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Informació d’interès

HORARI DE SERVEIS 

AJUNTAMENT
Oficina d’atenció ciutadana: de dilluns a divendres de 9:30 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
De dilluns a dijous de 4 a 7 de la tarda
i dissabte de 10 a 1 del migdia.

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

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

MISSES
Dissabtes a 2/4 de 7 del vespre.

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 81 07
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
(*) C/ Aragó, 271 / Ps. Gràcia                         OLOT  -  ST.FELIU DE PALLEROLS  -  BARCELONA*
Dilluns a divendres feiners 6,00 6,20 8,40
Dissabtes, diumenges i festius 7,00 7,20 9,25
Feiners i dissabtes feiners 9,30 9,50 11,55
Feiners i dissabtes feiners 15,30 15,50 17,55
Diumenges i festius 17,00 17,20 19,25
Festius vigília dies lectius universitaris 20,30 20,50 22,55
                                                                                      BARCELONA*  -  ST.FELIU DE PALLEROLS  -  OLOT
Feiners i dissabtes feiners 9,45 11,40 12,10
Diumenges i festius 11,00 12,55 13,25
Feiners i dissabtes feiners 14,45 16,40 17,10
Feiners i dissabtes feiners 19,45 21,40 22,10
Diumenges i festius (Gran Via, 658) 20,30 22,10 22,40

OLOT  -  LLORET DE MAR  -  OLOT
Horari d’hivern

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

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

BUS TRANSVERSAL    De dilluns a divendres feiners 
Sortida Sant Feliu direcció cap a Olot
H. SORTIDA 7,08 9,08 11,08 13,08 15,08 17,08 19,08
H. ARRIBADA (Plaça Clarà) 7,33 9,32 11,32 13,32 15,32 17,32 19,32
Sortida Olot direcció cap a Sant Feliu
H. SORTIDA (Plaça Clarà) 6,30 8,30 10,40 12,40 14,30 16,30 18,30
H. ARRIBADA 6,58 8,58 10,58 12,58 14,58 16,58 18,58

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

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

Nadal ens convida a la celebració i a la participació de tot 
un seguit d’activitats i tradicions tant de caràcter festiu 
com religiós. Al nostre poble, de tots els actes progra-
mats que s’inicien amb la Fira de Santa Llúcia i acaben 
amb l’arribada dels Reis, potser caldria parlar del Camí de 
Pessebres que ja podem considerar una proposta conso-
lidada tenint en compte l’augment de participants que 
el fan possible. Volem pensar que aquesta iniciativa- nas-
cuda de les restriccions imposades per la pandèmia- és 
fruit de l’esperit de participació i solidaritat que va néixer 
d’aquella situació. Tanmateix, no podem deixar de parlar 
de totes les altres activitats que les diferents associacions 
o entitats del poble també organitzen durant aquests 
dies: la quina de Nadal, els tallers a la Biblioteca, les mis-
ses a la parròquia, les cantades de nadales i la Cavalcada 
de Reis. Tot plegat mostra la riquesa del teixit associatiu 
de Sant Feliu que podreu veure en els apartats de la re-
vista dedicats a les activitats i a les entitats i associacions. 
Fent balanç del 2022, podem dir que ha estat un any 
difícil. Grans esdeveniments han portat grans canvis al 
món, a la societat i també al nostre dia a dia. D’una ban-
da, la greu crisi climàtica, reiteradament anunciada, es fa 
evident amb la sequera generalitzada que ens obliga a 
prendre consciència de l’estalvi d’aquest bé cada vegada 
més escàs. L’escalfament global ha portat un estiu llarg 
i amb temperatures molt altes tal com indiquen les da-
des registrades al nostre municipi (vegeu el Sant Feliu 
en Xifres). 
En un altre ordre de fets, la pandèmia aparentment con-
trolada, ha causat un problema de subministraments en 
el sistema productiu de la nostra societat, al qual cal afe-
gir el gran impacte provocat per la invasió russa a Ucraï-
na. La guerra, lamentable en tots els aspectes, ha com-
portat una crisi humanitària a només 2.500 kilòmetres 
del nostre poble i també una catàstrofe energètica i ali-
mentària inimaginable. La inflació i l’augment de la po-
bresa obren un panorama gens tranquil·litzador quan la 
població mundial ha arribat als 8.000 milions d’habitants 
aquest 2022. La lluita contra la pobresa fa que entitats 
com Càritas Garrotxa, a qui donem veu en l’apartat Co-
marca d’aquesta revista, desenvolupin una tasca insubs-
tituïble. 
Malgrat l’angoixa que ens envolta, des del nostre petit 
espai- el planeta minúscul que apareix a la portada- po-
dem fer molt per sentir-nos vius, per fer les coses bé i de 
manera solidària. Des de Sant Feliu, podem crear tot un 
sistema de relacions encaminades a fer-nos més resi-
lients per abordar els reptes que ens planteja el futur. Co-
munitats energètiques projectades des de l’ajuntament, 
agricultura regenerativa, consum sostenible i circular 
amb projectes com el @FemCompostSFP, explicat al 
Dossier, apunten cap aquest objectiu sempre que si-
guem capaços de treballar des de les institucions però 
també des de la responsabilitat individual.  

Bon Nadal i millor 2023!
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Benvolguts i benvolgudes,

La nostra població sempre ha destacat per la seva fortalesa associativa de 
la qual n’estem ben orgullosos. És importantíssima la tasca que realitzeu les 
entitats i associacions municipals, un teixit basat en la solidaritat i l’esperit 
comunitari, amb iniciatives culturals, educatives, socials, esportives..., que 
fan de Sant Feliu un poble dinàmic i més actiu que mai. Us felicito i us animo 
que seguiu amb aquest esperit col·laboratiu i generós que porteu a terme.

Algunes entitats ens heu traslladat la necessitat de locals públics on poder-
vos reunir i treballar en els projectes compartits. Aquesta mancança la 
resoldrem d’aquí poc amb l’execució del projecte de reforma del Local 
d’Entitats situat a la part superior de Ca les Hermanes.

Una altra infraestructura que voldria destacar és la construcció de la coberta 
de la pista esportiva. Aquest és un projecte ambiciós, que portarem a 
terme durant el primer semestre del 2023, i que inclourà la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques amb l’objectiu de crear a curt termini una comunitat 
energètica. 

Seguirem treballant perquè a Sant Feliu els projectes que es duguin a terme 
estiguin pensats per obtenir un poble energèticament més sostenible 
i responsable amb el medi ambient pel  present i futur de les noves 
generacions.

Aprofito per desitjar-vos unes bones festes de Nadal i un millor 2023.

Cordialment,

Artur Colomer Buchner

Alcalde 

ALCALDIA
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ENTRADA PISCINA

De 0  a 3 anys GRATUÏT
De 3 a 14 anys 4,0 €
A partir de 15 anys 6,00 €

Entrada Grups (15 persones o més independent 
de l’edat)                         

3,5 €/cada persona i dia (activitats organitza-
des per entitats de fora del poble)
2,0 €/ cada persona i dia (activitats organitza-
des per entitat del municipi)
1 €/ cada persona i dia (activitat casal esportiu 
unió remences)

Les activitats que es portin a terme a la piscina 
municipal organitzades pel casal d’estiu munici-
pal estaran exempts.    

ABONAMENTS TEMPORADA (per una mateixa 
unitat familiar)
Titular .......................................................... 50 €/membre
2n membre ........................................... 35 €/membre
A partir 3r membre ........................ 25 €/membre
Fins a 3 anys ......................................... GRATUÏT

Pack de 50 entrades o més per establiments 
i empreses turístiques establertes al municipi 
........4,00 €/entrada. Aquestes entrades seran per 
dia i persona (no són transferibles).

PREU CURSET ..................... 35 €/setmana/alumne/a 
(curs diari de dilluns a divendres durant el mes 
de juliol)

C. Font explica que els preus són els mateixos que 
any passat. Intervenció ha fet un estudi econòmic    
i els ingressos i despeses pugen 19.960 €.

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom,            
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 abstencions (N.  Port, 
S. Vilalta i  F. Castanyer - tenien dubtes si s’havien 
tret de les taxes. Són els mateixos de l’any pas-
sat que hi va haver una puja important. Per això 
s’abstenen -)

MODIFICACIÓ PREUS PÚBLICS FESTA MAJOR 
2022

S’aprova la modificació dels preus públics per la 
Festa Major 2022 amb el contingut següent:

Annex V-.- Festa Major - Publicitat en el pro-
grama de la Festa Major 

Resum dels plens

SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 26 DE MAIG DE 2022

Assistents: tots els regidors i regidores del consis-
tori, llevat d’Eva Briceño que ha excusat la seva 
absència. 
Secretària – Interventora: Cristina Montoro Roura.

L’Alcalde proposa una moció en suport de la figura 
del jutge de pau com a punt a incloure a l’ordre del 
dia per urgència i s’aprova per unanimitat dels as-
sistents incloure’l en el punt 9 de precs i preguntes.

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

S’aproven per unanimitat dels assistents les actes 
del Ple Ordinari del 24 de març i del Ple Extraordi-
nari del 9 de maig de 2022, amb l’esmena proposa-
da per J. Martra referent a un error de xifres: no són 
910.000 sinó 91.000 €.

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

APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DEL PP 
URBANÍSTIC SECTOR D'ACTIVITATS ECONÒMI-
QUES "PLA DE LLONGAFOLLIA"

S’aprova definitivament la modificació del Pla Par-
cial del sector d’activitats econòmiques “Pla de 
Llongafollia” que desenvolupa el Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal. 

L’Alcalde diu que s’han iniciat els tràmits per tirar 
endavant el polígon industrial i que el tema està 
avançat. F. Prat afegeix que la modificació té a veu-
re amb les rasants del terreny. F. Castanyer diu que 
hi votaran a favor perquè és un projecte important 
i molt bona notícia que es tiri endavant.

S’aprova per unanimitat dels assistents. 

MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC PISCINA MUNICI-
PAL TEMPORADA 2022

S’aprova l’establiment del Text Regulador del Preu 
Públic per a la prestació del servei de piscina muni-
cipal durant la temporada d’estiu 2022, detallat de 
la següent forma: 

Línia  35,00 € 
1/9  50,00 € 
1/6  65,00 € 

1/2  180,00 € 
Contraportada  
300,00 € 



6

Resum dels plens

Abonaments 2 nits de ball
(dissabte i diumenge) 

 15,00 €

- Entrada espectacles de la Festa Major 

Sopar adult 12,00 €/adult 

Espectacle divendres gratis 

Sopar infantil (de 0 a 11 anys) 6,00 €/infant 

Ball diumenge (anticipada) 10,00 €/adult

Ball diumenge (taquilla)  12,00 €/adult

Ball dissabte (anticipada)  8,00 €/adult

Ball dissabte (taquilla)  10,00 €/adult

Nens de 0 a 11 anys no paguen entrada al ball

Es comenta que el pressupost és de 42.000 €  (en-
trades i ingressos). Les despeses pugen a 62.209 €, 
hi ha, per tant, 20.000 € de diferència que és el que 
s’aportava cada any més o menys. En acabar la fes-
ta, es donaran els números corresponents. 

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) 1 en contra (F. Castanyer 
-  ja que els números són molt a l’alça. Que sí que 
està a favor de la festa i espera que no sigui un altre 
roc a la sabata-) i 2 abstencions (N. Port i S. Vilalta)

APROVACIÓ FESTES LOCALS 2023

FESTES LABORALS PER A L’ANY 2023
A CATALUNYA 

6 de gener (Reis)
7 d’abril (Divendres Sant)
10 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Dia del Treballador)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (La Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

DIES DE FESTA LOCAL EN EL MUNICIPI DE SANT 
FELIU DE PALLEROLS PER L’ANY 2023 

29 de maig  (dilluns de la Festa Major de Sant 
Feliu de Pallerols)
1 d’agost (Festa Petita del municipi) 

S’aprova per unanimitat dels assistents. 

MOCIÓ DEL CONSELL LOCAL DE LA REPÚBLI-
CA DE SANT FELIU 

Davant l’informe de Citizen Lab que recull que al-
menys 65 persones vinculades a l'independentisme 
català han patit infeccions amb el programa espia 
conegut com a Pegasus, venut a estaments go-
vernamentals, és a dir, a estats. I considerant que 
aquest cas d'espionatge polític suposa una fla-
grant vulneració dels drets fonamentals, tant indi-
viduals com col·lectius, que va en contra dels valors 
democràtics i de llibertat, civils i polítics que ha de 
representar i preservar l’Estat i la Unió Europea, 
l’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols acorda: 

a) Condemnar l'espionatge polític 
b)  Manifestar el seu suport i tota la seva solidaritat 
a les almenys 65 persones que fins al dia d’avui se 
sap que han patit aquest espionatge polític.
c) Exigir al Govern de l'Estat que investigui amb 
la màxima celeritat i transparència en els òrgans 
pertinents, que doni les explicacions necessàries 
i s'assumeixin les responsabilitats a tots els nivells.
d) Reclamar l'adopció urgent per part de l’Estat 
de les mesures per erradicar l’espionatge polític 
antidemocràtic, i garantir així que cap persona 
pugui ser víctima d'espionatge i persecució per 
defensar un projecte polític.
e) Reafirmar el seu compromís democràtic de 
defensar els drets i llibertats de la ciutadania i 
defensa que es respectin els tractats i els conve-
nis internacionals per a la protecció dels Drets 
Humans i els Drets Civils i Polítics.

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

MOCIÓ DE SUPORT A LA FIGURA DEL JUTGE 
DE PAU

En l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència 
organitzativa del servei públic de Justícia, per la 
qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, tots els 
municipis catalans  que compten amb jutjat de 
pau veurien eliminada aquesta institució i es per-
dria el servei de jutge/jutgessa de pau. 
Aquesta iniciativa legislativa preveu substituir la fi-
gura dels jutges/jutgesses   de pau per unes ofici-
nes municipals de justícia. 

Els jutjats de pau van ser creats per Reial decret 
l’any 1855. A Catalunya la figura del jutjat de pau és 
una institució arrelada des de fa anys, reconeguda 
per l’Estatut d’Autonomia i que neix com un servei 
de millora de les relacions veïnals.
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Els jutges/jutgesses de pau són escollits/des pel 
plenari dels ajuntaments a partir dels candidats/es 
que s'ofereixen. Aquest fet evidencia l’arrelament 
de la persona designada a la comunitat i la capa-
citat de mediació local que se li atribueix. Al mateix 
temps, les tasques que desenvolupa comporten 
l’alleugeriment de la càrrega als tribunals de jus-
tícia, oferint judicatura de proximitat i estalviant 
molts recursos als mateixos tribunals.

Per tot això, s’acorda: 

1. Rebutjar l’eliminació dels Jutjats de Pau i defen-
sar la seva permanència en els municipis per la 
important tasca activa de mediació que exercei-
xen.
2. Reivindicar la rellevant funció de justícia de 
proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal.
3. Reforçar la informació a través dels mitjans de 
comunicació de l’ajuntament de la tasca que re-
alitzen.
4. Instar als diferents grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar 
l’eliminació dels jutjats de pau d’aquest projecte 
de llei.
5. Donar trasllat dels presents acords als grups po-
lítics del Parlament de Catalunya, del Congrés dels 
Diputats i del Senat, al Consell Comarcal i a la Dipu-
tació Provincial, així com fer-ne trasllat al jutjat de 
pau del municipi.

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 abstencions (F. Cas-
tanyer- la moció en si és molt correcte. Els jutges de 
pau tenien molta importància, però avui dia no en 
tenen tanta, d’aquí ve l’abstenció N. Port i S. Vilalta)

PRECS I PREGUNTES

FESTA MAJOR 
Sobre la presentació de la festa major a TV Olot, 
S. Vilalta  demana per què hi havia l’Anna Roca 
acompanyant l’Alcalde i no hi havia el president de 
la Comissió de Festes. 
L’Alcalde li respon que ja se’ls va comunicar i ningú 
va demanar ser-hi, com molt bé sap el president. 
N. Port diu que potser no hi va haver prou comu-
nicació. 
PRESSUPOST AJUNTAMENT
S. Vilalta diu que, malgrat no ser-hi present, en el 
Ple passat es va aprovar el pressupost i l’ajuntament 
té previst demanar un crèdit de 639.000 €. Tant ell 
com F. Castanyer no entenen aquest crèdit i par-

len d’un endeutament que passa d’1.000.000 €, 
posen en dubte que arribin les subvencions que 
s’anuncien des del consistori, difereixen dels per-
centatges d’endeutament explicats i de com esta-
va el crèdit en acabar la legislatura anterior i que 
se’ns acusava d’un deute de 600.000 €, però hi ha-
via 7 parcel·les a darrera.
Volen fer constar que quan varen entrar a 
l’ajuntament, l’endeutament era d’un 25% i a data 
d'avui la previsió és quasi d’un 70%. Es diu que 
l’ajuntament es va intervenir i rescatar i no és així. 
J. Martra explica la conveniència de demanar 
aquest crèdit, que es compromet a explicar l’estat 
de comptes i l’endeutament, que hi ha subven-
cions demanades i  quan es concedeixin es reduirà 
el crèdit i no entén com després de 16 anys a l’equip 
de govern no s’entengui que si no tens les subven-
cions concedides no es poden preveure dintre el 
pressupost i d’aquí ve la necessitat de manar un 
préstec per tenir liquiditat i poder pagar els proveï-
dors. L’Alcalde diu que l’informe negatiu és sobre 
els ingressos i no sobre el préstec que es vol dema-
nar. 
SENYALS DELS GORGS 
S. Vilalta, en nom d’E. Briceño, demana per l’estat 
de la senyalització dels gorgs i F. Prat li respon que 
quan l’ordenança entri en vigor s’instal·laran. 
JARDÍ DE L’ESTACIÓ 
F. Castanyer remarca que els jardins que s’han fet a 
l’estació no tenen partida perquè el pressupost pro-
rrogat de jardineria estava exhaurit. F. Prat explica 
que no cal parlar-ne fins que arribi la data. Serà un 
homenatge a una persona del poble que va ser la 
fundadora de les àvies remeieres. No és un jardí, és 
un parterre eficient amb sistema de rec. J. Martra 
assegura que es posarà a la partida que toqui i li 
retreu que ell va fer el mateix amb l’asfaltatge de 
davant l’Escola Bressol. 
CAMÍ DE COLL D’URIA 
F. Castanyer pregunta qui ha arreglat el camí de 
Coll d’Uria a Ribugent, diu que el seu dia es va can-
viar el traçat de l’itinerari i ara ha esdevingut im-
practicable mentre que el que s’ha convertit en 
privat està perfecte. S’hi hauria d’actuar. F. Prat res-
pon que s’ho mirarà i l’Alcalde en pren nota. 
CONSULTES DOCUMENTACIÓ 
F. Castanyer demana com es pot accedir a la con-
sulta de documentació i que sigui el màxim àgil 
possible, ja que té problemes per poder consultar 
l’estat d’habitatges ruïnosos. Se li respon que deu 
parlar d’habitatges buits i que pot consultar-ho 
directament amb l’Anna i si no amb un registre 
d’entrada que respondran tan aviat com sigui pos-
sible. De totes maneres, F. Castanyer vol que quedi 
constància que en demanar documentació i no se 
li respon en el termini de 5 dies. F. Prat diu que des 
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SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 28 DE JULIOL DE 2022

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

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

APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE L’ACTA DEL 
PLE ORDINARI DE 26 DE MAIG DE 2022

DECRETS D’ALCALDIA : es dona  compte dels de-
crets dictats des de la darrera sessió plenària que 
van des del 2022DECR000260 de 24 de maig 2022 
fins a 2022DECR000375 de 22/07/2022. Els mem-
bres de Ple es donen per assabentats. 

RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 
D’ADHESIÓ A ADRINOC
D’acord amb el decret d’alcaldia dictat el 14 de juny 
de 2022, s’aprova l’adhesió del municipi de Sant 
Feliu de Pallerols a l’Associació per al Desenvolu-
pament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de    
Catalunya (ADRINOC). Aquesta adhesió facilita el 
suport a les empreses a través de subvencions del 
programa LEADER. 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA DE MILLORA 
URBANA 2 AL SECTOR DE CAMÍ RAL DE LES PLA-
NES III

S’aprova definitivament la modificació puntual 
del Pla de Millora Urbana 2 “Camí Ral de les Pla-
nes III” de Sant Feliu de Pallerols, promogut per 
Promocions Font Comalada, S.L.U. i redactat per 
l’arquitecte Sr. J.P.H. col·legiat número 30.103-5 
i que complementa el Pla d’Ordenació Municipal.

