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HORARI ESTIU

AJUNTAMENT
De dilluns a divendres, els matins de 9 a 3.

SERVEI D’URBANISME
Sra. Maria Gironès: Dilluns i dijous de 8 del matí a 3 de la tarda
Dimarts de 3 a 8 de la tarda.

CONSULTORI MUNICIPAL
Medicina General
Dra. Núria Gonzalez: Dilluns, tarda de 3 a 8. Dimarts, matí de 9 a 1. 
Dimecres, tarda de 3 a 8. Dijous, matí de 9 a 1. Divendres, tarda de 3 a 8.
Dra. Marta Marcè: dilluns i divendres, tardes de 3 a 8
Analítiques
Sra. Anna Ruscada: Dilluns i divendres, matí de 2/4 de 9 a 9
Infermeria
Sra. Anna Ruscada: Dilluns, tarda de 3 a 8. Dimarts, matí de 9 a 1 migdia. 
Dimecres, tarda de 3 a 8.
Sra. Glòria Guardiola: Dijous, matí de 9 a 1 Divendres, tarda de 3 a 8.
Llevadora
Sra. Montse Junquera: Dijous, tarda de 3 a 2/4 de 6 (cada 15 dies)
Pediatria
Dra. Roser Teixidor i Montse Mora: Dijous, tarda de 3 a 8
Assistent social
Sra. Ester Vilarrasa: Dependència. Dijous, matí de 9 a 2/4 de 12 al con-
sultori municipal
Educadora Social (per famílies)
Sra. Lluïsa Vayreda: Dimarts, matí de 9 a 12.
Atenció a l’usuari
Dilluns i dimecres, tarda de 3 a 9. Dimarts, matí de 2/4 de 9 a 3. Dijous, 
de 2/4 de 9 matí a 8 del vespre. Divendres, tarda de 3 a 9 del vespre.
Per urgències diürnes truqueu al telèfon: 972 444 298
Si el vostre consultori no està obert podeu trucar al consultori de Les 
Planes (972 44 81 12) o al consultori de Sant Esteve (972 69 03 02).
- Durant les nits, els festius durant tot el dia i els dissabtes a partir 
de les 2 del migdia fins a les 9 del matí del dilluns, s’ha de trucar el 112 
(emergències)/061 (sanitat respon), o bé acudir al servei d’urgències 
Hospital d’Olot: 972 26 18 00. 

FARMÀCIA
De dilluns a divendres: Matí, de 2/4 de 10 a 2/4 de 2. Tarda, de 5 a 2/4 
de 9.
Dissabte, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda.

BIBLIOTECA (fins el 10 de setembre)
De dilluns a dijous, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre.
Tacada del 22 al 25 d’agost i del 5 al 8 de setembre. 

ESCOLA
Inici de curs el dilluns 12 de setembre
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.

ESCOLA BRESSOL ( juliol i agost)
De dilluns a divendres de 8 a les 5 de la tarda

MISSES
Parròquia, dijous i dissabtes, a 2/4 de 7 del vespre
Vigílies festius, a 2/4 de 7 del vespre
Santuari La Salut, a la 1 del migdia, els diumenges i festius. 

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

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

DEIXALLERIA MUNICIPAL
De dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda. Dissabtes de 10 a 1 del matí

JUTJAT DE PAU
Els dimecres a partir de les 10 matí (excepte el mes d’agost)

CASAL DE LA GENT GRAN SANT MARC
De dilluns a divendres, de ¼ de 2 a 2/4 de 9 vespre
Diumenges, de 4 de la tarda a 9 del vespre.

CORREUS
De dilluns a divendres, de 1 a 2 del migdia

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

PISCINA MUNICIPAL (Del 24 de juny a l ‘11 de setem-
bre)
Diàriament de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 7 de la tarda

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 dia.......................................................................................... 972 44 45 64
Creu Roja Olot........................................................................................ 972 27 22 22
Hospital Comarcal Olot............................................ 972 26 18 00 / 972 26 88 88
Hospital Trueta Girona........................................................................... 972 20 27 00
Ambulàncies................................................................... 972 27 28 28 / 972 26 76 52
Farmàcia ................................................................................................... 972 44 41 32
Bombers..................................................................................................................... 085
Mossos d’Esquadra................................................................................................... 112
Guàrdia Civil Girona................................................................................................ 062
Correus .................................................................................................... 972 27 15 81
Escola Pública Rocalba............................................................................ 972 44 40 96
Escola Bressol “Petits Pescallunes”...................................................... 972 44 44 38
Institut de Batxillerat Amer................................................................... 972 43 03 47
Biblioteca Municipal................................................................................ 972 44 44 47
Oficina de Turisme.................................................................................. 972 44 44 74
Parròquia............... ................................................................................... 972 44 40 58
Hidroelèctrica avaries............................................................................ 900 77 00 77
Telefònica..............Informació................................................................ 1002 / 11818
................................Reclamacions............................................................ 900 11 20 22
................................Avaries....................................................................... 900 11 10 02
................................Informació comercial.............................................. 900 55 50 22
TEISA Olot................................................................................................ 972 26 01 96
Estació Autobusos Girona..................................................................... 972 21 23 19
Renfe Girona............................................................................................ 972 20 70 93

HORARI D’AUTOBUSOS TEISA
OLOT - GIRONA
Per Amer

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

OLOT - BARCELONA per Amer OLOT - ST. FELIU P. - BARCELONA
Dilluns a divendres feiners    6,00  6,20  8,25 
Dissabtes, diumenges i festius    7,00  7,20  9,25 
Feiners    9,30  9,50  11,55 
Feiners    15,30  15,50  17,55 
Diumenges i festius    17,30  17,50  19,55 
Festius vigília dies lectius universitaris   20,30  20,50  22,55

    BARCELONA - ST. FELIU P. - OLOT
Diari    10,00  11,40  12,00 
Feiners    15,00  16,40  17,00 
Feiners    20,00  21,40  22,00 
Diumenges i festius    20,15  21,55  22,15

OLOT - LLORET
DE MAR - OLOT
Horari d’hivern
Diari 8,30 8,37 8,41 8,50 9,05 9,13 9,30 9,40 10,10
De dilluns a dissabte 17,30 17,37 17,41 17,50 18,05 18,13 18,30 18,40 19,10

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

BUS TRANSVERSAL De dilluns a divendres feiners
Sortida Sant Feliu direcció cap a Olot
H. SORTIDA   7,08 9,08 11,08 13,08 15,08 17,08 19,08
H. ARRIBADA   7,36 9,36 11,36 13,36 15,36 17,36 19,36

Sortida Olot direcció cap a Sant Feliu
H. SORTIDA   6,30 8,30 10,30 12,30 14,30 16,30 18,30
H. ARRIBADA   6,58 8,58 10,58 12,58 14,58 16,58 18,58

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

OLOT - VIC per Bracons 
De dilluns a divendres feiners  Dissabtes feiners  Dgs. i dies festius
Olot 7,00 9,15 13,15 15,15 19,00 Olot 8,45 15,45 17,45 Olot 8,45
Les Preses 7,05 9,20 13,20 15,20 19,05 Les Preses 8,50 15,50 17,50 Les Preses 8,50
Vic 7,45 10,00 14,00 16,00 19,45 Vic 9,30 16,30 18,30 Vic 9,30
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 FESTIVAL PRIMAVERAL
Algú va dir que la primavera no és tant un tema de calendari, 
sinó de sentiments. De sentiments renovats, farcits de bons 
propòsits, tot albirant la verdor del camps i del blau del cel. 
La Primavera, aquest temps d’esperança que ens augmenta 
la capacitat de bonesa amb les seves olors i colors. 

