa Activa’t amb la natura és un projec-
te que s’està desenvolupant des de Dipsalut i for-
ma part d’un estudi que es porta a terme des de la 
UAB. És una fase inicial de recollida de dades, per 
desenvolupar projectes saludables més a llarg ter-
mini.
De tota la província s’han escollit uns pobles con-
crets on portar-ho a terme. En el cas de la Garrotxa 
els escollits han estat Les Preses i Sant Feliu de Pa-
llerols.
L’objectiu és promoure la salut física, mental i emo-
cional a través de l’exercici físic a l’aire lliure i els 
entorns naturals. Segons Healthy Parks Healthy 
People (Parcs saludables gent saludable) les 5 vies 
per aconseguir aquesta millora són: activa’t, adona-
te’n, connecta, aprèn i implica-t’hi.
L’estudi parteix de la creació d’un grup, d’edats en-
tre 40 i 70 anys, que participa setmanalment en una 
sessió d’exercici físic a la natura. Al grup del nostre 
poble ja hi participen 10 persones. Algunes d’elles 
de pobles veïns, que hi són molt benvingudes. 
El grup queda els dijous, de les 18:00-20:00 en hora-
ri estiuenc i de 17:00 a 19:00 quan ens acostem a la 
tardor. Es faran un total de 20 sessions.
Es porta a terme en espais naturals del nostre en-
torn: els Arbres d’en Casals, el bici-carril, Sant Marc, 
Santa Cecília..., una part de la sessió es fa caminant, 
i també estan aprenent a fer marxa nòrdica.
En el transcurs de la ruta es fa una activitat com-
plementària, de connexió amb la natura i entre els 
membres del grup. Una dinamitzadora de la coop. 
Edat3 (proveïdors de serveis de DIPSALUT) acom-
panya els voluntaris, i, a més d’ensenyar les tècniques 
de la marxa nòrdica,  instrueix en  relaxació guiada, 
exploració sensorial, descoberta de la natura...
A data de redacció de l’article, s’han portat a ter-
me les dues primeres sessions, i el grup, format per 
persones molt diverses, ha començat amb moltes 
ganes d’aprendre, col·laborar, participar i compartir.
Aquest programa recollirà dos fruits molt impor-
tants: el que n’obtindran els científics, i el més im-
portant, el que se n’emportarà cadascun dels par-
ticipants. 
Per acabar, convidar-vos a enriquir-vos com a per-
sones a través de la participació en l’Activa’t!

RESTAURACIÓ CAVALLETS

Em va fer molta il·lusió quan vaig rebre un mis-
satge de l’actual alcalde demanant si volia i podia 
fer la restauració dels cavallets de Sant Feliu. Rà-
pidament em va venir al cap quan ara fa disset 
anys, vaig modelar amb fang l’escultura del vos-
tre “Pescallunes” feta amb les mans i amb el cor. 
Aquesta vegada també vaig contestar de seguida 
que sí, sense ni tan sols comentar-ho al meu soci 
de faràndula Tavi Algueró. Per què? Perquè junta-
ment amb la Mulassa, són la faràndula de la meva 
infància. Tot i que jo soc nascut a Olot, sempre he 
tingut, juntament amb la meva família, un contac-
te molt estret amb Sant Feliu pel fet que el meu 
pare, l’Àngel de Can Rigallic, n’era fill i de jove havia 
ballat els cavallets!!! No hi havia mai una festa major 
que no m’expliqués que els havia ballat fins i tot a 
Madrid!!!
Quan amb en Tavi restaurem peces de faràndula 
la nostra feina és que la peça recuperi al màxim el 
que havia estat, i ho fem sempre amb moltes ga-
nes, però quan hi ha un complement afectiu, sense 
poder-ho evitar, ho fem diferent. Hi ha una motiva-
ció extra. En aquest cas, amb els vostres cavallets, 
en ser unes figures folklòriques tan emblemàti-
ques per la comarca, t’entra un sentit de respon-
sabilitat molt gran... provoca una barreja de senti-
ments i sensacions que supleixen amb escreix el 
buit que deixa el fet de no ser-ne els autors. Moltes 
gràcies per haver-nos passat aquesta responsabi-
litat, esperem que el resultat us agradi i desitgem 
que continuïn ballant per molts anys!

Àngel Rigall 

(A dalt) Imatges de 
l’abans i el després 
de la restauració

(A l’esquerra) Àngel 
Rigall i Tavi Algueró, 
restauradors dels 
cavallets
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FEM COMPOST 

Un grup de veïns del poble, amb el suport de 
l’Ajuntament, han llençat un projecte de compos-
tatge comunitari a Sant Feliu. En lloc d’enviar la 
franja orgànica a la planta de compostatge a Olot 
o cremar les fulles i la poda, volen convertir aquests 
residus en un recurs per beneficiar els horts.
El projecte començarà amb una prova pilot d’unes 
20 famílies. S’han muntat compostadors en dos 
punts del poble (al pla del Molí gros i al barri del 
Bastons), però la idea és fer-ne més quan es con-
solidi el projecte. 
Els participants abocaran els seus residus orgànics 
en un dels compostadors i seguidament els cobri-
ran amb una quantitat semblant d’estructurant 
que tindran a disposició en l’apartat obert dels con-
tenidors de compost. D’aquesta manera, els resi-
dus es descomponen aeròbicament amb petjada 
neutral de carboni. 
S’hi podrà tirar tota mena de residus vegetals di-
rectament, tant de cuina com de jardí (sempre 
que no s’hi hagin utilitzat pesticides). Per altres ti-
pus de restes, com la carn, el peix, l’arròs, els làctics 
i el pa, el grup-pilot utilitzarà el sistema de Bokashi 
que prepara aquest tipus de restes no vegetals pel 
compostatge. 
Encara queden places per formar part de la pro-
va pilot que començarà ben aviat. Si hi esteu inte-
ressats podeu posar-vos en contacte amb el grup 
Fem Compost SFP o seguir-lo a Instagram @fem-
compostSFP

Punt de compostatge prova pilot al Barri del Bastons.

PRESSUPOST MUNICIPAL 2022

Benvolgu@s vilatan@s, 
Fa unes setmanes vàrem presentar al Ple la pro-
posta de Pressupost de 2022. L’Equip de Govern el 
presenta tard? Sí, us podríem detallar una sèrie de 
circumstàncies que ens han portat a endarrerir la 
proposta, però a hores d’ara tampoc serviria massa 
de res. Només heu de considerar que no ho hem 
fet “expressament”, som els primers a voler-lo tenir 
aprovat aviat, ja que és el nostre marc de referèn-
cia i podem treballar de forma més àgil i còmode si 
està acabat el procés d’aprovació. 

La proposta que hem fet és la següent:
  

Ingressos Despeses

Cap. I Imp. 
Directes

507.400,00 € Desp. 
Personal

 492.321,47 € 

Cap. II Imp. Indi-
rectes

   49.500,00 € Desp. 
Béns C. i 
Serveis

1.114.843,33 € 

Cap. III Taxes 
i altres 
Ing.

  566.795,27 € Desp.
Finance-
res

     7.096,25 € 

Cap. IV Transf. 
Corrents

   602.141,07 € Transf. 
Corrents

  46.749,36 € 

Cap. V Ing. Patri-
monials

      4.933,05 € Fons

Contingèn-
cia

     8.303,49 € 

Cap. VI Alien. Inv. 
Reals

        -   € Inversions  1.024.978,87 € 

Cap. VII Transf. 
Capital

 385.128,54 € Transf. 
Capital

             -   € 

Cap. IX Passius 
Financers

  639.062,84 € Amort. 
Préstecs

60.668,00 € 

2.754.960,77 € 2.754.960,77 €

Volem comentar els aspectes més destacats 
de cada un dels capítols, almenys els que des 
d’aquesta regidoria així es considera:

INGRESSOS

Cap. I Impostos Directes: correspon al cobrament 
de l’IBI, IVTM, IVTNU (plusvàlua) i IAE, no s’ha apujat 
el tipus impositiu dels gravàmens. Sí que s’han am-
pliat les bonificacions, a efectes 01.01.2022, que po-
deu trobar publicades a les Ordenances fiscals co-
rresponents que consten a la web de l’Ajuntament. 

Som un grup de veïns i veïnes de 
Sant Feliu de Pallerols que volem 
transformar les restes vegetals 
de la nostra cuina en compost 
pels nostres horts.

Així transformem aquest residus 
en un recurs valuós per als 
nostres horts i en benefici del 
medi ambient.

Si vols fer aportació de restes i 
formar part del pla pilot posa't en 
contacte amb nosaltres: 
664 039 844  645 384 090  628 543 237

PROVA P ILOT 
COMPOSTATGE COMUNITARI 

@femcompostSFP
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Cap. II Impostos Indirectes: són els ingressos per 
llicències d’obres, tampoc s’ha apujat el tant per 
cent i l’ampliació de bonificacions ja es va fer amb 
efectes a 01.01.2021.

Cap. III Taxes i altres ingressos: aquesta parti-
da té un import elevat perquè s’hi sumen la resta 
d’ingressos que rep l’Ajuntament pels serveis que 
dona. Es preveu un augment d’ingressos respecte 
al pressupost de 2021, basat en: 
- un lleuger augment del cost del servei 
d’abastament d’aigua (pendent d’aprovar en data 
de publicació d’aquest article).
- la gestió de l’Espai protegit del Brugent.
- un augment significatiu en els ingressos de cultu-
ra (recordem que l’any passat estàvem en pandè-
mia i aquest any es pot recuperar la presencialitat). 
Tot i haver posat preus assequibles, es preveu bas-
tant afluència.

Cap. IV Transferències Corrents: són els ingressos 
que es reben per subvencions d’Organismes Pú-
blics. Es preveu un increment respecte a l’any ante-
rior, per la participació en nous programes subven-
cionats, i pel fet que, enguany, diferents organismes 
han creat noves subvencions per ajudar els muni-
cipis a encarar les dificultats que s’arrosseguen des 
dels efectes de la COVID-19.
En aquest sentit, us volem comunicar que ja hem 
rebut la confirmació i la resolució ferma de subven-
cions, que no vàrem creure prudent d’incloure en 
el pressupost, i que faran que incrementin els in-
gressos en aquest capítol.

Cap. V Ingressos Patrimonials: corresponen als 
ingressos per concessions municipals. Cal dir que 
aquests serien uns 32.000 € més alts si la concessió 
per la cessió de l’espai del Centre de la Gent Gran 
no “bonifiqués” un 95% del cànon.

Cap. VI Alienació Inversions Reals: enguany no hi 
ha previst ingrés per venda de patrimoni munici-
pal. Queden algunes parcel·les disponibles, una 
part és fruit de l’aprofitament de la corresponent 
gestió urbanística i, per tant, formen part del Patri-
moni Públic de Sòl i Habitatge.

Cap. VII Transferències de capital: corresponen 
a subvencions que han de ser destinades a inver-
sions. Tot i que el consistori n’ha demanat més de 
les que consten al pressupost, per principi de pru-
dència, no hi són reflectides. 

Cap. VIII. Variacions d’actius financers: no s’aplica 
al nostre Ajuntament.

Cap. IX. Variacions de passius financers: és la 
constitució de nous préstecs. Com que és una xi-
fra elevada us en farem més detall una vegada 
acabats d’exposar els aspectes més rellevants del 
pressupost.

DESPESES I INVERSIONS

Cap. I Despeses de Personal: és els cost salarial del 
personal que treballa en nòmina a l’Ajuntament. 
Enguany, hi ha previst dur a terme un concurs per 
cobrir una plaça de tècnica administrativa.

Cap. II Despeses en Béns Corrents i Serveis: 
és el gruix de despeses de funcionament de 
l’Ajuntament (reparacions, manteniment, assegu-
rances, tributs, neteja, escombraries, serveis profes-
sionals externs, recollida i tractament de residus...). 
Com heu pogut notar a les vostres llars, els costos 
s’han incrementat per l’encariment dels subminis-
traments i els efectes de la geopolítica internacio-
nal. Per exemple, el tractament dels residus, servei 
que es fa des del Consell Comarcal, ha incrementat 
un 6,2%.

Cap. III Despeses Financeres: són les comissions 
bancàries de la gestió dels comptes i les despeses 
dels préstecs que l’Ajuntament té concedits (el de 
2012 de 638.765 €, que estarà liquidat el maig de 
2023  i el de 2021 de 327.747,92 € que es començarà 
a amortitzar a 01.01.2024).

Cap. IV Transferències Corrents: són les subven-
cions que des de l’Ajuntament es donen a entitats 
públiques (Consorci de Vies verdes, Ajuntaments, 
Institut d’Amer...) i a entitats sense ànim de lucre 
(AMPA’s, Càritas, Consell Parroquial, associacions 
del poble...) per dur a terme activitats i millores 
per al poble i els vilatans... En aquest punt, cal dir 
que s’han incrementat el nombre d’entitats sen-
se ànim de lucre que rebran subvencions des de 
l’Ajuntament. Aquest creixement del teixit associa-
tiu és un clar indicador  de la millora de la qualitat 
de vida de tots.

Cap. V Fons de Contingència: és un percentatge 
que cal “reservar” obligatòriament per si cal fer 
front a alguna circumstància extraordinària. El coe-
ficient aplicat és el que marca la llei.

Cap. VI Inversions reals: havent adquirit el com-
promís amb l’oposició de publicar a l’Hostolenc el 
Quadre d’inversions, en donarem el detall de for-
ma concreta una vegada acabats els diferents ca-
pítols del pressupost de 2022.

Cap. VII. Transferències de capital:  no s’aplica al 
nostre Ajuntament.

Cap. VIII. Actius Financers: no s’aplica al nostre 
Ajuntament.

Cap. IX. Passius Financers: correspon al pagament 
de les quotes de 2022 del préstec adquirit el 2012. 
No inclou els interessos, que ja estan incorporats al 
Cap. III.