 S’aprova per unanimitat dels assistents. 

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2021

S’aprova definitivament el Compte General de 
l'Exercici 2021 comprès pel Compte General del 
mateix Ajuntament.

J. Martra explica que és un tràmit més de l’exercici 
anterior. Com que no hi va haver al·legacions, ara 
s’ha d’aprovar definitivament i trametre al  Ministeri 
d’Hisenda i Tutela Financera.

que l’aparell burocràtic s’ha complicat molt  i ells 
no donen l’abast. 

DEMANDA PLENS
N. Port va demanar que els plens extraordinaris es 
facin en dijous i la setmana passada es va fer en di-
marts, malgrat que la petició quedava reflectida en 
l’acta. 
OBRES DEL PONT 
N. Port demana per què no s’ha complert amb la 
previsió i s’hi podrà passar per la Festa Major. E. Co-
lom li contesta que hi ha hagut imprevistos tant 
d’obra com tècnics i que sempre que s’ha pogut 
s’ha intentat habilitar un pas de vianants. Per la 
Festa Major ja estarà formigonat i s’obrirà definiti-
vament, però no pel pas de vehicles. 

Treballs de remodelació del pont. Primavera 2022

CAPELLA DEL ROSER
S. Vilalta demana per la situació de la faràndula al 
Roser i que fa 3 anys que es parla del conveni que 
no arriba. C. Font diu que s’hi està treballant, que el 
conveni actual s’acaba el 2023 i confia que es podrà 
renovar, però s’ha mort el bisbe i això complica les 
coses. 

L’Alcalde aixeca la sessió i desitja una bona festa 
major. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents amb la 
demanda de F. Castanyer d’accelerar  el tràmit per-
què es revisin els números des del ministeri, ja que 
saben que tenen molts dubtes sobre els comptes.  

APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE RETRIBU-
CIONS PERSONALS DE L’EXERCICI 2022

S’aprova un increment del 2% lineal (sou, comple-
ment de destí, triennis, complement específic i la 
resta de complements atorgats) respecte als vi-
gents de 31 de desembre de 2021 que tindrà efec-
tes retroactius a 1 de gener de 2022.

S. Vilalta pregunta si s’aplica a tots els treballadors 
i l’Alcalde li diu que la puja és obligatòria segons els 
pressupostos de l’Estat. 

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 abstencions (F. Cas-
tanyer-  diu que s’alegra que es faci una puja en 
aquest moment i que entén que és legal, ara bé 
ells creuen que s’hauria d’haver negociat algun 
pacte amb algun dels treballadors per no apujar-
lo-, N.  Port i S. Vilalta)

APROVACIÓ D’UN CONVENI PER DELEGAR AL 
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA LA 
COMPETÈNCIA DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA

L’Ajuntament ostenta la competència amb rela-
ció a la recollida i control dels animals abandonats, 
perduts o ensalvatgits i no tenint recursos humans 
ni personals suficients per poder dur a terme la 
competència, es proposa la firma d’aquest conveni 
per tal de delegar les competències al CCG.
Objecte del conveni: 

a) Recollida dels animals de companyia perduts o 
abandonats en el terme municipal.
b) Custòdia dels animals recollits en les 
instal·lacions del Consell Comarcal, pròpies o con-
certades, fins al seu retorn al propietari, adopció 
o sacrifici.
c) Control de les colònies de gats ferals.
d) La potestat sancionadora, entesa com la capa-
citat d’imposar i cobrar les sancions i els costos de 
custòdia, i d’altres que es puguin derivar, tant de 
la pèrdua com de l’abandonament dels animals 
recollits.

La vigència d’aquest conveni és de 5 anys a comp-
tar des de l’endemà de la seva signatura. En qual-
sevol moment abans de la finalització del termini, 
els signants podran acordar unànimement i de for-

ma expressa la pròrroga per un període de fins 
a quatre anys addicionals.

S’aprova per unanimitat dels assistents. 

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA EN MATÈRIA D'EXPEDIENTS SAN-
CIONADORS

S’aprova delegar a la Diputació Provincial de Giro-
na, a través de l'Organisme Autònom Local XALOC, 
l’execució dels  expedients sancionadors per les in-
fraccions a l’Ordenança reguladora de l’espai pro-
tegit del Brugent

F. Prat explica que l’ordenança  principal és la 
d’accés motoritzat al medi, que és la que es va 
aprovar en un Ple passat. Es començarà a partir 
del 4 d’agost sobretot a la zona dels gorgs conjun-
tament amb les Planes. Aquesta ordenança està 
penjada a la web.

S. Vilalta pregunta qui sancionarà perquè no es 
té policia local i F. Prat respon que són uns agents 
privats autoritzats pel ministeri d’interior i la in-
tenció és contractar-los els caps de setmana del 
mes d’agost, a mitges amb Les Planes, 4 hores 
a cada lloc. Tot i que és zona degorgs també 
afecta tot el municipi. Les multes les cobrarà 
Xaloc i s’ingressaran a l’ajuntament.

S’aprova per 7 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra, F. Prat, E. Briceño i S. Vilalta) 
i 1 abstenció (F. Castanyer - com sempre, és una 
decisió precipitada-).
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DECLARACIÓ CRÈDITS NO DISPONIBLES

S’aprova declarar no disponibles els següents crèdits i imports: 

Pro-
gra-
ma

eco-
nò-
mi-
ca

Descripció Subven-
cions 

Diputació

Subvencions 
Altres

Organismes 
Públics

Préstec
inversions

Préstec
inversions

16
1

609
00

ABASTAMENT AIGUA
SANT ISCLE

40.000,00 40.000,00

16
1

619
02

REPARACIÓ CANONADA
CTRA LA FÀBREGA

10.000,00 10.000,00

16
5

632
01

PAES L3 - MILLORA EFICIÈNCIA
ENLLUMENAT PÚBLIC

4.414,66 85.990,68 90.405,34

92
0

632
02

PUOSC - CA LES HERMANES 20.000,00 20.000,00

34
2

619
01

ESTRUCTURA
PISTA ESPORTIVA

272.125,0
0

272.125,00

16
5

632
02

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 15.000,00 46.600,00 61.600,00

17
1

624
00

COTXE ELÈCTRIC BRIGADA 39.100,00 6.357,00 45.457,00

34
2

632
04

PISCINA MUNICIPAL 41.336,36 41.336,36

33
2

625
00

MOBILIARI ESCOLA, BIBLIOTECA, 
CONSULTORI

1.612,51 1.612,51

33
6

632
05

CASTELL HOSTOLES 4.000,00 4.000,00

15
32

619
04

RE-URBANITZACIÓ I REFORMA DE 
VIALS

40.000,00 40.000,00

17
1

622
00

ACTUALITZACIÓ PARCS INFANTILS 3.000,00 3.000,00

16
3

623
01

MAQUINÀRIA PER SERVEIS 2.000,00 2.000,00

16
5

632
03

ALTRES MILLORES ENLLUMENAT 5.000,00 5.000,00

34
2

632
01

MODERNITZACIÓ
ENLLUMENTAT - Camp Futbol

6.000,00 6.000,00

34

2

633

01

INCREMENT POTÈNCIA BAR PISCI-
NA

3.000,00 3.000,00

45

9

622

01

PROJECTE MILLORA ESGLÉSIA

DEL ROSER (llum i bany)

15.000,00 15.000,00

45

9

622

02

PROJECTE MILLORA ESGLÉSIA DEL 
ROSER (estructures expositors)

10.000,00 10.000,00
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Pro-
gra-
ma

eco-
nò-
mi-
ca

Descripció Subven-
cions 

Diputació

Subvencions 
Altres

Organismes 
Públics

Préstec
inversions

Préstec
inversions

17
1

622
03

REMODELACIÓ PARC MAS
ROSTOLL

5.000,00 5.000,00

17
1

623
01

MAQUINÀRIA DE JARDINERIA 5.000,00 5.000,00

17
1

622
04

PARC DE LES HERBES REMEIERES 3.000,00 3.000,00

17
1

622
05

PARC DEL COMPOSTATGE 6.0000,00 0,00 6.000,00

45
9

619
05

PROJ. MILLORA ESPAI FLUVIAL - 
LLONGAFOLLIA

14.041,29 14.041,29

Els crèdits declarats no disponibles queden immo-
bilitzats i no són susceptibles d’utilització.

L’Alcalde diu que és un formalisme, ja que a data 
actual no ha arribat el corresponent finançament. 
F. Castanyer diu que hi votarà a favor i el sorprèn 
molt que el Ple passat s’aprovés una cosa i ara se’n 
voti una altra, tampoc entén que hi ha coses que 
s’han fet i  no es podien fer, una prova més que 
les coses no es fan bé. També es diu que es pa-
garà a crèdit, però  la documentació diu el contrari. 
L’Alcalde retreu a Castanyer que sempre predica 
que es faci amb ordinari i ara que es fa ho criti-
ca i J. Martra recorda que ja es va dir que era pres-
supost de màxims i el que no es pugui executar, no 
es farà.

S’aprova per unanimitat dels assistents. 

MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC MENJADOR ES-
COLA BRESSOL

S’aprova la modificació de l’article 4 del preu públic 
del menjador escolar, referent a l’Escola Bressol 
Petits Pescallunes amb el text següent:

- Alumnes fixes (menú normal) 3,88 €/dia
- Alumnes fixes (menú triturat) 2,62 €/dia

E. Colom explica que l’actualització del preu ve mo-
tivada per les instruccions de gratuïtat d’ I2 decre-
tada pel Departament d’Educació, representant un 
increment de 4 € (un 3% per sota l’IPC). L’acollida i 
monitoratge del menjador, i el berenar de la tarda 
s’han de cobrar, ja que no estan coberts pel Depar-
tament. 
S’obre un debat sobre preus, puges i percentat-
ges protagonitzat per S. Vilalta, E. Briceño, E. Co-
lom i J. Martra, a través del qual es clarifiquen els 

preus. L’Alcalde hi afegeix que a Sant Feliu es té un 
bon servei a l’escola bressol, essent una de les més 
econòmiques de la comarca. L’increment que es fa 
és simbòlic.

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom 
- no és cert que s’apugi, ja que la inflació dels anys 
que no s’ha modificat no arriba ni a la puja propo-
sada-  C. Font, J. Martra- l’increment  és de quasi el 
3% i recorda que els salaris sols ja s’han apujat un 
2%- , i F. Prat) i 3 abstencions (F. Castanyer- hi està 
a favor que es continuï el servei a bon preu, ara bé 
l’equip de govern va manifestar a les eleccions que 
no apujarien preus i actualment ho estan apujant-, 
N.  Port i S. Vilalta)

TAXES DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL 

S’aprova  la modificació dels articles 5 i 6 de 
l’Ordenança Fiscal 19 reguladora de la taxa de la 
prestació del servei d’escola bressol, amb la finalitat 
d’adaptar-la a l’acord marc d’1 d’abril per finançar el 
cost que té per les famílies l’escolarització d’infants 
a i2 a les llars d’infants i a les escoles bressol de ti-
tularitat municipal, i també per avançar cap a la 
incorporació del finançament del primer i segon 
curs del primer cicle d’educació infantil (I0 i I1).

Vista de l'Escola Bressol des de la plaça del Soler
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BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

TARIFES

• Reserva de plaça ..................... 75 € al mes o fracció
(Des del moment de la matrÍcula o preinscripció 
fins a la incorporació a l’escola) 

• Servei d’escolarització I0 / I1

- Acollida: de 8:15 a 9:00 ................................. 15,00 €/mes
- Jornada lectiva matí: 9:00 a 12:00 ...... 102,00 €/mes
- Jornada lectiva tarda: 15:00 a 17:00 ..... 95,00 €/mes
- Jornada lectiva completa:
9:00 a 12:30 i de 15:00 a 17:00 .................... 160,00 €/mes
- Hores extres ........................................................ 3,00 €/hora
- Hores esporàdiques per alumnes amb necessi-
tats educatives especials* ........................... 1,50.- €/hora

Les jornades lectives inclouen el servei de mo-
nitoratge menjador de 12:00 a 15:00. El preu del 
menú és aquell establert pel corresponent preu 
públic.

La jornada lectiva de tarda o completa inclou el 
preu del berenar

Alumnes d’I2 (alumnes d’entre 2 a 3 anys):

- Acollida: de 8:15 a 9:00 .................................... 15 €/mes
- Jornada lectiva completa:
9:00 a 12:30 i de 15:00 a 17:00 ........................ GRATUÏT
- Monitoratge menjador ................................ 20 €/mes
 

FAMÍLIES AMB DOS O MÉS 
GERMANS AL MATEIX CENTRE 
– Reducció de tarifa aplicada al 
segon germà o posteriors

a) Jornada lectiva completa i cursant el mateix curs, 20% bonificació
b) Jornada lectiva completa en diferents cursos, 15% bonificació 
c) Mitja jornada, bonificació del 5%

FAMÍLIA NOMBROSA
(Sempre que els dos progeni-
tors treballin) 
O MONOPARENTAL

a) Bonificació del 30 % (suma total d’ingressos de la unitat de convi-
vència no superi 3 vegades el valor de l'indicador de renda de sufi-
ciència de Catalunya)

b) Bonificació del 25 %  (suma total d’ingressos de la unitat de convi-
vència sigui entre 3 i 6 vegades el valor de l'indicador de renda de 
suficiència de Catalunya) 

c) Bonificació del 20 % (suma total d’ingressos de la unitat de convi-
vència sigui entre 6  i 8 vegades el valor de l'indicador de renda de 
suficiència de Catalunya)

SUBJECTES PASSIUS QUE TIN-
GUIN UNA SITUACIÓ SOCIOE-
CONÒMICA DESAFAVORIDA

Bonificació del 30% de la tarifa

- Monitoratge ( eventuals menjador) ......... 2 €/dia
 (fins a màxim de 20 €)
- Berenar ........................................................................ 15 €/mes

TARIFA MENJADOR

El preu del menú és aquell establert pel corres-
ponent preu públic.

TARIFA ACOLLIDA (alumnes I0, I1, I2)

- Acollida: de 8:15 a 9:00  .................................... 15.-€/mes
- Eventuals acollida .................................................. 2 €/dia
 (fins a màxim de 15 €)

TARIFA HORES EXTRES

- Hores extres  .................................................... 3,00 €/hora
- Hores esporàdiques per alumnes amb necessi-
tats educatives especials* ......................... 1,50 €/hora

* ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ES-
PECIALS que no els permetin participar del servei 
de forma permanent (sigui mitja jornada o jornada 
sencera). S’entendrà que és una forma reduïda la 
participació en el servei de com a màxim 10 hores 
a la setmana. En cas de superar aquestes hores 
màximes establertes s’hauran d’inscriure en règim 
de mitja jornada o de jornada sencera.
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TARIFES ESCOLA ESTIU (mes de juliol) I0, I1 i I2

- Acollida: de 8:15 a 9:00 ............................... 15,00 €/mes
- Jornada lectiva matí: 9:00 a 12:00 ... 102,00 €/mes
- Jornada lectiva tarda: 15:00 a 17:00 .. 95,00 €/mes
- Jornada lectiva completa:
9:00 a 12:30 i de 15:00 a 17:00 ................. 160,00 €/mes
- Hores extres ........................................................ 3,00 €/hora
- Hores esporàdiques per alumnes amb necessi-
tats educatives especials* ............................. 1,50 €/hora

Les jornades lectives inclouen el servei de monito-
ratge menjador de 12:00 a 15:00. El preu del menú 
és aquell establert pel corresponent preu públic.

La jornada lectiva de tarda o completa inclou el 
preu del berenar.

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 abstencions (F. Cas-
tanyer- si s’hagués mantingut el servei no caldria 
apujar-lo -, E. Briceño i S. Vilalta)

PRECS I PREGUNTES 
FESTA MAJOR 
Davant la petició d’E. Briceño sobre l’estat de 
comptes de la Festa Major, l’Alcalde comenta que 
falten algunes factures per poder-los tancar defini-
tivament. 

ESCRITS A L’HOSTOLENC 
F. Castanyer exposa el seu desacord a alguns 
comentaris apareguts a la revista municipal 
L’Hostolenc i que considera que distorsionen la 
realitat. Un dels comentaris fa referència al fet ma-
nifestat de no voler col·laborar amb un regidor 
concret per qüestions relacionades amb la quere-
lla que ha interposat contra ell. Quan van entrar a 
l’ajuntament, va demanar una reunió amb l’alcalde 
i F. Prat per exposar el problema que tenia referent 
a la querella per uns actes que eren una farsa. Du-
rant una conversa amb l’alcalde, li va dir que estava 
en tràmit de solució, i la sorpresa és que vaig re-
bre una carta de l’advocat de F. Prat que si pagava 
3.000 € i no feia declaracions se solucionaria, i si no, 
hauria de pagar 20.000 €. No vaig pagar i la con-
seqüència va ser una ampliació de la querella. Per 
tant, reafirma que no col·laborarà amb una perso-
na que utilitza una farsa.
L’altre comentari fa referència que s’interpreta que 
l’oposició no té interès perquè no va assistir al ple 
del 9 d’octubre. Sort que els plens estan per escrit, 
perquè hi queda constància que es va demanar de 
fer els plens en dijous i a partir de les 8 h del vespre 
i amb 48 h d’antelació.

Si aquest ple s’hagués convocat així, hi haurien po-
gut participar tres regidors més. S’hauria de deixar 
de parlar de l’oposició i anar més per feina. 

J. Martra comenta que l’Equip de Govern ac-
tual permet publicar escrits de tots els partits a 
L’Hostolenc, cosa que no passava en el darrer man-
dat. F. Castanyer ho desmenteix. 

F. Prat el sorprèn que F. Castanyer digui aquestes 
coses sobre un tema tan seriós i que pot dir les “baja-
nades” que vulgui. Això només fa que posar llenya al 
foc i no pensa fer cap més declaració sobre el tema 
perquè pot tenir conseqüència pel poble. 

Per tancar el tema, S. Vilalta puntualitza que es va 
reunir amb F. Prat i li va oferir col·laboració si retira-
va la querella, però no es va arribar a cap acord.  

OBRES DEL PONT 

F. Castanyer pregunta si s’han acabat, el preu de li-
citació i tancament i si hi haurà partida extra. E. Co-
lom respon que no estan tancades. Quan es tingui 
l’acta de recepció per  part del Consell Comarcal es 
detallaran les despeses. Falta acabar de passar uns 
leds al passamà i fer algunes comprovacions. Final-
ment, S. Vilalta comenta que no li acaba d’agradar 
com ha quedat la font. 

CAPELLA DEL ROSER 

F. Castanyer s’interessa pel tema del conveni per-
què creu que com està actualment l’ajuntament 
no pot invertir-hi diners. C. Font diu que està igual i 
que el present conveni acaba abril 2023.

FIBRA ÒPTICA 

L’oposició pregunta per què encara no tenim fibra 
òptica a Sant Feliu. S’obre un ampli debat on es fan 
retrets del que s’hauria d’haver fet, del que no es fa 
i del que s’ha fet: troncals que no arriben, fibra que 
s’hauria de passar o no pel cablejat de la TV, utilitzar 
el coaxial, falta de pagament a SIGMA...

L’Alcalde tanca el tema dient que hi ha la fibra es-
tesa que estira d’antena donant menys megues 
que una fibra normal (però més que l’ADSL). Quan 
arribi la troncal, que és competència de la Genera-
litat, tindrem fibra al 100%.

SUBVENCIÓ VESTIDORS PISCINA

F. Castanyer pregunta per què la subvenció s’ha 
revocat i C. Colom li respon que era incompati-
ble amb el Fons de Cooperació i el mateix  import 
s’atorgarà fora de concurrència competitiva.

EXPEDIENT SANCIONADOR 

F. Castanyer pregunta per què s’ha tornat a obrir 
un expedient sancionador a un veí de Sant Feliu 
per unes obres no compatibles que ja s’havien re-
solt. L’Alcalde detalla que ve d’una denúncia d’un 
veí i s’ha procedit com toca. Que, evidentment, s’ha 
reunit amb les dues parts per trobar solució, però 
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Resum dels plens

els procediments administratius són els que són i 
hauria volgut que s’actués d’una altra manera.