La virtuosa estació ens ha conquerit amb la tebior del seu 
escalf, com un cobejat regal farcit d’embolcalls, que desfem 
un rera l’altre amb l’emoció continguda. Ens costa menys de 
somriure, saludem tothom, la gestualitat és més comunica-
tiva i afable. Les passejades s’allarguen en totes direccions, 
tot espavilant els camins, àvids de petjades, rodades de bi-
cicletes i de mainades juganeres. El “lago” s’envolta de nous 
amics i vells coneguts. Les fonts s’esdevenen com campanes 
de vidre que no paren de dringar. fins i tot, a la figura del 
pont del noi Pescallunes, se li esbossa un somriure i se li 
escapa un sospir. 

I ara, plantegem-nos la següent qüestió: enguany, quina ver-
sió de la Primavera em escollit per viure? La idíl·lica, amara-
da de versemblances poètiques, om la que ens és indiferent, 
com un temps que deixem escolar per la rutina diària?

Tot estirant del fil cronològic, un any més, Sant Jordi ens 
ha ofert un gavadal de roses i llibres, d’amors renovellats i 
il·lusions compartides, a redós dels qui estimem. En aquesta 
diada, la poesia és vesteix de gala i més present que mai, és a 
flor de pell. Encara amb la recent ressaca de la Festa Major, 
ressonen en la nostra oïda les vibrants notes que donen 
vida a la faràndula, somouent dins nostre un sentiment de 
tradicional complaença. L’ensordidora traca de fi de festa, 
ens marca l’inici d’una altre, doncs el festival continua amb 
el programa d’actes “VIU L’ESTIU A SANT FELIU”.

Som-hi doncs, força xerinola i per molts anys!!

Quan obriu els ulls a aquest Hostolenc, l’escriu cronològic 
ja el tindrem a a casa. 

Però en l’etern esdevenir de les estacions, restem a l’espera 
d’una nova Primavera.
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 L’AJUNTAMENT COL·LABORA EN PROJECTES EUROPEUS

1. Projecte: TRANSITION YOUTH
Participants: 
27 joves participants entre 17 i 30 anys, més 6 coordi-
nadors (33 en total).
9 dels joves eren de la Garrotxa o voltants, 9 de Polò-
nia i 9 d’Itàlia.
Països: 
Tres països (Catalunya, Polònia i Itàlia)
Coordinació de la Formació a la Garrotxa: 
Òscar Gussinyer i Erika Zárate de Resiliència Co-op, 
en col·laboració amb Mas Franch (van proporcionar 
pensió completa al grup) 
Descripció:
Un curs de tres setmanes, una setmana en un pais diferent 
(Catalunya, Polònia, Sicília). El curs era sobre la Sostenibili-
tat i la Innovació, i els participants van conèixer projectes 
socials i ecològics en funcionament i van rebre una base te-
òrica sobre temes relacionats amb els projectes que visita-
ven. A la Garrotxa, els participants van visitar 12 projectes, 
incloent al projecte dels Horts del Soler a Sant 
Feliu de Pallerols. El grup es va reunir amb l’al-
calde de Sant Feliu de Pallerols, en Joan Casas, 
el dimecres 23 de març, 2016, qui va explicar 
la història social, ecològica i política del poble 
i la motivació darrere del projecte dels Horts 
del Soler. Desprès de la visita als Horts, el re-
gidor en Fèlix Castanyer els va fer una visita 
guiada del Molí de la Conqueta. Desprès del curs 
a la Garrotxa, els participants dels altres països van fer en-
trevistes i presentacions públiques a Polònia i Itàlia on es va 
parlar dels projectes que van visitar i el que van aprendre. 
Per tant, el municipi de Sant Feliu de Pallerols 
va sonar en mitjans de comunicació polacs i 
italians! 
Dates de la setmana de formació a la Garrotxa: 20 - 25 
de març, 2016

2. Projecte: YOUTH CHANGEMAKERS
Participants:
16 joves participants, entre 19 i 30 anys
Països:
10 països oficialment representats (tot i que els parti-
cipants eren ciutadans de 12 nacions diferents)
Coordinació i Formació
Òscar Gussinyer i Erika Zárate de Resiliència Coope-
rativa, en col·laboració amb Mas Franch (van proporci-
onar pensió completa al grup)
Descripció:
Un curs de 8 dies sobre Estratègies i Eines per a la 
Transformació Social i Ecològica. Participants van 
conèixer més de 8 projectes socials i ecològics de la 
Garrotxa, incloent al projecte dels Horts del 
Soler a Sant Feliu de Pallerols. Van rebre un 
curs intensiu de teoria i pràctica sobre els quatre eixos 
de la transformació (empoderament personal, resili-
ència comunitària, sostenibilitat ecològica i sobirania 
econòmica). El grup es va reunir amb l’alcal-
de de Sant Feliu de Pallerols, en Joan Casas, 
el dimecres 20 d’abril, 2016, qui va explicar 
l’història social, ecològica i política del po-
ble i la motivació darrere del projecte dels 
Horts del Soler. Desprès del curs a la Garrotxa, els 
participants van fer entrevistes i presentacions públi-
ques als seus països d’origen (Portugal, España, França, 
Itàlia, Albania, Grècia, Xipre, Turquia, Estonia, i Holanda) 
on es va parlar dels projectes que van visitar i el que 
van aprendre. Per tant, el municipi de Sant Fe-
liu de Pallerols va sonar en medis de comu-
nicació per molts països diferents! 
Dates de la setmana de formació a la Garrotxa: 14 - 21 
d’abril, 2016

Coordinat per la cooperativa garrotxina Resilència i relacionat amb l’aprovació la tardor passada de 
l’avantprojecte dels Horts del Soler, l’ajuntament ha donat suport a aquest dos interessants projectes: 
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 URBANITZACIÓ I ORDENACIÓ DEL CARRER DE L’ESTACIÓ

 ENCÀRREC D’UN PROJECTE DE REORDENACIÓ FINCA  
    PISCINA MUNICIPAL

 OBRES DE MANTENIMENT
    EN LA PARADA DEL BUS A 
    LA ZONA DE L’ESTACIÓ

Amb el pintat dels aparcaments del carrer de l’Estació 
es dona per acabada aquesta fase de la urbanització 
del sector ubicat a l’entrada de Sant Feliu de Pallerols, 
s’han fet les obres corresponents a la vorera del sector 
nord, la millora de l’enllumenat, la pavimentació de tota 
la calçada i la ordenació dels aparcaments . Aquestes 
obres s’han realitzat amb les aportacions de 
la Diputació de Girona , Generalitat de Ca-
talunya, ajuntament de Sant Feliu de Palle-
rols i els veïns.

Atès l’estat de la finca on està ubicada la piscina, ara municipal, i per tal d’obtenir una millora en les instal·lacions, 
l’ajuntament ha encarregat un projecte de reordenació de tot els sector: piscina, bar, gimnàs, zona per a barbaco-
es, espais esportius,... 

L’ajuntament ha solucionat el problema que hi havia 
d’envasament d’aigua en la vorera on hi ha la marquesi-
na de la parada de la Teisa i que provocava que aquesta 
s’inundés. 
També s’han arranjar els jardins de la zona de la car-
retera. 