Repassats els capítols que formen el pressupost 
d’enguany, mostrem la proposta d’inversions que 
s’han aprovat: 
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QUADRE FINANÇAMENT INVERSIONS 2022
(expressat en milers €)

Descripció Execució Projectes TOTAL           

ABASTAMENT AIGUA SANT ISCLE 31 € 9 € 40 €         40 € 40 €

REPARACIÓ CANONADA CTRA LA 
FABREGA

10 €  10 €         10 € 10 €

PAES L3 - MILLORA EFICIENCIA 
ENLLUMENAT PUBLIC

90 €  90 €       4 €  86 € 90 €

PUOSC - CA LES HERMANES 20 €  20 €         20 € 20 €

ESTRUCTURA PISTA ESPORTIVA 484 € 38 € 522 €     250 €    272 € 522 €

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 50 € 11 € 62 €       15 €  47 € 62 €

COTXE ELÈCTRIC BRIGADA 45 €  45 €        39 € 6 € 45 €

PISCINA MUNICIPAL 46 €  46 €       5 €  41 € 46 €

MOBILIARI ESCOLA, BIBLIOTECA, 
CONSULTORI

2 €  2 € 1 €        2 € 2 €

CASTELL HOSTOLES 4 €  4 €         4 € 4 €

RE-URBANITZACIÓ I REFORMA DE 
VIALS

40 €  40 €         40 € 40 €

ACTUALITZACIO PARCS INFANTILS 3 €  3 €         3 € 3 €

MAQUINÀRIA PER SERVEIS 2 €  2 €         2 € 2 €

ALTRES MILLORES ENLLUMENAT 5 €  5 €         5 € 5 €

MODERNITZACIÓ ENLLUMENTAT - 
Camp Futbol

6 €  6 €         6 € 6 €

INCREMENT POTÈNCIA BAR DE 
LA PISCINA

3 €  3 €         3 € 3 €

PROJECTE MILLORA ESGLÉSIA 
DEL ROSER (llum i bany)

15 €  15 €         15 € 15 €

PROJECTE MILLORA ESGLÉSIA 
DEL ROSER (est. expositors)

10 €  10 €         10 € 10 €

REMODELACIÓ PARC
MAS ROSTOLL

25 €  25 €    20 €     5 € 25 €

MAQUINÀRIA DE JARDINERIA 5 €  5 €         5 € 5 €

PARC DE LES HERBES REMEIERES 3 €  3 €         3 € 3 €

PARC DEL COMPOSTATGE 6 €  6 €      6 €    6 €

PROJ. MILLORA ESPAI FLUVIAL - 
LLONGAFOLLIA

60 €  60 €      46 €   14 € 60 €

 ACUMULA 1.024 € 1 € -   € -   € 20 € 250 € 52 € 24 €  39 € 639 € 1.024 € 

im
p

or
t

re
cu

rs
os

 p
ro

p
is

V
en

d
a 

so
la

rs

co
n

tr
ib

u
ci

on
s 

es
p

ec
ia

ls

Su
b

v.
 A

lt
re

s 
O

rg
an

is
m

es
 

i E
n

ti
ta

ts
 

P
U

O
SC

Su
b

ve
n

ci
on

s 
G

en
er

al
it

at

Su
b

ve
n

ci
on

s 
D

ip
u

ta
ci

ó

Su
b

ve
n

ci
on

s 
A

lt
re

s 
O

r -
g

an
is

m
es

 P
ú

b
lic

s 

P
ré

st
ec

 in
ve

rs
io

n
s

TO
TA

L 
Fi

n
an

ça
m

en
t



27

Es detallaran aquelles de major impacte econòmic:
Abastament d’aigua a Sant Iscle: fent memòria, 
aquesta partida ja hi era en el Pressupost de 2017, 
de 2018 i de 2019 (tots 3 elaborats i aprovats per 
l’anterior Equip de Govern). Però no és fins el can-
vi de mandat que es comença a desenvolupar la 
inversió. A dia d’avui,  s’ha fet l’abastament en alta 
(extracció, pou, conducció i dipòsit), finançada per 
l’ACA (128.685 €) i la Diputació (26.000 € + 90.000 €), 
havent d’assumir directament l’Ajuntament una 
xifra pròxima als 30.000 €. Ja s’ha iniciat la fase en 
baixa, fer arribar l’aigua des del dipòsit al costat de 
les diferents cases (el tram des de la canalització 
principal fins a cada casa l’assumeix el particular, 
no l’Ajuntament). La partida que consta en el pres-
supost de 2022 és un tram de baixa. El cobrament 
que s’obtindrà de cada particular està contemplat 
en els ingressos del Capítol III, i està en funció de 
l’ordenança municipal corresponent.
Reparació canonada Ctra. de la Fàbrega: és una 
de les inversions que en un moment o altre caldrà 
dur a terme, igual que la millora (per fases) de part 
de la xarxa d’abastament de l’aigua dins el muni-
cipi, sobre la que no s’hi han fet inversions de re-
novació des de fa molts anys, i per tant, està de-
teriorada en diferents punts del poble. Hi ha una 
despesa recurrent de costos de reparació de fuites, 
que es va incrementant dia a dia, que en cas de po-
der renovar la xarxa es reduirien de forma signifi-
cativa, i permetrien tenir un millor servei. Enguany, 
s’ha elaborat un Estudi Tarifari de l’Abastament de 
l’Aigua de Sant Feliu de Pallerols que posa de ma-
nifest aquestes deficiències. 
PAES L3 - millora eficiència enllumenat públic: 
l’encariment continu del cost de l’energia ha fet 
plantejar a aquest Equip de Govern la necessitat 
d’accelerar les inversions que suposin un estalvi en 
el consum o l’obtenció de recursos de manera més 
econòmica, ecològica i responsable. Aquesta parti-
da fa referència al canvi a LED de la part pendent 
de l’enllumenat públic. Fins ara s’havia anat fent 
per fases, però caldrà concentrar esforços per fer-
ho en un termini breu.
PUOSC - Ca les Hermanes: l’Ajuntament ha 
aconseguit una subvenció de 120.000 € per por-
tar a terme la col·locació d’un ascensor interior 
(que ha de permetre l’accés a la primera i segona 
planta de l’edifici, sigui quina sigui la mobilitat de 
l’usuari@), l’adequació de l’accés exterior, posar 
les instal·lacions d’aigua, sanejament, llum, bany 
adaptat, ... i crear sales d’ús polivalent per a la pobla-
ció. Inversió molt necessària després de la pèrdua 
de l’Hotel d’Entitats. Dins aquest projecte també hi 
entrava la col·locació de les plaques fotovoltaiques 
a la coberta de l’Escola Bressol, fase ja executada, 
que permet un estalvi energètic important tant a 
la llar d’infants com a la biblioteca i la sala annexa.
Estructura pista esportiva: com altres inversions 

plantejades per l’Equip de Govern, aquesta donarà 
un doble benefici a la població. L’estructura de la 
pista consisteix a construir una coberta a la pista 
del Parc de Mas Rostoll, que farà que un espai utilit-
zable només en dies de bon temps, passi a ser dis-
ponible tot l’any, permetent l’ús en dies de pluja per 
a activitats esportives, lúdiques, culturals i socials. A 
més, s’aprofitarà la seva superfície per instal·lar-hi 
plaques fotovoltaiques que alimentaran la pròpia 
pista i els altres equipaments municipals pròxims, 
reduint així els costos energètics de l’Ajuntament 
i generant estalvi.
Plaques fotovoltaiques: seguint amb la política 
d’eficiència energètica (estalvi i eco-responsabi-
litat) es preveu col·locar plaques fotovoltaiques 
en altres instal·lacions municipals: l’edifici de 
l’ajuntament, l’escola Rocalba, ... 
Cotxe elèctric brigada: el parc mòbil municipal 
s’està envellint, aprofitant que caldria renovar-lo, 
almenys parcialment, s’ha demanat una subven-
ció, línia MOVES, per adquirir un vehicle per a la 
brigada que sigui elèctric. En cas de no aconseguir 
l’esmentada subvenció a temps, caldria plantejar 
un tipus de vehicle més tradicional, ja que el preu 
de mercat és molt elevat.
Per portar a terme les inversions en millora de 
l’eficiència energètica s’ha presentat sol·licitud de 
subvencions a diferents Organismes Públics. Les 
línies PAES que atorga la Diputació consten en les 
partides dels ingressos del pressupost. Però també 
s’han demanat 242.818 € + 43.457 € als Fons Next 
Generation, línia DUS5000, que no consten al pres-
supost. 
El fet que algunes de les subvencions sí estiguin 
posades al pressupost i d’altres no, respon al Prin-
cipi de Prudència que demana un Compromís 
d’Ingrés per poder-hi constar.
Piscina municipal: segueixen les fases de millora 
de les instal·lacions. Enguany es faran interven-
cions en la potència de l’enllumenat i en una part 
dels nous vestidors. La idea és continuar la remo-
delació per fases en els propers exercicis. 
Re-urbanització i reforma de vials: aquesta par-
tida és “comodí”, no està prevista una destinació 
concreta. Hi ha més d’una proposta sobre la taula, 
i en funció de l’evolució de l’any s’escollirà la que si-
gui prioritària.
Modernització enllumenat - camp futbol: aquest 
equipament municipal ja fa anys que es va inaugu-
rar i, amb el temps, les instal·lacions que eren pun-
teres en el seu moment han deixat de ser-ho;  per 
tant, caldria destinar recursos a la modernització 
del seu enllumenat.
Projecte millora Capella del Roser (llum i bany) - 
(est. Expositors): aquest espai de titularitat no mu-
nicipal es fa servir per a diverses activitats i un dels 
compromisos d’aquest Equip de Govern, va ser de 
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destinar-lo al nostre Patrimoni Cultural: Cavallets, 
Gegants i Mulassa. Una vegada signat el conveni 
de cessió amb el Bisbat, es podrà habilitar amb ser-
veis, il·luminació i estructures d’exposició. Es dispo-
sarà d’un edifici emblemàtic a canvi d’una inversió 
poc costosa.

Remodelació Parc Mas Rostoll: tot i que en altres 
parcs infantils s’ha projectat l’actualització del mo-
biliari, és al Parc de Mas Rostoll on es farà la inver-
sió més important, complementant la inversió a la 
pista. El cost d’aquesta inversió ve finançada en un 
80% per una entitat molt vinculada al poble que ja 
havia finançat l’etapa anterior.

Parc de compostatge: donant resposta a una ini-
ciativa de la població, s’està treballant en la creació 
d’uns espais de contenidors de compostatge co-
munitari. El compromís de l’Ajuntament és pro-
porcionar un espai per a la gestió de l’estructurant, 
que vindrà de la poda municipal.

Projecte de millora de l’espai fluvial – Llongafollia: 
després de tenir encallat el projecte del desenvolu-
pament del Polígon Industrial del Pla de Llongafo-
llia durant pràcticament dues dècades, en poques 
setmanes INCASÒL iniciarà el procés de licitació. 
El compromís que, en el seu moment, va adquirir 
l’Ajuntament va ser el de millorar-ne l’espai fluvial 
perimetral.

Totes aquestes inversions es començaran o fina-
litzaran durant aquest any 2022?

És un pressupost, si hi consten és per què hi ha una 
intenció de portar-les a terme a curt o a llarg termi-
ni, però no necessàriament serà durant 2022.
Les partides hi són per donar-nos cintura d’actuació. 
Com bé es comentava al principi, el pressupost s’ha 
presentat ja iniciat l’any, i el temps va corrent, ha 
calgut posar totes les alternatives que teníem so-
bre la taula per tal de poder-ne executar almenys 
aquelles que siguin assolibles dins l’any (encara 
que sigui parcialment). En cas de no constar-hi, 
caldria passar les Modificacions per Ple, i esperar 
els terminis de publicació corresponents, amb el 
que perdríem l’oportunitat (i potser la subvenció). 
Recordeu que l’abastament de l’aigua de Sant Iscle 
era als Pressupostos de 2017 i de 2018 i no es va fer 
cap actuació en aquell moment.
L’Equip de Govern i els tècnics municipals treba-
llem junts per aconseguir un major finançament 
via subvencions i aportacions, per tal de portar a 
terme inversions que ajudin a tenir un millor poble 
on viure, amb serveis adients a les necessitats dels 
vilatans. 
Estem rebent de vosaltres, santfeliuenc@s, molts 
imputs positius quant a les ganes de fer créixer el 
poble, de participar en la vida social i cultural. Des-

prés de mesos incerts, es respira cohesió i empen-
ta. Acompanyar-vos en aquest camí és el nostre 
compromís.

Regidoria d’Economia i Hisenda

OBRES DE REMODELACIÓ DEL PONT 

El pont del Carrer del Centre es troba inclòs en 
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 
catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), 
cosa que ha marcat algunes línies del projecte. La 
intervenció feta, resolta amb un acabat de ferro, 
ha buscat una solució arquitectònica que permeti 
veure l’evolució que ha tingut al llarg de la seva his-
tòria: el pont romànic original i l’ampliació realitzada 
amb formigó als anys 60 del segle passat.
Les obres han consistit a reforçar estructuralment 
el pont, ampliar l’amplada per permetre simul-
tàniament el doble pas de vehicles i de vianants 
i suprimir les barreres arquitectòniques. Les an-
tigues voreres es presentaven a un nivell més alt 
que la resta de l’entorn del carrer del Centre i de 
l’Avinguda Vall d’Hostoles perquè hi passaven 
instal·lacions d’aigua, telefonia, TV per cable, fibra 
òptica i gas. En el projecte, s’han tingut en compte 
les consideracions fetes per l’associació Fràter per 
aconseguir una mobilitat inclusiva. 
Les obres, que han tingut una durada de tres 
mesos, es van iniciar el 28 de febrer i van acabar per 
la Festa Major d’enguany. La inauguració va tenir 
lloc el dia de la celebració de la diada de Corpus, el 
19 de juny de 2022.

Imatge del pont remodelat del carrer del Centre
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UNITS PER SANT FELIU-ERC AM
 

Benvolgut@s,
Quines ganes de tornar a compartir una 
estona de reflexió del que estem perce-
bent com a grup! 
Analitzant els programes electorals de 
2019 dels tres grups que ens presen-
tàvem, tots expressàvem la voluntat de re-

duir tensions polítiques municipals. Doncs bé, us propo-
sem la lectura dels articles publicats a l’Hostolenc durant 
aquest Mandat Municipal. Val a dir que això és possible 
perquè des que UNITS està a l’Equip de Govern es per-
met publicar a TOTS els grups polítics un article d’opinió, 
quan no sempre havia estat així, perquè ens agrada la 
pluralitat i la diversitat d’opinions, pensant sempre amb 
el bé comú, perquè això ens enriqueix i ens fa millors 
a tots.
Llegint, doncs, aquests articles veiem que DEMÒCRATES 
en va escriure només un el desembre de 2019, amb un 
esperit positiu i expressant les ganes de continuar treba-
llant pel poble. Però no n’ha presentat cap més (almenys 
fins al desembre de 2021). Potser és que no tenen res 
a expressar. Actitud passiva?
En cap número ha faltat l’article de JUNTS: en el primer 
ja manifesten que no col·laborarien amb algun regidor 
en concret. I a partir d’aquest, la mateixa lletania en tots 
els següents: mala gestió, poca transparència, pèrdua 
de democràcia, que no es fan les inversions que ells vol-
drien... Alguna de les dades que proporcionen és “impre-
cisa” (per no fer ús d’altres adjectius). Actitud negativa?
I si fem una lectura dels articles d’UNITS, veurem que 
estan centrats a compartir el dia a dia de la tasca a 
l’Ajuntament, reflexionant sobre el que sí que s’ha acon-
seguit i sobre el que no (també fem autocrítica), fent re-
flexió de la situació actual. Actitud positiva.
En comptades ocasions UNITS ha fet esment de 
l’oposició. Havíem adquirit un ferm compromís d’enfortir 
lligams i treballar conjuntament, però el primer desencís 
va ser la negativa de l’anterior Equip de Govern de  fer 
qualsevol traspàs d’informació de les regidories, just co-
mençar el Mandat Municipal. Els regidors d’UNITS que 
varen entrar a l’Equip de Govern varen demanar diver-
ses reunions amb els regidors sortints per tal de ser in-
formats del punt on estaven tots els temes municipals, 
o almenys els més importants. Tot varen ser negatives.
Passats uns mesos la nova oposició comença a demanar 
de trobar-se amb els regidors. Evidentment, la descon-
nexió del dia a dia fa que perdin el fil de la realitat munici-
pal. Se’ls ha intentat reunir per tractar temes concrets (re-
cordem que ja han expressat per escrit que amb segons 
qui ja no es voldran ni reunir), però quan se’ls convoca, 
no sempre “els quadra l’agenda”. Fins i tot els 4 regidors 
a l’oposició han faltat al Ple del de 19 d’octubre passat; 
potser és que tenen altres prioritats abans que la gestió 
municipal? 
No cal que dediquem més temps a qui no té cap inten-

ció de sumar, malgrat que és el que diuen voler, i cen-
trem-nos. Estem començant el darrer any del mandat, 
i després de treballar constantment per aconseguir un 
poble en què tothom pugui viure i conviure, també és 
moment d’explicar els fruits de la feina feta fins ara. 
Una vegada passats els mesos més durs de la pandèmia, 
tornem a recuperar una certa normalitat. En el dia a dia, 
i segurament també hi acompanya la primavera, es per-
ceben les ganes que té la població de participar, ser acti-
va, col·laborar i emprendre. Durant aquests mesos s’han 
gestat noves associacions/col·lectius que engloben per-
sones que tenen diferent origen, tarannà i, fins i tot, dife-
rent color polític. Porten endavant projectes d’activitats 
familiars, culturals, mediambientals... fent gran el poble 
i a tots com a persones. Gràcies de tot cor per SUMAR.
Les inversions que s’estan projectant (alguna ja estarà 
acabada quan es publiqui aquest article) també prete-
nen sumar en el sentit que ens indiquen les associacions/
col·lectius que estan empenyent la societat civil del nos-
tre poble. Moltes neixen de les inquietuds que ens vàreu 
fer arribar vosaltres, veïns del poble, quan preparàvem la 
campanya electoral i durant tot aquest temps que ens 
heu acompanyat en la gestió municipal. Per citar les més 
importants: 
Pont del Centre: l’ampliació, a més d’optimitzar el trànsit 
rodat de vehicles, afavoreix la mobilitat sostenible.
Coberta de la pista: és el projecte més ambiciós del Man-
dat i una llarga reivindicació de la població, que compta 
amb una subvenció de 250.000 € ( a l’espera d’una sego-
na). Serà un espai útil en cas de pluja o a ple hivern, on es 
podran fer activitats esportives, lúdiques i culturals, 
i addicionalment, reduirà les despeses elèctriques.
Sales polivalents a Ca les Hermanes: donaran resposta 
a la necessitat d’espais on reunir-se als col·lectius o grups 
que tinguin projectes comunitaris.
Millora de l’eficiència en l’enllumenat públic i altres in-
versions d’estalvi energètic: en funció de l’atorgament 
de subvencions, la idea és acabar de canviar l’enllumenat 
per LED i posar plaques solars en altres equipaments 
municipals per estalviar despeses al Consistori. 
Parc d’herbes remeieres i parc de compostatge: són 
dues inversions que ens fan una especial il·lusió: la prime-
ra perquè  és un reconeixement a una persona molt es-
pecial i la segona perquè és fruit de les inquietuds d’una 
part important de la població, que a més de millorar la 
gestió dels residus, ajudarà a enriquir el sòl.
Polígon Industrial de Llongafollia: tot i no ser una inver-
sió directa, sí que hi ha hagut molta feina política i tècni-
ca al darrere per fer-lo possible. És una necessitat que te-
nim i que afavorirà inversions empresarials, oportunitats 
de feina i el desenvolupament del municipi.
UNITS agraïm a tothom l’acompanyament que ens feu 
i que compartiu inquietuds, encara que siguin crítiques. 
No podrem millorar si no sabem en què ens equivo-
quem. 
Per acabar, us desitgem un bon estiu i que gaudiu del 
meravellós entorn que tenim!