A F. Castanyer el sorprèn que l’ajuntament actuï 
d’aquesta manera, ja que en aquesta taula i en 
aquest Ple va fer saber al regidor d’urbanisme que 
a la seva finca hi havia una obra que no estava le-
galitzada i no s’ha fet res. Per al·lusions, E. Colom 
respon que el sorprès és ell perquè parla de quan 
F. Castanyer era regidor d’urbanisme i no va fer res. 
La propietat no és seva i parla amb ambigüitats. 
No vol entrar en demagògies i proposa que ho posi 
per escrit.

INCÍS AMB LES DADES QUE APAREIXEN
A L’HOSTOLENC

F. Castanyer demana que quan es reprodueixi un 
quadre de finançament s’especifiquin les quanti-
tats de manera que la gent les entengui adequa-
dament i que no es jugui a confondre visualment. 
L’Alcalde troba una falta de respecte per la gent 
que forma part del consell de redacció i que treba-
lla de manera desinteressada i objectiva. Després, 
segons l’acta, s’entra en un ampli debat poc ente-
nedor. 

AIGUA DE SANT ISCLE 

S. Vilalta pregunta per aquest tema i F. Prat res-
pon que falta poc perquè hi hagi totes les conne-
xions fetes. S’hi podran connectar 29 usuaris, però 
s’estima que seran menys. S. Vilalta pregunta 
també si la baixa està passada fins al final, consi-
dera que es gasten molts diners, que la connexió 
és molt cara i és escèptic en el possible nombre de 
connexions que hi haurà en acabar aquesta legis-
latura. F. Prat explica que la baixa està feta fins al 
pont del transformador (1a fase) i resta pendent a 
partir d’aquest punt que ja té un projecte fet i ben 
aviat es durà a aprovació (2a fase). També remarca 
que hi ha veïns que tenen pressupostos de 20.000 
€ per tenir aigua. La gent n’és conscient, però és 
l’única opció que té si vol continuar vivint a Sant 
Iscle i tenir aigua. Posa en una balança el fet de 
portar aigua o que desaparegui el poble. Hi ha un 
projecte fet per Esteve Costa del SIGMA que garan-
teix la pressió a totes les cases. Primer es va fer afo-
rament i després el dipòsit. 

L’oposició no discuteix l’objectiu sinó la viabilitat 
econòmica del projecte. Però l’Alcalde acaba el 
tema, puntualitzant que el 10% de la població 
de Sant Feliu no té aigua malgrat ser un servei 
essencial i prioritari. És per això que l’objectiu 
principal d’aquest Equip de Govern és atendre 
aquesta necessitat i posar-hi tots els esforços 
econòmics necessaris.

L’alcalde aixeca la sessió i convida a tothom a par-
ticipar en la Festa de la Vellesa.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA TELEMÀTICA 
DEL 15 DE SETEMBRE DE 2022

Assistents: tots els regidors i regidores del con-
sistori llevat d’E. Briceño que ha excusat la seva 
absència. 

Secretària – Interventora: Cristina Montoro Roura.

CONTRACTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT 
A LLARG TERMINI

Vist que el pressupost municipal per a l’exercici 
2022 es preveia la formalització d’un préstec per 
import de 639.062,84 € per tal de finançar les inver-
sions previstes al pressupost 2022, es va sol·licitar 
oferta a tres entitats financeres. 

Què estem fent 
els ajuntaments?

No t’hi acostis.
Són animals 

salvatges
i imprevisibles

No els donis
menjar

Llença les teves 
deixalles 

a l’interior dels 
contenidors

No deixis menjar
de les teves
mascotes
a l’exterior

Tanca bé les portes
de jardins i horts

per impedir
que passin

El senglar 
a l’entorn urbà

Per la vostra seguretat, 
l’ajuntament ha autoritzat el 

tancament, temporal, de camins 
d’ús públic quan es realitzin 

caceres de senglar.

Disculpeu les molèsties que 
aquestes mesures 
us puguin causar.

Què pots fer-hi?

Quins problemes ens poden comportar?
- Poden provocar danys a les persones si se senten amenaçats
- Utilitzen els espais verds urbans com a refugi
- Remenen contenidors buscant aliments
- Furguen el terra d’horts i jardins
- Provoquen accidents de trànsit
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S’aprova adjudicar a l'entitat CaixaBank S.A. la con-
tractació de l'operació de crèdit destinada al fi-
nançament de part d'inversions municipals 2022 
amb les condicions financeres el següent:

- Import: 498.529,04 €
- Carència: 18 mesos.
- Amortitzacions: 10 anys.
- Tipus d'interès: variable: euríbor 3 mesos + 0,35%.
- Cancel·lació anticipada: sense cost.

J. Martra exposa que hi ha una reducció de l’import 
inicial a 498.000 €, en llegeix les condicions i pun-
tualitza que no hi ha comissió de cancel·lació 
perquè s’han demanat subvencions i es reduirà 
l’import. F. Castanyer remarca que els informes 
previs tant de tresoreria com de la secretaria con-
sideren que aquest crèdit no s’ajusta a la legalitat 
vigent, ja que els ens locals no poden concertar 
operacions de crèdit un cop l’estalvi net ajustat és 
negatiu i a Sant Feliu és negatiu en 15.000 €. Creu, 
a més, que hi ha ingressos que no seran possibles 
en un any (per ex. Polígon LLongafollia) i que es 
redueixen les despeses, cosa que dubta que sigui 
així. Parla de tant per cents de ràtios i de romanent 
de tresoreria i demana a la secretaria que confir-
mi si les dades que ell comenta són certes. I final-
ment, com a grup a l’oposició, demanen que abans 
d’aprovar el crèdit, es procedeixi a sol·licitar a la sin-
dicatura de comptes un informe de control previ 
perquè es demostri que es compleix amb sosteni-
bilitat i prudència financeres.

L’Alcalde insisteix que el préstec s’anirà reduint a 
mesura que es rebin subvencions i que les dades 
d’estalvi són positives en 100.000 €. És una inversió 
de futur per al poble.

J. Martra diu que l’entitat financera té analistes i no 
s’hauria fet proposta si no s’hagués vist viable. 

L’oposició demana a l’Equip de Govern si és cons-
cient que es porta una proposta al Ple que no 
s’ajusta a la legalitat. Tant l’alcalde com els regidors 
responen afirmativament. L’Alcalde, però, vol que 
consti en acta que quan es liquidi el pressupost la 
secretària aixecarà l’incompliment.

La secretària de la Corporació respon al Sr. Alcalde 
dient que ella no pot aixecar l’incompliment, sinó 
que farà l’informe del moment amb la realitat de la 
situació pressupostària i financera de l’Ajuntament.

F. Prat afegeix aclarint que quan s’acabi el crèdit 
del Pla del Bastons i quan arribin les subvencions, 
que arribaran, el deute es reduirà. Ara bé, com que 
la secretària- com a acte de transparència- no té 
l’atorgament de les subvencions, no pot compta-
bilitzar-les. Una vegada rebudes les subvencions, 
l’informe actual canviarà. Acusar d’imprudents no 
correspon.  

F. Castanyer demana l’acta a la secretària com 
més aviat millor i es reserva el dret a prendre les 
actuacions que cregui pertinents.

S’aprova per 5 vots a favor (A. Colomer, E. Colom, 
C. Font, J. Martra i F. Prat) i 3 en contra (F. Castanyer- 
matisa que el vot és rotundament negatiu, ja que 
l’acord va en contra de la legalitat-  N. Port i S. Vilalta)

L’alcalde aixeca la sessió.  

QUADRE FINANÇAMENT
INVERSIONS 2022

Import Préstec 
inver-
sions

Pro-
gra-
ma

econò-
mica

Descripció TOTAL

€

161 60900 ABASTAMENT AIGUA 
SANT ISCLE 

40.000,00 40.000,00

165 63201 PAES L3 - MILLORA 
EFICIÊNCIA 
ENLLUMENAT PÚBLIC

35.000,00 22.500,00

920 63202 PUOSC - CA LES 
HERMANES 

20.000,00 20.000,00

342 61901 ESTRUCTURA PISTA 
ESPORTIVA

522.125,00 272.125,00

165 63202 PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES

61.600,00 25.600,00

342 63204 PISCINA MUNICIPAL 45.991,53 35.991,53

332 62500 MOBILIARI ESCOLA, 
BIBLIOTECA, 
CONSULTORI

2.400,00 1.612,51

1532 61904 RE-URBANITZACIÓ I 
REFORMA DE VIALS

40.000,00 40.000,00

171 62200 ACTUALITZACIÓ PARCS 
INFANTILS

1.500,00 1.500,00

459 62201 PROJECTE MILLORA 
ESGLÉSIA DEL ROSER 
(llum i bany)

15.000,00 15.000,00

459 62202 PROJECTE MILLORA 
ESGLÉSIA DEL ROSER
(estructures expositors)

10.000,00 10.000,00

171 62203 REMODELACIÓ
PARC MAS ROSTOLL

25.000,00 5.000,00

171 62301 MAQUINÀRIA
DE JARDINERIA

3.200,00  3.200,00

171 62205 PARC DEL 
COMPOSTATGE

6.000,00 6.000,00

827.816,53 498.529,04

Atès que el procediment va quedar desert, es van 
iniciar negociacions amb l’entitat CaixaBank, S.A. 
que ha presentat oferta per operació de crèdit a 
llarg termini de 498.529,04€ per finançar les se-
güents inversions: 
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EL JARDÍ DE L’ÀVIA REMEIERA

El dissabte 25 de juny es va inaugurar a l’estació el 
Jardí de l’Àvia Remeiera que neix amb el desig de 
ser un homenatge a l’àvia remeiera. Aquella dona 
que ha dedicat bona part de la seva vida a la 
recol·lecció d’herbes remeieres per fer-ne licors, 
tisanes o remeis curatius aprofitant el poder de 
la natura: la valeriana ajuda a calmar els nervis, el 
marrubí blanc destapa els pulmons dels fumadors, 
la tarongina va bé per al ventre, la prímula per als 
constipats, la ulmària per l’artrosi, l’ortiga per millo-
rar la circulació... 

L’eix principal del jardí segueix la idea d’una tija 
florida, amb un conjunt de flors a l’extrem, concre-
tament setze, representades per una espècie re-
meiera diferent cadascuna d’elles. La tija segueix 
avall amb un parell de fulles que estan dividides en 
dues parts i que són plantades amb dues espècies 
més cadascuna.

Disseny del jardí de l’Àvia Remeiera

Totes les espècies tenen el rètol identificador amb 
el nom científic i el popular. L’ànima del jardí és en 
un poema de l’àvia remeiera per excel·lència del 
nostre poble, l’Anna M Colomer, que presenta el 
jardí des del cartell situat a l’inici.

Espècies amb els rètols identificadors . Foto: Jaume Tous

Acte d'inauguració el 25 de juny de 2022. Foto: Jaume Tous

RECUPERACIÓ DE LA FONT DE ROCALBA 

Gràcies a la bona iniciativa d’alguns veïns del po-
ble s’ha pogut recuperar la font de Rocalba i s’ha 
arreglat molt bé el camí d’accés. D’aquesta manera 
s’ha tornat a donar vida a una de les fonts emble-
màtiques del poble. 

Font i camí d'accés. Fotos: Ramon Roura 
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LA TERCERA FLOR DE VILES FLORIDES PER 
SANT FELIU 

El moviment Viles Florides és una iniciativa de la 
CHOC – Confederació d’Horticultura Ornamen-
tal de Catalunya, que promou la transformació de 
racons, pobles i ciutats catalanes a través d’espais 
verds urbans i enjardinats. D’aquesta manera, es 
premia les iniciatives i gestions dels espais verds 
que són sostenibles des del punt de vista ambien-
tal, social i econòmic, atorgant un nombre de flors 
entre una i quatre  (de moment cap municipi ha 
arribat a tenir la cinquena). Aquest segell de quali-
tat s’indica amb un rètol a les entrades dels muni-
cipis, on consten el nombre de flors aconseguides.

El passat mes d’octubre, en un acte celebrat a 
l’amfiteatre del Camp de Mart de Tarragona, Sant 
Feliu de Pallerols va rebre la tercera flor d’honor 
juntament amb 73 municipis més dels 155 que 
participen en aquesta iniciativa. El pas de dues a 
tres flors significa una millora en la gestió dels es-
pais verds que va més enllà de la plantació de flors, 
reconeixent una millora en la gestió del patrimoni 
vegetal i paisatgístic, del medi ambient i la sosteni-
bilitat, de les activitats i la participació ciutadana i 
de l’impacte visual.

Amb paraules de Mercè Martínez, presidenta del 
CHOC:  “el valor de ser vila florida va més enllà de 
ser un municipi verd o un poble bonic i atractiu 
per al turisme. És un extraordinari gest de res-
ponsabilitat cap al medi ambient i una acció va-
lenta de lluita contra el canvi climàtic”.

Parterre a l’entrada del poble

POLÍGON INDUSTRIAL DE LLONGAFOLLIA: 
UNA REALITAT

El 4 de juliol l’ajuntament de Sant Feliu va aprovar 
definitivament el Projecte de reparcel·lació del polí-
gon industrial de Llongafollia i des del 24 d’octubre 
ja consta la seva inscripció en el Registre de la Pro-
pietat d’Olot.

A partir d’aquest moment, en què la via adminis-
trativa ja és ferma, es poden tirar endavant els trà-
mits per iniciar la licitació de les obres contempla-
des en aquest projecte i esperem que siguin una 
realitat durant el segon trimestre de 2023. 

Pla de Llongafollia – novembre de 2022 – Foto: Jaume Tous

PISCINA MUNICIPAL – ESTIU 2022

Aquest estiu, el bon temps ha acompanyat la cam-
panya de la piscina i hem tingut una gran afluència 
de banyistes que s’ha vist reflectida amb la venda 
d’entrades i abonaments, que s’han venut al ma-
teix preu que l’any passat. La temporada la vam 
iniciar el 25 de juny i es va acabar el 4 de setembre 
amb horari d’11 del matí fins a les 8 del vespre, ha-
vent allargat una hora a la tarda. Durant el mes de 
juliol es van fer cursets d’iniciació i de perfecciona-
ment amb un total de 57 inscripcions. 

Quant a les instal·lacions, aquest estiu hem in-
augurat la rampa d’entrada per afavorir l’accés al 
recinte, fent la piscina més inclusiva. També  s’ha 
enrajolat l’entrada als futurs vestidors que estan 
en fase bastant avançada. Hem destinat esforços 
perquè l’aigua fos de la màxima qualitat i la gespa 
es trobés sempre en bones condicions. Som cons-
cients, però, que el servei de bar ha estat del tot 
insuficient i caldrà fer una proposta de millora de 
cara a l’any vinent. 

Les despeses generades per l’activitat d’aquest 
estiu a la piscina han estat de 21.628,59 € i els in-
gressos de 19.037 € amb un resultat negatiu de 
2.591,59 €. 
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REHABILITACIÓ I MILLORA DEL PARC DE MAS 
ROSTOLL 

El dia 1 de juliol de 2022 es va signar el conveni entre 
Ajuntament i l'empresa NOEL ALIMENTÀRIA S.A.U. 
per tal d'adequar i renovar el parc de Mas Rostoll. 
El patrocini de  20.000 € ha permès remodelar-lo 
després de 25 anys de funcionament. 

La inauguració d’aquest parc públic es remunta a 
l’any 1997, essent alcalde Francesc Arnau i Vila, i va 
ser possible gràcies a les seves aportacions, les de 
Marcel Giménez i Espuña – aleshores jutge de pau, 
les del regidor Josep Solà i Barnadas i, especial-
ment, les de l’empresa Embotits i Pernils Noel S.A., 
representada per Anna Bosch i Güell i Joan Boix i 
Sans. 

Les actuacions fetes actualment s’han encaminat 
a modernitzar els elements existents, millorar-ne 
la seguretat i accessibilitat, així com implantar no-
ves propostes lúdiques i d’esbarjo: un tren de fusta, 
bancs complementaris i un llit elàstic.

Agraïm a l’empresa NOEL ALIMENTÀRIA S.A.U.        
la seva implicació amb el municipi. 

Trenet de fusta del parc de Mas Rostoll. Tardor 2022 
Foto: Jaume Tous 

NOUS DESFIBRIL·LADORS

Amb l’adhesió de l’ajuntament al programa de 
DIPSALUT, s’han col·locat dos nous desfibril·ladors 
ubicats a la Piscina Municipal i al Camp de Futbol. 

Fotos dels dos desfibril·ladors- Foto: BiC

UN ESTIU DE SOMRIURES LLIURES PER 
LA MAINADA I JOVES DE SANT FELIU DE 
PALLEROLS

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

Al llarg de l’estiu 95 
nens i nenes de 3 a 13 
anys han gaudit d’un 
estiu ben enriquit a 
través de desenes 
d’aventures que els es-
taven esperant en fina-
litzar l’escola. 
“Construïm!” ha sigut la 

proposta d’enguany del casal d’estiu, que  pretenia 
poder donar veu als infants i joves del casal i acom-
panyar-los en el seu propi procés d’aprenentatge 
d’estratègies que els ajudin a moure’s i interactuar 
en un entorn cada vegada més canviant i complex. 
El casal d’estiu ha girat al voltant de la família ViD, 
una família curiosa i inquieta que li agradava via-
tjar, conèixer gent, veure pobles, descobrir boscos, 
col·laborar amb entitats... amb la voluntat de cons-
truir un món millor. Combinant la tradició i la in-
novació en el lleure 
educatiu, els han 
proposat al llarg de 
deu setmanes (del 
27 de juny al 2 de 
setembre) reptes, 
jocs, danses, des-
cobertes, cançons, 
experiments, sorti-
des, etc. 

La implicació de l’equip 
de monitors/es ha fet 
possible que els nens 
del casal s’ho hagin pas-
sat d’allò més bé, tenint 
en compte que era el 
primer any, després de 
l’inici de la COVID-19, 
que no hi havia restric-
cions, i per tant, no calia 

l’ús de mascaretes ni grups bombolla, un fet que 
s’ha agraït i respirat molt positivament dins del ca-
sal. 
Entre les activitats a destacar, cal esmentar la nit 
al casal, una sortida a un parc d’aventura, la festa 
de l’escuma, sortides a la piscina, jocs gegants, el 
concert de comiat del conegut músic del poble 
Eduard Canimas, entre moltes altres. 
Durant l’estiu els nens i nenes han pogut aprofitar 
per fer poble, per conèixer amics i amigues nous, 
i també per descobrir racons i entorns potser fins al 
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els grups de joves de brigades de la Vall de Bian-
ya, ja que aquest és un projecte comarcal, que el 
que pretén és que joves de 14 a 16 anys s’impliquin 
activament en el seu municipi, el cuidin i valorin la 
riquesa de la qual disposen aquests petits pobles 
de la comarca. 
El bon funcionament d’aquest projecte és gràcies 
a la dedicació i suport dels responsables de cada 
servei que s’impliquen any rere any. Per això els 
agraïm la seva disposició i els animem a continuar 
col·laborant per millorar-lo, i també animem a tots 
els joves que han participat a les brigades a conti-
nuar participant de les activitats de Sant Feliu.

Esperem veure-us ben aviat! 

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES A CA LES HERMANES

L’ajuntament de Sant Feliu aposta per acostar el 
món de la creació artística (sigui teatral, de dansa 
o de circ) a la gent del poble, convertint Ca les Her-
manes en RESIDÈNCIA ARTÍSTICA. 
Les residències són molt importants per a les com-
panyies perquè durant algunes setmanes tenen 
un espai creatiu on reunir tot l’equip i crear un nou 
espectacle. És com una mena de laboratori on 
s’investiga sobre els personatges, el text..., del nou 
projecte que es presentarà al públic en un futur. 
Ca les Hermanes serà, doncs, un nou lloc de resi-
dència a Catalunya i a la comarca i això és molt po-
sitiu per les companyies del territori. I també ho serà 

moment desconeguts. 
No oblidem, però, que 
tot i la tan esperada 
normalitat, ha sigut un 
estiu marcat per les al-
tres temperatures i per 
la gran onada de calor 
que ha fet que sovint 
s’hagués de recórrer a activitats d’aigua i a buscar 
racons més ombrívols i més agradables. 
Pel que fa als nois i noies de la Brigada jove, 
també han pogut gaudir d’un estiu molt gra-
tificant i carregat d’aprenentatges, ja que du-
rant les quatre setmanes de juliol (del 4 al 29 de 
juliol) han realitzat moltes tasques pel poble i ac-
tivitats grupals. Per destacar-ne algunes podríem 
dir que han fet tasques de suport i manteniment a 
la llar d’infants, han repartit programes d’activitats 
d’estiu i avisos informatius, han fet diverses tasques 
de manteniment: pintar, netejar, endreçar dife-
rents serveis i espais públics com la piscina, parcs, 
l’escola municipal... i una de les tasques que més 
els ha agradat, ha sigut organitzar activitats pels 
nens i nenes del casal. 