 MILLORES EN LA QUALITAT DE L’AIGUA
Sant Feliu de Pallerols gaudeix d’una bona qualitat en l’aigua de 
consum domèstic gràcies a les condicions naturals però tam-
bé es deu al seguiment i manteniment periòdic que es realitza 
des dels serveis municipals. S’han invertit uns diners per tal 
d’automatitzar encara més el sistema de recollida, tractament, 
emmagatzematge i distribució de l’aigua. S’ha instal·lat una 
sonda de terbolesa (és l’encarregada de controlar que l’entra-

da de l’aigua sigui transparent, en cas de pluja no deixa entrar 
aigua). Es van substituint les canonades antigues de fibroci-
ment per les actuals de polipropilé. Periòdicament es realitzen 
controls per garantitzar-ne la bona qualitat i, diàriament es 
controla el nombre de ppm (clor lliure).  La inversió en les 
millores ha suposat una despesa de 5.129,98 €, subvenci-
onats amb 2.000,00 € de la Diputació de Girona. 
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 SUBSTITUCIÓ CARTELLS  
    D’ ITINERARIS PEDESTRES

 RESUM VARIACIONS EN LA       
    POBLACIÓ DE SANT FELIU  
    DE PALLEROLS

POBLACIÓ TOTAL A 31-12-2015: 
1.329 habitants

VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABI-
TANTS:

ALTES: 79 

ALTES PER CANVI DE RESIDÈNCIA  ....................  68
ALTES PER NAIXEMENT ...........................................  11
BAIXES: 88

BAIXES PER CANVI DE RESIDÈNCIA  ..................  72
BAIXES PER DEFUNCIÓ  ..........................................  16

 LLEI DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ  
    PÚBLICA I BON GOVERN

Per donar compliment de la Llei 19/2014 de 29 de 
desembre de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern, trobareu penjades al web munici-
pal les actes del Plens Municipals tan ordinaris com 
extraordinaris, les Juntes de Govern i els Decrets 
d’Alcaldia, per això s’ha aprofitat per actualitzar la 
pàgina web www.santfeliudepallerols.cat. 
Atès que el Consell de Redacció ha decidit per majoria 
simple que les actes dels Plens Municipals, les Juntes de 

Govern,  els Decrets d’Alcaldia no s’editin en aquesta 
revista pel volum excessiu que suposa la seva publica-
ció. Atès que els Plens Municipals es retransme-
ten per la televisió local i que tots aquests do-
cuments esmentats els trobareu penjats al web 
municipal,  us fem saber que podeu disposar 
d’aquesta informació amb format paper, si és el 
vostre desig de tenir-la,  posant-vos en contacte 
amb les oficines municipals qui us la facilitarà. 

 SEGUINT CREANT VINCLES ENTRE EL VEÏNATGE

La setmana passada es va celebrar la cloenda del Pro-
jecte de lectroescriptura del Consorci d’Acció Social 
de la Garrotxa i de l’Ajuntament dels dos municipis (St 
Feliu i Les Planes), i també es va finalitzar el Progra-
ma de voluntariat lingüístic del Servei de Català a Les 
Planes d’Hostoles; tot i que continuaran funcionant tot 
el mes de juny. Aquests programes tenen com a ob-
jectius crear vincles entre veïnatge i fomentar la co-
hesió social a través del català com a llengua vehicular. 
Des del març i fins el mes de juny d’aquest 2016, entre 
aprenents i voluntariat, hi han participat un total de 25 
persones repartides de la següent manera: Les Pla-
nes d’Hostoles: 17 persones, de les quals 8 (quatre 
parelles lingüístiques) han participat en el voluntariat 
per la llengua, i 8 persones aprenents en el Projecte 
Lectoescriptura i 1 persona voluntària.
Sant Feliu de Pallerols: 8 persones aprenents en 
el Projecte Lectoescriptura i 3 persona voluntària ja 
que també hi havia voluntariat fent petites dinàmiques 

i activitats per a la mainada. L’acte de cloenda dels dos 
programes es va celebrar en aquests 2 municipis a tra-
vés de berenars i aperitius on es varen poder tastar 
plats típics catalans i de països com el Marroc i l’Índia. 
Els plats van ser elaborats per les mateixes participants. 
L’acte va concloure amb el lliurament dels diplomes 
acreditatius. Petites iniciatives com aquestes 
ajuden a millorar la relació i la confiança de 
les persones que hi participen.



INF
OR

MA
CIÓ

 M
UN

ICIP
AL

7

 SEGUEIXEN LES FASES DE CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL  
    D’HOSTOLES

 NOVA OBERTURA DEL BAR DE L’ESTACIÓ

 CAP DE SETMANA AL MUNICIPI DE LEYME (FRANÇA)

Per aquest any 2016 la Diputació de Girona ha 
aprovat atorgar una subvenció de 28.000 € 
per a continuar les obres de restauració del Castell 
d’Hostoles, fase 5a. Aquesta fase preveu principalment 
la instal·lació d’una escala metàl·lica per accedir al re-
cinte sobirà. 
Aquesta escala es situarà on havia existit l’escala origi-
nal tot seguint les traces aparegudes en la vesant sud-
est del castell. Es tracta d’una escala volada d’acer cor-
ten amb escalons de religa. L’escala inicial en aquests 
moments no existeix degut a alguns despreniments 
que ha sofert la penya. 

En les fases anteriors s’ha recuperat la cisterna i s’han 
consolidat les parets de la part sobirana.

Per setmana Santa es va reobrir l’establiment municipal 
del Bar de l’estació. S’ha fet una concessió en la que es 
contempla la gestió del servei de bar i també el d’ofici-
na de turisme municipal. 

UNA NOVETAT TURÍSTICA QUE US 
DONEM A CONÈIXER

L’activitat anomenada JugaParc. Es tracta d’un joc/ruta 
pels espais més emblemàtics del Parc Natural de la Zona 
Volcànica a Sant Feliu de Pallerols: del nucli antic seguirem 
els passos dels herois i lluitadors de les guerres remences, 

seguint el riu Brugent, fins als peus del Castell d’Hostoles 
tornant pels volcans de Sant Marc i Puig Roig. 
És un joc autoguiat per a tota la família, on 
l’enginy, la imaginació i la sensibilitat apa-
reixen per viure una aventura inoblidable. 
El punt de sortida d’aquesta activitat és l’oficina de tu-
risme, qui us oferirà una motxilla amb tot el material 
temàtic per fer el seguiment del joc i de la ruta esco-
llida. 
Per més informació us podeu dirigir a l’oficina de turis-
me del Bar de l’Estació.

El cap de setmana del 18 i 19 de juny, l’alcalde i dos 
regidors de l’ajuntament varen anar al municipi francès 
de Leyme per tal de treballar les bases pel full de ruta 
a seguir per un possible agermanament amb aquesta 
localitat francesa. Des de fa uns anys que els dos muni-
cipis van tenint contactes i trobades. Aquest agermana-
ment comportarà un intercanvi molt profitós pel què 
fa a aspectes lúdics, culturals, empresarials,...etc.