Seguim creixent! -     #aire nou poble viu

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

cions pendents (algunes que ja ni es rebran), 
previsions sense consulta prèvia.

En definitiva, no es té en compte el principi de 
prudència financera.

- L’any passat ja es va fer un crèdit de 327.000 € 
i, aquest any, se’n fa un altre de 639.000 € a més 
de la pòlissa, que ha passat de 120.000 € que ja 
teníem anteriorment als 200.000 € actuals.

- Moltes de les obres i despeses que ara es finan-
cen a crèdit, sempre s’havien pagat amb el pres-
supost ordinari.

- S’han deixat de pagar 40.000 € al Consell Co-
marcal, el qual ha hagut de fer un ajornament 
de pagaments per tal de poder fer front a 
aquesta despesa. Sempre s’havien pagat en el 
termini que tocava.

- Hem passat d’un endeutament del 25% al 2020 
al 70% que arribarem amb la concessió d’aquest 
últim crèdit.

Tot i que hi ha actuacions que poden ser neces-
sàries, no hi ha cap actuació tan vital com per no pe-
riodificar-ho en més anys i no deixar l’ajuntament 
en una situació econòmica de risc. S’ha de preveu-
re que pot haver-hi alguna emergència que s’hagi 
d’atendre mentrestant.

Som un poble petit i amb pocs recursos econò-
mics. Per això cal saber-los gestionar adequada-
ment i d’una forma intel·ligent. L’equip de govern 
ha llençat molts diners en minúcies, en actuacions 
efímeres no perdurables. Això és malbaratar els 
diners de tots.

Proposem :

Una previsió més acurada en l’import i en el temps 
per tal que totes les actuacions es puguin dur real-
ment a terme sense hipotecar l’ajuntament del fu-
tur.

La política municipal requereix de coherència i res-
ponsabilitat. L’endeutament de gairebé 1.000.000 € no 
pot servir per compensar tres anys de mala previ-
sió municipal. Falta rigor, falta previsió i si seguim 
aquest camí, faltaran recursos.

PD: Tota aquesta informació la podeu comprovar 
amb les actes dels plens que es transcriuen en 
aquest Hostolenc.

JUNTS PER ST. FELIU DE PALLEROLS

MÉS RIGOR I MÉS PREVISIÓ PER SANT 
FELIU

Benvolguts, benvolgudes,

Una vegada més volem fer-vos partícips de la nos-
tra tasca com a regidors de Junts a l’oposició 
a l’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols. Com a 
grup us fem arribar les nostres aportacions de ma-
nera regular, sempre des d’una mentalitat cons-
tructiva i amb l’objectiu de millorar el nostre muni-
cipi i el benestar de les persones.

És en aquest sentit que, tenint en compte les ac-
tuacions que ha previst l’actual equip de govern, 
volem manifestar la nostra disconformitat amb les 
decisions preses, atès que considerem que el mu-
nicipi i la nostra gent poden veure’s seriosament 
perjudicats.

Es compleixen tres anys de mandat i no s’ha fet 
pràcticament res del que l’equip de govern es va 
comprometre en el programa electoral, sobretot 
pel que fa a inversions. En conseqüència s’ ha optat 
per tensar l’estructura municipal per encabir tota la 
feina de mandat en aquest últim any, abans de les 
eleccions. Per poder-ho dur a terme, l’equip de go-
vern, ha escollit la via de l’augment desmesurat de 
l’endeutament posant en risc l’estabilitat econòmi-
ca de l’ajuntament.

En el ple celebrat el dia 17 de maig es van apro-
var els pressupostos per aquest 2022 (Aprovar-ho 
al mes de maig quan s’hauria de fer el gener ja és 
una prova de la manca de planificació que tenen). 
Es van aprovar amb 5 vots a favor, 4 vots en con-
tra i amb un informe desfavorable per part de la 
secretaria-interventora, cosa que no havia passat 
mai en aquest municipi.

Us exposem els motius i la gravetat del cas:

- Segons informe de DISCONFORMITAT de 
la secretaria-interventora, (que és públic i es 
pot consultar), s’ha fet una previsió d’ingressos 
molt a l’alça, sense fonamentació, es preveuen 
ingressos que no han estat redactats, subven-

Grups municipals
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L’ENCESA DE LLUMS DONA 
SORTIDA A LES ACTIVITATS 
NADALENQUES

Divendres 3 de desembre. Aquest any, l’encesa de 
llums va ser màgica amb l’actuació del Mag Nani 
al Firal i es va fer extensiva a diferents carrers del 
poble. Tot semblava indicar que tindríem unes fes-
tes nadalenques normalitzades, després de la pan-
dèmia, però amb la irrupció d’una nova onada de 
la Covid-19, algunes activitats programades es van 
haver d’anul·lar: la Quina de Nadal organitzada per 
la U.E. Hostoles, la representació de “Els Pastorets 
del ferrer Magí” a càrrec d’Insistim Grup de Teatre 
i la cantada de nadales del Cor de Cambra feme-
ní Fructus Temporis programada per inaugurar 
el Camí de Pessebres. L’escola Rocalba va haver 
de suspendre el tradicional festival de Nadal que 
aquest any es volia obrir a la població i fer-lo al Firal. 
I els contes musicats i el taller de fanalets organit-
zats per la Biblioteca Josep Ma de Garganta també.

Llums de Nadal a la plaça El Firal

PRESENTACIÓ DEL 
DOCUMENTAL CISQUET I EL SEU 
GERMÀ

El documental, produït per l’Amical d’Antics Gue-
rrillers de Catalunya i el Patronat d’Estudis Històrics 
d’Olot i Comarca (PEHOC) i amb la col·laboració de 
l’ajuntament d’Olot, tracta sobre el maqui (guerri-
ller) Francesc Serrat Pujolar Cisquet i el seu ger-
mà Miquel, fills de l’últim alcalde republicà d’Olot, 
Joan Serrat Masó, que el febrer de 1939 hagueren 
d’exiliar-se a França. El documental ha permès po-
sar imatges i ampliar la informació de la tercera 
reedició del llibre “Cisquet un maqui olotí” grà-
cies a l’aportació d’informació i fotografies del seu 
germà Miquel, que lamentablement no va poder 
veure l’estrena del documental, ja que va morir 

Activitats i notícies

a França el passat juny del 2021 a l’edat de 95 anys.
Cisquet i el seu germà se centra en la vida de Cis-
quet, que a l’exili a França,  va participar en la lluita 
contra els nazis i en accions a l’Ariège, destacant la 
seva participació en l’alliberació de Foix i la invasió 
de la Vall d’Aran l’octubre del 1944 acompanyat 
del seu germà Miquel. Com a dirigent comunista 
formà part de les Joventuts Socialistes Unificades 
(JSU). 
La història de Cisquet té connexió amb el nostre 
municipi quan el desembre de 1944 entra a Cata-
lunya per l’Alta Garrotxa, com a cap d’un petit grup 
de maquis, juntament amb un altre escamot co-
mandat pel lleidatà Antonio Figueras Cortacans, 
guiats pels germans Montané i Josep Boada Soler, 
fill de les Planes d’Hostoles. 
S’instal·len al puig Sant Joan de Sant Iscle de Coll-
tort, on construeixen una barraca. El 31 de desem-
bre de 1944 tres maquis del grup van patir una em-
boscada de la Guardia Civil quan anaven a buscar 
un cabrit que havien encarregat al mas Puigvert. 
Un d’ells, el maqui anomenat Palau, va resultar 
mort i l’enterraren anònimament al cementiri de 
Sant Iscle de Colltort; un altre dels tres maquis que 
pogueren fugir, Antonio Figueras Cortacans, fou fe-
rit en una cama i auxiliat i amagat durant un any 
i mig al mas la Sala de Santa Bàrbara de Pruneres 
a Oix.
Aquest succés provocà que el grup d’en Cisquet, 
format per ell i quatre companys, marxés cap 
a Osona i acabés a les muntanyes prop de 
Reus a finals de febrer. El mes de juny del 1946,  
ell i altres companys i companyes són detinguts a 
Barcelona. L’1 de febrer s’inicia la farsa del Consell de 
Guerra, Sumaríssim, on resultà condemnat a mort.
Cisquet morí afusellat el 25 de febrer de 1946 al 
Camp de la Bota a Barcelona les 6 del matí a l’edat 
de 26 anys amb els companys Joan Arévolo Gallar-
do, de 27 anys i Manuel Donaire Moreno i Joan Her-
nandez Lizán, ambdós de 35 anys.
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presidir l’altar, els avis i àvies de la residència la Salut 
van aportar un pessebre ben particular omplint un 
bosc de xais. Moltes tardes de desembre i gener, la 
Lola, la Nuri i l’Anna van fer tallers d’ocells i àngels  
per a mainada i gent gran, que van tenir molta ac-
ceptació. Aquell any, la cloenda va ser ben partici-
pativa amb un berenar i un foc renovador a fora la 
capella del Roser cremant els desitjos que s’havien 
anat escrivint als ocells dels tallers. 
Aquell foc renovador i la maleïda pandèmia, amb 
les restriccions que no detallarem, van ser el motor 
d’un nou concepte pessebrístic ideat per una co-
missió formada per la Nuri, l’Anna, la Lola, l’Ivan i la 
Laura. Treure els pessebres a l’exterior i fer participar 
gent que mai hauria aportat les seves creacions ar-
tístiques va ser tot un encert, aplaudit per tothom. 
I així va començar la primera edició del CAMÍ DE 
PESSEBRES. El Nadal del 2020, es van poder veure 
22 instal·lacions diferents en aparadors i llocs em-
blemàtics del poble seguint un recorregut a l’aire 
lliure. De fet, aquell Nadal va ser l’única activitat 
permesa davant les restriccions sanitàries imposa-
des. En acabar l’exposició per la Candelera, la valo-
ració -tant de la comissió organitzadora com dels 
participants- va ser molt positiva i la bona acollida 
per part de la gent del poble ens va fer continuar 
amb la proposta. Així, el Nadal del 2021 hem dut a 
terme la segona edició del Camí de Pessebres, am-
pliant la participació fins a 28 instal·lacions, situant 
el centre d’informació a la Capella del Roser i aco-
tant la durada del 18 de desembre al 9 de gener. 
Com dèiem al titular, el CAMÍ DE PESSEBRES va 
fent camí, i ja estem preparant la tercera edició 
amb molta il·lusió. Des de la comissió pensem que 
aquesta és una activitat que fa poble, que propicia 
el treball col·laboratiu i que no hem de deixar per-
dre. 
Ens veiem el Nadal del 2022

REMENCES. LA LLUITA PER LA 
LLIBERTAT

El dissabte 11 de desembre es va inaugurar 
l’exposició itinerant  “Remences, la lluita per la lli-
bertat” al local de l’Estació, comissariada per Rosa 
Lluch i produïda per l’Ajuntament de la Vall d’en 
Bas i el Campus de Patrimoni Cultural i Natural de 
la Universitat de Girona. Hi han col·laborat, també, 
els ajuntaments de Sant Feliu, les Planes i Amer. 
L’exposició explica com vivia la pagesia de l’època, 
la causa que defensava i uns fets històrics que han 
influït en la configuració de la Catalunya actual. 
Parla de Francesc de Verntallat, de Pere Joan Sala, 
de les revoltes, però també de la interpretació que 
se’n fa des de l’actualitat.
La inauguració va anar a càrrec de la mateixa Rosa 
Lluch, llicenciada en Història Medieval i Paleografia 
i professora de la Universitat de Barcelona, doctora 
amb una tesi titulada Els remences de l’Almoina 
del Pa de la Seu de Girona (segles XIV i XV). 
*Trobareu més informació sobre el tema a l’apartat 
Dossier d’aquesta revista- 

Rosa Lluch en l’acte de presentació de l’exposició

EL CAMÍ DE PESSEBRES VA FENT 
CAMÍ

La Mostra de Pessebres a la capella del Roser era 
una tradició ben arrelada al nostre poble. Cada Na-
dal, des de la Fira de Santa Llúcia fins a la Cande-
lera, s’hi exposaven els magnífics pessebres d’en 
Lluís Roura, en Joan Pujolràs, l’Albert Marès i en Nil 
Port així com els diorames d’en Joaquim Serra 
i dels pessebristes de Mataró. Més endavant també 
vam veure com l’Aleix Arnau i l’Ivan Rius prenien el 
relleu palesant que la tradició pessebrística tenia 
continuadors.
L’any 2019 la Mostra va experimentar una certa re-
novació: la Lola va exposar-hi un tapís teixit que va 

Activitats i notícies

Organitza: 

Itinerari pel poble
Del 18 de desembre al 9 de gener

Inauguració dissabte 18 a les 6 de la tarda davant la Capella del Roser 
amb l’acompanyament del Cor de Cambra femení FRUCTUS 

TEMPORIS d’Olot que cantarà un repertori de nadales. En acabar, hi 
haurà xocolatada al Firal organitzada per l’AMPA de l’Escola Rocalba.
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FIRA DE SANTA LLÚCIA 2021

La tradicional fira de bestiar i maquinària agrícola, 
mercat d’artesania i productes de proximitat es va 
poder celebrar amb normalitat després que l’any 
passat quedés suspesa per motius sanitaris.
 Aquest any, la fira va comptar amb 30 corrals de 
bestiar de totes les espècies ramaderes de la co-
marca de la Garrotxa i de les veïnes Selva, Osona 
i Ripollès. A l’apartat de maquinària, es van exposar 
més de 20 models entre tractors i maquinària agrí-
cola. 
El mercat de productes artesanals i de proximitat 
del Firal va comptar amb un bon nombre de parti-
cipants igualant la concurrència d’altres anys. 
L’acte d’inauguració de la fira va comptar amb la 
presència d’Anna Barnadas i López, secretària de 
Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya. 
La novetat d’aquesta edició va ser l’escudella barre-
jada de pagès amb donatiu per a la Marató de tv3 
i la col·laboració dels establiments de restauració 
del poble, substituint el tradicional tast gastronò-
mic. Les vaques van repartir sort amb el II On caga 
la vaca? Organitzat per la  Comissió de Festa Major 
de Sant Feliu i la visita guiada al Molí de la Conque-
ta va despertar gran l’interès. 
Durant tot el dia es van poder visitar les diferents 
instal·lacions del Camí de Pessebres i la Capella 
del Roser es va omplir de visitants que també van 
col·laborar per la Marató de TV3* amb la compra 
d’ocells de llana i figures de pessebre.

Vista parcial de l’exposició de maquinària i bestiar

La fira va ser un èxit de públic i una gran satisfacció 
per part dels ramaders i participants que van po-
der tornar a la normalitat després de l’aturada de 
l’any anterior. 