Entre feina i feina, els/les 28 brigadistes també 
han tingut temps d’anar a la piscina, fer un taller 
de Bontracte, fer algun joc per conèixer-se millor, 
fer una bona pinya i participar en l’activitat comar-
cal #CleanGarrotxa. Perquè participar a les briga-
des joves del poble és molt més que fer tasques, 
és participar i implicar-se en el poble, adquirir un 
compromís amb el 
projecte, els companys 
i l’entorn;  aprendre 
valors i competències 
que, de ben segur, els 
seran útils en el futur.  
Com a agraïment al 
seu compromís amb 
el poble, a l’estima de-
dicada i a la bona feina 
feta, l’últim dia els jo-
ves van fer una sortida 
al parc aquàtic Aqua-
brava juntament amb 
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per la gent del poble que a més de poder gaudir 
d’actuacions en procés de creació, permetrà la impli-
cació de diferents agents socials: l’escola, les entitats...
La primera residència, que va tenir lloc durant la 
primera setmana de novembre, va ser la de la CIA 
SEON que prepara el seu nou espectacle: CLOW-
NEOLO. El dissabte 5 de novembre van presentar 
alguns dels seus números de circ a un públic molt 
motivat. Molts nens i nenes presents van poder fer 
preguntes als dos artistes i completar el Projecte 
Circ que treballen a l’Escola Rocalba.  
Després d’aquesta, en venen dues més: el mes de 
desembre serà la CIA ANNA ROCA i del 13 al 19 de 
març la CIA SÀNDAL.

Andreu Casadellà i Daniel Esteban de la CIA SEON- Ca les Her-
manes – Residència Artística 2022

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA

Sant Feliu de Pallerols va acollir aquest estiu, per 
primer cop, un concert en el marc del Festival de 
Música Antiga dels Pirineus, un projecte territorial 
que abasta una quarantena de municipis de Cata-
lunya, Andorra i Catalunya Nord i que va néixer el 
2011.
El Festival, a més de ser reconegut com d’Alt In-
terès Cultural per la Generalitat de Catalunya, és el 
més gran del seu gènere a Europa. Però no només 
es tracta d’una suma de concerts, sinó d’una pro-
posta per contribuir al creixement econòmic del 
territori pirinenc en sentit ampli, que inclou ofertes 
turístiques, promoció de productes agroalimen-
taris de km-0 i accions socials, tot i que la que es-
tava prevista a Residència la Salut es va haver de 
cancel·lar a darrera hora per l’aparició d’un brot de 
covid. I alhora, permet gaudir, als petits municipis 
de muntanya, de concerts interpretats per prime-
res figures nacionals  i internacionals en l’àmbit de 
la música antiga.
A l’Església de Sant Feliu de Pallerols hi va actuar 
Víctor Sordo, un prestigiós tenor que ha cantat a 
festivals d’arreu del món, al Liceu, al Palau de la Mú-
sica, i que és una de les veus habituals en les forma-
cions de Jordi Savall.

Aquesta presència del Festival a Sant Feliu tin-
drà continuïtat i el 9 de juliol de 2023 acollirà 
l’extraordinària soprano Marta Mathéu, una de les 
grans veus de Catalunya.

Foto: Jaume Tous 

A SANT FELIU, ELS DIVENDRES SORTIM!

Aquesta tardor-hivern, la Regidoria de Cultura de 
l’ajuntament ha tirat endavant la iniciativa “A Sant 
Feliu, els divendres sortim!”. Es tracta d’una pro-
gramació de teatre, música, poesia... principalment 
de companyies amateurs, que es farà un cop al 
mes i en divendres per començar el cap de setma-
na sortint i poder gaudir d’una proposta cultural al 
nostre poble. 
El divendres 21 d’octubre el grup Cannon Street 
trio d’indie folk va obrir la programació amb una 
extraordinària actuació, molt aplaudida pel públic 
assistent, amb versions folk de cançons de Jack-
son Browne, Bob Dylan, Milk Carton Kids, Bruce 
Springsteen, Pink Floyd, entre d’altres. 
La segona proposta arriba el divendres 25 de novem-
bre amb l’obra de teatre I cap no en va quedar? de 
la CIA Alba Nova de Bescanó, sota a direcció de Da-
niel Valentín, basada en una novel·la d’Agatha Chris-
tie. Deu persones assassinades de forma semblant a 
la vella cançó infantil “Deu negrets”, qui és l’assassí? 
Pel mes de desembre hi ha programada l’obra de 
teatre Follia d’Amor de Sam Shepard de la com-
panyia Bas de Teatre de Sant Esteve d’en Bas. 

Us esperem a les 8 del vespre a Ca les Hermanes!
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UNITS PER SANT FELIU-ERC AM
 

Català d’Energia) de 36 mil € per l’adquisició d’un 
vehicle elèctric d’ús municipal.
El procediment per realitzar les inversions de mi-
llores del poble és molt concret. El primer pas a 
seguir és tenir valorat el projecte, els plànols i les 
memòries que informen de com es farà (fases, ter-
minis, etc.). El segon, és que l’ajuntament disposi 
dels diners. Les subvencions no són sobre el 100% 
del cost de la inversió i es reben quan queda acre-
ditat que l’obra està feta d’acord amb el projecte 
presentat. Actualment, ja tenim fet el primer pas 
en diferents obres: coberta de la pista, sales de Ca 
les Hermanes, projectes d’eficiència energètica... 
Per dur a terme totes aquestes inversions hem 
hagut de demanar finançament extern per poder 
fer-hi front. UNA VEGADA ACABADES LES OBRES 
ES COBRARAN LES SUBVENCIONS I ES RETOR-
NARÀ EL PRÉSTEC.
Altres subvencions rebudes al llarg del nostre 
govern pugen un total de 132 mil €, pel Castell 
d’Hostoles, per l’eficiència energètica, pel progra-
ma del Servei d’Ocupació...
El total dels préstecs atorgats és de 826 mil € que 
representa un 60 % del pressupost i està dins dels 
paràmetres que permet l’administració central. 
Tanmateix, aquest endeutament és inferior al que 
ha existit en altres ocasions, per exemple l’any 2012 
els préstecs pujaven a 1 milió 165 mil € que era de 
més del 85% del  pressupost. Tot i la despesa que 
suposa l’endeutament, estem convençuts que ha-
víem d’aprofitar l’oportunitat de les subvencions, 
ja que són projectes que aporten i aportaran millo-
res en eficiència i qualitat de vida a tots els santfe-
liuencs i santfeliuenques.

 Us desitgem unes bones festes nadalenques i un 
bon any 2023.

#AIRE NOU, POBLE VIU

Grups municipals

Aquests primers quatre anys han estat difícils i 
plens d’entrebancs, marcats per una pandèmia 
mundial  i una crisi energètica sense precedents, 
però malgrat les dificultats, no ens hem aturat. 
S’ha treballat de valent per fer allò que ens vam 
comprometre, amb tota la il·lusió i molta iniciativa, 
escoltant a tothom i assumint els errors que hem 
pogut cometre. 
Hem avançat molt amb els projectes previstos i ho 
hem pogut fer amb el vostre suport i també amb 
el de les diferents administracions. Alguns, fan 
referència a la convocatòria del PUOSC (Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya) que la Generalitat 
va obrir l’any 2019. Aquest Pla significa una sub-
venció sobre les obres d’inversió que poden realit-
zar els municipis entre els anys 2020 i el 2024. Amb 
el ferm compromís de contribuir a la sostenibilitat 
i a la millora d’infraestructures existents, vam de-
cidir sol·licitar aquesta ajuda, i així hem pogut po-
sar les plaques solars a l’escola bressol, i també 
iniciarem la reforma de les sales superiors de Ca 
les Hermanes, per tornar a disposar d’espais per a 
les entitats del poble, el que abans coneixíem per 
“local d’entitats”. El total d’aquesta subvenció és de 
120 mil €.
També ens han concedit la subvenció de 250 mil € 
per a la construcció de la coberta de la pista es-
portiva, que inclourà la instal·lació del sostre amb 
plaques fotovoltaiques. Això ens permetrà, en 
un futur pròxim, crear una comunitat energèti-
ca d’àmbit local que contribuirà a la millora de 
l’eficiència i, fins i tot, a l’estalvi econòmic.
Darrerament, hem rebut la subvenció de 70 mil € 
del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional) per la millora del Pont. També hem 
aconseguit subvencions de la Diputació i l’ACA 
(Agència Catalana de l’Aigua) que sumen 244 mil € 
per l’aigua de Sant Iscle i la de l’ICAEN (Institut 
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GRUP MUNICIPAL JUNTS per CATALUNYA
– Sant Feliu de Pallerols

impulsar cap altra iniciativa al poble que bene-
fici a tots als veïns i veïnes de Sant Feliu. Creiem 
que cobrir la pista esportiva no és una necessitat 
urgent, ara com ara, que justifiqui assolir el topall 
legal màxim d’endeutament, essent d’altres inicia-
tives més urgents i prioritàries per als veïns i veïnes 
en aquest moment de crisi econòmica i financera.
Cal remarcar i deixar clar que, el crèdit sol·licitat 
per l’actual govern, va ser aprovat tot hipotecant 
la gestió futura del poble, a la vegada que prescin-
dint de l’informe DESFAVORABLE, tant de Tresore-
ria com de la secretària-interventora, que afirmen 
que l’acord NO s’ajusta a la legalitat vigent. Tots 
i cadascun dels regidors de l’equip de govern, així 
com el mateix Alcalde, en són plenament cons-
cients perquè, des de l’oposició, se’ls va advertir 
expressament de la infracció legal que suposava 
l’aprovació d’aquell acord.
Tant és així, que no han contestat al recurs de re-
posició que vàrem interposar, igual que la resta de 
peticions efectuades.
Tota aquesta informació és pública i la podeu con-
trastar al mateix Ajuntament.
Davant aquesta situació entenem que, més que 
mai, cal que el nostre grup municipal prengui el 
relleu i, per això, estem configurant un equip reno-
vat, amb idees fresques i amb ganes de treballar 
amb unitat per tornar a col·locar el nostre poble al 
lloc que es mereix. Per aquest motiu, us convidem 
a participar i a formar-ne part. A tots els que pu-
gueu estar-hi interessats, us animen a sumar-vos 
en aquesta nova iniciativa que ens portarà a recon-
vertir el Sant Feliu del present per començar a cons-
truir, entre tots, el futur desitjat pel nostre poble.

Finalment, desitjar-vos unes bones festes de Nadal 
i un feliç any nou!

JUNTS PER ST. FELIU DE PALLEROLS

Benvolgudes veïnes i veïns,

Malauradament, un cop més, hem de començar 
posant de manifest la pèssima gestió econòmica 
que l’actual equip de govern està fent dels recur-
sos del nostre poble, posant en perill l’estabilitat 
financera i la viabilitat futura de les finances de 
l’Ajuntament per afrontar les necessitats reals del 
nostre poble i l’actual crisi energètica i inflacionària 
que patim.
En concret, avui, hem de fer esment de 
l’endeutament municipal. Així, en la Sessió Ex-
traordinària del Ple de l’Ajuntament del passat dia 
15 de setembre de 2022, van aprovar, com a únic 
punt de l’ordre del dia, “l’Aprovació contractació 
operació de crèdit a llarg termini” per un import 
de 498.529,04 € per tal d’afrontar inversions.
La inversió prevista, quantitativament més impor-
tant (per import de 522.125 €), resulta ser l’estructura 
de la coberta de la pista esportiva, de la qual es diu 
que ja té adjudicada una subvenció del PUOSC per 
import de 250.000 €.
Aquest nou préstec se suma al que, al mes de 
març d’aquest 2022, es va subscriure per im-
port de 327.747,92 € i a l’endeutament munici-
pal que, a 31-12-2021, era de 91.000,82 €. Per tant, 
l’endeutament total puja als 917.277,78 €, a més 
d’altres imports que es deuen al Consell Comar-
cal.
I, això malgrat haver venut una parcel·la de propie-
tat municipal. 
Mai s’havia assolit aquesta xifra d’endeutament 
malgrat haver executat inversions tan importants 
com l’escola nova, l’escola bressol, la biblioteca o 
l’obra d’urbanització de Pla de Bastons.
En aquest sentit, no costa gaire adonar-se que, si 
es deuen tots aquests diners (que suposa gairebé 
la meitat del pressupost ordinari de l’Ajuntament), 
o bé ens apujaran els impostos o bé no es podrà 

Grups municipals
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CATIFES DE CORPUS I 
INAUGURACIÓ DEL PONT

El 19 de juny les tradicionals catifes de Corpus van 
engalanar els carrers del Centre, del Rec, la Plaça 
i el Firal, acompanyant la inauguració oficial del 
Pont.  Aquest any no hi va haver celebració religio-
sa i, per tant, tampoc processó. A la tarda, la diada 
es va tancar amb sardanes i el Ball dels Cavallets, 
Gegants i Mulassa a la Plaça. 

Activitats i notícies

LA FLAMA DEL CANIGÓ

L’arribada de la Flama del Canigó el dia de la revet-
lla de Sant Joan marca l’inici de les activitats d’estiu. 
Com cada any, un grup de voluntaris del poble, co-
rrent o en bicicleta, van dur la flama des de la Vall 
de Bianya al Firal de Sant Feliu on es va encendre 
el fogueró, després de la lectura del Missatge de 
benvinguda d’Eliseu Climent. Mentre esperàvem 
l’arribada, es va fer el taller de muntatge del fanalet 
a càrrec de l’Associació Niant. I Música per la Lliber-
tat de Sant Feliu va cantar, com fa cada dijous, per 
la llibertat dels represaliats/es per 457a vegada. 

Taller de fanalets i fogueró al Fi-
ral el dia 23 de juliol de 2022
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Ja portem unes quantes 
trobades. Personalment, 
estic molt agraïda amb el 
grup que tot i fer vacan-
ces el mes d'agost, hem 
continuat trobant-nos, 
per caminar i fins i tot per 
fer algun sopar. La nostra 
guia/monitora/amiga, ens 
fa costat, ens anima i ens 
porta per camins, alguns 
que coneixem més nosaltres que ella, però no 
deixa que ens perdem ni que perdem les ganes ni 
l'alegria.
L'objectiu: fer salut envoltats de natura. De mo-
ment, a les sortides estem feliços i estem actius. 
Així doncs, podem dir, que “anem per bon camí”!

Glòria Colomer

RUTES GUIADES PER L’ENTORN

Organitzat per la regidoria de turisme de 
l’ajuntament, al llarg de l’estiu, s’han tornat a pro-
gramar un seguit de rutes guiades per llocs em-
blemàtics de la nostra població. Amb el guiatge 
de Nani Armengou, s’ha fet un recorregut per 
l’itinerari 22, recentment recuperat, que dona a 
conèixer el vulcanisme de la Vall d’Hostoles, la falla 
del Brugent, els volcans de Sant Marc i Puig Roig, 
la pedrera del Sesquer, el forn de calç i la gredera 
de Sant Marc. També s’ha caminat fins al Castell 
d’Hostoles, veritable protagonista de la revolta re-
mença,  i s’han fet visites al Molí de la Conqueta, 
tot posant èmfasi a la importància dels molins a 
l’economia de Sant Feliu. 
La bona acceptació d’aquesta proposta ens fa pen-
sar que és una activitat que cal repetir en pròximes 
edicions.

Sortida a l’Itinerari 22 – estiu 2022 

PROGRAMA ACTIVA’T AMB LA 
NATURA, UNA REALITAT

La proposta em va arribar un dissabte al matí. 
“Un grup heterogeni, al mig de la natura caminant, 
i fent exercicis per relaxar-se, sentir, escoltar, mirar 
..., per fer salut”. Em va agradar la idea i vaig dema-
nar per poder-m'hi apuntar. No sabia quina gent hi 
hauria. Crec que em van dir que serien unes 10-15 
persones d’entre 40 a 60 anys, però poc més sabia. 
M'imaginava fent banys de natura, abraçant ar-
bres, amb els peus descalços dins el riu ... (si, sé que 
sona a secta. De fet, algú de nosaltres s’ho va pen-
sar quan va sentir la proposta. Però res d’això). Jo 
estava ansiosa perquè em diguessin que hi havia 
prou gent apuntada i que el grup tirava endavant.
No va ser fàcil. Tothom té coses a fer, responsabili-
tats que no es poden deixar. Ens havia d'anar bé a 
tots el mateix dia, a la mateixa hora, i ens havíem 
de comprometre a ser-hi. En una primera reunió, 
ens van dir que no podríem faltar més de dos dies 
dels 20 que havíem acordat. Adquirir un compro-
mís que no saps què t'aportarà, i amb no saps qui, 
és complicat. Però finalment es va formar el grup 
i l'Activa't va poder tirar endavant.
Ens vam trobar el primer dia a l'ajuntament, ens 
van donar el material que necessitaríem per les tro-
bades i vam continuar amb les presentacions amb 
pilotes de colors als arbres d’en Casals.
Crec que va ser un bon començament. Amb al-
guns ens coneixíem, amb altres no, però el primer 
dia, ja vaig tenir la sensació que cada individu tenia 
molt per aportar al grup. I tal dit, tal fet. Vam co-
mençar a fer excursions, tots amb una samarreta 
amb l'eslògan "em sento 10". Un eslògan molt posi-
tiu que inspira a començar les sessions amb ganes. 
Una motxilla amb el logotip de "Activa't" carregada 
amb una llibreta, un llapis, l'aigua, una tovallola per 
si anem al riu, un buf, que crec que ens anirà bé a 
l'hivern i un antifaç...  les ganes d'activar-nos amb la 
natura, les portem fora la motxilla i a cada pas, ens 
activem ... Un pas més.

Activitats i notícies
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SORTIDES PER LA NATURA 2022

Des del mes de maig i fins ben entrada la tardor, 
s’organitzen un seguit de sortides matinals en-
caminades a conèixer el nostre entorn natural, 
organitzades per la Institució Catalana d’Història 
Natural (ICHN) i la regidoria de medi ambient de  
l’ajuntament de Sant Feliu. 
Les orquídies van ser les protagonistes de les dues 
primeres sortides guiades per Xavier Béjar i Xavier 
Oliver respectivament. El dissabte 11 de juny, la ma-
tinal de vulcanisme a la Vall de Sant Iscle, a càrrec 
de Llorenç Planagumà, ens va dur als volcans de 
Fontpobra, Can Tià i la Tuta. També hi van tenir ca-
buda els ocells en una matinal guiada per Júlia Fe-
rrer de la fundació Emys. 
Continuant amb el gran interès que han suscitat 
les libèl·lules, aquest estiu s’han tornat a fer sorti-
des per fer seguiment de les espècies recollides en 
el llibre publicat. La temporada es va tancar amb 
la troballa d’una espècie no catalogada, la Sympe-
trum fonscolombii, i una sortida a la Cerdanya per 
veure nous exemplars.

Sortida matinal de Libèl·lules 19 de juny -  Foto: Esteve Pallarès

Els arbres singulars del nostre municipi són també 
elements d’interès.