 MILLORES EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

A la pista poliesportiva municipal s’han instal·lat 2 jocs 
de porteries noves de futbol sala i 2 jocs de cistelles 
de mini bàsquet. 
Han suposat una inversió de 1.776,66 €. Per aquesta 
actuació s’ha demanat una subvenció a la Diputació de 
Girona. 
Seguint amb les polítiques de sostenibilitat i d’utilitza-
ció d’energies renovables i ecològiques, l ’ajuntament 
va sol·licitar l’any 2015 un ajut econòmic dins la cam-
panya del Pla d’ Acció, línia 3 de la Diputació de Girona 

(programa PAES) per a la instal·lació d’un sistema de 
producció solar tèrmic d’aigua calenta sanitària per a 
les instal·lacions del camp de futbol. Les obres s’han re-
alitzat aquest any 2016 i han consistit en la instal·lació 
de captadors solars plans a la coberta de l’edifici junt 
amb un acumulador intercanviador que s’ha connectat 
a la instal·lació existent. Les obres han tingut un cost de 
10.487,60€. La subvenció rebuda per la Dipu-
tació per aquest concepte és de 9.999,03€. 
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 ENSENYAMENT

 SUBVENCIONS A ENTITAT I  
    ASSOCIACIONS

 ACTES INCÍVICS

L’ajuntament col·labora amb l’ AMPA de l’escola Ro-
calba amb el següent: 
• Transport piscina
• Llibres escolars
• Projecte pati
• Servei d’ acollida tardes mes de juny
Suposa una inversió per part de l’ajuntament de 
3.700,00 €
Amb l’ escola bressol: 
• Compra de material divers: llitets, catifes,.... per un 

import de 400,00 €
Amb l’ Institut Castell d’ Estela d’Amer
• Col·labora amb l’edició de la revista amb 30,00 € 

Durant aquest any 2016 i fins a la data, l’ajuntament ha 
concedit les següents subvencions: 

Comissió de la Festa Major 19.954,19 €
AMPA Institut Castell d’Estela d’Amer  300,00 €
AMPA Escola Rocalba Sant Feliu De P.  3.200,00 €
ADF Sant Feliu de Pallerols  2.041,61 €
Casal de la Gent Gran Sant Marc  3.348,00 €
Associació Sardanista Sant Feliu de P.  500,00 €
Penya Carnestoltes Pescallunes  1.500,00 €
Club Atletisme Pescallunes  720,00 €

L’ajuntament també costeja el manteniment de la zona 
wifi i de l’ordinador del Casal de la gent Gran Sant Marc. 

• Algú va tapar amb esprai negre els senyals de prohibit 
estacionar a la Plaça de l’Església. Aquest acte de con-
ducta incívica ha suposat una despesa de 179,75 € que 
hem de pagar entre tots. 

• Algú va deixar en un estat deplorable la zona dels con-
tenidors ubicats prop de l’escola bressol. Disposem del 
servei de recollida setmanal de trastos i la deixalleria 
municipal,...sembla increïble que encara es donin aques-
tes accions. 

Recordem: Que cada dimecres passa un camió per la re-
collida de trastos. Només cal que aviseu a l’ajuntament 
el dia abans. També podeu portar-los a la deixalleria mu-
nicipal en aquest horari: hivern, de dilluns a divendres de 
2/4 de 5 a les 6 i els dissabtes de 12 a 1. Estiu, de dilluns 
a divendres, de 6 a 8 de la tarda i els dissabtes de 10 a 1 
del matí.
Vivim en societat i s’han de respectar unes nor-
mes mínimes de convivència.

 AVISOS

• S’avisa als contribuents de l’obligació d’estar 
al corrent de pagament de tots els tri-
buts municipals.

 Els ciutadans tenim una sèrie de drets de caire so-
cioeconòmic i alhora tenim uns deures amb l’ad-
ministració, i les institucions han de vetllar per al 
compliment d’aquest drets i d’aquests deures. 

 Si en general fa l’esforç d’estar al dia en el paga-
ment de les taxes i dels impostos, és just que des 
de l’administració es procuri que tothom ho com-
pleixi. 

 Fem aquesta indicació, perquè a partir d’ara l’ajun-
tament serà més estricte amb els impagats. Qui en 
tingui, aconsellem posar-se en contacte amb l’ad-
ministració municipal a fi de pactar terminis, sig-
nar convenis, mirar de buscar sol·lucions,....per tal 
d’evitar que els impagats passin a la via executiva 
amb les conseqüències adverses de recàrrecs, inte-
ressos,...La via executiva, en principi, serà gestiona-
da per la Xarxa Local de Municipis – Xaloc- . 

• Insistència amb les obligacions del propieta-
ris de gossos: 

- Recollir els seus excrements sempre, però so-
bretot en les zones urbanes i en les més tran-
sitades. 

- Portar-los lligats en els passejos diaris

- Respectar les zones amb els distintius de pro-
hibició expressa.
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 DEFUNCIÓ DE L’ANGEL 
    GALLEGO HERRERA

 JORNADA PEDAGÒGICA A LA NOSTRA POBLACIÓ

El passat mes de maig ens va deixar l’Angel. Com-
pany de feina i amic. Conegut de tots els santfeli-
uencs i santfeliuenques. En tindrem un record es-
pecial. Descansa en pau.

Dissabte 11 de juny es va celebrar la a Sant Feliu de 
Pallerols una jornada que considerem molt interessant 
i que aquest any ha rebut el títol de 3era. JORNADA 
DE REFLEXIÓ SOBRE LA PETITA INFÀNCIA, 
ACOMPANYANT AMB ELS CIN SENTITS. LA 
MIRADA DE L’ADULT VERS L’INFANT. 
Està organitzada per l’Associació de Mestres Rosa Sen-
sat de Barcelona i pel Grup de Treball la Petita Infància, 
Debatre i Compartir de qui formen part mestres de 
la nostra escola bressol. L’ajuntament hi dona ple su-

port i hi col·labora per considerar la Jornada d’un gran 
interès pedagògic i en la que hi participen un munt de 
mestres de tot Catalunya que es desplacen a la nostra 
petita població per escoltar persones molt compro-
meses en l’educació dels més petits, per reflexionar-hi, 
per aprendre i debatre sobre quelcom importantíssim 
com és la forma d’educar des de la petita infància. 
És per al nostre ajuntament i per Sant Feliu de Pallerols 
un gran honor que s’organitzin en el nostre municipi.
Enhorabona per aquesta iniciativa!!

 RECUPERACIO DELS HORTS DEL SOLER

El projecte de recuperació dels Horts del Soler és una 
iniciativa de l’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols. En una 
primera fase es va fer l’ estassada i neteja de les feixes.
S’ha rebut una subvenció de la Diputació de Gi-
rona d’import 5.000,00 € per realitzar una altre fase 
d’actuació. El treball d’aquest fase contempla la redacció 
d’un projecte i l’execució de l’obra referent a la imple-
mentació del sistema integral d’aigües i la realització dels 
accessos i zones. 
El passat 18 de febrer es va fer la presentació d’aquest 
projecte a la Sala de Ca Les Hermanes: “Els horts del Soler, 
un avantprojecte encarat des de la permacultura i la sosteni-
bilitat. Ha estat realitzat pel Programa d’Assessoria Mas 
Franch SCCL amb l’assessorament d’Òscar Gussinyer 
i Olivier Savane. Es va demanar a la Cooperativa Mas 
Franch, pel seu recorregut en l’ àmbit de la sostenibilitat. 
 La proposta de Mas Franch es basa en reconvertir aques-
ta zona en un espai polivalent on s’hi localitzin una part 
d’horts comunitaris, horts socials, espais pedagògics, es-
pais formatius, espai d’interès intergeneracional, espais lú-

dics i alhora amb un interès turístic. També es controlaran 
les aigües pluvials per tal d’evitar l’erosió de les feixes i 
es conduiran a punts estratègics pel seu aprofitament i 
millora de la biodiversitat i també es milloraran els ac-
cessos als diferents espais. Actualment s’ha passat aquest 
projecte al responsable de Forestal Catalana que és un 
organisme depenent de la Generalitat de Catalunya per 
tal que s’impliquin en el seu desplegament.