* El donatiu fet per Sant Feliu de Pallerols a la 
Marató de TV3 d’aquest 2021, dedicada a la Salut 
Mental,  ha estat de 1.765.27 €

LA SERRA DE FINESTRES

Dia 2 de gener. Les festes de Nadal toquen a la seva 
fi, i què millor que una bona excursió per a refer cos 
i ànima l’endemà de Cap d’Any. 8:30 del matí da-
vant la biblioteca: aquest cop no sortim a peu del 
Firal com altres vegades, sinó que agafem el cotxe 
uns minuts. La cita és a Sant Aniol de Finestres, per 
fer una de les rutes circulars més boniques de la 
Baixa Garrotxa.
Som una cinquantena llarga de persones de totes 
les edats i de pobles diferents. D’Anglès a Olot. De 
Vilanova i la Geltrú a Barcelona. A les 9 del matí co-
mencem a caminar des de davant de la Masia Can 
Tura. Agafem cap a la carretera de Mieres i, passat 
el pont, de seguida ens endinsem al bosc d’alzina, 
pel camí de Santa Maria de Finestres. El sender és 
net però costerut, i la pujada demana un bon es-
forç. Però la bellesa i singularitat del petit santuari 
bé s’ho valen. Està tan ben integrat en aquest pa-
ratge de bosc i roca, que quan el busques amb la 
mirada des de la Costa de la Salut, sembla ben bé 
que sigui una part més de la cinglera.

Participants de la sortida en un moment de la ruta

Un cop esmorzats ens dirigim cap al Forat de 
l’Ovella, on gaudim de vistes a la Lleixa del Favar per 
un costat, deixant una abrupta i humida fageda a 
la nostra esquena. En cas de seguir-la, baixaríem a 
Mieres; però nosaltres anem cap al Puig Sa Llança, 
vèrtex geodèsic i el punt més alt de l’excursió. La 
pujada té rampes dures; així i tot, un cop a dalt les 
vistes sobre Santa Pau obren un escenari magnífic 
des de Bastiments al Montgrí. Avui hi ha núvols, i al-
gunes zones només les podem endevinar. Així que 
tocarà tornar a venir un altre dia!
Seguidament, baixem un collet i tornem a pujar 
uns metres fins al Faig Rodó. És el darrer pic del dia, 
i ens regala la presència de dos faigs imponents.
Comencem una llarga baixada per la Rovira, on 
trobem una alzina monumental que ens fa treure 
càmeres i mòbils. La baixada acaba en un encreua-
ment de camins, prop de La Plana de les Medes. 
Seguim el camí en sentit Les Encies i ens desviem 
per baixar a la Font des Socals. La baixada és pro-
nunciada i acabem creuant la riera a la magnífica 
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Cova de Trabucaires. És un d’aquells indrets que 
conviden al silenci o a preguntar al nostre eco si 
ens vol respondre o si quedarà ofegat. Una petita 
rampa més, i agafem una plàcida carretera de ca-
rro que ens duu de tornada a Sant Aniol, entre ma-
sies velles i noves.
Una excursió circular. Un matí de diumenge rodó. 
Gràcies a tots i a totes per venir i fins a la propera!

Joaquim Pous

CAVALLETS DE SANT 
FELIU DE PALLEROLS 
EXPERIÈNCIA VISCUDA PER UN 
SANTFELIUENC A LES FESTES
DECENNALS DE VALLS 2021+1

Soc en Josep Boada Oliva nascut a Sant Feliu de 
Pallerols al carrer Sant Sebastià, conegut com en 
Bufies pel nom de la casa, fill de l’Esteve Boada i de 
la Primitiva Oliva.
A 15 anys vaig marxar del poble i ara visc a Valls, però 
les meves arrels estaran sempre lligades a un dels 
racons més bonics de la Garrotxa, on els records de 
la meva infància desperten emocions i sentiments, 
que vaig tornar a viure amb motiu de la visita el dia 
29 de gener dels Cavallets Gegants i Mulassa de Sant 
Feliu, apadrinant- junt amb el Ball de Turcs i Cava-
llets de Tarragona- el Ball recuperat dels Cavallets de 
Valls, gràcies al projecte de la Fundació Anelles de la 
Flama molt esperat pels vallencs a les seves Festes 
de la Mare de Déu de la Candela. Unes festes que se 
celebren cada deu anys i foren posposades el febrer 
de l’any passat a causa de la pandèmia.
La història explica que l’any 1834 una epidèmia as-
solava la ciutat, els ciutadans varen treure la imatge 
de la Mare de Déu i gràcies a les seves pregàries, 
obtingueren la guarició d’aquella pesta. Des de lla-
vors, de generació en generació han volgut hono-
rar la Verge de la Candela.
Aquest any 2021 durant deu dies els més de 500 
actes han il·luminat la Capital de l’Alt Camp. Els es-
pectacles de música i llum omplien els carres i pla-
ces, essent l’epicentre de la represa a la normalitat 
a tot Catalunya.
Tornant a la trobada dels Cavallets,  el Passeig de 
l’Estació acollia una Cercavila encapçalada pel grup 
garrotxí que dansava amb la música de la Cobla La 
Principal de Reus. El retrobament amb molts amics 
del poble va ser especial. En arribar a la plaça, plena 
de gom a gom,  començava l’actuació dels 6 balls 
que els Cavallets de Sant Feliu tenen en el seu re-
pertori, despertant l’admiració dels assistents que 
mai havien vist unes danses de tant nivell.

Els meus pensaments eren com una pel·lícula de 
l’any 1967 quan per la Festa Major ballava per pri-
mera vegada els Cavallets a la plaça del meu poble. 
Als 68 anys tornava a viure un fet que sempre he 
guardat com un dels millors records d’un santfe-
liuenc que s’estima la seva terra.

Cercavila a Valls a les Decennals 2021+1. Foto: Josep Boada 

Per acabar, no vull deixar passar aquesta ocasió 
per adreçar-me a l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Pallerols que sempre ha estat al costat de la Cultu-
ra Popular Catalana per protegir i donar suport al 
Ball dels Cavallets Gegants i Mulassa, protagonistes 
any rere any de la Festa Major, danses que són un 
tresor per la nostra Cultura, aconseguint el reconei-
xement de la Generalitat de Catalunya com a Festa 
Tradicional d’Interès Nacional.

Josep Boada Oliva

SOLIDARITAT AMB EL POBLE 
UCRAÏNÈS

El dijous 3 de març es va fer una concentració en 
defensa de la Pau i en solidaritat amb el poble 
ucraïnès a la Plaça El Firal, amb la col·laboració 
d’entitats del poble i l’actuació de Músics per la Lli-
bertat de Sant Feliu. Al llarg de tota la setmana es 
va fer una recollida de material per enviar a Ucraïna 
a través de Càritas Olot. La participació generosa 
de la gent de poble va fer que es recollís molta roba 
i altres articles de necessitat bàsica. Paral·lelament, 
per part de l’associació Niant es van fer tallers per 
recaptar diners destinats a SOS UKraine de l’ONG 
polonesa PAH. 

Activitats i notícies
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EL SISMÒGRAF ARRIBA A SANT 
FELIU

El SISMÒGRAF, EL FESTIVAL QUE DETECTA EL 
MOVIMENT va arribar Sant Feliu en forma d’ona 
expansiva l’endemà de Sant Jordi. La programació 
d’aquest any va dur d’espectacle de dansa HAY+ 
SUCEDE de la companyia d’Ariel Uziga, presentant 
una intervenció poètica del cos en un espai urbà. 
Dos cossos s’intueixen, lluiten i s’esquiven fins a 
complementar-se al final de la dansa. Tot acom-
panyat de les notes d’un violoncel i d’un públic que 
va participar sense prejudicis. 

Un moment de l’espectacle amb la col·laboració del públic as-
sistent

DE MATINADA. EL DOCUMENTAL 
SOBRE L’OPERACIÓ D’ESTAT 
CONTRA ELS CDR’S

El dia 29 d’abril es va projectar a Ca les Hermanes 
el documental De Matinada, que explica la situació 
de 13 persones detingudes el 23 de setembre del 
2019 i acusades de terrorisme sense cap prova, a 
partir de l’atestat de la Guardia civil.

No és la primera vegada que aquests atestats són 
plens de falsedats i d’invencions. 
Acabada la projecció Txevi Buigues- encausat- Eva 
Pous- advocada d’Alerta Solidària- i Ester Amiel- 
membre del Grup de Suport dels encausats- ens 
varen explicar com van anar els fets i quina és la 
seva situació actual. 
En finalitzar l’acte, es varen recollir diners per la 
caixa de solidaritat amb la venda de samarretes 
i altres objectes per ajudar a les despeses genera-
des per la situació judicial en què es troben els en-
causats. 

PEL DRET A MIGRAR I UNA 
ACOLLIDA DIGNA A SANT FELIU 
DE PALLEROLS 

La setmana del 2 al 7 de maig la plataforma Stop 
Mare Mortum (https://stopmaremortum.org/) va 
organitzar un seguit d’activitats a l’Escola Rocalba 
per conscienciar sobre la situació que viuen les per-
sones desplaçades que intenten arribar a Europa 
a través del mar Mediterrani. Les activitats anaven 
acompanyades de l’exposició ROSTRES DE LA ME-
DITERRÀNIA que és una iniciativa artística i partici-
pativa que pretén crear una obra per a cada perso-
na refugiada, exiliada, desarrelada i immigrada que 
ha perdut la vida intentant creuar les fronteres del 
Mediterrani des de l’any 2000. 
Els dibuixos fets per tot l’alumnat de l’escola es van 
poder veure el dissabte dia 7 a Ca les Hermanes on 
Xavier Vinuesa, director SPE Mas Coll de Dalt per 
a joves migrats sols, va exposar la situació que es 
viu a la Mediterrània i la necessitat de treballar per 
aconseguir vies legals i segures d’accés a territori 
europeu evitant més morts en el camí. 
El més colpidor van ser les experiències de vida ex-
plicades per joves migrats que es troben acollits a 
Sant Iscle. La cloenda, a càrrec del grup musical se-
negalès DJILANDIANG, va omplir l’ambient de mú-
sica tradicional africana que va fer ballar tothom.  

Actuació del grup senegalès DJILANDIANG
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EVERESTING A LA SALUT 
21/05/2022

Un Everesting és un d’aquests reptes que semblen 
absurds. Però està clar que sempre hi ha algú que 
hi troba una bona motivació.
Consisteix a pujar l’alçada de l’Everest (8.848 m) en 
menys de 24 hores. A peu o en bici. I com que no 
tenim cap muntanya que faci aquests 8.848 m, se 
n’escull una qualsevol i es va pujant i baixant, pu-
jant i baixant (com aquell que és boig) fins que la 
suma de totes les pujades suma 8.848 m. En el cas 
de la Salut, això representa 16,5 pujades i baixades, 
i uns 90 km. 
Aquesta vegada, s’hi va afegir un segon repte i era 
que la suma de totes les pujades de tots els que 
s’hi afegissin, arribés a 100.000 metres positius (100 
km!) La veritat és que semblava una bestiesa, però 
com que el número era rodó, així es va proposar.
S’hi va afegir molta gent! Veïns i veïnes del poble, 
altres d’Olot, de Sant Feliu de Guíxols, de Bescanó, 
de Molins de Rei, de Caldes de Malavella… En total, 
van ser 65 participants (bé, entre aquests també 
s’hi han comptat 4 gossos). 
Entre tots vam fer 176 pujades (i baixades), la gran 
majoria a peu, algunes en bici. Es va arribar a la xifra 
de 96.800 metres positius. Molt a prop d’allò que 
semblava inabastable. 

Van completar l’objectiu el santfeliuenc Jordi Vidal, 
i dos companys seus: en Sergi Bañeras i en Cesc 
Martin que van estar pujant i baixant sense parar 
des de les 4 del matí (sí, negra  nit però frescos), fins 
a les 10 del vespre. I durant tot el dia va anar venint 
gent que els acompanyava en alguna pujada o que 
simplement donaven suport des de la base. 
Va ser un dia mogut, llarg, molt calorós, amb bon 
ambient i que ben segur que es tornarà a repetir!

Eva Rubirola 

TALLERS I ALTRES ACTIVITATS 
DE PRIMAVERA

La primavera sempre convida a gaudir de la natura 
i els fruits que ens regala. Entre abril i maig s’han 
dut a terme tallers i xerrades lligades amb les plan-
tes i el medi natural.  
Les olors, els olis essencials que s’extreuen de les 
plantes i les flors com si es tractés d’un tresor, va 
ser el tema del taller d’aromateràpia OLOREM? 
INICIA’T AL MÓN DELS OLIS ESSENCIALS a càrrec 
de Sara Rivaud del Mima’t que es va fer en tancar 
el mes d’abril.  Vam descobrir les propietats que 
tenen els olis essencials tant en l’àmbit físic com 
en l’emocional. Els assistents van poder preparar 
un roll-on per alleugerir els dolors, els refredats 
i l’estrès.

Assistents al taller el dia 30 d’abril a Ca les Hermanes

Les plantes medicinals ens proporcionen remeis 
ancestrals que s’han anat passant de generació en 
generació que cal preservar i difondre. Tallers com 
el que van organitzar Grup de Dones de SF per fer 
XAMPANYET DE SAÜC contribueixen a mante-
nir viva aquesta tradició. Seguint els consells de la 
Ma Àngels Artigas i la Julia Rubio per l’elaboració 
del xampanyet, els assistents al taller també van 
aprendre les propietats tant medicinals com mà-
giques d’aquest arbust històric, molt admirat en el 
món rural.  I és que la tradició catalana diu que “Qui 
té un saüc al jardí té el metge a casa”.

Fent xampanyet de saüc el dissabte 28 de maig als Arbres d’en 
Casals. Foto: Jaume Tous

Activitats i notícies
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Se’n pot disposar les tardes i vespres. 
Entre tot el grup motor, es va consensuar una nor-
mativa d’ús que es troba penjada a l’aplicació i que 
també està penjada en el mateix espai, per tal que 
qualsevol persona jove la pugui conèixer i respectar. 
L’objectiu és que 
sigui un espai 
agradable, de tro-
bada i un espai 
on generar noves 
dinàmiques entre 
les persones joves 
del poble, alhora també un lloc on poder compartir 
amb joves d’altres edats i interessos, perquè entre 
tots fem poble. 
Qualsevol persona que vulgui implicar-se en 
aquest espai jove, pot fer-ho posant-se en contacte 
amb el grup motor, proposant idees, millores i ini-
ciatives. De cara a l’estiu, hi ha previst, amb el grup 
de brigades joves del municipi, adequar alguna 
part més de l’espai, per anar-lo fent més viu, acolli-
dor i engrescador. 

El grup impulsor 
de joves s’ha reunit 
periòdicament des 
de la tardor pas-
sada fins aquesta 
primavera per tal 
de definir, crear i 
dissenyar el funcio-
nament i la norma-
tiva d’aquest espai 

autogestionat per tal que esdevingui un projecte 
engrescador, un projecte de poble i un espai cohe-
sionador i de vincle per als joves de diverses edats, 
col·lectius i procedències. En definitiva, un espai 
que pretén ser el punt de trobada de les persones 
joves de Sant Feliu de Pallerols de 15 a 29 anys i un 
eix vertebrador d’iniciatives, propostes i dinàmi-
ques creades pels mateixos joves de Sant Feliu.
Animem a tothom que tingui idees i que en vulgui 
fer ús, que vingui i que el gaudeixi. 

Per altra banda, el passat dissabte 7 de maig, 104 
joves de la Garrotxa van gaudir d’un dia al parc d’oci 
PortAventura de Tarragona. Amb aquesta sortida 
es va reprendre l’Estaciona’t 2022, la primera des-
prés de dos anys d’aturada per la pandèmia.
El programa Estaciona’t, un dels més consolidats 
que organitza i gestiona l’Àrea d’Educació i Joven-
tut del Consell Comarcal de la Garrotxa conjunta-
ment amb els Ajuntaments de Castellfollit de la 
Roca, la Vall de Bianya, Sant Joan les Fonts, Olot, 
Sant Feliu de Pallerols, les Planes d’Hostoles, Sant 
Jaume de Llierca, Tortellà, Riudaura, les Preses, 
Santa Pau, Maià de Montcal, la Vall d’en Bas, Besalú 
i Mieres, té com a objectiu oferir als joves de la 

En acabar el mes de maig, es va fer una interessant 
xerrada sobre AGRICULTURA REGENERATIVA a 
Ca les Hermanes organitzada per l’Ajuntament i el 
grup promotor femcompostSFP. En aquesta oca-
sió vam poder escoltar les explicacions entusiastes 
de Ricard Villanueva Barceló, membre de la Coo-
perativa Mas la Sala de Sant Pau de Segúries en 
la qual s’ha apostat per un model regeneratiu i de 
producció alimentària circular combinant el conei-
xement ancestral i el científic del segle XXI. Prope-
rament, s’organitzarà una anada a aquesta coope-
rativa agrària de més de 60 hectàrees per veure de 
primera mà aquest projecte productiu que pretén 
donar resposta a les necessitats actuals, tot respec-
tant l’ecosistema natural. 