Continuant amb el seguiment dels ja catalogats, 
Miquel Amargant i Ramon Cros ens van acom-
panyar- el matí del diumenge 18 de setembre-  per 
un recorregut que es va fer a peu i amb cotxe, do-
nada la distància que hi havia entre els diferents 
exemplars. En aquesta sortida, es van poder veure  
l’Aulina del Botets (371 cm de diàmetre), el Roure 
de la Bonaventura al Contaller (415 cm de diàme-
tre) i, passada la casa del Pujol, l’Aulina surera de la 
Verdala (223 cm de diàmetre) que és pelegrina, mai 
escorxada, i també la imponent Aulina de l’Estanyol 
de Dalt (411 cm de diàmetre).   
Ja entrat el mes de novembre, arriba l’última sor-
tida per la natura de l’any 2022. El dissabte 5 de 
novembre, partint del Santuari de la Salut, es va 
realitzar una matinal a la majestuosa forest de 
l’Ombert. En una activitat tècnica titulada “Una al-
tra mirada del bosc” i conduïda per l’ONG Sèlvans, 
es va poder passejar per l’esplèndida fageda del pla 
dels Bufadors i endinsar-nos en la temàtica sobre 
els beneficis que generen els boscos centenaris. En 
les consecutives parades que es van fer es va anar 
creant un debat sobre la importància dels sectors 
de bosc gestionats a la seva maduresa, tot fent 
èmfasi en la preservació de la immensa biodiver-
sitat que en depèn, el seu paper capital en la regu-
lació del règim hídric, l’enorme embornal de car-
boni que signifiquen, la seva resistència contra els 
incendis forestals i resiliència davant l’emergència 
climàtica, i perquè acumulen un gran potencial 
per a la generació d’actius de salut i benestar. Ens 
vam acostar a una clariana produïda per un escla-
fit i comentàrem com allí s’hi fa un altre tipus de 
vegetació i com els factors de dinàmica natural 
van originant de forma natural un micromosaic 
paisatgísticament atractiu i divers. Un exercici per 
entendre perquè la natura és més sàvia del que 
ens pensem.

Participants a la matinal a la Fageda de l’Ombert- setembre 
de 2022

Aulina de l’Estanyol de Dalt – agost de 2022. Foto: Roberto Do-
mínguez
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FESTA PETITA I 84è HOMENATGE 
A LA GENT GRAN

Seguint la tradició, el dilluns 1 d’agost- festivitat de 
Sant Pere i Sant Feliu- es va celebrar, ja amb tota 
normalitat, la Festa Petita i d’Homenatge a la Gent 
Gran. Els actes es van obrir amb la desfilada dels 
Homenatjats fins a l’església on es va celebrar l’ofici 
solemne acompanyat pel Cor Parroquial de Sant 
Feliu. Aquest any, la Coral El Joliu va oferir un pe-
tit concert i seguidament es va fer la presentació 
del llibre Homenatge a la Vellesa 2022. Després del 
Cant de l’himne de la Mare de Déu de la Salut, es va 
celebrar el dinar de germanor a Ca les Hermanes.
Tot i ser una tarda de molta calor, la plaça del Firal 
va tenir més concurrència que mai durant l’audició 
de sardanes a càrrec de la Cobla la Principal d’Olot 
i el Ball dels Cavallets petits, Gegants i Mulassa. 

Alcalde i regidors de l’ajuntament amb Concepció Pujol Feixas i 
Joan Garganta Colomer (ambdós de 94 anys)

DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA 2022

Acte organitzat conjuntament amb l’ajuntament 
de les Planes d’Hostoles i que va aplegar gent dels 
dos pobles al cim del Castell d’Hostoles. Després 
d’enlairar la senyera i de la lectura del Manifest, els 
participants de l’acte van gaudir del tradicional es-
morzar a la font de Can Music,  que no s’havia pogut 
celebrar els darrers anys a causa de la pandèmia.  

Participants en la Diada de l’11 de setembre de 2022 al Castell 
d’Hostoles

APLEC DE LA SALUT

El diumenge 18 de setembre es va fer el tradicio-
nal Aplec de La Salut. Una cinquantena de santfe-
liuencs i santfeliuenques de totes les edats vàrem 
sortir de bon matí de l’església parroquial i vàrem 
acompanyar la imatge de la Verge fins al Santuari 
de la Font de la Salut. En un recorregut d’un parell 
d’hores vàrem carregar per torns la imatge de la 
Mare de Déu i, amb ella, les alegries, les penes, els 
records, els anhels per al curs que començava, les 
esperances, les pregàries... Tot allò que era bo per als 
que hi érem i per a tot el poble de Sant Feliu. Va ser 
molt estimulant la pujada junts, el bosc acollidor, 
la conversa amable, el bon humor, el compartir el 
camí, els moments de cants i de recolliment i, tam-
bé, l’arribada al santuari i l’esmorzar tots plegats, 
que ens va servir per conèixer-nos, per posar-nos al 
corrent, en definitiva, per fer comunitat i per fer po-
ble. La jornada va continuar amb els cants del cor 
parroquial, la missa, el dinar de germanor i els actes 
festius de la tarda, amb actuació del grup Entre-
dós i xocolatada inclosa. Us hi esperem l’any que ve!

Consell Parroquial de Sant Feliu

Acompanyants de la Verge al Santuari - setembre 2022.
Foto: Joan Bussé
 

LA FESTA MAJOR DE SANT ISCLE 
DE COLLTORT HA TORNAT

Dinar de Festa Major a Sant Iscle - 2022

Després de dos anys sense festa, hi havia ganes de 
tornar. Els dies previs van ser incerts però el diu-
menge, la gent va poder gaudir de bon temps. 

Activitats i notícies
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La festa va començar tot dibuixant un mural fet per 
mainada, seguit d'una cursa d'orientació, la missa 
i l’encantament de coques. Es va cuinar una gran 
arrossada i, com a cloenda, la “ballaruca” del Si Fa 
Sol. A mitja tarda, no podia faltar la xocolatada que 
va fer les delícies de grans i petits. En definitiva, 
vàrem passar un gran dia de celebració. 
La festa major d'enguany ha estat especial. Els 
amics, familiars i coneguts que ens varen deixar pel 
Covid, els vam voler tenir presents. 

Veïns de Sant Iscle

II PESCACORRIOLS BTT

El passat 9 d'octubre es va celebrar la 2a edició de la 
Pescacorriols. Aquest any, vam desplaçar la sortida 
i l'arribada al centre del poble per donar a conèixer 
la bellesa del poble als participants. Al matí, abans 
de la sortida, es va oferir als ciclistes un petit esmor-
zar i a l’arribada els esperava la típica botifarra amb 
seques. 
Com cada any, la cursa constava de dos recorre-
guts: el curt de 17 km i el llarg de 32 km amb 560 
i 1.200 metres de desnivell positiu respectivament. 
Tots dos espectaculars. El dia abans va ploure una 
mica i és per això que els corriols no estaven en ple-
nes condicions. Això, però, no va ser problema per 
als 275 participants que van fer que la Pescacorriols 
fos un èxit un any més.

Iona Vidal

DIA DE LA DIVERSITAT I
LA CONVIVÈNCIA A SANT FELIU 
DE PALLEROLS

El dissabte 1 d’octubre es va celebrar la jornada de la 
DIVERSITAT i la CONVIVÈNCIA a Sant Feliu.  L'equip 
de dinamització cívica del Consorci d'Acció Social 
de la Garrotxa, conjuntament amb l'ajuntament 
de Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa Jove del Consell 
Comarcal, Consell Esportiu de la Garrotxa i Suara 
Cooperativa van organitzar un seguit d'activitats 
de característiques diferents (esportives, culturals, 
lúdiques, gastronòmiques...), que pretenen afavorir 
espais de trobada, de convivència en els quals po-
der gaudir tots junts, des dels més petits als més 
grans, de la riquesa veïnal i de la diversitat present 
al nostre territori.
Donem les gràcies especialment al Casal de la 
Gent Gran Sant Marc, al Centre de Serveis per a la 
Gent Gran La Salut i al Grup de Dones de Sant Feliu 
de Pallerols, per la seva col·laboració i implicació en 
l’organització de la jornada.
Gràcies a la ciutadania i veïnatge de Sant Feliu de 
Pallerols per participar i fer d’aquesta jornada un 
dia especial de convivència al nostre poble.

Equip organitzador

Tarda de jocs i ma-
nualitats a Ca les 
Hermanes – Diada 
de la diversitat i la 
convivència  

Participants al torneig de bàsquet 3x3 – Diada de la diversitat i 
la convivència

Imatge del recorregut de la Pescacorriols. Foto: Ramon Roura
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FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL 
DE PINEDA

Com cada any, el primer diumenge d'octubre es va 
celebrar la festa major de Sant Miquel de Pineda. 
Va començar a dos quarts d'una amb l'ofici solem-
ne a l'església i a la sortida, a la plaça,  ja hi havia 
un bon piscolabis esperant. La festa va continuar 
amb un bon dinar a Ca les Hermanes amb uns 180 
assistents. A les postres, es va fer el tradicional sor-
teig i per acabar la festa, el ball amb el grup Nova 
Gamma.

Dinar de germanor a Ca les Hermanes

CASTANYADA DE POR

Com és tradició, el dia 31- vigília de Tots Sants- el 
poble va sortir al carrer per celebrar la festa de la 
castanyada. Els actes es van iniciar amb un Taller 
de Halloween organitzat per l’Associació de famí-
lies Niant juntament amb la torrada de castanyes. 
A partir de les 18:00 h la Castanyera, els contes, les 
cançons a la vora del foc i els moniatos van agafar 
el protagonisme, tot plegat acompanyat d’un tast 
de coques, bunyols i ratafia organitzat pel Grup de 
Dones de Sant Feliu amb la col·laboració de Música 
per la llibertat. 

Activitats de la castanyada popular al Firal – 31 d’octubre de 2022

A les 18:30 es van iniciar els esperats itineraris de 
por organitzats per la comissió Halloween. Primer 
va ser el torn del mini itinerari i tot seguit, l’itinerari 

de por. La festa es va acabar amb el Ball de l’hora 
dels “morts” amb Georg Folotove al carrer Major. 
La bona organització i el bon temps van permetre 
gaudir d’una festa tot menjant castanyes amb mà-
nigues de camisa.

Halloween 2022. Muntatge al carrer del Centre 

6a MARXA PER LA FRÀTER
- 13 DE NOVEMBRE

Sortim de la Rectoria amb l’objectiu d’arribar, tal 
com promet el cartell, “Al cingle de Rocalba, l’eixida 
blanca”. La ruta ens hi duu sense pressa, per un vai-
vé de camins que multipliquen per 4 el temps que 
es trigaria pel camí més curt. Val a dir, però, que 
aquesta marrada monumental ha valgut la pena. 
Així ens ho fan saber molts dels 190 participants.
Venint del camí de la via, se’ns convida a visitar el 
forn d’una teuleria just abans del pont de la Torra, 
passat el qual ens desviem per a gaudir del bosquet 
deliciós de roures, alzines i sureres al límit del pla i 
la riera. Continuem per la gredera de Sant Marc i 
pugem fins a la casa del Grèvol per la pista que el 
pas del temps i la fullaraca van transformant en un 
camí de bosc. Llavors, la vista s’obre fins a l’horitzó 
llunyà mentre transitem pel Quer i Carboners. Així 
arribem al mirador de la nostra “eixida blanca” des 
d’on podem contemplar Sant Feliu sencer. Baixada 
fins al camí ben fressat de la font de Rocalba (avui 
recuperada) i retorn pel Ras.
Algú s’ha extraviat amb tanta ziga-zaga. Tanmateix, 
no queda constància que ningú s’hagi perdut men-
tre la gent de la Fràter gaudia del seu itinerari adap-
tat fins a can Mundet de Les Planes. Per molts anys!

La Comissió Organitzadora 

Participants a la 6a Marxa de la Fràter al punt d’arribada a la 
Rectoria.

Activitats i notícies
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Quarta edició del festival que s’està consolidant a 
la comarca de la Garrotxa i al Municipi completant 
l’oferta estiuenca amb actuacions musicals i tea-
trals de caràcter familiar. Aquí teniu la valoració que 
n’han fet persones del poble que hi han participat. 
Gràcies a tots per col·laborar.

EL LABERINT –COMPANYIA ITINERÀNIA 
Dissabte 16 de juliol 

El dissabte dia 16 de juliol, al Parc del Mas 
Rostoll, ens va visitar la Cia. Itinerània. Va-
ren muntar un laberint pensat per petits, 
però per passar-ho bé tota la família, ja que 
els enigmes per obrir les portes de cada 
petit recinte eren força complicats. Havies 
d'esmerçar tota la teva saviesa per sortir-ne 
i acabar el recorregut. Quan en sorties, es-
taves ben cofoi. La calor d'aquest estiu, tot i 
haver-hi assistents curiosos a primera hora, 
va fer que fins que el sol no va baixar no 
s'omplís de bastants "laberintòlegs".
Gràcies, Itinerània

CONCERT ÍNTIM – DELAFÉ 
Dissabte 9 de juliol 

Tot expectant i ignorant què hauria d’anar a escoltar, 

us puc dir que – un avi com jo que va quedar aturat 

a finals dels 80 musicalment parlant- vaig tenir una 

grata i enorme sorpresa amb el concert de Delafé. 

Un noi que ha tingut va i vens brillants que desconei-

xia, i ens va aparèixer a Sant Feliu acompanyat d’una 

Andrea Mir excelsa als teclats i la veu.

Em parlen de rap i dic: carai! Doncs no. Un rap me-

lòdic, evidentment parlat en un castellà entenedor 

i d’un lirisme mig cançó italiana, mig rumba cata-

lana. Molt versat al mar, mar que tenim al costat i 

unes lletres que han calat a fons al panorama ibèric, 

com Mucho mucho o Espíritu Santo. Delafé venia de 

tocar el dia abans al Festival  Cruïlla, gens esgotat i 

en plena forma, va aparèixer l’endemà al seu poble 

d’estiueig. 

El rap és parlat, però entre tema i tema, ens va fer un 

rap oral, farcit d’anècdotes de quan ell i la família pas-

saven temporades al nostre poble. Recordant-nos 

el seu pare, que va esdevenir popular, i que no hem 

d’oblidar posar-nos mitjons a les fresques nits d’estiu 

al poble. 

Una excel·lent ratafia mental. Particularment vaig 

tenir sort d’anar acompanyat del Jordi T. que ja els 

coneixia, que la Laura M. m’obligués amb fermesa 

d’anar-hi i que en Lluís B. insistís a fer-me fer aquest 

escrit. 

Crític no. Perquè el resum és que fou una molt grata 

sorpresa, per molta gent de la generació de Delafé 

fou una erupció hostolenca i pels verges, va ser veure 

una glopada d’aigua de la Font dels Àngels. 

Gràcies, Delafé, gràcies Andrea Mir, ets un rossinyol, 

i no oblidis portar una rebequeta al juliol. Us espe-

rem.  

Joan Claparols
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HAVANERES, TERRA A L’HAVANA – 

AMERICANUS  

Ddissabte 23 de juliol

Molt bona actuació al Firal de Sant Feliu dels Ame-

ricanus vinguts de Banyoles, Cassà, Blanes i Malgrat 

de Mar, amb un repertori molt variat de cançons, 

amb protagonisme fins i tot de Na Chavela Vargas. 

De mica en mica la veu de la Montse, la cantant de 

grup, va enamorar el públic amb versions conegudes 

per tothom. Un final d’actuació rodó amb La Bella 

Lola i El meu avi.

Lluís Adell 
UNA NIT AMB EL MAG LARI – MAG LARI 
Dissabte 30 de juliol 
Pla perfecte per a una nit d'estiu!No va ser fins a última hora que ens vam decidir a anar-hi, tot i sabent que ho gaudiríem segur, però ja se sap com van les coses... Per sort vam trobar un parell d'entrades per a la segona funció.Hi vaig anar amb el meu fill gran, en Roger, i vam riure, vam riure molt! La combinació de la mà-gia sorprenent del Mag Lari, amb el seu sentit de l'humor fantàsticament irreverent va resultar ser ideal, com sempre.  

Hi va haver moments que era impossible obrir més els ulls i tancar la boca, per dins m'anava dient: Com pot ser? Com ho ha pogut fer? Que fort!!! Crec que, en algun moment, ho vaig dir en veu alta i tot.I quan vaig haver de ser voluntària per al darrer joc de màgia, sentint una barreja de vergonya i emo-ció, va ser la cirereta del pastís: impossible, com ho havia fet?
També voldria destacar el vestuari, la música, els llums i efectes especials, el Mag Lari té cura de tot, fins a l'últim detall. I això fa que l'espectacle sigui màgic, i marxis a casa amb un somriure als llavis i ganes d'explicar tot el que has viscut.

Laia Arnau 
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POTSER NO HI HA FINAL –CIRC PISTOLET Dissabte 20 d’agost  
El 20 d’agost era l’aniversari de la nostra filla Júlia. Vam dinar amb la família a casa, a Sant Iscle de Colltort, i la Júlia no es trobava gaire bé. Tenia molt moc al coll i necessitava el respirador sovint. Li vam dir que era el seu dia, podia escollir què fer. I va voler anar a veure el circ Pistolet que feien da-vant la biblioteca. Vam sortir de casa tots 4, amb molt poques expectatives que la tarda anés bé. La Júlia no estava bé i el petit normalment no aguan-ta 20 minuts seguits assegut. Van començar el circ, 4 personatges molt divertits. La Júlia la vam estirar a terra amb el respirador. Els personatges feien acrobàcies, tocaven guitarres molt curioses i tenien un bon sentit de l’humor. Vam estar tots 4 ben embadalits durant tot l’espectacle, ens van sorprendre i fer riure tota l’estona. Aquest grup aconsegueixen quelcom difícil: ajuntar teatre, acrobàcia, humor i rock and roll en un especta-cle per a totes les edats i gustos. El seu dinamis-me constant fa que es faci curt i deixi amb desig d’una mica més. Durant aquella estona ens van fer entrar al seu món, oblidant-nos de tot. Vam estar molt contents d’haver anat a veure el circ.

Família Bulbena Barrero 

LA GALLINA DELS OUS D’OR – 

ZUM ZUM TEATRE 
Dissabte 6 d’agost

És un espectacle teatral que hem pogut gaudir tota 

la família. La història explica, de forma adaptada a 

totes les edats, com l'avarícia pot espatllar una vida 

senzilla però feliç. Els petits de la família varen gau-

dir de la música, dels artefactes, els jocs amb les 

lletres i com dos únics actors interpretaven els dife-

rents personatges. Amb pocs elements ens trans-

portaven a situacions, espais i històries a vegades 

divertides i tendres i d'altres de tristesa.

Una bona història per compartir una estona amb 

els de casa, alhora que ens dona l'oportunitat de 

reflexionar sobre l'avarícia de les persones i fer-ho 

entenedor per als menuts.

Família Martra- Jurkiewick 



32

Biblioteca

«Voldria ser de pluja per tornar-me de vidre»
    CARME GUASCH

VOLDRIA SER

Voldria ser de neu per fondre’m quan em mires.
Voldria ser per tu un far il·luminat.
Voldria ser l’incendi que t’encén de guspires.
Voldria ser un rellotge que es para al teu costat.

Voldria ser la pluja que se t’endú les penes.
Voldria ser el metall que atrau el teu imant.
Voldria ser una veu amb la qual t’asserenes.
Voldria ser un dels somnis que estiguis somniant.

Voldria ser l’alosa que et desperta a l’albada.
Voldria ser les vies per on van els teus trens.
Voldria ser les notes d’un tango que t'agrada.
Voldria ser les gotes d’aquest vi que ara et prens.

Voldria ser la mà que si caus t’alçaria.
Voldria ser l’abric que et poses si tens fred.
Voldria ser la porta que et porta fantasia.
Voldria ser la boca que et sacia la set.

Voldria ser els colors que t’irisen els dies.
Voldria ser amb tu sempre el meu millor jo.
Voldria ser aquests i molts altres voldries.
Voldria ser poema per dir-te tot això.

MONTSE BASTONS GARCIA 
“VOLDRIA SER”, un bonic poema guanyador en el 
II Premi de poesia d’Avinyonet de Puigventós. 

Aquesta vegada parlarem de POESIA:
   “Composició literària que es concep com a 
expressió artística de la bellesa per mitjà 
de la paraula, especialment aquella que està 
subjecta a la mida i cadència del vers”.

·  7 d’octubre, RECITAL DE POESIA. 

Amb motiu de l’any Ferrater, la biblioteca va or-
ganitzar un recital de poesia que portava per títol 
“Tens la pell mig del sol mig de la lluna”. Va anar 
a càrrec de Marta Pérez Sierra (poeta), Miquel San-
taeulalia (Escriptor), Guillem Payaró (Músic) i Tere 
Fernandez (cantant). 

Els assistents vàrem poder 
gaudir d’un espectacle 
poèticomusical de consi-
deració, basat en poemes 
de Gabriel Ferrater. Du-
rant gairebé una hora els 
nostres sentits es feren 
més  impressionables al 
so de les veus del i de la  
rapsoda, de les lletres dels 
poemes, de la música en 
viu i de la veu de la cantant.  Amb professionalitat 
ens varen fer gaudir d’aquest gènere literari, 
la poesia, que tenim una mica descuidada. 
Aquesta activitat va ser escollida d’entre altres 
que el Departament de Cultura de la Generalitat 
ha organitzat per commemorar l’ANY GABRIEL 
FERRATER. 