 AVISOS
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 PARTICIPACIÓ, IMPLICACIÓ I MOTIVACIÓ PER PART DELS  
    INFANTS I JOVES DE SANT FELIU DE PALLEROLS

En aquesta edició de l’Hostolenc, ens agradaria dedicar 
aquest petit article als joves i nens i nenes de Sant Feliu 
de Pallerols, que són una part imprescindible al municipi 
per fer-lo viu, dinàmic i carregat d’energia. 
Primer de tot, volem donar a conèixer el projecte ES-
FERES, un projecte que vam iniciar a principis de gener 
de 2016 a Sant Feliu de Pallerols i a les Planes d’Hostoles. 
És una iniciativa que es duu a terme a través del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) i el Servei de Jo-
ventut del Consell Comarcal de la Garrotxa amb la col·
laboració dels ajuntaments dels dos municipis, les escoles 
Rocalba i Sant Cristòfol i l’Institut Castell d’Estela d’Amer. 
Aquest sorgeix de la idea d’altres experiències similars 
que s’estan duent a terme. Consisteix en què un dia a 
la setmana joves que cursen batxillerat a l’institut de 
Castell d’Estela de cada municipi acompanyen en el 
procés d’aprenentatge a nens de primària es-
sent les figures referents. 
L’objectiu és la creació d’una eina educativa que proporci-
oni recolzament i acompanyament fora de l’horari esco-
lar a la tasca de fer deures per tal de fomentar i mantenir 
hàbits d’estudi, i la creació d’eines i/o recursos que per-
metin i facilitin als joves participants la superació de les 
possibles dificultats que se’n puguin derivar. 
A Sant Feliu de Pallerols aquest curs escolar hi han parti-
cipat un total de 7 nens i nenes de 3r fins a 5è de primària 
i han estat acompanyats per l’Azahara, una jove del muni-
cipi que actualment està cursant 2n de batxillerat
ESFERES és una prova pilot als 2 municipis i el resultat ha 
estat molt satisfactori tant pels alumnes de l’escola Ro-
calba i Sant Cristòfol com pels joves voluntaris que fan la 
seva tasca amb molta il·lusió i aportant tot el seu conei-
xement aprofitant la proximitat que hi ha entre ells i els 
participants. Dimecres dia 8 de juny vam fer l’acte de clau-
sura assistint a l’hora del conte que organitza la biblioteca 
i esperem l’any que ve poder tornar a iniciar el projecte 
per tal de donar-li continuïtat i perquè creiem fermament 
que l’educació és una eina molt poderosa per contribuir 
en el creixement de tots els infants i joves.
Per altra banda, ara que ja arriba l’estiu, des de l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Pallerols una vegada més tornem 

a oferir el casal d’estiu adreçat a mainada de 3 a 12 anys 
a l’escola Rocalba. Es durà a terme del 27 de juny al 9 de 
setembre gestionat des de l’Àrea de Joventut del 
Consell Comarcal i a través de l’empresa Corri-
ol Serveis Educatius. L’oferta horària és de matins, 
menjadors i tardes el mes de juliol, i matins durant tot 
l’agost i fins el 9 de setembre.
L’objectiu principal en tot moment és que els infants gau-
deixin de les vacances d’estiu, estimulant la seva imagi-
nació, la creativitat i el creixement a nivell afectiu, social 
i físic. Cada setmana els nens i nenes podran aprendre i 
divertir-se a través de diferents jocs, gimcanes, excursions, 
activitats... adequades als diferents grups d’edat i buscant 
que siguin el màxim d’engrescadores. 
Referent a les brigades, aquest serà el novè any de les 
Brigades Joves d’Estiu, que es duran a terme els me-
sos de juliol i agost a Sant Feliu de Pallerols. És un projecte 
que es porta a terme a diferents municipis de la comarca 
que també tenen tècnic de joventut i l’objectiu del projec-
te és ajudar els joves a desenvolupar valors com el volun-
tariat, el treball en equip, el compromís, la responsabilitat... 
Al mateix temps, també es fomenta l’estima i participació 
activa dins el municipi a partir de la implicació dels joves 
en els serveis municipals que es presten. Aquest 2016 hi 
ha un total de 19 joves brigadistes que desenvolupa-
ran diferents tasques a diversos serveis municipals. 
I cal dir sobretot que sense la dedicació i suport 
dels responsables de cada servei, no seria 
possible realitzar any rere any aquest pro-
jecte, per això els agraïm la seva disposició i els 
animem a continuar col·laborant per millo-
rar-lo, així com també animem a tots els joves de 3r 
i 4t d’ESO amb ganes d’implicar-se i treballar pel poble, 
passar-ho bé amb els amics i ganes de passar un estiu 
diferent a participar a les brigades joves 2016, que de ben 
segur que l’experiència no us decebrà!

Així doncs, només ens queda desitjar-vos un molt bon 
estiu a tots i a totes i a gaudir al màxim de les vacances!!! 

Marta Vila, Tècnica de Joventut
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 RECONEIXEMENT A LA DIRECTORA DE L’ESCOLA ROCALBA

L’Assumpció Llorà i Franch, més coneguda com la 
“Xon”, ha estat cinc anys al capdavant de la direcció 
de l’escola Rocalba. El proper curs escolar ja no desen-
voluparà aquestes funcions i també ens deixarà com a 
mestra atesa la seva jubilació. 
Des de l’ajuntament li agraïm la tasca desenvolupada al 
llarg d’aquests anys a la nostra escola com a Directora. 
Durant aquests cinc anys s’han hagut d’afrontar reptes 
importants com per exemple l’ampliació de l’escola 
que han implicat una relació molt estreta escola/ajun-
tament/ensenyament que, tot i tractar-se evidentment 
d’un fet excel·lent, comporta feina extra, canvis, re-
organització,....per qui assumeix la direcció. Agraïm la 
seva predisposició en posar sempre les coses fàcils. El 
seu caràcter conciliador, atent i resolutiu ha contribuït 
a crear, ben segur, un bon clima, tant amb les relacions 

institucionals com amb la comunitat educativa, l’equili-
bri que repercuteix i es reflexa en la vida escolar. 
Gràcies. Esperem que t’emportis el millor record de 
l’escola Rocalba i també de l’ajuntament de Sant Feliu 
de Pallerols. 