Ricard Villanueva Barceló en un moment de la xerrada. Foto: 
Jaume Tous 

Els joves fem poble!

De mica en mica la vida comunitària va tornant, i 
les persones joves des de fa mesos que hem estat 
treballant per generar un espai de trobada, un es-
pai on poder compartir inquietuds, il·lusions i mo-
ments conjuntament. 

Des del mes d’octubre del 2021 
es va constituir un grup motor 
de joves de diverses edats del 
poble per tal de dissenyar com 
voldríem que fos aquest espai, 
què ens agradaria trobar-hi i què 
n’esperàvem per tal que tothom 
s’hi pogués sentir còmode. 
Després d’unes quantes troba-
des, acompanyats de la Tècnica 

de joventut del poble i de Resilience Earth, el dia 18 
de desembre vam dur a terme la inauguració. 
A partir de llavors, qualsevol jove que en vulgui fer 
ús a partir de quinze anys, pot fer-ho a través de 
l’App Reserva Play, on cal que es registri i faci la 
reserva d’hores pel dia i hora que vulgui fer-ne ús. 
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comarca la possibilitat de gaudir d’activitats i sor-
tides de forma conjunta i, a més de passar-ho bé, 
aprendre valors amb el grup d’iguals.
La pausa obligada es va aprofitar per revisar el 
projecte i una de les novetats d’aquesta edició és 
l’obertura de la participació a partir dels 12 anys, 
una mesura que ha estat molt ben rebuda pels jo-
ves d’aquesta edat.
La sortida a Port Aventura ha estat tot un èxit, amb 
una dotzena de joves de Sant Feliu de Pallerols i un 
total d’un centenar de joves garrotxins i garrotxines 

que han demostrat tenir moltes ganes de tornar a 
gaudir d’aquestes jornades. 
La nova cita de l’Estaciona’t d’aquest 2022 és 
aquest 18 de juny per realitzar la sortida al Parc 
Aquàtic d’Illa Fantasia. 

 

Marta Vila
Tècnica del Servei de Projectes de Joventut 
Consell Comarcal de la Garrotxa

Activitats i notícies

FESTA MAJOR 2022

Després de dos anys, per fi s’ha pogut gaudir d’una 
festa major amb condicions normals. Amb els joves 
de la Comissió de Festes s’ha treballat per tenir una 
programació de qualitat. El pregó institucional, 
acompanyat de l’actuació del Combo de l’escola de 
música de Sant Feliu i d’Amer, va marcar l’inici de 
la festa i la campana Feliua va fer sentir el seu repic 
després de molt de temps. Els Cavallets, Gegants 
i Mulassa -protagonistes principals- fent gala de la 
seva restauració, van estrenar el Pont del Centre 
amb una ballada simbòlica durant la concorregu-

da cercavila del dissabte. Els balls a la Plaça i al Firal van 
completar la seva esperada participació en la festa. 

Les tres nits de ball van comptar amb una gran 
participació de públic, demostrant que el jovent, 
i els no tan joves també, tenien ganes de marxa. 
Les paradetes i atraccions tan esperades pels més 
petits, les ballades de sardanes, el sopar popular, la 
paltrucada i els focs artificials del dilluns van com-
pletar una esperada FESTA MAJOR que va venir 
acompanyada d’un temps esplèndid.
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Biblioteca

Hem estat actives durant aquest primer trimestre 
de l’any 2022, vegeu: 
- LES VISITES

Els alumnes dels diferents cursos de l’Escola Rocal-
ba venen a la biblioteca a passar una bona estona, 
descobrint, coneixent i llegint llibres. És una altra 

forma de  despertar 
l’interès i l’estima per la 
lectura. 
Als més menuts de 
l’escola, de P3 a 1r de 
primària, els espera UN 
CONTE explicat per des-
pertar la curiositat, la 
imaginació, la fantasia i entrenar l’atenció. Després 
cerquen els llibres que més els agraden per mirar-
los i llegir-los individualment o en grup, al seu aire.  

UNA ACTIVITAT REALMENT INTERESSANT: CONÈI-
XER PER DINS LA BIBLIOTECA I PROMOURE 
L’INTERÈS PELS LLIBRES I EL SEU CONTINGUT 
I  LA LECTURA.

- APARADOR DE LLIBRES

“LES HISTÒRIES SÓN ALES QUE ENS AJUDEN A REMUNTAR EL VOL 
CADA DIA”
    Missatge dirigit a tots els nens i nenes del món amb motiu del Dia Inter-
nacional del Llibre Infantil i Juvenil – 2 d’abril- 

11 de febrer.  CELEBRACIÓ DEL  DIA INTERNACIO-
NAL DE LES DONES I LES NENES EN LA CIÈNCIA. 
A  la biblioteca vàrem instal·lar un aparador amb 
una selecció de llibres: DONES I CIÈNCIA. HIS-
TÒRIES DE DONES CIENTÍFIQUES DE TOTS ELS 
TEMPS!
“A les nenes rebels del món: Somieu en gran. Aspi-
reu a més. Lluiteu en fermesa. I, en cas de dubte, 
recordeu: Vosaltres teniu raó”. 
Contes de bona nit per a nenes rebels, Elena Favilli 
i Francesca Cavallo. 
”voldríem que nenes de totes les edats veiessin 
que per ser una dona fantàstica no cal anar gaire 
lluny, perquè aquí tenim dones increïbles a cada 
cantonada i durant tots els mesos de l’any... Nin-
gú ens pot parar, ni aquí ni a cap continent de la 
terra”.  
SALPEM! Dones úniques, Montse Barderi. 

Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil
– 2 d’abril – 

- PRESENTACIÓ DE LLIBRES 

LA GARROTXA D’ABANS. Fotos antigues de la 
Garrotxa 1880-2000 de Mei Garcia
Més d’un miler d’imatges conformen aquest llibre, 
on estan representats els 21 pobles de la Garrotxa. 
Una galeria d’imatges amb l’objectiu de mantenir 
viva la memòria històrica i l’evolució de la comarca 
al llarg dels anys.
 “Aquest llibre és el resultat d’un projecte coral 
i obert a la participació de totes les garrotxines i ga-
rrotxins” Mei Garcia.
A causa del gran volum de fotografies antigues re-
collides,  ja s’ha editat un tercer llibre!

DOS LLIBRES DE LA TERESA GUILUZ:                 
1.- L’extraordinari cas dels 
objectes apareguts 
        (Premi Vaixell de Vapor 
any 2019)
Ressenyes
La història és explicada pel 
protagonista del llibre,  en 
Geni, un nen d’onze anys, 
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assenyat, responsa-
ble,  que té interès per 
les ciències. Creu que 
tots tenim manies i 
ens comenta les de la 
seva família. Sobresurt 
especialment la ma-
nia que té el seu pare: 
l’ordre, no suporta 
veure les coses desen-
dreçades,  “cada cosa 
té el seu lloc i hi ha un 
lloc per a cada cosa”.
Per culpa d’aquesta 
mania del pare, va 
passar el que va passar. És a dir, un bon dia, va-
ren aparèixer  uns mitjons de color negre de cotó al 
calaix de mitjons ordenat de l’armari del seu pare. 
En adonar-se’n va aixecar un gran rebombori i, el 
bo del cas, és que no eren de ningú de la casa ni 
tampoc ningú els hi va posar. De mica en mica van 
apareixent objectes a la casa d’en Geni. Així va co-
mençar el misteri dels objectes apareguts i, amb 
aquest enigma, l’aventura que viuria en Geni que 
estava bastant preocupat i volia esbrinar què és el 
que passava realment. 
2.- Una cangur excepcional 
Aquest llibre ens narra la història d’en Max.  És fill 
únic i els seus pares tenen una gran afició, que és 
sortir els caps de setmana: anar a museus, al ci-
nema, a sopar a casa d’algun amic... Quan en Max 
era petit se l’emportaven. A mesura que es va fer 
més gran, en  Max no volia anar a aquestes activi-
tats dels seus pares perquè s’hi avorria. Realment el 
que més desitjava en Max els caps de setmana era 
passar-los amb els seus pares, menjant pizza, mi-
rant pel·lícules... a casa seva,  ells tres sols. Però com 
que els seus pares no volien renunciar a aquestes 
sortides, havien de contractar una cangur perquè 
fes companyia a en Max. En Max tenia l’objectiu de 
fer avorrir com fos la cangur, i per això, feia un munt 
d’entremaliadures per fer passar males estones a 
les noies que hi anaven. Ell pensava que si les en-
utjava ja no voldrien fer de cangur i  finalment,  els 
seus pares es quedarien a casa amb ell. 
Un dia, per un error, la seva mare va contractar a 
una cangur que no era una cangur. I així va co-
mençar l’aventura d’en Max. 

En els dos llibres, la història parteix d’infants que te-
nen una família estructurada. La trama se situa  en 
un ambient quotidià. I en aquest ambient tranquil 
l’autora hi fa aparèixer quelcom que pertorba i in-
quieta l’estabilitat dels protagonistes. Amb  un bon 
argument i la narració molt ben construïda des de 
l’inici i, sobretot en el desenllaç, els lectors queden 
completament atrapats. Dues novel·les molt reco-
manables.   

- SESSIONS  DE CONTES

1.- Contes amb Kamishi-
bai que significa teatre 
de paper i és  una mane-
ra d’explicar contes molt 
popular al Japó. 
Va anar a  càrrec de  Cla-
ra Ribatallada i va ser 
molt interessant i divertit. 

2.- Contes de Sant Jordi 
i talles de xapes 
Un parell de contes per  
celebrar la tradició: Sant 
Jordi i la seva llegenda 
que la Montse i el Miquel 
varen explicar amb el 

seu estil fascinador: un de clàssic, l’altre versionat 
a l’estil personal de la Companyia La Sal. Després el 
taller de xapes!! BONS MOMENTS!!

CURIOSITAT: ELS LLIBRES MÉS LLEGITS DU-
RANT L’ANY 2021 A LA NOSTRA BIBLIOTECA. 
ADULTS: 
1r. La buena suerte, Rosa Montero. 
2n. Pluja d’estels, Laia Aguilar / Tàndem,  Maria 
Barbal. 
3r. Aquitàna. Eva Garcia Sáenz de Urturi.
INFANTIL: 
1r. ¿Dónde està Wally?: destino: ¡a todas par-
tes!. Martin Handford. 
2n. El Ninus va a casa dels avis,  Marc Clamens 
i Laurence Jammes / No vull ser la princesa!,  
Grzegorz Kasdepke / La misteriosa màgia de 
les Súper Ratitas.  
3r. Dinosaurium, Chris Wormell / Per què plo-
rem?, Fran Pintadera /  La dragona a qui no li 
agradava el foc,  Gemma Merino.

- ELS LLIBRES, DVD’S i REVISTES

Periòdicament anem adquirint llibres d’actualitat, 
també DVD’s de pel·lícules tan infantils com 
d’adults. Disposeu també, de revistes de temàti-
ques molt variades. Penseu que tot està a la vostra 
disposició. 
Si us interessa un llibre determinat o un DVD podeu 
consultar si el tenim a la biblioteca  per mitjà del ca-
tàleg ARGUS https://elmeuargus.biblioteques.gen-
cat.cat/, us dirà si el tenim i,  si no, a quines biblio-
teques el tenen. I si us interessa,  us el demanem 
a una altra biblioteca a través del préstec interbi-
bliotecari; només cal que ens ho indiqueu fent-nos 
una trucada telefònica (972444474) o bé per correu 
electrònic biblioteca@santfeliudepallerols.cat. 
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LLIBRES QUE DESTAQUEM: 

ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN, Pa-
loma Sànchez Garcia.  Finalista 
Premi Planeta
Mostra la vida a l’altra banda de la 
guerra. I res a veure amb camps 
de concentració, sinó amb la 
vida de les persones que tenien 
una vida normal i queden atra-
pades en una guerra que no han 
demanant i s’han trobat a sobre. 

UN PAÍS AMB EL TEU NOM, Ale-
jandro Palomas
En Jon, cuidador d’elefants al zoo, 
i l’Edith, una vídua que viu amb 
els seus onze gats, són els únics 
habitants d’un poblet abando-
nat. L’amistat entre en Jon i una 
callada elefanta que es diu Susi, 
la relació entre l’Edith i la seva filla 
Violeta, allunyades durant dèca-

des, i una hora de la nit –l’Hora Trèmula– en què tot 
passa i tot queda, conformen aquesta història sobre 
l’amor amb majúscules, l’honestedat amb els pro-
pis la llibertat portada a la seva expressió més pura.

GERMANET Minyan, Ibrahima 
Balde i Amets Arzallus
El llarg viatge de l’Ibrahima per 
trobar el seu germà petit.
L’Ibrahima Balde (1994) no volia 
venir a Europa, preferia estar a 
prop de la seva mare i els seus 
tres germans, a Guinea Conakry, 
i perseguir el seu somni de ser 

mecànic de camions. Un dia, però, el seu germà 
petit, l’Alshane, va marxar buscant un altre somni, 
arribar a Europa, i l’Ibrahima va sortir a buscar-lo.

ISABEL A LA TARDA, Douglas 
Kennedy
París anys setanta. En Sam, un 
estudiant americà que viatja a la 
ciutat per gaudir breument de la 
vida bohèmia,  coneix una dona 
en una llibreria, Isabelle, enig-
màtica, bella, 14 anys més gran 
que ell, amb gran experiència en 
l’amor i casada.

La novel·la es desenvolupa al voltant d’en Sam 
que és el protagonista, centrant-se en el seu avenç 
acadèmic, el progrés professional, el desenvolupa-
ment personal i sentimental. 
Comences a llegir el llibre  i tens assumit que serà 

una novel·la bàsicament d’amor, però és molt més, 
Douglas Kennedy és capaç de fer uns girs argu-
mentals que et sorprenen agradablement. 

YO NO SE DE OTRAS COSAS, Eli-
sa Levi
Amb una narració en primera 
persona, gairebé monologuista, 
l’autora,  que és molt jove, ens 
explica la història de la Lea, una 
noia de dinou anys que sempre 
ha viscut en un poble molt pe-
tit on tothom es coneix. Quan 

comença la novel·la està asseguda al costat d’un 
desconegut que ha perdut el seu gos, i  li explica la 
història de la seva vida, dels habitants del poble i de 
com l’últim any ha canviat la seva perspectiva del 
món que l’envolta. Una història dura i commovedo-
ra escrita amb una gran sensibilitat. 