Cambra de la tardor (Fragment)                                          
(...)
Que lentes
les fulles roges de les veus, que incertes
quan venen a colgar-nos. Adormides,
les fulles dels meus besos van colgant
els recers del teu cos, i mentre oblides
les fulles altes de l’estiu, els dies
oberts i sense besos, ben al fons
el cos recorda: encara
tens la pell mig del sol, mig de la lluna.  

GABRIEL FERRATER
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· I seguim amb LA POESIA...

que expressen les  ca-
res  il·lusionades,  de 
sorpresa, de curiositat, 
rialleres... dels nens i ne-
nes de l’escola Rocalba 
quan expliquem i es-
colten les històries fan-
tàstiques dels contes. 
En aquesta ocasió: 

-  De la cocodrila Elfi que està molt trista, què li pas-
sa?– ELFI, LA CODODRILA TRISTA D’Inka Pabst/
Mirial Zedelius

-  Del nen que quan es fa fosc sent que li creix un 
forat negre dins seu – NO EM FA POR LA FOSCOR 
(BÉ, NOMÉS UNA MICA) Anna Milbourne/Daniel 
Rieley

-  Dels dos amics,  en Jeps i en Jips,  que són com 
carn i ungla de tant amics, però... estan a punt de 
convertir-se en enemics, què ho fa? – EL MEU AMIC 
I JO – de Montserrat Roig/Beatriz Castro.

Sí,  han tornat les visites escolars a la biblioteca!
El mes d’octubre i el mes de novembre tots els cur-
sos de l’escola han vingut a gaudir d’aquest petit 
paradís. Gràcies a l’escola per incloure la biblioteca 
en el seu projecte educatiu.   

· ELS  LLIBRES DE POESIA MÉS RECENTS QUE PO-
DEU TROBAR A LA BIBLIOTECA: 

Animal de bosc, Joan Margarit

Poques setmanes abans 
de morir, Joan Margarit va 
deixar enllestits els poe-
mes que componen Ani-
mal de bosc, l’obra que 
Margarit jutjava com “el 
millor dels meus llibres”. 
El poeta va escriure amb 
passió durant els últims 
anys, aprofitant la mirada 
nítida que li oferia l’últim 
tram de la vida.

“Vaig coneixent millor cada vegada
el bosc interior on un acaba sol
I amb un convenciment: Comprendre és l’únic 
que ennobleix” 

(Fragment d’Animal de bosc)

Elles: Constel·lació poètica

Dibuixa un mapa de la poesia 
valenciana actual escrita per 
dones. 

Existeixes al magatzem
dels somnis
i em pertorbes
a l’hora solitària.

(Maria Rosa sabater i Soliva)

A favor nostre, Marta Pessarrodona

És un passeig de més de cin-
quanta anys de creació poètica 
d’una escriptora total que es 
reconeix, per damunt de tot, 
poeta, i que ha bastit una de 
les obres més sòlides i singu-
lars de la literatura catalana del 
nostre i de tots els temps.

Dormia amb ulleres
Llegia molts somnis.

(Carrer de Setantí). 

Paraules de mar, Blanca Soler Codina

Cada poema reflecteix una 
injustícia  social descrita per 
la poesia i esdevé una denún-
cia d’aquest desordre mun-
dial, perquè el lector se senti 
interpel·lat i reaccioni a través 
de la lírica. 

Vent garbí és ell, 
L’espera tèbia soc jo.

(Estribord- desigualtat-)
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Orientacions, Odisseas Elitis (premi Nobel)

Traducció i pròleg
de Pau Sabater

Ben amunt amb la teva joia d’alba
Plena de l’herbei de l’orient
Plena dels ocells sentits per primer cop
Oh que bonica que ets
Quan tires la gota del dia
Just al començament de la cançó dels arbres! 
(A la papallona grega que has encès)

              
TAMBÉ POESIA PER A INFANTS: 

La gent de la meva escala, 
Roser Ros

Un veïnat imaginari protago-
nitza aquest original llibre de 
poemes que es forja en un 
edifici qualsevol d’un poble 
o ciutat. A cadascuna de les 
cinc plantes hi viu gent molt 
curiosa.

Al primer primera hi viu l’Anton. Voleu saber què li 
passa?
L’Anton té tanta son...
Que surt del llit i es mor de son.
Es renta la cara i es mor de son.
Es vesteix i es mor de son
(Primer primera)

Comptem cabretes i pintem 
ocells, Maria Dolors Pellicer 
Sòria

És una invitació a viure la vida 
amb poesia. Si et deixes por-
tar per la màgia d'aquests 
versos descobriràs la bellesa 
de les coses xicotetes que ens 
envolten.

Fes nonetes, vida meua, 
Que el pare ja no pot més, 
La mare està a punt de vindre
I tinc el sopar per fer.
(Fragment d’El pare ja no pot més)

                                         
La vaca cega i altres poemes, 
Joan Maragall
Joan Maragall vivia a Barce-
lona i en les seves estades en 
entorns de natura prenia bona 
nota d’allò que el sorprenia. En 
el cas de la “vaca cega”, la inspi-
ració li vingué d’una escena real 
viscuda quan passava l’estiu 
a Sant Joan de les Abadesses. 

“Topant de cap en una i altra soca, 
avançant d’esma pel camí  de l’aigua, 
se’n ve la vaca tota sola. És cega.” 
(Fragment de La vaca cega)

I per felicitar el Nadal què millor que un poema de 
JOAN MARAGALL, un dels pares de la poesia cata-
lana modernista. 

ELS NÚVOLS DE NADAL

Els núvols de Nadal no sé què tenen
que són manyacs: no posen
gens de malícia al cel:
pel blau puríssim dolçament s'estenen,
a la llum de la posta suaus s'encenen
i de nit deixen veure algun estel. 
És una de les coses més alegres
veure entre núvols els estels brillar.
Tenebres de Nadal, no sou tenebres;
més hi veig en vosaltres
que no en el dia clar.
Ai, nit que vas passant silenciosa;
ai, núvols blancs que pels estels passeu;
ai, llum que no ets enlloc misteriosa;
ai, portal de Betlem, que ets tot arreu!
Quan me vulgueu donar més alegria
parleu-me dels Nadals ennuvolats,
i com veureu com infant que somnia,
que riu a lo que veu amb els ulls aclucats.

Joan Maragall

MOLT BONES FESTES DE NADAL PER A TOTHOM!

 Margarida Serra. Directora Biblioteca.      
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LA MUNTANYA. ENTRE LA MÀGIA 
I EL DESIG d’Oriol Guasch i Terré,  
Cossetània Edicions, Valls, 2022

Oriol Guasch i Terré és economista i psicòleg. Prac-
tica molts esports de muntanya i n’és un gran apas-
sionat. En aquest llibre s’hi reflecteix el seu entu-
siasme i el coneixement dels esports de muntanya 
a través de les seves vivències. El dia 2 de juliol a la 
Sala Annexa de la Biblioteca Josep Ma de Gargan-
ta, es va fer la presentació del llibre amb la parti-
cipació de Miquel Casademont Donay i Pere Gelis 
Torró, amants de la muntanya i amics de l’Oriol que 
van explicar experiències compartides. 

ANIMES TOCADES. VISC AMB UN 
ICTUS d’Assumpció Malagarriga 
i Rovira. Edició: Ricardo Rei, 
Martorell, 2022 (3a edició) 

Assumpció Malagarriga va escriure aquest llibre 
després de patir un ictus l’abril del 2015. A partir 
d’aquí la “normalitat” de la seva vida es va veure 
profundament alterada. Va començar un procés 
de recuperació que va evolucionar en un inesperat 
retrobament amb si mateixa. Ànimes tocades és la 
crònica en primera persona d’aquest renaixement 
i d’aquest aprenentatge. 
En la presentació que es va fer del llibre a la sala 
L’Esbart, Assumpció va explicar que l’ictus, que li ha 
provocat una afàsia – entre altres xacres-, li ha mos-
trat que el més important per la vida és el cos i el 
cervell, sense ells res no funciona i hem d’aprendre 
a estimar-los i cuidar-los. 

Els beneficis de la venda del llibre van íntegrament a 
la Fundació Ictus. Edició bilingüe en català i castellà.

HOMENATGE A LA VELLESA 2022 
SANT FELIU DE PALLEROLS, 
Editorial Oliveras, Sant Joan les 
Fonts, 2022

Aquesta edició, publicada i patrocinada per 
l'ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, és el tradi-
cional regal que el consistori fa a tots els homena-
tjats de la Festa d’Homenatge a la Vellesa que se 
celebra cada any el dia 1 d’agost i que pels santfe-
liuencs és la Festa Petita. La presentació del llibre, 
a càrrec de l’alcalde, es va fer aquest dia després de 
l’Ofici Solemne celebrat a l’Església Parroquial.
El volum, recull les fotografies de les persones ho-
menatjades el 2022, per grups d’edat i vol ser el 
record gràfic i alhora un reconeixement del paper 
de la gent gran 
que amb esforç, 
saviesa i treball 
han obert camí 
a totes les noves 
generacions de 
pescallunes.

Publicacions
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Escoles

LA CASTANYADA
A L’ESCOLA BRESSOL

L’estiu sembla que es vol quedar i no vol deixar pas 
a la tardor. Amb un sol lluent i amb màniga curta, 
hem celebrat la castanyada a l’escola bressol. 

Vora el foc uns 
quants infants miren 
embadalits el foc. La 
flaire de les castanyes 
torrades comença a 
sentir-se.  

Les famílies formen 
un gran equip: unes 
tallen les castanyes, 
altres les torren i al-
tres comencen a fer 
les paperines per po-
sar les castanyes.

La taula comença 
a fer goig amb tots 
els menjars típics de 
tardor que ens han 
portat les famílies: 
moniatos, pastissos, 
figues...

Tradicions que ens 
reuneixen a tots per 
gaudir d’una tarda en 
bona companyia.

Des d’aquí volem do-
nar les gràcies a la 
junta de l’AFA i a to-
tes les famílies per la 
seva participació.

Escola Bressol Petits Pescallunes

CAMINS A L’ESCOLA

Si a algú li ha agradat participar en la creació dels 
“Camins a l’escola” ha estat a tot l'alumnat de 
l’escola Rocalba. Ha sigut un aprenentatge que va 
néixer al llarg del curs passat, i que ha culminat, 
farà unes setmanes quan es van pintar les prime-
res il·lustracions al terra de les dues entrades de 
l’escola, la de Primària i la d’Infantil. 
Tot va començar en una reunió de delegats i de-
legades d’aula, on se’ls va encomanar la tasca de 
dissenyar, juntament amb els companys de classe, 
una il·lustració amb l’objectiu de crear diferents ca-
mins, des de diferents punts del poble i d’aquesta 
manera poder arribar a l’escola caminant. 
Cada classe va passar per totes les fases del disseny: 
la pluja d’idees inicial, l’esborrany en paper, la crea-
ció amb diferents eines d’edició, el debat, i final-
ment, les votacions dins de cada classe. 
Finalment, i un cop recollides totes les creacions 
de l’escola, els i les alumnes van votar el disseny 
que més els havia convençut, els quals han quedat 
plasmats a l’entrada de l’escola.
Així doncs, la setmana del 12 de setembre, per ci-
cles, van sortir per veure com es pintaven les pri-
meres petjades dels quatre possibles camins que 
podran seguir per arribar a l’escola.

Ha estat tota una experiència poder participar 
d’aquesta creació.

Equip docent Escola Rocalba 
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II APLEC DE LA VALL 
D’HOSTOLES 

Enguany, ja tenim el II APLEC DE LA VALL 
D’HOSTOLES celebrat. Aquest es va dur a terme 
als Arbres d’en Casals de Sant Feliu de Pallerols el 
14 d’agost de 2022, amb molta assistència de sar-
danistes. 
Com a president de l’Agrupació Sardanista de Sant 
Feliu de Pallerols us faig una mica d’història del 
traspàs del que va ser el darrer Aplec de la Sardana 
de Sant Feliu de Pallerols- el 20è-  l’any 2018. Els se-
güents anys, el 2019 i  el 2020, no es va celebrar per 
culpa de la “pandèmia” i aprofitant aquests ajorna-
ments, es va proposar de tornar a posar en marxa 
l’Aplec amb la possibilitat de fer-ho conjuntament 
amb Les Planes d’Hostoles. Després de diferents 
reunions amb els representants dels ajuntaments 
de les Planes  i de Sant Feliu, s’acorda repartir la ce-
lebració de manera alterna. Així doncs, l’any 2021 
sortiria a la llum la primera edició de l’APLEC DE LA 
VALL D’HOSTOLES a les Planes, amb nova data: el 
segon diumenge d’agost. Es dona la circumstància 
que en aquesta nova data, és l’únic aplec que se 
celebra en tota la província de Girona.
Tant en la primera com en la segona edició es 
va comptar amb les cobles CIUTAT DE GIRONA 
(matí i tarda), BISBAL JOVE i PRINCIPAL D’OLOT 
(només a la tarda). Pel següent,  III APLEC DE LA 
VALL D’HOSTOLES que se celebrarà a  les Planes, 
se substituirà la cobla BISBAL JOVE per la PRINCI-
PAL DEL LLOBREGAT, la resta de cobles seran les 
mateixes.  
Per acabar, us vull dir que així com, entre els anys 
2019 i 20 vàrem arribar a aquesta entesa entre 
aquestes dues poblacions, per a futures edicions 
estem oberts a què altres poblacions properes pu-
guin afegir-se a aquesta iniciativa i es pugui cele-
brar l’aplec repartit entres les que hi vulguin parti-
cipar i que tots els sardanistes d’arreu marquin 
a les seves respectives agendes el segon diumen-
ge d’agost a la VALL D’HOSTOLES, on sempre se-
ran ben rebuts.  

Joaquim Ros 
President de l’Agrupació Sardanista de Sant Feliu 
de Pallerols

Entitats i associacions

LA MARXA DE LA PARRÒQUIA

Les conselleres i consellers observem des de fa 
temps (i n‘hem parlat moltes vegades) que, en ge-
neral, quan sentim parlar la nostra gent sobre la 
parròquia, hi ha una mena de distància o separa-
ció com si, pel que fa a les coses de la parròquia, es 
deixés tot en mans del Consell Parroquial. Com si 
nosaltres fóssim una associació que ella sola i nin-
gú més ja es cuida de tot. I això es constata en la 
pràctica: conselleres i consellers som els mateixos 
des de ja no recordem quants anys fa, i en aquest 
aspecte ens trobem sols. Ho hem de dir clar, per-
què ens preocupa. 
És evident que no  hauria de ser això ni així. La 
parròquia i el poble són una mateixa cosa. La pa-
rròquia és poble, i això ve de lluny: aquest nostre 
país va ser segles abans cristià que català. El cristia-
nisme és a les nostres arrels com a poble, com a na-
ció, i això no ho pot desmentir ni canviar ningú. Ens 
agradi molt, ens agradi poc o no ens agradi gens, 
els nostres orígens són cristians. I ningú sap què se-
ríem o on seríem actualment, si no fossin aquests 
fonamentals lligams històrics. 
La nostra parròquia acull tothom sense demanar 
res a ningú (com ho fan les parròquies d’arreu), i ho 
fa tot al llarg de la vida dels vilatans, del naixement 
fins a la mort, sense esperar cap forma de compen-
sació. I això ens porta forçosament a manifestar una 
vegada més que les necessitats de la parròquia són 
les necessitats del poble, i les necessitats del poble 
són les de la parròquia: vincle absolut.
Però hi ha una excepció excepcional – permeteu-
nos dir-ho així. Ens referim a tota aquesta moguda 
que hi ha hagut entorn de les campanes del nostre 
campanar, assumpte en la qual el nostre ajunta-
ment s’hi ha compromès de paraula i de fet. I ho 
diem perquè s’ha de dir: agraïm profundament 
l’actuació del nostre ajuntament en el finança-
ment, feina i resultat que ha aconseguit la posada a 
punt i recuperació del so de les nostres campanes. 
Un so, per cert, absolutament històric, perquè és el 
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mateix toc de campana que ha estat sonant al nos-
tre campanar des de fa més de quatre-cents anys. 
Una excel·lent feina de recuperació que agraïm als 
regidors responsables i a tot el consistori, és clar. Re-
marquem que la moguda ha arribat també a Sant 
Iscle, on al seu campanar hi llueix i hi canta una 
nova campana, recuperant així també un signe de 
la seva antiquíssima història. Alegrem-nos-en.
I aprofitant aquest sentiment que ha d’agrair el 
poble sencer, ens permetem recordar a les associa-
cions vilatanes i a les institucions municipals, que la 
missa setmanal que se celebra cada setmana a la 
nostra parròquia és els dissabtes a dos quarts de set 
del vespre, des de fa més de sis anys, i també la vigí-
lia de festius. Els ho recordem per si algú ho hagués 
oblidat, i ho recordem perquè “encara” hi ha gent 
que hi creu i assisteix a la nostra principal celebració 
litúrgica, la Missa. I si són a Missa, és ultra evident 
que a aquella hora no poden ser enlloc més.

EL CONSELL PARROQUIAL 

NIANT

Des de Niant us volem agrair de 
tot cor que sempre estigueu en 
cada proposta que realitzem, ja 
sigui taller, xerrada, exposició, 
sortida...  hem passat molts bons 
moments!  A Niant seguirem tre-
ballant amb molt d'amor i creant 
perquè a Sant Feliu hi hagi opcions d'oci per totes 
les edats i així fer teixit i comunitat.

Mil gràcies

Entitats i associacions

PUJADA A LA SALUT

El passat 19 de juny va tenir lloc la 48 edició de la Pu-
jada a la Salut. Aquesta edició, després de dos anys 
de pandèmia, es va realitzar seguint l'essència de la 
prova que tant l'ha caracteritzat al llarg d'aquests 
anys: competitiva, amb sortides de dos atletes cada 
30 segons, amb esmorzar a dalt el Santuari, trofeus 
i obsequi per a tothom. En resum, buscant compe-
titivitat en un ambient familiar.

Igual que en les darreres edicions, era necessari fer 
una preinscripció prèvia per tenir una hora de sorti-
da assignada. A diferència de les dues últimes edi-
cions, el temps va acompanyar amb una jornada 
assolellada i calorosa. Així és que van prendre part a 
la sortida 130 participants, entre competidors que la 
feien corrent i caminants. I aquestes bones condi-
cions del terreny i la participació d'atletes de nivell, 
van propiciar que després de 32 anys s'aconseguís 
batre el rècord de la Pujada en categoria mascu-
lina. El millor en aquesta categoria va ser Arnau 
Aranda, amb un temps de 19:42 que va mantenir 
un frenètic duel amb Isaac Barti durant tota la pu-
jada per aconseguir rebaixar 1 segon el rècord an-
terior. I en categoria femenina la millor va ser Thais 
Pentinat, amb un temps de 30:52.

Aquesta edició va ser tot un èxit i esperem que de 
cara al 2023 es superi amb escreix.
Us hi esperem a tots el pròxim 18 de juny de 2023.
Salut i muntanya a tothom!

C.A. Pescallunes
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MOLTA ACTIVITAT A L’ESBART

Durant aquests darrers mesos, l’Esbart ha co-
mençat a organitzar activitats de caràcter cultural 
que volem que conegueu. 
Es varen iniciar el mes de juny passat amb l’exposició 
de pintura Paissatges interiors de Montse Picas. 
Durant el  mes d’agost, Carme Freixes ens va apro-
par al Sumi-E Wabi Sabi i el mes de setembre, 
a l’artteràpia amb les seves pintures.  

A l’octubre es va fer la II edició del taller de restau-
ració obert a socis i no socis de l’Associació Esbart 
de la Vall d’Hostoles realitzat per Maite Cortina. El 
mateix mes, el dia 22,  es va presentar el llibre Àni-
mes tocades. Visc amb un ictus d’Assumpció Ma-
lagarriga. 