 SANT FELIU DE PALLEROLS ENGEGA EL “TEIXIM”

Des del passat divendres dia 3 de juny un grup de do-
nes de sant Feliu de Pallerols han engegat el projecte 
anomenat “ Teixim”. 
Aquets projecte té els seus inicis l’any 2015 quan du-
rant l’estiu diferents espais de comarca, casals de gent 
gran o espais de costura inicien la campanya per anar 
substituint les bosses de plàstic del gran recapte d’ali-
ments per bosses de roba. Si bé semblava que la con-
fecció de les bosses seria una cosa molt mecànica i de 
durada curta, cal dir que no ha estat així. A dia d’avui, i 
amb les teles que diferents empreses del sector tèxtil 
de la comarca varen donar per portar endavant la inici-
ativa de les bosses de roba, s’està tornant a engegar els 
diferents espais i formats per confeccionar les d’aquest 
any. La Dolors, la Rahma, la Jacdish, la Maria, 
la Lourdes, la Glòria, la Marina i la Yamila 
són el grup de dones de sant Feliu de Pa-
llerols que aquest mes han donat el tret de 
sortida al projecte 2016 i han començat a 
tallar i preparar les bosses que posterior-
ment es repartiran a altres casals de gent 
gran o persones que hi vulguin col·laborar. 
Si bé cada persona té la possibilitat de participar-hi com 

més li vingui de gust, sí que els promotors d’aquest 
projecte aposten per crear espais de trobada setmanal 
per fer tota aquesta tasca. Aquestes trobades volen ser 
també una bona oportunitat per a què les persones 
puguin compartir una estona de xerrada, companyia 
i solidaritat amb veïnat del poble o barri que potser 
si no fós per aquest projecte no haurien conegut mai. 
Durant el mes de juliol l’espai de sant Feliu de Pallerols 
seguirà amb les trobades setmanals per anar cosint i 
compartint altres coses que puguin sorgir. 
Altres casals de gent gran també s’han ofert per elabo-
rar aquestes bosses i en properes setmanes se suma-
ran al Teixim. Per més informació us podeu adreçar a 
Marta Teixidó 972 266644 o mteixido@casg.cat

 COL·LOCACIÓ OBLIGADA DE LES BANDERES EN LA FAÇANA 
    DE L’AJUNTAMENT

Atesa la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona en la que estimem el recurs inter-
posat per la Delegació del Govern i condemnen a l’ajuntament a “colocar la bandera española en todos 
sus edificios, debiendo onear la misma, juntamente con las banderas autonòmicas y locales, 
de forma permanente i no esporàdica, todos los días” amb imposició de costes, l’ajuntament ha resolt 
acatar la sentència per considerar que el no compliment representaria per al municipi un cost massa elevat tant 
per la multa que s’hauria de fer front com pel que se’n podria derivar del seu incompliment. 
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 AQUEST ESTIU ESTIGUEM PREPARATS

EVITEM EL COP DE CALOR

Des de fa molts anys es coneixen els efectes negatius que 
l’elevació de la temperatura pot tenir en la salut de les 
persones, sobretot en les persones més grans i les que 
pateixen algunes malalties cròniques.
Hi ha estudis que demostren que amb una elevació im-
portant i sostinguda de la temperatura, la mortalitat pot 
augmentar entre un 12 i un 40% en els països rics.
L’estiu de l’any 2003 va ser molt calorós a tot Europa i 
es va observar un augment important de la mortalitat a 
molts països, entre ells el nostre. A Catalunya es va supe-
rar en 53% la mortalitat en relació al mateix període de 
l’any anterior. Fruit d’aquesta experiència el 2004 es va 
crear el Pla d’Actuació per prevenir els efectes 
de les Onades de Calor sobre la salut, que com 
cada any s’ha activat el dia 01 de Juny.
Els objectius d’aquest pla són actualitzar el registre de les 
persones fràgils de la nostra població i coordinar les actu-
acions dels diferents sectors per poder informar i sensibi-
litzar alhora que fer un seguiment de les persones a risc.
Quan estem al sol cal estar molt atents als símptomes 
que ens poden fer pensar que comencem a superar la 
nostra capacitat d’adaptació a la calor. 
Les temperatures molt extremes i l’excés de calor pro-
dueixen una pèrdua de líquids i de sals minerals (clor, po-
tassi, sodi, etc.) necessaris per a l’organisme. Aquest fet 
pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshidrata-
ció i esgotament. Per això és molt important beure molta 

aigua, sobretot els infants i les persones grans. És recoma-
nable avançar-se a la set en tot moment. Beure aigua i sucs 
de fruita, les begudes alcohòliques s’han d’evitar així com 
els menjars molt calents i els que aporten moltes calories.
Ens ha de preocupar si comencem a trobar-nos mala-
ment, amb cansament, debilitat, marejats o a tenir mal de 
cap doncs poden ser els primers símptomes abans d’un 
cop de calor.
Si l’exposició a temperatures tan elevades es perllonga, 
es pot patir un cop de calor, que pot ser molt greu. Hi 
ha alguns símptomes que ens poden alertar que algú l’ 
està patint com ara temperatura molt alta, mal de cap, 
nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua 
del coneixement. Davant d’aquests símptomes, traslladeu 
la persona a un indret més fresc, doneu-li aigua, mulleu-la 
i venteu-la. I aviseu urgentment els serveis sanitaris (061).
Com sempre el millor que podem fer per evitar arribar 
a aquesta situació és seguir els consells que trobareu a la 
imatge que hi ha a la part inferior de la pàgina-
I si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, mireu de vi-
sitar-los un cop al dia, ajudeu-los a seguir aquests consells 
i en cas de dubte parleu amb els professionals de la salut 
que en són responsables.
Informeu-vos bé, cal conèixer els horaris dels centres 
d’atenció primària que teniu més a prop, tant del vostre 
municipi com del lloc on aneu de vacances. Recordeu que 
el 061 és el número del CatSalut Respon, que us pot aten-
dre diàriament, durant les 24 hores. Us poden donar con-
sells de salut, indicar-vos els centres sanitaris més propers 
o, si és necessari, activar una atenció domiciliària. 
Seguiu les prediccions meteorològiques que us puguin 
anticipar els dies més calorosos. http://www.meteo.cat/
servmet/prediccio/mtermini/cat/index.html i si teniu 
qualsevol dubte, acudiu amb anticipació als professionals 
sanitaris i socials per prevenir els possibles problemes per 
a la vostra salut. 

ABS VALLS D’EN BAS I D’HOSTOLES
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 FIRA DE SANTA LLÚCIA

Dia 13 de desembre 2016

Amb la programació similar a la d’altres anys i amb la pre-
sència del Conseller de Territori i Sostenibilitat Sr. Santi Vila 
es va celebrar aquesta fira mil·lenària amb la XXI pedalada 
popular, el XIX Tast Gastronòmic, la subhasta a favor del 
càncer el dissabte abans, l’exhibició dels vehicles antics, el 
Tast gastronòmic.... D’aquesta edició ens agrada destacar: 

• La mostra de pessebres, que cada any millora 
de forma extraordinària. Enguany va formar part de 
la Mostra de pessebres de la Garrotxa i a la que s’hi 
van afegir nous artistes. Enguany foren Joan Pujolràs, 
Albert Marés, Nil Port, Aleix Arnau, Antoni Domín-
guez, Dolors Roig, Josep Basart i Joan Minguillon. A 
tots els felicitem per la feina minuciosa i artesanal 
que desenvolupen i els emplacem per a l’any vinent. 

• L’exhibició Tall de Troncs. El basc Ernesto Ez-
peleta, el Bihurri, va tornar a impressionar-nos amb 
el seus talls precisos amb xerrac o a cops de drestal 
sobre uns troncs aconseguint donar-los forma. 

• La botifarrada popular a favor de la Ma-
rató de TV3. Des dels inicis, la jornada de la Ma-
rató coincideix sempre amb la Fira de Santa Llúcia i 
per tant, seria inconcebible que no és fes alguna acti-
vitat en favor d’aquesta iniciativa solidària i única. En-
guany s’ha tornar a materialitzar amb la botifarrada 
popular que tot i la foscor i el fred típics d’aquesta 
data, la gent es va esforçar i hi va col·laborar. Gràcies 
a tothom per participar-hi. 

Pes: 33 kg. Guanyadora: Paquita Font
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 ACTIVITATS DURANT LES 
FESTES DE NADAL

Com també ve essent costum, durant les festes de Na-
dal, l’ajuntament i altres entitats elaboren una progra-
mació per aquestes dates festives tan assenyalades, de 
les quals us les mostrem amb imatges.