ALTRES: 

Seguiu-nos a través de la pàgina web: https://www.
bibgirona.cat/biblioteca/sant-feliu-de-pallerols
A Instagram: @bibpallerols
Al facebook: biblioteca de Sant Feliu de Pallerols

MARGARIDA SERRA
DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA
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Libèl·lules i espiadimonis de Sant 
Feliu de Pallerols, Autor: Grup 
d’Estudi de les libèl·lules de Sant 
Feliu de Pallerols, 2021.
Més informació consultable a
http://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/grup-
destudi-de-les-libellules-de-sant-feliu-de-
pallerols/
 

Portada del llibre

Aquest llibre és el resultat de l’esforç fet entre la 
primavera i la tardor dels anys 2020-2021 per un 
grup molt divers de persones vinculades al poble, 
amants de la fotografia i del medi natural.  L’inici 
del projecte l’hem de situar en les sortides natu-
ralistes per l’entorn del municipi organitzades per 
l’ajuntament durant l’estiu del 2020. Acabàvem de 
sortir del confinament més estricte i poder sortir - 
encara que fos amb mascareta- compartint expe-
riències va ser tot un revulsiu. 
Aviat es va crear el Grup d’Estudi de les libèl·lules 
de Sant Feliu de Pallerols amb l’objectiu de recollir 
i compartir observacions i també excel·lents foto-
grafies que han quedat materialitzades en aquest 
llibre, l’autoria del qual no és d’una sola persona 
sinó de 58 per ser exactes.  
La característica principal d’aquest grup és que si 
bé tots ens hem sentit tocats per uns insectes – que 
són els més antics que volen perquè van aparèi-
xer fa 280 milions d’anys-  pocs som entesos en el 

tema i cadascú ha aportat al llibre el seu granet 
de sorra segons els interessos i habilitats pròpies 
ja sigui fent dibuixos, escrivint els textos, recollint 
dades i cartografiant la zona, proporcionant el co-
neixement de l’entorn o fent les fotografies, que en 
són la base. No cal dir que tot el que s’hi recull ha 
comptat amb l’acompanyament i l’assessorament 
desinteressat d’especialistes en la matèria per do-
nar el valor científic que es mereix una publicació 
d’aquestes característiques. 
La presentació oficial del llibre es va fer el dissab-
te 19 de febrer de 2022 a Ca les Hermanes amb la 
participació de tothom que d’una manera o altra 
havia fet possible la seva edició. Aquell dia es va po-
sar en relleu el doble valor de Libèl·lules i espiadi-
monis de Sant Feliu de Pallerols. D’una banda, és 
un magnífic document que contribueix a millorar 
el coneixement del nostre territori i la seva diver-
sitat: s’hi recullen 741 citacions de libèl·lules, 1.002 
fotografies i 33 espècies diferents recopilades a la 
zona. I de l’altra, és una mostra del que s’anomena 
“ciència ciutadana” gestada amb l’entusiasme, 
l’altruisme i la col·laboració d’un grup transversal 
i obert de persones voluntàries.

Pàgines interiors del llibre

Si voleu saber més coses sobre aquest món, us ani-
mem a fullejar el llibre. Descobrireu que cal diferen-
ciar entre libèl·lules i espiadimonis, que n’hi ha de 
molts colors, que el seu vol elegant pot arribar als 
85 km/h i pot agafar fins a sis direccions diferents, 
que tenen uns ulls amb més de 30 mil facetes ocu-
lars cadascun, que el seu comportament sexual és 
bestial, que a vegades van en tàndem i que viuen a 
prop d’estanys, basses i regions pantanoses. 
I són el millor insecticida que hi ha a la natura! 

Trobareu el llibre a la llibreria 
del poble.

Publicacions
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Escoles

LA DIADA DE SANT JORDI A 
L’ESCOLA BRESSOL

Aquesta setmana és Sant Jordi i durant aquests 
dies els contes són els protagonistes. Les famílies 
han vingut a l’escola a explicar-ne. Els infants han 
gaudit en cada una de les històries que ens han 
explicat. No calen paraules. Els seus gestos, les se-
ves expressions, les seves mirades ja ens ho diuen 
tot: expectació, sorpresa, alegria... Els contes són 
capaços de fer-nos sentir totes aquestes emo-
cions. Només d’escoltar “Vet aquí una vegada” ja 
entrem dins d’un món d’imaginació i de fantasia.

“Si un nen troba una sorpresa en un llibre quan 
és petit continuarà buscant sorpreses en els lli-
bres durant tota la vida”
Bruno Munari

I per acabar la setmana, hem pogut assistir als as-
sajos del festival de Sant Jordi de l’Escola Rocalba. 
Les cançons ens han fet aixecar i ballar, però tam-
bé escoltar tot el que deien. Hem viscut gestos de 
respecte entre grans i petits i anècdotes per recor-
dar en un matí molt assolellat.

Escola Bressol Petits Pescallunes

ESCOLA ROCALBA

Al llarg d’aquest curs l’alumnat i els mestres de 
l’escola hem pogut reprendre moltes activitats que 
per motiu de la pandèmia s’havien deixat de fer. 
Hem tornat a participar en totes aquelles activitats 
organitzades en l’àmbit de la comarca (Rodajoc, 
Garrotxa English and Math Week i Cantània).
S’han fet les parades de Santa Llúcia i Sant Jordi 
per finançar les colònies de l’alumnat de Cicle Su-
perior amb la col·laboració de les famílies.
Hem gaudit de xerrades i dinàmiques del progra-
ma d’educació emocional Sigues Tu, el projecte 
“Esballa” de danses tradicionals i corrandes i dife-
rents tallers amb temàtiques d’interès.
També hem participat, com ja es portava fent des 
de feia anys, al concurs literari d’ÒMNIUM, on també 
participen diferents escoles i instituts de la Garrotxa. 
Els diferents cursos de primària van elaborar 
col·lectivament o en parelles els textos. Vam pre-
sentar un total de sis escrits, dels quals tres van ser 
premiats.
Primer, tercer i cinquè van ser guardonats en la 
modalitat de textos col·lectius.
El diumenge 27 de març l’alumnat dels cursos pre-
miats, conjuntament amb les famílies i mestres vam 
anar a recollir els diplomes a Castellfollit de la Roca. 
El divendres 22 d’abril vam celebrar la diada de Sant 
Jordi conjuntament amb les famílies. Aquella tar-
da vam llegir tots els escrits del concurs per tal de 
donar-los a conèixer a tota la comunitat educativa.
Vam participar de les xerrades pel dret a migrar 
i una acollida digna al centre educatiu i col·laborar 
a l’exposició “Rostres de la Mediterrània” de Ca les 
Hermanes.
Hem tornat a fer sortides i colònies tots junts. A més 
de poder tornar a obrir l’escola a les famílies per 
gaudir de celebracions, projectes i activitats a l’aula.
Estem molt contents i contentes que les mesures 
per la covid s’hagin anat relaxant i això ens permeti 
tornar a gaudir de grans moments dins i fora del 
centre amb tota la comunitat educativa.

Equip docent Escola Rocalba 
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CAVALCADA DE REIS 2022

Com sempre, i un any més, hem pogut organitzar 
tots junts una bona cavalcada fent que els nostres 
petits en puguin gaudir.
Arriba la tardor i comença el treball de formigueta: 
buscar els detalls, decidir què serà millor, repassar 
els vestits a estones perdudes... Tothom hi posa de 
la seva part, i així, als pobles petits, aconseguim que 
tot llueixi tan bé. 
Novament, gràcies a tots els que hi col·laboreu, jo-
ves i grans, per fer aquesta cavalcada tan lluïda.
Gràcies.

Agrupaciò Miralluna.

Entitats i associacions

EL GRUP DE DONES CONTINUA 
ACTIU

Hem començat l’any 
2022 amb la mateixa 
empenta i energia que 
ja forma part del nostre 
tarannà. Durant la set-
mana del 7 al 13 de febrer, celebrant  el Dia Inter-
nacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, 
vam programar un seguit d’activitats per fer visible 
la importància de les dones científiques. 
Homenatjant totes aquelles dones que van haver 
de lluitar per obrir el camí de la integració feme-
nina en els camps científic i tecnològic, vam por-
tar l’exposició itinerant DONES DE CIÈNCIA de 
l’Institut Català de les Dones a l’Escola Rocalba i a 
la Capella del Roser.  
Catalina Romero Aristizábal, investigadora i biòlo-
ga molecular, i membre del Grup de Dones de 
Sant Feliu, va compartir amb l’alumnat de l’escola 
la seva passió per l’observació i la ciència. I per tan-
car la setmana, el dissabte 12 de febrer, vam poder 
gaudir amb les experiències de vida de les sant-

feliuenques Maria Bertran Casas, Berta Busquets 
Masó, Nuri Busquets Vallbona, Gemma Casas Pa-
pell i Anna Tarradas Pou, que s’han format i han 
crescut professionalment en l’aventura científica. 

Dones de ciència de Sant Feliu explicant les seves vivències

Al març, el Grup de Dones vam contribuir intensa-
ment a la recollida de material per al poble ucraïnès 
i vam manifestar el nostre desig de PAU al món. 
Uns dies després, ens vam reunir amb motiu del 
Dia de la Dona (8M). Vam fer un taller creatiu, a cà-
rrec de Lola Peretus, i un berenar compartit. El dia 
s’ho mereixia. Celebràvem els dos anys de la consti-
tució del Grup de Dones de Sant Feliu.  
A l’abril, a la Sala Annexa de la Biblioteca,  vam pre-
sentar el projecte ANITA i MARGARITA, d’Anna 
Roura Fortet. L’autora fa un entranyable homenat-
ge a les seves dues àvies a través de fotografies,  
que copsen moments vitals i records de la seva 
vida, acompanyades d’un recull de fragments de 
converses molt íntimes. 

Acte de presentació de l’exposició amb l’Anita i la Margarita i 
l’autora, Anna Roura

Al maig, aprofitant que, any rere any, la primavera 
ens obsequia amb els seus fruits, farem Xampan-
yet de Saüc, amb les explicacions expertes de Ma 
Àngels Artigas i Júlia Rubio. I després de l’èxit de la 
passada edició, tenim programat tornar a fer Rata-
fia comunitària al Firal a finals de juny pels volts de 
Sant Joan. 
És un goig veure que cada vegada som més dones 
que formem part del grup, que volem fer visible el 
paper de la dona i que treballem per organitzar ac-
tivitats per a tothom des d’una mirada femenina.

Seguiu-nos a l’Instagram @donessfp
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LA MARXA DE LA PARRÒQUIA

Un dels temes principals dels últims mesos trac-
tats en les reunions del Consell Parroquial, ha estat 
la capella del Roser. Però sembla que s’ha encarri-
lat bé per a mantenir el bon estat de l’espai i alho-
ra posar-lo a disposició del poble en allò que sigui 
útil, adient i convenient. S’hi han portat a terme 
diversos actes culturals que, en el marc de la cape-
lla, han resultat perfectes o quasi.  Esperem que la 
cosa no s’aturi i que el poble pugui anar fent-ne ús, 
per un bé de tothom.
Ha passat l’hivern i han passat doncs els dos mesos 
i mig que el nostre santuari de la Salut ha estat tan-
cat. S’ha tornat a obrir i tot fa pensar que, tant per la 
part devocional com d’hostalatge, el santuari es va 
consolidant en millores. En tot cas aquest és també 
el desig del Consell Parroquial i (n’estem segurs) de 
tot el nostre poble que tant l’estima i el valora. 

Vista del Santuari de la Salut. Foto: BiC

Pel que fa al toc de les hores del rellotge del cam-
panar, el dimarts dia 17 de maig s’hi començaven 
les feines de reparació i posada a punt perquè tot 
torni a la normalitat, i el toc de les hores torni a re-
gular la vida quotidiana, tal com ha estat així durant 
molts anys. L’aparell electrònic que marcava les 
hores i feia tocar-les s’havia avariat i calia canviar-
lo per un de nou. Els tècnics que el van instal·lar i 
en tenen cura, van presentar un pressupost per 
un total de 3.605 € (tres mil sis-cents cinc euros), i 
l’Ajuntament acordà una subvenció a la Parròquia 
per ajudar a restablir aquest servei. Recuperem 
doncs un so de campanes que és històric, i només 
cal desitjar que sigui per a molts anys. 
Finalment, el Consell Parroquial desitja a tothom 
una Feliç Festa Major 2022.

EL CONSELL PARROQUIAL

El Consell per la República segueix enfortint-se 
i treballant  per apropar-nos cada cop més a la Re-
pública Catalana. 
Les darreres actuacions del Consell han estat, d’una 
banda, contactar amb un grup de juristes per oferir 
assessorament i defensa jurídica a totes aquelles 
escoles, docents i contractats laborals, que rebin 
alguna denúncia per l’aplicació del 25% de castellà 
a l’escola. 
D’altra banda, s’ha enviat una moció als ajunta-
ments per ser aprovada en Ple Ordinari, rebutjant 
l’espionatge de persones per part de l’estat espan-
yol en l’anomenat CatalanGate, el qual vulnera tota 
mena de Drets Fonamentals. I també ha desplegat 
els primers delegats internacionals, en 9 ciutats de 
països diferents: Tel Aviv, Londres, Costa Rica, Nova 
York, Dublin, Frankfurt, Luxemburg, Los Angeles i 
Nova Zelanda, per difondre la situació de Catalunya 
arreu del món.
El Consell per la República vol arribar a acords amb 
tots els ajuntaments possibles, com és el cas del 
de Torres de Segre, per implementar  la Identitat 
Digital Republicana (una mena de DNI català) i 
el Consum Institucional que servirà per enfortir 
l’economia catalana.
I Finalment, davant la “polèmica” suscitada pels 
JJOO d’hivern al Pirineu, el Consell per la República, 
promourà una votació/referèndum entre la ciuta-
dania de Catalunya per palesar la seva opinió.
Només amb la independència aconseguirem sal-
var la nostra llengua i desfer-nos d’un estat que ens 
va a la contra. Si ens voleu ajudar en aquesta tasca, 
inscriviu-vos al Consell a la web: 
consellrepublica.cat

Si voleu més informació podeu venir a les concen-
tracions del dijous al Firal o bé dirigir-vos a santfe-
liudepallerols@consellrepublica.cat o al 621257370.

Consell Local per la República de Sant Feliu de 
Pallerols 
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ACTIVITATS DEL TALC

Un any més hem pogut gaudir de les estones de 
TALC (Taller d’Acollida Lingüística i Cultural) on es 
respira un aire de confiança, de vincle i de benes-
tar en general. Que, de fet, és l’objectiu principal 
d’aquest projecte. Volem que les nostres apre-
nents se sentin acollides i que formin part de la so-
cietat en què vivim. I que, a més a més, coneguin 
i aprenguin la nostra llengua i la nostra cultura. 

Activitats com participar al Camí de pessebres o 
col·laborar amb l’Escola Rocalba amb el seu pro-
jecte interdisciplinari, han ajudat a crear teixit so-
cial i a què elles se sentin orgulloses i útils amb les 
seves aportacions. D’altres, com el Taller de costura 
o el Taller de sabó o el de papiroflèxia pel dia de la 
dona, han fet que aprenguessin continguts especí-
fics amb experts externs. I finalment, volem agrair 
a la Lola Peretus, a la Laura Masdeu i a la Gemma 
i la Sònia de Càrites la seva bona voluntat que han 
fet el camí més planer i animar a altres persones 
del poble que estiguin interessades a col·laborar 
amb el projecte de cara al curs vinent. Un volunta-
riat molt gratificant.

Rosa Noguera i Raquel Sau

MÚSICA PER LA LLIBERTAT

Música per la Llibertat és un col·lectiu que va néi-
xer a Sant Fruitós de Bages en el moment que 
l’Anna Ortega, després d’anys i panys sense tocar 
el seu instrument, una flauta travessera, li va treure 
la pols i es va proposar tocar cada dia El Cant dels 
Ocells davant l’ajuntament del seu poble. Això fou 
l’1 de novembre de 2017 en protesta per la injustícia 
comesa en tancar els Jordis a la presó.
De seguida, perso-
nes  d’altres muni-
cipis d’arreu Cata-
lunya es van afegir 
a la iniciativa se-
guint l’exemple de 
l’Anna i ampliant, 
exponencialment, 
el col·lectiu que 
forma Música per 
la Llibertat.
Com sabeu, des-
prés dels Jordis 
van ser molts els 
polítics represaliats 
amb presó i exili, als 
quals s’hi van anar 
sumant persones 
pacífiques que protestaven de manera DEMO-
CRÀTICA i ajustada al dret... Malauradament, com 
s’ha vist, vivim en un estat que ens vol anul·lar a 
qualsevol preu.
Música per la Llibertat a Sant Feliu de Pallerols, 
es va afegir al col·lectiu el 23 de novembre de 2017, 
inicialment fent actes els dimarts i els dijous i, des 
de fa poc, només els dijous... cada municipi ho fa 
segons la disponibilitat.
Un dels llocs de trobada més gran i col·lectiu que 
es feia des de Música per la Llibertat era als afo-
res de la presó de Lledoners, els diumenges. La 
sortida dels presos va generar un debat dins de 
l’organització i en va néixer la idea de fer la Música 
per la Llibertat “Itinerant”, on cada diumenge es 
toca en un poble diferent. Es fa un calendari i es va 
omplint de municipis que ens demanen per anar-
hi a tocar. 
A Sant Feliu, es va fer el passat diumenge 20 de 
març per donar la benvinguda a la primavera que, 
puntual, va arribar amb pluja. Per això, l’acte es va 
haver de fer a Ca les Hermanes. Les cançons que 
varen sonar foren: El Cant dels Ocells, l’Estaca, Ni 
un pas enrere, Els indignats, Abril 74 i per cloure, 
Els Segadors.