Durant el mes de novembre hem tingut exposa-
da l’obra artística de la pintora Carla Font, una 
col·lecció de retrats que no han deixat indiferents 
els nostres visitants.
Paral·lelament, al llarg d’aquest estiu, s’han fet vet-
llades de música en directe a càrrec de la Sara i el 
grup de música de la Laura i l’Eric. I darrerament 

s’ha impulsat el grup de teatre Recofats que utilit-
za la Sala de l’Esbart  per als primers tallers i assa-
jos. Sala que també ha acollit les persones que han 
col·laborat en la confecció d’ulls de Déu.
Els dimecres, el grup “Fils i agulles”, impulsat pel 
Grup de Dones, es reuneixen a l’Esbart per fer 
ganxet i mitja en bona companyia, compartint 
l’afició i també les ganes d’aprendre. 
Els dijous una colla es reuneix per jugar a petanca 
al Firal i, si el fred es fa sentir, una partida de triò-
minos. 
D’aquí a final d’any, hi ha un munt d’activitats a pre-
sentar-vos com l’exposició de pintures de M. Car-
me Claperols aquest mes de desembre i, d’altres, 
que no desvetllarem encara.
L’Esbart vol tornar a ser el punt de trobada com ja 
us explicàvem a l’Hostolenc passat i, tant la Sílvia 
que regenta el bar, com la Junta de l’Esbart de la 
Vall d’Hostoles us volem donar les gràcies per la 
vostra càlida acollida i també per ajudar-nos a re-
cuperar l’essència de  l’Esbart. 

CASAL DE LA GENT GRAN SANT 
MARC

Des de la Junta del Casal Sant Marc aprofitem 
aquest mitjà d’informació per donar a conèixer al-
guns punts d’interès que afecten la pròpia dinàmi-
ca de l’agrupació. 
El punt que volem destacar és que cap al mes 
d’abril de l’any vinent toca fer eleccions a la Junta 
Directiva del Casal. Així ho manen els estatuts de 
l’entitat. La junta té un mandat de 3 anys tot i que 
en aquesta ocasió s’haurà allargat fins als 4 per 
raons de la pandèmia. 
Cal dir que la Junta actual donarà per finalitzada 
aquesta etapa de 4 anys, de manera que haurà de 
sortir gent nova per gestionar l’activitat d’aquesta 
agrupació. Des d’aquí volem donar ànims perquè 
sigui possible la continuïtat d’una entitat que agru-
pa bona part de la gent gran del poble i que afavo-
reix l’amistat, la relació, el lleure i d’altres aspectes 
entre els seus associats.
En principi això vol ser una primera informació per 
avançar-nos en el temps, més endavant s’enviarà 
una carta a tots els socis amb tota la programació 
de les eleccions. Recordem que per formar una jun-
ta cal el president/a, el vicepresident/a, el tresorer/a, 
el secretari/a i un mínim de 3 vocals. Si algú vol més 
informació que no dubti a dirigir-se a algú de la 
Junta actual.
Des d’aquí volem agrair la bona disposició que hi 
ha hagut en tot moment de part de la gent gran 
del poble i de l’Ajuntament.
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Entitats i associacions

FRÀTER

La relació entre Fràter de Girona i el poble de Sant 
Feliu de Pallerols es remunta a l'any 1976. Fa 47 
anys, el rector de la parròquia de Sant Feliu i con-
siliari de la Fràter, Pere Soler, juntament amb Pere 
Planella, va prendre la iniciativa de realitzar unes 
colònies d'estiu amb els membres de la Fràter. 
Molt han canviat les coses des de l'any 76 del se-
gle passat fins avui. De la mateixa manera que la 
societat ha avançat i ha normalitzat la participació 
de les persones amb discapacitat en la vida social, 
el poble ha passat de mirar-nos amb recel, por 
o curiositat a acceptar la nostra presència pels seus 
carrers i botigues amb alegria i normalitat. De fet, 
habitants com “la Loreto” que es van comprometre 
per a tota la vida amb el nostre moviment, van ser 
els principals precursors d'aquesta normalització. 

Els primers anys, érem per al poble els minus-
vàlids o els malalts; avui som persones com tu i si 
alguna cosa ens caracteritza és que, senzillament, 
funcionem un xic diferent. Avui ja no resulta es-
trany trobar a la fleca, la farmàcia, les botigues, 
l'ajuntament, la piscina o el Firal, persones amb 
discapacitat o diversitat funcional felices de passar 
uns dies en un paratge tan bell. Un altre factor que 
ha promogut la integració al poble és que gradual-
ment l'Ajuntament ha anat adaptant l'espai públic 
a les nostres necessitats. En definitiva, el nostre 
col·lectiu té un sentiment de discapacitat, no per-
què efectivament siguem dis-capacitats (sense 
capacitat), sinó perquè, en moltes ocasions, els es-
pais no s'han concebut pensant en totes les perso-
nes, sinó només en la majoria. El resultat ha estat 
l'exclusió d'una minoria únicament perquè som 
diferent dels altres. Però això a poc a poc ha anat 
canviant i avui, com passa amb la societat en gene-
ral, Sant Feliu és un poble més inclusiu que ahir. En 
l'actualitat, la Fràter -amb el seu projecte d'alberg 
dissenyat íntegrament sota criteris d'accessibilitat 
universal- i l'Ajuntament de Sant Feliu van de bra-
cet per, gradualment, anar creant un espai públic 
més amable per a tots. 

Treballar en accessibilitat significa treballar no sols 
per l'autonomia de les persones amb discapacitat, 
sinó per la de tots els individus: la gent gran, les do-
nes embarassades, les famílies amb cotxets de na-
dons, les persones amb sobrepès, etc. Sota aques-
tes premisses, l'Ajuntament ha anat fent els deures 
i, per exemple, ha modificat l'accés a la piscina de 
manera que resulti practicable per a cadires de 
rodes o persones amb mobilitat reduïda; ha reha-
bilitat el pont del centre, el qual ara és molt més 
accessible i amable per a tots; i s'ha compromès 
amb nosaltres a intentar que l'any vinent dispo-
sem d'una cadira hidràulica a la piscina perquè 
puguem accedir a l'aigua de manera autòno-
ma i senzilla, sense haver de dependre de la bona 

voluntat dels nostres acompanyants. Estem segurs 
que, així com el nostre projecte de casa inclusiva 
a poc a poc anirà creixent, l'Ajuntament, de la ma-
teixa forma, continuarà treballant pel benestar i la 
qualitat de vida dels seus habitants i d'aquells que, 
com nosaltres, visitaran el poble, trobaran un es-
pai públic amb accessibilitat universal per a gaudir 
d'uns dies de descans o desconnexió i aportaran 
més vida i riquesa a Sant Feliu de Pallerols.

Imatge del projecte Frater In de la nova rectoria. Un espai dis-
senyat íntegrament amb criteris d'accessibilitat universal, un 
alberg per a tothom.

Un bon exemple de la bona sintonia entre 
l'ajuntament, els habitants de Sant Feliu i la Fràter 
el vàrem poder gaudir el passat dia 12 d'agost. En 
el marc de les nostres tradicionals convivències 
d'estiu, vàrem dedicar un dia al festival de música i 
arts escèniques. Tot i que la tarda va començar plu-
josa i no es va poder dur a terme tot el programa 
que teníem previst, el temps ens va acompanyar 
cap al vespre i el Fràter Fest va ser tot un èxit de 
participació, música i diversió. La qual cosa ens em-
peny cap al compromís de repetir amb una segona 
edició el pròxim estiu. Gràcies a tots els que ho vau 
fer possible, especialment a tots els santfeliuencs 
que us vàreu afegir a la festa de la Fràter.

Imatge de la festa Fràter Fest

Enric Pérez
Director del projecte de la casa inclusiva Frater In.
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EL GRUP DE DONES VA FENT 
TEIXIT SOCIAL

El Grup de Dones con-
tinua creixent, ja som 
un centenar al  Whats-
App que tenim actiu. 
A l’hora de proposar 
activitats i organitzar-les funcionem en petites co-
missions que es converteixen en el motor que ens 
fa avançar. 
De l’estiu cap aquí, hem fet xampany de saüc als 
Arbres d’en Casals i ratafia al Firal amb molt bona 
acollida per part de tots els participants. Creiem 
que recuperar el saber de les nostres àvies no s’ha 
de perdre i ens considerem receptores i continua-
dores d’aquesta tradició.  El 28 de juny també vam 
reivindicar el DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL 
LGTBI+ repintant el pas de vianants del barri del 
Bastons amb els colors d’aquest col·lectiu. 
La tardor ha començat amb una caminada fins 
a Santa Cecília per col·laborar amb Oncolliga Giro-
na pel DIA MUNDIAL DEL CÀNCER DE MAMA (*)  
i en el moment de lliurar aquest article acabem de 
participar en la castanyada popular recuperant la 
tradició d’explicar contes i cantar cançons a la vora 
del foc, tot menjant moniatos i castanyes. Aquest 
dia, tant els santfeliuencs com els visitants, han po-
gut tastar la ratafia  de l’Estrella que vam fer el mes 
de juny acompanyada amb pastissos i bunyols. 
I encara hi ha més: des del mes d’agost hem anat 
fent trobades per confeccionar els ulls de déu que 
han de decorar un arbre gegant del Camí de Pes-

sebres d’aquest Nadal i darrerament, s’ha creat un 
lloc de trobada a l’Esbart els dimecres a la tarda 
sota el nom  “fils i agulles”. És obert a tothom i s’hi 
comparteixen labors i estones. També està en fun-
cionament un grup de “Compartir sortides” per 
a totes aquelles persones que vulguin fer activitats 
en companyia i que en solitari són difícils de fer: 
sortides culturals, concerts, sopars, jocs, sortides de 
natura, etc. 

No cal dir que tothom és benvingut al nostre 
grup i volem continuar organitzant activitats per 
a tothom, homes i dones, sempre des d’una pers-
pectiva feminista. 

Segueix-nos a Instagram @donessfp 

(*) Informem que a part de la vintena de subscrip-
cions on line que es van fer, la guardiola del dia de 
la caminada va recollir 230,85 € que vam lliurar 
a Oncolliga Girona. 
Gràcies a tothom que hi va participar!

Taller de ratafia al Firal 2022. Foto: Jaume Tous

Participants a la marxa pel Dia Mundial del Càncer de Mama. 
Foto: Jaume Tous
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@FEM COMPOST, UN PROJECTE 
QUE ES VA CONSOLIDANT 

Els estudis ens diuen que globalment es pro-
dueixen 121 kg de residus orgànics per persona 
per any. (1) Què podem fer amb això? Fàcil: ho 
podem transformar en un recurs valuós, anome-
nat “or negre”, és  a dir, compost orgànic i casolà 
per als horts i jardins de Sant Feliu de Pallerols.

La prova pilot d’@FemCompostSFP compta 
amb un volum important de persones que ja 
aboquen les restes vegetals als dos punts de 
compostatge: un al Molí Gros i l’altre al barri del  
Bastons, davant la piscina. Després de només 
quatre mesos, la primera “collita” de compost 
està gairebé a punt i estem mirant dates per 
obrir el primer compostador per repartir el com-
post ric en nutrients que hem generat amb els 
nostres residus. També estem a punt d’obrir el 
projecte a més veïns per augmentar la quantitat 
de residus que podem tractar aquí al poble.

Cada punt de compostatge està format per tres 
compostadors i un recipient d’estructurant, un 
valuós material en forma de poda triturada provi-
nent de la poda municipal. Aquesta poda tritura-
da aporta estructura i espai perquè els microor-
ganismes puguin respirar i fer la seva activitat 
descomponedora. Demanem que no s’afegeixi 
res al recipient d’estructurant a part de la poda 
triturada que ens porta la brigada municipal. No 
hi van ni fulles ni branques senceres. Ni tampoc 
blocs de ciment (sí, n’hi hem trobat). Tampoc no 
hi van cendres; no les fem servir al compost.

Senyalitzem amb un cartell el compostador que 
és obert en cada moment per rebre residus – 
qualsevol resta vegetal hi és benvinguda i també 
s’accepten altres tipus de restes si passen primer 
pel sistema de bokashi, que expliquem més en-

davant-. Després d’abocar-hi les restes, cal cobrir-les 
amb una quantitat semblant d’estructurant, per afe-
gir carboni al sistema i minimitzar mosques i olors.

Actualment, es triguen uns mesos a emplenar 
un compostador amb les restes no només dels 
veïns, sinó també del Cafè l’Esbart, Bar Estació, 
del supermercat Nova Venda i aviat del restau-
rant Ca la Matilde. Encara hem de parlar amb 
altres establiments i amb l’escola Rocalba. N’hi 
ha que porten els residus directament als com-
postadors, però tenim voluntaris disposats a fa-
cilitar la feina a empreses o particulars que no 
poden fer-ho personalment. És meravellós que 
tots aquests residus rics en nutrients es quedin 
al poble al servei dels veïns i no s’hagin de trans-
portar en camions a cap altre lloc.

Una vegada emplenat un compostador, es tanca 
durant uns mesos per acabar de “curar” el com-
post. D’aquesta manera, sempre hi ha un parell 
de compostadors cuinant-se i un que s’emplena. 
Els voluntaris hi anem un parell de vegades per 
setmana per remenar el compost, vigilar que 
la temperatura es mantingui entre 50 i 60 ºC, 
afegir aigua, apuntar dades i assegurar el bon 
funcionament del sistema. Amb aquestes tem-
peratures altes, es desactiven les llavors i fongs 
patògens que hi poden haver.

Aquesta tardor, hem començat a recollir fulles 
per fer un producte tan extraordinari com fàcil 
de fer: la terra de fulles. Per fer-la, no s’ha de fer 
res més que recollir les fulles i deixar-les estar tot 

Dossier
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un any. Sense remenar ni afegir-hi res,  els fongs 
s’apoderen de les fulles i les converteixen en un 
recurs ben preuat, tant per millorar el sòl (aug-
mentant la quantitat de material orgànic), com 
per a l’encoixinat (per ajudar a suprimir les ad-
ventícies i protegir el sòl de l’erosió) com per co-
mençar el planter (la seva esponjositat la fa ideal 
per aquest propòsit). Ja no cal anar a buscar-la 
al bosc!

El projecte @FemCompostSFP també vol pro-
moure el compostatge de tota la poda municipal, 
la gespa i les fulles que es recullen. L’Ajuntament 
ha dividit la part orgànica de la deixalleria del poble 
en diferents zones per acollir restes vegetals i poder 
convertir-les en recursos pels veïns.  Si un sac de 
poda triturada al supermercat, que ves a saber d’on 
ve ni què conté, pot costar 8 €, la poda triturada  
provinent de la deixalleria la podem utilitzar a cost 
zero tant per a l’encoixinat com per a l’estructurant 
del compost. A més, una vegada triturada, ocupa 
menys espai i comença a descompondre’s allà ma-
teix. Si podem assegurar de no fer servir herbicides 
ni fungicides a la gespa del camp de futbol, aques-
ta també pot afegir-se al compost. No cal cremar 
res. 

QUÈ ES POT TIRAR ALS COMPOSTADORS? 

I què es pot tirar als compostadors del Pla del 
Molí Gros i del barri del Bastons? Bàsicament, hi 
pot anar tota la resta orgànica: si ha viscut mai, 
hi pot anar. 

• RESTES DE CUINA VEGETAL (evitant adhe-
sius semiplàstics omnipresents avui en dia a 
la fruita)

• RESTES DE CUINA ORGÀNIQUES FERMEN-
TADES PER “BOKASHI”: carn, peix, ous, làc-
tics, arrossos o pa..., passats pel sistema de 
fermentació anaeròbica i inodora que es pot 
fer a la cuina mateix amb el “bokashi”.  Aquest 
sistema, el que fa és pre-tractar els residus 
més complicats per mitjà d’un segó prepa-
rat a partir de blat fermentat que serveix de 
fomentador del compost, aportant molta ac-
tivitat microbiòtica, i com a resultat, apujant 
la temperatura i facilitant la descomposició 
dels materials, inclús a l’hivern. L’altre avan-
tatge del bokashi és que elimina la necessitat 
de separar residus de cuina. Tot s’hi val.

Important: cada vegada que es dipositen res-
tes al compostador obert, s’han de cobrir amb 
restes de poda triturada que hi ha al recipient 
d’estructurant. 

Si necessiteu més informació sobre 
bokashi, terra de fulles o els compostadors 
en general, o us agradaria participar-hi 
de la manera que sigui, apunteu-vos al 
nostre grup de Telegram (https://t.me/
FemCompostSFP) o seguiu-nos a Instagram
(https://www.instagram.com/femcompostSFP). 

Junts podem convertir aquests residus valuosos 
en recursos per a tot el poble.

(1) https://changestarted.com/121-kg-food-
wastage-per-person-in-a-year/

Liz Castro i Catalina Aristizabal
Fem Compost SFP 
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Mirador

EN RECORD D’EN JORDI 
COMPTA i PRAT

Encara que la història musical d’aquest gran músic 
i intèrpret de trompeta comenci l’any 1975, com 
a integrant i fundador de la cobla Ciutat de Girona, 
val a dir que abans va ser component i també fun-
dador de la cobla-orquestra la Principal de Sant 
Feliu de Pallerols. També va formar part del Com-
bo Gili de la Catalunya Nord i, durant una tempo-
rada, del conjunt olotí Seyson Group que actuava 
els caps de setmana; la resta dels dies es dedicava 
a embalcar cadires- ofici que va dur a terme al llarg 
de la seva vida. A partir del 1975, en Jordi Compta 
forma part de la Cobla Ciutat de Girona esdeve-
nint una de les cobles punteres a Catalunya que 
irromp en el món sardanista introduint sardanes 
en les seves actuacions que restaven en l’oblit i que 
poques cobles havien inclòs en els seus respectius 
repertoris com per exemple, el FOC DE CASTELLÓ, 
d’Antoni Agramunt en què el nostre protagonista 
té una destacada actuació. Es pot dir que els sarda-
nistes comencen a conèixer en Jordi Compte com 
a un trompetista original, atrevit, amb un so clar, 
net i amb un contacte amb el públic anteriorment 
no contemplat. Els compositors de l’època veuen 
en ell un filó d’or i comencen a compondre sarda-
nes obligades de trompeta perquè les interpreti 
en Jordi, APA JORDI de Miquel Tudela; En JORDI 
PETIT de Manel Saderra Puigferrer, dedicada al fill 
d’en Jordi; ELS DOS SOLISTES de Josep Auferil que, 
encara que es va estrenar l’any 1968, va ser interpre-
tada per en Josep Gispert (tenora) i en Jordi Comp-
te posteriorment; L’UN I L’ALTRE de Martirià Font, 
obligada de fiscorn i trompeta i una altra sardana 
anterior va ser PICA PICOT de Manel Saderra Pui-
gferrer. 
L’any 1987, en Jordi entra a formar part de la Cobla- 
Orquestra Montgrins aleshores, a més de sardanes, 
torna al concert líric i al ball. Aquests anys, en Jordi 
no només sobresurt amb les sardanes sinó que du-
rant el concert es posa al públic a la butxaca inter-
pretant al davant de l’orquestra i a vegades baixava 
on hi havia aquest. Es pot dir que a partir de l’any 
1975 la Cobla Ciutat de Girona i després els Mont-
grins amb Jordi Compta van donar un tomb en la 
manera d’interpretar, de presentar-se davant dels 
balladors i d’enaltir el món de la música catalana. 
Abans d’agafar la jubilació, comença a ensenyar 
solfeig a les seves tres netes i, quan aquestes aga-
fen un instrument s’hi afegeixen altres joves de 
Sant Feliu de Pallerols. Quan ell veu que tenen la 
formació adient funden una petita orquestra de 
cambra oferint alguns concerts al poble. 
Cal destacar que, juntament amb el músic i compo-
sitor Joan Callís, es dedica a arranjar diferents parti-
tures antigues i finalment, en Jordi fa l’arranjament 
definitiu del ball de la mulassa que s’estrena per la 

Festa Major del 2004:  “Mulassa verda: El Ball de la 
Mulassa de Sant Feliu de Pallerols”. Va participar 
també en la direcció del Ball de Cavallets, Gegants 
i Mulassa que sempre interpretava la cobla Princi-
pal d’Olot. 
Una vida dedicada a la música. Moltes mercès per 
portar sempre el nom de Sant Feliu de Pallerols a 
la seva carrera i a la seva vida, que en pau reposi. Et 
recordarem sempre.

Joaquim Ros
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EL PONT DE FERRO:
UNA HISTÒRIA PER NO OBLIDAR 

El temps acostuma a esborrar moltes coses. Per 
això m’agradaria rememorar un afer que, tot i ser 
de naturalesa  particular, també és d’interès públic.