Pastorets

Pastorets

Premis Concurs de Pessebres Concert de Nadal

Pastorets

Cavalcada de Reis

Cantada de nadales al Centre de Dia

Concert de Nadal
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 CARNESTOLTES

Dia 6 de febrer de 2016

La penya Carnestoles de la nostra població ens va sor-
prendre de nou amb unes disfresses i una comparsa – 
CATS- digna de veure. Vegeu-ne algunes imatges: 

 SETMANA SANTA

Del 19 al 28 de març de 2016

Aquest any a finals dels mes de març varem tornar a 
celebrar les festes de Setmana Santa: 

Concert

Dia de Rams
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Dia 24 d’abril de 2016, a Santa Perpètua de 
Mogoda

Coincidint amb la celebració del centenari d’aquesta 
entitat, els Cavallets, Gegants i Mulassa varen ser con-
vidats a assistir a aquesta població atès el simbolisme 
del cavall en les figures dels cavallets. A la Plaça de l’Era 
la nostra faràndula va interpretar les cinc danses que 
tingueren un gran èxit. 
A aquesta entitat centenària l’ajuntament va cedir-los 
un cavallet que data de l’any 1955. El president de la 
Societat de Carreters va lliurar al regidor de cultura 
del nostre ajuntament una medalla commemorativa al-
hora que la secretària va agrair la cessió i va afirmar 
que era un orgull per a la seva entitat poder comptar 
amb aquesta peça. 

 FESTA DE L’ARBRE 

El passat mes de maig es va fer a l’escola la “Festa de 
l’Arbre”, activitat organitzada conjuntament esco-
la-ajuntament. Amb la mirada atenta dels nens i nenes 

de l’escola es va plantar un arbre, concretament una 
catalpa arbre que fa molta ombra i sembla que prote-
geix també dels mosquits. 

 FESTA DE PRIMAVERA, CENTENARI DE LA SOCIETAT DE CAR-
RETERS SANT ANTONI ABAT
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 FESTA MAJOR

Del 13 al 16 de maig de 2016

Enguany molt primerenca. D’aquesta festa va sobre-
sortir el pregó de la Festa Major que va anar a càrrec 
de l’Honorable senyor Santi Vila i Vicente, 
conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya que va oferir als presents un discurs elo-
qüent en el que va subratllar que la nostra faràndula 
representa la més ferma tradició, també va mencionar 
la tradició turística de la nostra població des de fa dè-
cades i del fet d’anomenar-nos pescallunes. Fou també 
present a l’acte el Sr. Francesc Ten, director dels Ser-
veis Territorials de Cultura a Girona. 

Finalitzades les paraules del Conseller, va iniciar-se 
el pregó musical a càrrec de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà que va interpretar obres 
de Joan Callís, Manel Saderra i Narcís Paulís amb arran-
jaments per a orquestra de corda aconseguint que tot 
el públic es posés dempeus per la interpretació excel·
lent d’unes peces tan conegudes per a nosaltres santfe-
liuencs i que ens ompliren d’emoció. Enhorabona al Sr. 
Carles Coll i Costa per aquestes orquestracions. 

Cal mencionar la presència del Sr. Lluís Puig i Gordi, 
director general de Cultura Popular, Associacionisme i 
Acció Culturals a la cercavila dels Cavallets, Gegants i 
Mulassa del dissabte de la Festa Major el qual, va mos-
trar un gran interès i devoció per la nostra faràndula. 

Conseller de Cultura

Pregó

Pregó Musical
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 CELEBRACIÓ DE CORPUS CHRISTI

Dia 29 de maig de 2016

Al matí, processó de Corpus amb l’acompanyament dels Cavallets, Gegants i Mulassa i per la tarda, 
Sardanes i el Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa a la Plaça de l’Església. 
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 XERRADA DE LES MALALTIES NEURODEGENERATIVES

 XXII TROBADA DE RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA D’OLOT I 
COMARCA

Dia 25 de maig de 2016

Úrsula Planellas, va parlar des del punt 
de vista de la bioquímica de les malalties 
neurodegeneratives: alzeheimer, parkin-
son i esclerosis múltiple. Com s’inicien, 
a quina part del cervell afecta cadascu-
na d’elles, ... Les causes de l’aparició són 
desconegudes i difícils de preveure, i un 
cop iniciades esdevenen cròniques i pro-
gressives. Vet aquí, la importància dels 
estudis bioquímics per la investigació i 
recerca. 

Dia 7 de juny de 2016

El Centre de Dia de Sant Feliu de Pa-
llerols va assistir a la trobada anual de 
residències i centres de dia en el res-
taurant Can Xel. Va assistir-hi el nostre 
alcalde com a vicepresident del Consell 
Comarcal de la Garrotxa. Entre els assis-
tents residents, es fa un homenatge a la 
senyora i al senyor més gran. Enguany va 
recaure en una senyora del nostre Cen-
tre de Dia que està a punt de complir 98 
anys: la ROSA COSTA a qui l’alcalde va 
ser l’encarregat de donar-li un regal. Des 
d’aquest mitjà et felicitem, Rosita!!!.
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 BIBLIOTECA JOSEP M. DE GARGANTA

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA!!!

Al llarg d’aquest any, a la biblioteca hi hauran activitats. Tot i que són per a totes les edats , la gran 
majoria estan pensades per a nens i nenes, pares i mares. 
“L’ àmbit familiar és clau en el foment de l’hàbit lector. Si som conscients que llegir és positiu 
i estimulant i donem exemple, tindrem molt de camí guanyat”

• DIJOUS 21 D’ABRIL 
 CONTES MUSICATS PER SANT JORDI
 + TALLER DE RETRATS
 A càrrec de Companyia La Sal d’Olot
 Activitat que va tenir molt èxit de participació. 

• DIMECRES 8 DE JUNY 
 NARRACIÓ ORAL DE CONTES
 On són els Galipàndria?
 A càrrec de Joan Boher

• DIJOUS 29 DE SETEMBRE A 2/4 DE 9 DEL VESPRE
 CONFERÈNCIA PER A PARES I MARES
 “LLEGIR PER CRÈIXER”. Com fer del nostre fill 

un bon lector
 A càrrec de Joan Boher

• DIJOUS 11 DE NOVEMBRE A LES 5 DE LA TARDA
 Contes que bateguen
 A càrrec de La Senyoreta (La Perleta)

• PER LES FESTES DE NADAL
 “TALLER DE FANALETS” 
 A càrrec de Companyia La Sal d’Olot. 

Amb la col·laboració de l’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i la Diputació de Girona

CELEBRACIÓ D’EFEMÈRIDES AMBIENTALS

La biblioteca va col·laborar ja l’any passat en la celebració d’efemèrides ambientals. Aprofitant que l’any 2015 era l’any 
de les biblioteques es va proposar la celebració conjunta de quatre efemèrides ambientals entre les biblioteques, els 
arxius, els centres de documentació,... que volguessin difondre els seus fons documental ambiental. Donat el balanç 
positiu de l’any passat, s’ha previst intercanvis i exposicions de materials també aquest any 2016 amb la celebració de les 
efemèrides ambientals següents: 23 de març (Dia de la meteorologia), 24 de maig (Dia europeu dels Parcs), 4 d’octubre 
(Dia dels ocells) i 5 de desembre (Dia mundial del Sòl) a les que també hi hem col·laborat i hi col·laborarem. 