Joan Gelabert i Toni Moretones – Música per la Lli-
bertat de Sant Feliu de Pallerols
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CASAL DE LA GENT GRAN SANT 
MARC

Després de dos anys d’incerteses per culpa de la 
pandèmia, una mica de por també, saturats de 
tanta informació i d’estar més tancats a casa que 
de costum, aquí estem per retrobar-nos de nou.
No cal dir que d’una manera o altra cada sector 
d’edat ho ha patit d’una manera diferent, els nens 
a l’escola, el jovent i el lleure, entrebancs a la feina, 
la gent gran més aïllats, etc. 
Al Casal hem començat a fer algunes activitats. 
Durant els mesos de gener, febrer i març es va po-
der anar a dinar a Can Finet o a Ca La Matilde de 
manera gratuïta. L’acceptació ha estat molt i molt 
bona. Per Sant Jordi es va fer un dinar a Ca les Her-
manes, hi va haver 90 persones, a més vam gaudir 
molt amb les cançons i la gresca d’un grup del po-
ble (en Mon i Moni) i també amb en Cinto i la seva 
guitarra.
El dia de Sant Joan hi ha programat un berenar a 
les 7 de la tarda, esperem veure-hi molta gent.
Tot i que ja s’acaben aviat, s’ha fet el taller de me-
mòria i el gimnàs. Ara que sembla que tornem cap 
a la normalitat anirem seguint amb les activitats que 
es feien de costum. Pel setembre farem la sortida als 
santuaris i més endavant alguna cosa més sortirà.

La Junta del Casal

L’ESBART

La Junta de l’Esbart de la Vall d’Hostoles ens plau 
informar que el Cafè l’Esbart inicia una nova etapa 
i que la persona que el regentarà vol promocionar 
la part social que sempre ha caracteritzat a l’Esbart.

Amb la COVID bastant controlada, desitgem que 
hi torni a haver moviment de persones tant en el 
bar com també a la Sala de l’Esbart amb diverses 
activitats de caràcter cultural, gastronòmiques, ta-
llers, etc. 

Sabem que el Cafè l’Esbart dona vida a la Plaça El 
Firal, punt neuràlgic de Sant Feliu de Pallerols  i ha 
estat i és punt de trobada de molts esdeveniments 
de la població, reunions, colles festives... Desitgem 
que continuï essent cabdal per donar aquest servei 
de trobada o senzillament per donar la possibilitat 
d’asseure’s al voltant de les taules i fer petar la xe-
rrada. Crear ambient. 

Aprofitem aquest escrit per convidar a tothom 
que tingui interès a formar part de l’Associació de 
l’Esbart de la Vall d’Hostoles que ens ho faci saber 
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i serà  benvingut. També volem dir-vos que la Sala 
de l’Esbart la podeu utilitzar sempre que tingueu 
alguna activitat adreçada a la població posant-vos 
en contacte amb la persona que regentarà el bar o 
bé pel correu electrònic de l’associació:
esbartvallhostoles@gmail.com. 

JUNTA DE L’ESBART DE LA VALL D’HOSTOLES

JOCS FLORALS - NIANT

Famílies boniques de Sant Feliu 
de Pallerols,
Per Sant Jordi vam organitzar 
els JOCS FLORALS, un concurs 
literari i de dibuix on poguessin 
participar persones de totes les 
edats, veïns i veïnes de Sant Feliu, 
per demostrar el talent que tenim al poble. 
L’any vinent tenim la intenció de repetir amb nove-
tats i així fer que es converteixi en una tradició que 
divulgui l’escriptura i l’art en general.
A la pàgina següent en teniu els magnífics resul-
tats:

Niant

Premiats dels Jocs Florals de Sant Jordi
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1r Premi infantil Dibuix. Iría Guàrdia

1r Premi mitjà Dibuix. Estel Sidera

1r Premi infantil Narració curta. Ona Pericay 
Lopez

El drac invisible

Hi havia una vegada... un drac, i no  pas un drac 
qualsevol, sinó que era un drac invisible. Però 
no era gran, fort, valent i malvat, era de fet tot 
el contrari. Era tan petit que tan sols t’arribaria 
al genoll; tampoc era gens fort, i de valent, ni 
una mica (encara que no ho volgués reconèi-
xer, una mosca l’espantava), i de malvat, ni me’n 
parlis. Era tan bon drac que fins i tot quan talla-
ven un arbre es posava trist.

Però la gent li tenia un terror terrible. És clar, 
com que no el veien ni entenien el seu llenguat-
ge es pensaven que era un enorme monstre. I 
així passaven els anys, el drac cada dia baixava 
al poble per intentar explicar a la gent que no 
els volia fer res, però no li feien cas. Un dia quan 
passejava pel bosc va sentir uns crits, va córrer 
cap allà, per veure què passava, i es va trobar 
un nen que plorava, tot sol, al cor del bosc. El 
drac li va preguntar què li passava i el nen li va 
contestar:

- M’he perdut al mig del bosc i ara no sé tornar.

- Jo t’ajudaré a tornar - li va respondre el drac.

El nen amb l’ajuda del drac va tornar al poble sa 
i estalvi. Aleshores va passar una cosa increïble: 
el drac va deixar de ser invisible i ara ja no feia 
por a ningú perquè veien on era. Així el drac in-
visible es va fer amic de totes les persones del 
poble i fins i tot els ajudava. 
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ANHEL

Anhelo jeure al teu costat, de costat, mirant-
te als ulls, respirant-te, resseguint amb els dits 
els teus llavis, esperant que s´apropin a mi per 
besar-me.
Anhelo parlar al teu costat, assossegadament, 
sense que el temps envaeixi el nostre espai, re-
galant-nos les paraules que mai tenen so.
Anhelo tocar el teu cos, acariciar-te dolçament, 
fent que sentis l´escalfor de les meves mans.
Anhelo vibrar al teu costat, per sentir-te amb 
mi, per notar com ens unim en un de sol, per 
sentir com un gaudeix de l´altre.
Anhelo saber al teu costat, a aprendre, a escol-
tar, a millorar, a ampliar els camins que hi ha al 
davant nostre.
Anhelo riure al teu costat, de tu, de mi, de no-
saltres, de la vida, de tot allò que ens agrada re-
cordar.
Anhelo sentir al teu costat les teves paraules, 
que són meves, que només em pertanyen a mi 
perquè tu me les regales amb la teva veu.
Anhelo un temps al teu costat, on no hi hagi 
pressa, on el temps es pari, on compartir l´espai 
sigui el millor regal que ens podem fer.
Anhelo estar al teu costat, que sàpigues que hi 
sóc, que comptis amb mi, que entenguis que 
els teus secrets són els meus.
Anhelo seguir sent la teva princesa per sempre 
més.

1r Premi Poesia. Particia José Lorente

I de cop i volta es despertà, però, estava real-
mente realment desperta? El cap li donava 
voltes i les cames li tremolaven, havia sigut un 
somni o encara dormia?
Un munt d’imatges i emocions envoltaven el 
seu cos i ment intentant recordar què feia allà 
i com havia arribat. De sobte, va recordar el que 
li deia la mare de petita. Un pessic. Així es va 
adonar que sí, que estava desperta.
Va mirar al seu voltant, un prat verd, el soroll 
d’un riu, com havia arribat allà?
Va començar a caminar intentant recordar tan 
sols el seu nom, qui era?
D’on venia? On anava?
La por feia que estigués cada vegada més an-
goixada, tot i així va seguir un camí marcat de 
terra; tenia set, va trobar una font, un cartell, La 
Font Grossa, li era familiar, va veure aquella ai-
gua tan fresca i transparent i va continuar ca-
minant.
Portava una estona caminant, quan de lluny va 
divisar un poble, potser allà podria descansar. 
Es va afanyar i va arribar a una plaça on hi havia 
una font central i l’ajuntament, tancat, possi-
blement era dia festiu- va pensar.
Tot li era molt familiar però no aconseguia re-
cordar el perquè; estava cansada, marejada i de 
cop i volta...
-Maria, Maria on eres? Maria com estàs?
Un parell o tres de persones s’acostaren co-
rrents cap a ella cridant el que devia ser el seu 
nom.
-Portem mes de deu hores buscant-te per tot 
arreu. La teva famíllia està desesperada!
Ella els mirava amb cara de sorpresa, no sabìa 
pas qui eren aquelles persones, semblaven 
amables però no entenia res de res.
La van fer seure en un banc a prop de la font, 
s’estava fresquet, li anaven parlant però real-
ment no les escoltava, seguia desorientada.
De sobte, una mà a la cara, una abraçada i un 
mare on eres? van fer que tornés a la realitat.
Què havia passat?
L’Isabel, la seva filla, amb molt d’amor li va ex-
plicar que estaria sempre al seu costat, que de 
tant en tant tornaria a somiar, a desorientar-se 
de la realitat però que sempre tota la família hi 
seria per estimar-la i cuidar-la com ella havia fet 
durant tota la seva vida.
L’Alzheimer i la demència senil mai podran 
amb l’amor d’una família.

1r Premi Narració curta. Àngels Pastor Cunillera
Acte de lliurament dels premis el dia de Sant Jordi
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PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

POBLACIÓ A 7 DE JUNY DE 2022

Total homes  .........................  817 (51,97%)
Total dones  .......................... 755 (48,03%)
Total habitants  ......................... 1.572

Edat Mitjana Homes ..................... 40,39
Edat Mitjana Dones ....................... 45,69
Edat Mitjana ............................ 43,04

RESUM D’OPERACIONS:
(Des del 13/12/2021 al 07/06/2022)

ALTES Homes Dones Total
Canvi Residència 91 37 128
Naixement   5   3     8
Totals 96 40 136

Baixes Homes Dones Total
Canvi de residència 35 11 46
Defunció   3   4   7
Inscripció indeguda   1   0   1
Caducitat   6   2   8
Duplicitat   2   0   2
TOTALS 47 17 64

DADES DE TEMPERATURA
I PLUVIOMETRIA

Mirant el resum de la pluviometria de l’any 2021 
veiem que el desembre hem quedat a 0 de pluges, 
això ha fet que el total hagi quedat molt per sota 
de la mitjana,  que és de 1024 l/m2. Hem començat 
el 2022 molt malament pel que fa a precipitacions. 
El gener i febrer ha plogut molt poc tot i que s’han 
recuperat al mes de març i abril. 
Pel que fa a la temperatura mitjana ha estat de 
13,13 ºC (a Sant Feliu de Pallerols és de 12, 85 ºC). Hem 
de destacar que el març no hem baixat per sota els 
0 ºC i a l’abril hem tingut glaçades importants.

No plourà mai més!

NAIXEMENTS: Pau Pararols Martin, Dylan Eduardo 
Espinal Aguilera, Martí Bofill Sanchez, Aran Vilaplana 
Costa, Lur Benítez Fernandez, Bruna Bramon Ortiz, 
Júlia Fàbrega Soler De Morell, Arnau Font Homs. 

DEFUNCIONS: Rosa Maria Montañà Gratacós, Joan 
Fàbrega Prat, Maria Picañol Serra, Antoni Roura 
Rich, Pilar Gurdumí Rius, Maria Dolors Puigvert Ca-
banas, Pere Boada Comas. 

Sant Feliu en xifres

ANY 2021

MES
TEMP 

MITJANA 
MAX

TEMP 
MITJANA 

MIN

MITJANA 
ºC

MAX 
ABS

MIN 
ABS L/M2

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

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

MARÇ 14,29 2,35 8,32 20,02 -2,60 34,0

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

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

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

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

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

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

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

NOVEMBRE 12,79 2,89 7,84 20,10 -2,50 140,0

DESEMBRE 12,93 1,25 7,09 20,10 -2,50 0,0

MITJANA 18,87 7,39 13,13 36,60 -6,30 852,0

RECOLLIDA DE ROBA AMIGA 2021

TOTALS DE ROBA DE SEGONA MÀ I RESIDU TÈX-
TIL RECOLLITS AL MUNICIPI DE SANT FELIU DE 
PALLEROLS DURANT L’ANY 2021: 
1.841 kilograms 
DADES DE L’EMPRESA D’INSERCIÓ ADAD 
L’ENCANT SLU I LA COOPERATIVA ROBA AMIGA. 
 Sovint diem que la nostra tasca és com una mo-
neda, té dues cares: d’una banda, la gestió correc-
ta del residu tèxtil que es genera a les ciutats, i de 
l’altra, la tasca social que realitzem, creant llocs de 
treball per a col·lectius en risc d’exclusió social. 
Tots els agents implicats en aquests processos, in-
closos vosaltres, les entitats municipals i comarcals, 
tenen una importància rellevant en la consecució 
d’aquests objectius.

Gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració.
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Dossier

ELS REMENCES HOSTOLENCS

Durant els segles XIII, XIV i XV, la ma-
jor part dels pagesos hostolencs 
i dels llocs veïns van ser remences. 
És a dir, persones sense llibertat de 
moviment i sotmeses a la senyoria 
feudal a la qual pertanyien. Des del 
segle XI, s’havia anat imposant el 
feudalisme a la Catalunya Vella 
i s’havia dividit el territori en diverses 
senyories feudals. Al seu torn, aques-
tes havien creat uns masos on els 
pagesos haurien de viure i treballar. 
D’aquesta manera, s’assegurava la 
continuació del sistema, a cada mas 
hi hauria una família vivint, treballant 
i, el que era més importat, pagant 
les rendes amb les quals es mantin-
drien els senyors. Néixer, viure i créixer en un mas 
remença comportava ser remença. 
Això explica que la majoria de remences vivien en 
masos i nuclis rurals i eren pagesos. Tot i això, al-
guns- sobretot aquells que com que no eren he-
reus ni pubilles no es podien quedar al mas- mar-
xaven a viure a una vila o ciutat propera. Ara bé, la 
servitud també es transmetia de pares a fills, en-
cara que mai es reconegués públicament i no es 
visqués al mas d’origen. Per tant, hi havia remen-
ces vivint a masos, però també en llocs urbans on 
exercien oficis urbans. Tanmateix, seguien essent 
remences perquè no s’havien alliberat i podien te-
nir drets de propietat en els seus masos d’origen, 
cosa que impedia que els senyors poguessin fer-los 
habitar ni treballar per ningú altre. 
Cert és que algunes viles i ciutats catalanes oferien 
llibertats i immunitats als habitants que hi visques-
sin o que volguessin anar-hi a viure. Així ho va fer 
Ermessenda, senyora del castell d’Hostoles, quan, 
el 4 de març de 1311, va lliurar una carta de fran-
queses als pobladors de la sagrera de Sant Feliu de 
Pallerols. Alguns senyors volien atreure pobladors 
mentre que d’altres volien evitar que els remences 
marxessin sense renunciar als drets sobre la terra. 

Des del segle XIII, una sèrie de lleis de les Corts Ca-
talanes i els mateixos homenatges servils dificulta-
ven l’obtenció de la llibertat. Sembla cada cop més 
clar que als segles XI i XII, la servitud beneficiava als 
senyors, però, des del XIII, molt sovint els va perju-
dicar. Els canvis en la conjuntura econòmica, les 
catàstrofes i crisis dels segles XIV i XV van fer que 
la situació s’invertís. Molts remences van perdre la 
por als senyors i van disposar lliurement dels seus 
béns i diners sense que la seva condició jurídica ho 
impedís.

En aquest sentit, les diferències econòmiques entre 
els remences van anar creixent considerablement. 
Uns amb prou feines tenien terres per a sobreviu-
re, alguns es van mantenir, mentre que d’altres van 
acumular terres i masos en millors condicions. Uns 
quants posseïen llibres, objectes de valor i esclaus 
i fins i tot eren senyors de remences i els exigien 
els mals usos si podien. Alguns remences van co-
mençar a participar en el sistema feudal arrendant 
rendes i delmes o acceptant càrrecs de les senyo-
ries i van anar consolidant i reforçant la seva auto-
nomia econòmica. Sens dubte, des del segle XIII, 
els remences no conformaven un mateix col·lectiu 
ni social ni econòmic ni polític.