Ara mateix, moltes persones de Sant Feliu sabran 
què és i on està el Pont de Ferro, però segura-
ment ben poques sabran de la seva naturalesa.  
S’hauran preguntat mai: què hi fa allà una estruc-
tura metàl·lica de  tipologia ”Eiffel”? O com és que 
no n’hi ha cap altra en tota la línia de l’antic carrilet 
de Girona a Olot on n’hi havia vàries d’aquest tipus? 

Recordem que l’any 1969 va deixar de funcionar 
aquell tren i que el titular del servei i dels seus béns 
era de la companyia estatal FEVE. A partir d’aquella 
data, l’entitat pública va iniciar els procediments 
per desfer-se de la infraestructura. Un dels primers 
passos va consistir a subhastar els béns mobles: 
màquines, equips, rails, ponts, etc. La part metàl·lica 
es  va adjudicar a un ferroveller de Girona que co-
mençà a retirar els rails i a desmuntar els ponts de 
ferro. A Sant Feliu n’hi havia  tres. Els dos que varen 
desaparèixer eren sobre el carrer de Sant Sebastià 
i el torrent del Vallac. Actualment hi ha passarel·les 
de fusta. Entre tant, el propietari de la finca del mas 
Pujabé (el meu pare), va intentar salvar el Pont de 
Ferro per millorar l’accés a la seva finca parlant 
amb l’Ajuntament, amb FEVE i finalment, amb el 
subhastador. Tot van ser entrebancs. Només el fe-
rroveller va estar disposat a vendre els tres ponts a 
l’Ajuntament, però l’entitat municipal ho va rebu-
tjar. Finalment, quan ja no quedava cap altre pont 
i s’estava treballant en el desmuntatge, va aconse-
guir un acord de compravenda. Així doncs, Joan To-
rrent Illamola va adquirir el Pont de Ferro l’any 1971  
per un import de 140.000 ptes. La construcció de la 
plataforma de formigó va fer pujar el dispendi fins a 
210.000 ptes. (Més o menys, el que costava edificar 
un habitatge d’aquella època). Junt amb aquesta 
operació va caldre aconseguir l’ús del tros de camí 
de cada banda (tècnicament conegut com a plata-
forma),  la qual va seguir essent propietat de FEVE 
fins a començaments d’aquest segle, moment en 
què l’Ajuntament de Sant Feliu va poder comprar 
quasi tots els terrenys de l’antiga via i l’estació. 

Per poder disposar del camí, a Joan Torrent li va cal-
dre viatjar a Madrid per aconseguir un lloguer con-
dicionat de la mà del director general de FEVE, el 
qual estava indignat per haver rebut suggeriments 
locals perquè no ho fes. 

Afortunadament, dos anys més tard altres propie-
taris de l’entorn els va interessar el nou pas i també 
hi contribuïren econòmicament. Tot plegat es va 
reflectir en un conveni entre les parts, testimoniat 
per qui era l’alcalde del poble en aquell moment 
i que porta timbre i registre municipal. 

Joan Torrent Illamola va morir l’any 1992, més o menys 
a la mateixa època en què es va promoure un con-
sorci entre els ajuntaments de l’antiga línia del carrilet 
de Girona a Olot amb la idea d’implementar-hi una 
ruta per a bicicletes. L’any 1993 els veïns del Pont de 
Ferro vàrem al·legar al nostre ajuntament amb la vo-
luntat d’acordar una solució justa que pogués servir a 
tothom, igual com s’havia fet amb un propietari que 
havia exercit el dret de reversió dels terrenys. El Govern 
Municipal va respondre tirant pilotes fora i es va silen-
ciar quan se li va presentar la documentació de la titu-
laritat del pont. 
Casualment, vaig poder parlar amb l’alcalde de 
Salt, president del consorci, i em va indicar que el 
tema de la titularitat de la plataforma era qüestió 
de cada municipi. Sant Feliu encara no havia pogut 
comprar a FEVE. Així doncs, l’un per l’altre vàrem 
esquivar el tema, cosa que no va impedir que al 
cap de quatre o cinc anys s’implantés la Via Verda. 
Malauradament, no va ser l’únic atropellament que 
es va produir a la ruta. La diferència va ser que els 
altres ajuntaments varen córrer a solucionar-ho. 
Finalment, quan el municipi va poder comprar els 
terrenys, tampoc ningú va actuar ni va canviar res 
respecte al Pont de Ferro, excepte que ara el camí 
està senyalitzat com a tram compartit. 
Darrerament, s’ha parlat amb el regidor de medi 
ambient de l’ajuntament actual amb la idea de 
buscar una solució sense presses que pugui servir 
a tothom. La proposta no va de recuperar inversió 
o diners, sinó d’establir drets de pas de forma orde-
nada i còmoda per a tots els usuaris. De qui es fa 
càrrec de la titularitat, la seguretat, la responsabi-
litat civil i el manteniment. De dignificar un espai 
que també és porta d’entrada al Parc Natural 
i que compta amb una àrea de descans allà mateix 
i derivacions de camins d’ús públic. De promoure 
un element arquitectònic i històric singular, que 
com s’ha vist també té la seva pròpia història. Tot 
i una bona acollida, està per veure si serà el princi-
pi d’una solució raonable o un nou episodi d’una 
mala passada. 

Pere Torrent i Soler
Propietari actual de la finca del mas Pujabé

Foto del Pont de Ferro- finals dels anys 60 del segle XX
– Foto: Arxiu Vilallonga
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Reforma i ampliació del Pont. Any 1960

Reforma i ampliació del Pont. Any 2022
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Reforma i ampliació del Pont. Any 2022

Reforma i ampliació del Pont. Any 2022
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Sketchbook  Les flors del pont nou
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REFLEXIÓ I MEMÒRIA
D'UNA BONA DONA

   "La mort d'un ésser estimat
    és un fet inevitable
    en les nostres vides 
   i el creixement que
   d'això esdevé també "
              Jorge Bucay

En record a la nostra mare Concepció Puigdemont 
Teixidó (l'Asunción del Pujol de Sant Feliu) que va 
morir el 27 d'abril d'enguany.
Agraïment al seu exemple de dona valenta, dona 
forta, dona resistent, amb una voluntat d'anar sem-
pre endavant, discreta (lluny de fer safareig) i sí dis-
posada a ajudar si algú li demanava, a la seva ma-
nera humil i senzilla.
El seu somriure estarà sempre en el nostre record. 
A reveure, estimada Mare.

Montserrat Serra Puigdemont

FELICITACIÓ DE NADAL
DES DE SAN FRANCISCO (USA)

Dibuix d’Edgar González Pellicer.

Mirador
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PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

POBLACIÓ A 2 DE DESEMBRE DE 2022

Total homes  .........................  863 (53,27%)
Total dones  .......................... 757 (46,73%)
Total habitants  ......................... 1.620

Edat Mitjana Homes ..................... 39,42
Edat Mitjana Dones ....................... 45,77
Edat Mitjana ............................ 42,60

RESUM D’OPERACIONS:
(Des del 08/06/2022 al 02/12/2022)

ALTES Homes Dones Total
Canvi Residència 153 30 183
Naixement 2 3 5
Totals 155 33 188

Baixes Homes Dones Total
Canvi de residència 81 18 99
Defunció 2 4 6
Inscripció indeguda - - -
Caducitat 4 2 6
Duplicitat - - -
TOTALS 87 24 111

DADES DE TEMPERATURA
I PLUVIOMETRIA

El més destacable d’aquest 2022 és la temperatura 
dels mesos de maig, juny, agost i octubre, que han 
estat els més càlids des que es tenen dades. Se-
gurament, és una conseqüència de l'escalfament 
global del planeta. 
Quant a la pluviometria, el mes més plujós del que 
portem d'any ha estat el setembre amb molta di-
ferència respecte a la resta de l’any.

No plourà mai més!

NAIXEMENTS: Aseel Azzouz, Ània Bosch Solà, Liv 
Terron Cespedes, Haidar Amjahid Carrillo, Ona Font 
Costa. 

DEFUNCIONS: Juana Botella Olaria, Maria Fajardo 
Rius, Àngel Mansilla Mansilla, Rosa Maria Colomer 
Bosch, Jordi Compta Prat, Pere Solà Soler, Montse-
rrat Garganta Colomer. 

Sant Feliu en xifres

ANY 2022

MES
TEMP 

MITJANA 
MAX

TEMP 
MITJANA 

MIN

MITJANA 
ºC

MAX 
ABS

MIN 
ABS

LITRES
/M2

GENER 12,45 -1,54 5,46 19,30 -5,40 1,0

FEBRER 14,72 1,39 8,06 22,80 -1,40 9,0

MARÇ 11,61 4,43 8,02 17,30 0,20 157,5

ABRIL 16,57 5,29 10,93 25,30 -4,60 81,5

MAIG 24,63 10,22 17,43 36,00 5,80 68,0

JUNY 29,69 14,42 22,06 37,10 10,60 11,0

JULIOL 31,41 16,35 23,88 37,00 12,50 7,0

AGOST 30,87 15,76 23,32 36,00 10,70 131,5

SETEMBRE 24,43 12,74 18,59 30,80 7,10 191,5

OCTUBRE 22,50 10,98 16,74 26,40 5,90 26,5

NOVEMBRE

DESEMBRE

MITJANA 21,89 9,00 15,45 37,10 -5,40 684,5

RECOLLIDA DE ROBA AMIGA 2022

l’Empresa d’Inserció ADAD L’Encant SLU i la Coo-
perativa Roba Amiga ens informa que la quantitat 
de roba de segona mà recollida al nostre municipi 
durant el primer semestre de l’any 2022 és de: 

874 kilograms 

Segons la UE cada europeu genera 22 kg de resi-
dus tèxtils a l’any. A Catalunya se’n generen un total 
166.000 tones. D’aquestes, només se’n gestionen 
correctament un 11% i  la resta – el 89%- acaba com 
a “impropis” en altres tipus de contenidors i, per 
tant, no es reciclen.

L/M2 ANY 2022
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Comarca

TU TAMBÉ FAS
CÀRITAS GARROTXA 

Tots coneixem persones, potser algunes veïnes 
nostres, que viuen amb preocupació la seva situa-
ció personal o familiar degut a la manca de recur-
sos, dificultats per accedir a una formació, falta de 
treball, o inclús d’aliments bàsics.
Es pot donar el cas que l’ajuda directa de veïns, 
familiars o fins de persones anònimes sigui sufi-
cient per ajudar-los a superar aquest mal tràngol, 
sempre que sigui, és clar, una situació passatgera. 
Ara bé, massa vegades la problemàtica per la qual 
passen moltes famílies del nostre entorn -també 
comarcal- és molt més complexa i enrevessa-
da i, aleshores, és quan fa falta la intervenció de 
les administracions locals i de les entitats socials 
compromeses en aquesta tasca. I aquest és el 
paper i l’única raó de ser de Càritas Garrotxa; el tre-
ball dels seus tècnics i voluntaris. Per això, Càritas 
vetlla sobretot per coordinar, de manera organitza-
da i eficient, la voluntat i els esforços de molta gent 
disposada a lluitar contra la pobresa de la comarca.
En aquests moments Càritas Garrotxa desenvolu-
pa una tasca que podríem definir d’insubstituïble. 
El darrer any, la nostra entitat va atendre més de 
3.000 persones de la comarca a les quals va oferir recur-
sos d’emergència, formació, atenció a les necessitats 
bàsiques... però, per sobre de tot, els va oferir acompan-
yament, escolta de la seva problemàtica i respecte per 
la seva situació i per les seves preocupacions i neguits.
És obvi que si Càritas Garrotxa pot desenvolupar 
aquesta tasca és gràcies al treball d’un petit equip 
tècnic i a la implicació de prop de dos-cents volun-
taris que, cadascú dintre de les seves possibilitats, 
hi esmerça el seu temps, les seves capacitats, etc. 
Val a dir que la mitjana de les hores de col·laboració 
de tots els voluntaris de Càritas Garrotxa és d’unes 
1.200 hores mensuals. Aquest és un actiu que en 
cap cas no podem perdre i que hem de vetllar per-
què tingui continuïtat, tant per al servei que bene-
ficia directament a moltes persones vulnerables 
com per a l’enriquiment personal i col·lectiu que 
suposen aquestes hores de servei. 
A més, però, no podem obviar la llarga llista 
d’ajuntaments, empreses, entitats i particulars que 
fan també la seva aportació a Càritas, ja sigui econò-
mica, en espècie, o de qualsevol altre tipus. Per 
això, aprofitem sempre l’oportunitat per adreçar-
nos a la ciutadania per dir-li: “Si tu vols, també fas 
Càritas, sempre que vulguis fer qualsevol tipus de 
col·laboració o aportació a aquest projecte, que és 
un projecte de tots i per a tots”. 
Els projectes de Càritas Garrotxa
L’acció social de Càritas Garrotxa, perquè sigui or-
denada i eficient, s’estructura sobretot a partir de 
programes i projectes diversos.

Tots els projectes que actualment estan en marxa 
són d’àmbit comarcal i atenen persones de qual-
sevol punt de la comarca. Per raons pràctiques i de 
viabilitat, però, alguns es desenvolupen principal-
ment a Olot capital. 
Els projectes són els següents:
ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

- Servei d’Acollida
El servei d’acollida ofereix un espai d’escolta a les 
persones que s’hi acosten en demanda d’ajuda. 
Aquí s’escolta i es valora la situació de cada per-
sona o família i, si cal, s’estableix un pla de treball 
específic per fomentar la seva autonomia i pro-
moció des d’una visió integral.

DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 
Espais de participació per a persones que estan 
vivint una situació d’exclusió i necessiten sentir-se 
escoltades i guanyar autonomia.

-  Fem Comunitat (Grups d’Empoderament)
A partir d’espais de trobada  es comparteixen 
vivències i s’avança en la recerca activa de solu-
cions a les situacions de persones amb vulnera-
bilitat, tot fomentant les accions en el marc de 
l’acció comunitària.
En aquest context, es desenvolupen activitats 
diverses que canvien en funció dels interessos 
i propostes de les participants: taller de ganxet 
i mitja, taller de gimnàs o biodansa, projecte 
horts, visites o sortides a llocs d’interès, etc.
- Tallers d’acollida lingüística i cultural (TALC)
Ajudem a millorar el coneixement de la llengua 
catalana de les persones en formació, així com 
la seva convivència i participació en la societat 
d’acollida.
De manera complementària, en alguns llocs, 
diverses voluntàries faciliten amb un servei de 
guarderia que les participants que són mares 
d’infants de 0 a 3 puguin assistir als tallers.
D’aquests tallers, precisament, des de fa diver-
sos anys, se’n desenvolupa un a Sant Feliu de 
Pallerols, gràcies al compromís d’un petit nucli 
de voluntàries del poble que creuen en el pro-
jecte i que hi duen a terme una gran tasca.

Projecte Continents TALC Sant Feliu Març 2022
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ATENCIÓ A LES NECESSITATS BÀSIQUES
- Centre de distribució d’aliments (CDA)
Col·laborem a empoderar i a cobrir les necessi-
tats bàsiques d’alimentació i higiene de les fa-
mílies a través del lliurament dignificat i equita-
tiu d’aliments i productes d’higiene.
 - Tallers de formació
S’hi fomenten eines i recursos personals per 
a una millor gestió de l’economia familiar, els 
hàbits d’higiene i alimentació econòmica i sa-
ludable, contribuint així al benestar personal. 
Aquests cursos s’ofereixen, prioritàriament, als 
usuaris del CDA, però també acostumen a estar 
oberts a tothom.

SALUT EMOCIONAL
- S@ntir
Dins del projecte “S@ntir” proporcionem eines 
de millora de les habilitats socials i de la salut 
emocional de les persones, treballant per recu-
perar la motivació i l’interès.

ACOMPANYAMENT A LA GENT GRAN
- Grans moments / Apadrinar un avi
Posem en relació joves estudiants i persones 
grans que viuen en vuit centres residencials de 
la comarca, i que pateixen solitud, fomentant, 
alhora, la relació intergeneracional des d’una 
mirada centrada en la persona.
- En bona companyia / Ser gran en dignitat
Oferim visites setmanals de voluntaris al domi-
cili de persones grans que pateixen solitud no 
volguda, amb l’objectiu de millorar la seva auto-
estima, el benestar i l’autonomia.

ITINERARIS INTEGRALS D’INSERCIÓ LABORAL
- Servei d’orientació sociolaboral
Es millora el nivell d’ocupabilitat de les persones 
amb especial dificultat per trobar feina, a través 
d’un itinerari personal i oferint acompanyament 
intensiu i personalitzat.
- Intermediació i prospecció laboral
Es fan contactes amb el teixit empresarial per 
promoure formes de col·laboració i generar 
oportunitats per a la inserció laboral. També 
fem formació laboral.
- Pretaller
Es fa una formació específica a persones amb 
inquietuds per trobar feina, però que no ho han 
fet encara mai, per tal de capacitar-les per 
a l’àmbit laboral

ASSESSORAMENT JURÍDIC
S’ofereix informació, orientació, assessorament le-
gal i suport jurídic per resoldre qüestions relaciona-
des amb temes de la llei d’estrangeria, que regula 
els permisos de residència.

ECONOMIA SOLIDÀRIA
Contractem personal d’inserció per a diversos pro-
jectes, per tal de preparar persones i capacitar-les 
per a accedir, posteriorment, amb normalitat 
a l’empresa ordinària.

 - Servei de neteja 
Proporcionem llocs de treball a persones 
d’inserció fent neteja d’espais propis de Càritas 
un cop rebuda la formació corresponent.
 - Cosidor / Confecció de proximitat
Oferim llocs de treball a persones d’inserció en 
l’àmbit  de la costura, dins del marc d’una gestió 
seriosa i empresarialment sostenible.

- RESPONSABILITATS DINS DEL CENTRE DE DIS-
TRIBUCIÓ D’ALIMENTS
Oferim dos llocs de treball (encarregat o encarre-
gada del Centre de Distribució d’Aliments i Mos-
so de magatzem) a persones en situació de risc 
d’exclusió, proporcionant-los formació i fent-los 
responsables, en el seu àmbit, de la gestió que els 
correspongui.

Càritas Garrotxa
Ronda Paraires, 1, Olot
972.272840 i 606847707

Cuina TALC 2021
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Contraportada

PROGRAMACIÓ NADAL 2022

Dissabte 17 de desembre
Inauguració del Camí de Pessebres 2022.
17:00 h · Església Parroquial i Itinerari
Visitable fins al 15 de gener
Organitza: Comissió Camí de Pessebres
i Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Diumenge 18 de desembre
Fira de Santa Llúcia.
Veure programa a part
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Dimecres 21 de desembre
Festival de Nadal de l’Escola Rocalba.
15:00 h · Plaça el Firal
Organitza: Escola Rocalba
i Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Celebració de la Penitència.
18:30 h · Església Parroquial

Cantada de Nadales.
19 h · Plaça el Firal – Itinerari pel Camí dePessebres
Organitza: Grup de Dones SFP

Divendres 23 de desembre
Cursa d'orientació. Alumnes de l'IES 
Castell d'Estela (Amer).
10:30 - 14:30 h

Dissabte 24 de desembre
Missa del gall.
18:30 h · Església Parroquial

Diumenge 25 de desembre
Quina de Nadal.
18:00 h · Sala Ca Les Hermanes
Organitza: Unió Esportiva Hostoles

Dimecres 28 de desembre
Contes Musicats i Taller de fanalets.
Companyia La Sal d’Olot
16:00 h · Biblioteca Josep M. de Garganta
Organitza: Biblioteca Josep M. de Garganta
i Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Divendres 30 de desembre
Cantada de Nadales.
18 h · Plaça el Firal – Itinerari pel Camí dePessebres
Organitza: Grup de Dones SFP

Quina de Nadal.
21:00 h · Sala Ca Les Hermanes
Organitza: Unió Esportiva Hostoles

Dissabte 31 de desembre
Missa d’Any Nou.
18:30 h · Església Parroquial

Dilluns 2 de gener
Donació de sang.
17:00 h - 21:00 h · Sala Ca Les Hermanes
Organitza: Delegació de donants de SFP

Dimecres 4 de gener
Cantada de Nadales.
18 h · Plaça el Firal – Itinerari pel Camí dePessebres
Organitza: Grup de Dones SFP

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

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