Vista del Castell d’Hostoles

La sagrera de Sant Feliu 
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ELS MALS USOS
En els homenatges, els remences, tant dones com 
homes, reconeixien que eren de condició servil, 
i, per això estaven sotmesos a una sèrie d’exigències 
que permetien als senyors controlar-los la vida 
i cobrar-los pagaments extraordinaris. Les sis prin-
cipals rebien el nom de mals usos, nom que indica 
que es tractava d’uns abusos que s’havien imposat 
per la força.

La remença - la pagava el remença que volia ser 
lliure
La firma d’espoli forçada -  es pagava si es ca-
sava amb algú d’una altra senyoria
La intèstia – si el remença moria sense testament
L’eixòrquia – quan moria sense fills
L’àrsia - si se li cremava part de la propietat
La cugúcia- quan la dona del remença era adúltera

D’altres exigències eren el lliurament de la 
flassada del cap de casa, anar a fer de mosso o 
minyona, alletar els fills del senyor, etc. És difí-
cil assegurar a què equivalien i sabem del cert 
que no totes les senyories feudals les exigien. A 
més, totes aquestes prestacions eren evitables 
i, per això, molts remences no en devien pagar 
mai cap. La majoria les coneixem perquè van 
ser abolides l’any 1486 a la Sentència Arbitral 
de Guadalupe. 

LA SENTÈNCIA ARBITRAL DE GUADALUPE

Aquesta sentència, en teoria, va posar pau al 
camp català després de més de cent anys de 
conflicte. Com a mínim, va suposar un punt 
d’inflexió tot i que, per una banda, va concedir 
la llibertat als remences que la compressin, 
i per l’altra, va reforçar el sistema feudal tor-
nant a imposar pagaments que havien caigut 
en dessús. L’any 1462 els remences van agafar 
les armes i es van alçar directament amb els 
senyors feudals. Tot plegat enmig de la guerra 
civil catalana, en la qual els remences recolza-
ven al rei contra els senyors feudals. El castell 
d’Hostoles, un dels símbols visibles del poder 
de la noblesa, va ser ocupat pels remences des 
de l’inici de l’alçament de 1462. El castell i els 
seus dominis van ser un dels principals epi-
centres del conflicte violent des d’on van ata-
car les tropes senyorials. Després de la Guerra 
Civil, el 1474 el rei va nomenar Francesc Vern-
tallat, líder remença, Vescomte d’Hostoles 
i senyor del castell. En obtenir el càrrec, va ga-
rantir la llibertat dels pagesos de la Vall.

Inicialment, els remences van buscar una 
negociació pacífica amb els senyors per tal 
d’abolir la servitud, sempre a canvi de diners. 
L’any 1448, després de diverses peticions dels 

remences, el rei Alfons el Magnànim va autoritzar 
que es reunissin per tal de pactar les seves deman-
des i les compensacions que oferirien. Parròquia 
per parròquia es van reunir més de 10.000 remen-
ces catalans i van plantejar col·lectivament les se-
ves demandes. El dissabte 9 de novembre de 1448, 
es van trobar a la plaça de Sant Feliu de Pallerols 
els remences Francesc Sesquer, Antoni de la To-
rra, Pere Antoni Rovira, Pere Joan Soler, Antoni de 
Serarols, àlies Riubrugent, Antoni Botets, Antoni 
Bosser, Berenguer Massort, entre altres homes de 
parròquies veïnes. 

Rosa LLUCH BRAMON

Universitat de Barcelona

Franqueses 
Ermessenda, senyora del castell d’Hostoles, lliura una car-
ta de franqueses als pobladors de la sagrera de Sant Fe-
liu de Pallerols i el camp del mas Torn. (ACGAX, Notarials, 
Sant Feliu de Pallerols, Bartomeu de Castlar, Manuale 
1310-1311, 25r.)
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Mirador

ROSA Mª MONTAÑÁ

Estimada mare,
Des del Consell de Redacció de l’Hostolenc 
m’han demanat si puc escriure alguna 
cosa en record teu com a col·laboradora 
de tants anys en la revista. La veritat és 
que he dubtat. Al principi vaig pensar a 
fer una ressenya amb la teva trajectòria 
i alguns paràgrafs dels teus escrits, però 
després em va semblar que això era quel-
com objectiu que podia fer qualsevol altra 
persona. I sent la teva filla, m’he decidit 
per una cosa més íntima com pot ser una 
carta.
Sempre m’havia admirat la teva facili-
tat per les llengües i sobretot per la re-
dacció. T’era tan fàcil escriure! Només 
t’havies d’asseure amb un paper i un 
bolígraf i les paraules fluïen. Després ho 
revisaves i potser ratllaves i corregies al-
guna cosa, però normalment ja escrivies 
pensant que allò era definitiu. Escrivies 
en paper. I aquests últims anys feies servir 
l’ordinador per “passar-ho a net”. Per sort, 
mai vas aprendre que hi havia una fun-
ció anomenada “Delete” que et permetia 
esborrar i tornar a començar. Això et feia 
ser acurada des del principi en l’ús de les 
paraules. A dia d’avui, crec que la majoria 
d’escriptors fan servir un ordinador, però de tant en 
tant, en alguna entrevista, veig que encara n’hi ha 
que escriuen a mà o amb una màquina d’escriure 
de les velles.
Vas començar a escriure de jove sota el pseudònim 
de “Pluma Blanca”. Al principi escrivies en castellà, 
eren els anys seixanta. Recordo un llibret titulat “Eli-
sa”, pel qual vas guanyar un premi literari. Però ja fa 
molts anys que et senties més còmode escrivint en 
català, la teva llengua, tot i que sempre et preocu-
paves perquè deies que ningú te l’havia ensenyat 
i feies faltes . . . 
Diuen que per escriure bé has d’haver llegit molt. 
Tu llegies molt. Gaudies llegint, i escrivint, i també 
escoltant música clàssica. Tenies una gran facilitat 
pels idiomes i una memòria extraordinària que et 
permetia fer servir un vocabulari extens. Escrivies 
i parlaves el català, el castellà, l’anglès i el francès. 
Vas aprendre anglès amb mitjans molt precaris 
i sense haver estat mai a Anglaterra. Parlaves els 
idiomes amb fluïdesa i total naturalitat. 
Havies cultivat diferents gèneres. Escrivies pro-
sa i també poesia, i fins i tot t’havies atrevit amb 
alguna auca dedicada als teus amics. Escrivies so-
bre pensaments i sentiments, sobre la naturalesa 
i les estacions, sobre el valor de les coses senzilles 
i quotidianes, sempre des d’una visió més aviat 

nostàlgica no exempta d’alguna nota d’humor. No 
t’agradaven ni entenies les innovacions tecnològi-
ques. El món de l’internet se t’escapava. Et preocu-
pava el que quedaria de tot el que avui s’escriu sen-
se suport paper. Ho vas expressar molt bé en un 
article publicat a l’Hostolenc que portava per títol 
“La generació sense rastre”. 
Els articles publicats a l’Hostolenc solien ser sobre el 
teu entorn més proper: el poble i les persones que 
li donen vida, el paisatge, la natura, els costums, els 
pas del temps. El ventall abraçava des d’entrevistes, 
redaccions sobre una temàtica determinada, poe-
mes i fins i tot homenatges a persones que ja no es 
trobaven entre nosaltres.
T’agradava col·laborar amb l’Hostolenc. Recordo 
l’últim article que vas escriure, quan ja estaves molt 
malalta i sense energia per fer quasi res. Em vas dir: 
“Des de l’Hostolenc m’han demanat si puc escriure 
alguna cosa pel proper número. Em feia molta àn-
sia, però mira, m’hi he posat i ja el tinc fet!”
I és que la teva vida va estar tan íntimament lligada 
a escriure que quan vaig saber que feia dies que no 
anotaves res en el teu dietari vaig tenir la certesa 
que no estaries gaire més temps entre nosaltres. 

Magda Vilallonga
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CAMPANA DE FESTA MAJOR

Repica, alegre,
des de la torre més alta
el bronze colat
de fa quatre-cents anys.

El campanar,
far d’una llàntia sonora,
projecta el so afinat
del metall noble;
i sa vibració perdura
per guarir-nos dels sorolls
del món i de l’ànima.

Repica, alegre, avui.
Festa gran de l’Esperit.
Diumenge de Festa Major.
Aplec al voltant de la taula.

Pere Roura

Sketchbook
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RECONEIXEMENT MERESCUT

Volem donar les gràcies a tots els que ens han aju-
dat a cuidar la Teresa, la nostra mare; a les infer-
meres del CAP, a la Carme i a l’Anna que han estat 
sempre a la nostra disposició. També volem agrair 
al centre La Salut per la paciència, l’alegria i la vo-
luntat que han tingut per cuidar i per acompanyar 
la mare i a nosaltres en tot moment. 
Moltes gràcies per tot aquest temps i enhorabona 
per la feina ben feta.

Família Font-Amargant
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Comarca

EL CONSELL COMARCAL,
FENT GARROTXA 

Explicar quina és la funció del Consell Comarcal 
de la Garrotxa i què fa per als garrotxins i garrotxi-
nes implica exposar el perquè de l’existència dels 
consells comarcals i, en especial, la seva història a 
la nostra comarca, fent èmfasi a alguns exemples 
propers de la feina que fem. 
En el mandat passat es van celebrar els trenta anys 
de vida del nostre Consell. Concretament, el 9 de 
març de 1988 es va constituir d’acord amb la Llei 
d’Organització Territorial de Catalunya. Aquesta 
Llei posava les bases per a la creació de les comar-
ques com a eina administrativa que havia de con-
tribuir al desenvolupament dels territoris, pensant 
sobretot en l’accés a uns serveis públics de qualitat 

per al conjunt de la ciutadania, independentment 
del poble o ciutat on es residís. 
Un fet que és important destacar és que, a diferèn-
cia d’altres comarques, a la Garrotxa, el Consell 
Comarcal no partia de zero. No va ser “un invent 
dels de dalt”, sinó que la seva creació va suposar 
d’alguna forma un reconeixement i una continua-
ció amb la feina feta per part de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Garrotxa i del Consell Comar-
cal de Muntanya que, de manera prèvia, ja dona-
ven resposta conjunta a les necessitats més bàsi-
ques dels municipis de la comarca. Uns municipis 
considerats “de muntanya”, amb els avantatges, 
però també amb dificultats per l’accés a determi-
nats serveis. Per tant, la tradició de mancomunar 
serveis, el fet que els ajuntaments ja es coordines-
sin per prestar, entre d’altres, els serveis socials o 
la gestió de residus, va consolidar la Garrotxa com 
una comarca pionera en prestar serveis públics de 
manera conjunta i coordinada. 
Amb el temps, el Consell Comarcal ha anat crei-
xent i oferint més serveis, ja sigui perquè els ajunta-
ments ho han volgut, o bé, perquè des de la Gene-
ralitat s’han delegat competències a través de les 
comarques per tal de poder arribar al màxim de bé 

Fotografia d’una sessió plenària
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al conjunt de la ciutadania. A la Garrotxa aquesta 
capacitat de sumar, de poder oferir uns serveis pú-
blics de qualitat ha estat gràcies, entre altres fac-
tors, a la voluntat majoritària de les alcaldies al llarg 
de tots aquests anys. Un tarannà propi del nostre 
territori que ha fet possible que el Consell Comar-
cal fos vist i valorat com l’àmbit administratiu més 
eficaç per poder desplegar una part dels serveis 
que els ajuntaments han d’oferir als seus ciutadans 
i ciutadanes, i que de manera individual els resul-
taria més costós. A més, cal destacar que el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament d’Olot (per la seva dimen-
sió i pes a la comarca) han treballat conjuntament 
per crear un “model comarcal” de prestació de ser-
veis públics locals a través de diferents consorcis 
que donen suport i assistència en àmbits tan dife-
rents com els del medi ambient i la salut pública 
(SIGMA), serveis socials (CASG) o promoció econò-
mica i ocupació (DinàmiG).  
Com a conseqüència d’aquesta voluntat de la nos-
tra comarca, una de les fortaleses que tenim és 
la capacitat que tenen els ajuntaments, a través 
del Consell i dels consorcis comarcals, de dispo-
sar d’unes estructures de personal tècnic que, de 
manera individual, seria molt més difícil de tenir, 
no només amb nombre d’efectius, sinó també i, 
sobretot, en qualitat i capacitat dels professionals 
i això és aplicable a la majoria dels àmbits que els 
ajuntaments han d’atendre. 

No obstant això, cada vegada la necessitat d’enfortir 
els consells comarcals per donar resposta a les ne-
cessitats dels ajuntaments i la ciutadania és més 
urgent, i aquí ens trobem amb un obstacle que re-
quereix un debat ampli: la millora del finançament 
de les administracions locals en general, i dels con-
sells comarcals en particular, per part de les ad-
ministracions superiors. Una assignatura pendent 
des de l’origen de la seva creació i que, amb el pas 
del temps, s’ha agreujat per moltes raons, entre 
d’altres els marcs normatius que generen una ges-
tió més complexa i l’aparició de noves demandes 
i necessitats envers els ajuntaments i consells.
Aquests darrers anys, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 
han treballat plegats en temes importants i que 
exemplifiquen el que de manera genèrica expli-
càvem. A més de prestar serveis ordinaris com els 
vinculats a la recollida de residus, els serveis socials, 
els programes que impulsa el Servei d’Ocupació 
de Catalunya, enguany hem assumit la gestió del 
menjador escolar i hem fet efectiva l’obra del pont 
en el marc de l’execució del programa FEDER. 
El Consell Comarcal va impulsar conjuntament 
aquest programa amb diferents municipis, entre 
els quals figurava el de Sant Feliu de Pallerols, per 
tal de poder dur a terme actuacions en l’àmbit tu-
rístic que han permès, en el cas del vostre municipi, 
poder executar aquestes millores en el pont vell.
Finalment, el Consell Comarcal ha promogut, en 
aquest mandat, el procés participatiu Fem Garro-
txa, per la creació del Pla Estratègic 2020-2030 
a partir de les opinions i propostes de la ciutadania 
amb la voluntat de definir i dotar de contingut els 
eixos estratègics de la comarca en el futur. La suma 
d’aquesta mirada a llarg termini, més la capacitat 
de poder ser una administració útil en el dia a dia 
al servei dels ajuntaments i, per tant, de la nostra 
ciutadania, forma part de la raó de ser del nostre 
Consell Comarcal per continuar fent Garrotxa.

Sergi Martí i Arau
Gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa

Façana de la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa a 
l’Avinguda Onze de Setembre d’Olot
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Contraportada

JULIOL I AGOST 2022

Més informació:
http://www.santfeliudepallerols.cat

Tel. 972 44 40 11

NOTA: En cas de mal temps, els espectacles programats que ho permetin, es faran a la Sala de Ca les Hermanes amb aforament limitat.

Organitza: Col·labora:

#pescalestiu

Venda d’entrades: OAC Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
Delafé – https://santfeliudepallerols.reservaplay.cat/view/reserves/actividades

Mag Lari – https://www.entrapolis.com/entrades/una-nit-amb-el-mag-lari-sala-ca-les-hermanes

Preu entrada: 10 €

Preu entrada: 15 €

DELAFÉ MAG  LARI

Concert íntim Delafé

 Dissabte 9 de juliol 22h  Plaça del Soler
(Adults)

El laberint  Cia. Itinerània

 Dissabte 16 de juliol  de 18 a 21h  
(Tots els públics)

Havaneres  Americanus

 Dissabte 23 de juliol 22h  Plaça El Firal
(Adults)

Una nit amb el Mag Lari  

 Dissabte 30 de juliol 
 (Tots els públics)

La Gallina dels ous d’or  Zum-Zum Teatre 

 Dissabte 6 d’agost  20h
          (Tots els públics)   Sala de Ca les Hermanes

Rumba & Fusió llatina Kilombo

 Dissabte 13 d’agost 22h  Plaça El Firal
(Adults)

Potser no hi ha final  Circ Pistolet 

 Dissabte 20 d’agost  19h  Plaça del Soler
(Tots els públics)

Parc de
Mas Rostoll

21h i 23h 
Sala de Ca les Hermanes
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