VISITES A LA BIBLIOTECA

Al llarg del curs escolar, l’escola Rocalba programa unes 
visites a la biblioteca per a cada curs i per a cada trimestre. 
Es tracta d’una iniciativa molt interessant atès que és una 
manera d’aprendre en actituds, valors, hàbits, normes d’ús 
de la biblioteca , però sobretot és una forma de promou-
re el foment de la lectura als alumnes. També s’ha afegit a 
aquesta iniciativa l’escola bressol, algun dels infants tenen 
un primer contacte amb la biblioteca i aquestes visites els 
ajuda a familiaritzar-se amb aquest espai, a aprendre uns 
hàbits i a conèixer un munt de contes molt atractius. 
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UN AUTOR PER PRENDRE EN CONSIDERACIÓ 

ALEJANDRO PALOMAS, (Barcelona, 1967) és un escriptor català en llengua castellana i catalana, llicenciat en 
filologia anglesa per la universitat de Barcelona i Màster en poètica por el New College de San Francisco. Ha 
compaginat la seva incursió en el món del periodisme amb la traducció d’importants autors. 

És autor, entre altres, de quatre llibres els quals tenim a la biblioteca i que us destaco i recomano perquè senzilla-
ment són un plaer llegir-los. Els quatre són llibres que et transmeten sobretot sentiments. De lectura fàcil però al 
mateix temps, tenen una gran qualitat literària, d’aquells llibres que quan els has acabat et queda un somriure de 
bon gust als llavis, són històries boniques, intenses, penetrants,...Ens parla de la família, de sentiments diversos, de 
com canalitzar-los..... Veiem com Alejandro Palomas fa del somriure i la tendresa els seus grans aliats. 

EL CEL QUE ENS QUEDA
És una història d’una tendresa infinita, d’amor de mares a filles, de iaies a netes, entre 
germanes. Capítol rere capítol i des de l’òptica i sensibilitat individual de cada una d’elles, 
ens endinsem a les seves vides, a les seves pors, als seus sentiments... La soledat, la tris-
tesa,... hi tenen un paper important. L’amor no hi falta. I no només un amor romàntic 
sinó un amor entregat, generós.

UNA MADRE
Explica la història de com Amàlia, entreteixeix amb el seu humor i la seva entrega parti-
cular una xarxa de fils invisibles amb els que uneix i protegeix als seus. És una invitació a 
la vida a no evitar-la “... si hay algo que la vida me ha enseñado es que esperar lo que nunca 
ocurrirá es una muerte demasiado horrible. Y yo no voy a dejar que esto le pase a una hija 
mia....”

UN FILL
Premi Joaquim Ruyra 2014. Qui hauria de llegir un fil? Tots. Adolescents amb sensibilitat 
a flor de pell, fills que no entenen als pares, pares que no entenen als fills,  lectors curi-
osos per capficar-se en una història plena de tendresa, mares, pares, avis. Us arribarà a 
tots i, sense por d’equivocar-me, fareu una lectura que us deixarà marca. 

UN GOS
És l’última novel·la publicada on l’escriptor recupera alguns dels personatges que va 
presentar a Una Madre . Retrobarem l’Amàlia, (la mare surrealista, sí, però també encan-
tadora, divertida, carinyosa) en Fer i les seves dues germanes, l’Emma i la Sílvia..
Coneixerem una mica més aquesta peculiar família, cadascun d’ells amb una història 
personal en ocasions dolorosa, però per als qui la família és el pilar que els sustenta. 
La trama gira al voltant de la història de l’R, el gos d’en Fer, però no us penseu pas que 
tota l’estona estarem llegint sobre com ens podem arribar a estimar un animal. Fa un 
repàs de molts esdeveniments viscuts amb les seves germanes i la mare i empatitzes 
amb aquestes històries que en realitat són el reflexa de la vida i, per aquesta mateixa 
raó aquest relat et commou. 
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 CASAL DE LA GENT GRAN SANT MARC

3er. DINAR DE GERMANOR

La paraula “germanor” significa: lligam entre germans. En aquest cas, els 
lligams són de consolidada amistat. I aquest és el vincle que, un cop més, 
ens ha unit en aquesta trobada. El passat 30 d’abril, els 43 comensals gau-
diren d’un àpat excel·lent i força complert, amarat de cordialitat i millor 
harmonia. Tanmateix, ja hi ha prevista una nova trobada. 

Sergi Aldabó Rosell

Vam deixar l’última informació de l’Hostolenc a les envistes de 
la festa del dinovè aniversari del Casal, celebrada el novembe 
de l’any passat, el 2015, un cop ja passada la Cinquena Setmana 
de la Gent Gran. La festa dels dinou anys va ser una celebració 
prou aconseguida, ara ja hem començat a pensar en alguna cosa 
més grossa per als vint anys. Però és clar, sempre es tracta d’anar 
seguint, i al cap de pocs dies la Junta es reunia per parlar sobre la 
següent celebració, que era la Nit de Cap d’Any. Entremig, però, 
hi va haver una sèrie de contactes i reunions que podríem dir 
que van ser a tres bandes: l’equip de govern municipal, el grup de 
l’oposició i el Casal. Es tractava de parlar del futur geriàtric, un 
tema que des de fa mesos (per no dir anys) preocupa tothom, 
cadascú des del seu punt de vista particular. Sobre el tema, el 
president Manel Serra n’informà àmpliament a la Junta. 
En una següent reunió, la Junta del Casal es plantejà si s’havia 
de celebrar o no la Nit de Cap d’Any i organitzar el sopar. 
Després d’un llarg intercanvi d’opinions, es decidí que sí, que 
aquest any almenys es faria el Sopar i Festa de Cap d’Any. 
El dijous 14 de gener nova reunió, un punt de l’ordre del dia 
era valorar la Festa de Cap d’Any. L’opinió unànime és que va 
anar bé, algú explicà comentaris explícits de gent que va venir 
al sopar i que van manifestar la seva satisfacció pel menú i la 
festa. Però es valorà molt negativament la migrada assistència 
de socis i sòcies, preguntant-se molts membres de la Junta si 
valia la pena continuar amb tanta feina i tan poca gent.. Tot 
seguit es parlà del Dijous Llarder, que va ser el 4 de febrer. 
En la següent reunió hi hagué una interessant informació 
de part de la Mireia Delgà, tècnica comunitària del Consor-
ci d’Acció Social de la Garrotxa, en relació amb l’objectiu 
de vetllar pel benestar social general. S’interessà per les 
necessitats del nostre poble a través de saber com funcio-
nen les entitats, especialment les de gent gran com és el cas 
del nostre Casal. Tot seguit i en la mateixa reunió es tractà 
principalment el tema de l’Assemblea General Ordinària i 
l’Assemblea General Extraordinària, del pròxim 3 d’abril. De 
cares a l’Assemblea Extraordinària, el president Manel Serra 
demanà l’opinió de tothom en relació a tornar a presentar 
la nostra candidatura de Junta. Després d’una bona estona 
de discussió, on s’hi van exposar problemes, deficiències i 
decepcions, la Junta en pes decidí tornar-se a presentar, però 
deixant clar que només seria pels pròxims tres anys i prou. 
Aquesta discussió va portar a parlar dels àpats que s’orga-
nitzen al llarg de l’any, alguns dels quals, amb una assistència 
mínima. Per acord unànime es decidí que se suspendran el 
sopar de Cap d’Any, el Dijous Llarder i la revetlla de Sant 

Joan.. Com a festes amb els seus corresponents àpats, queda-
ran l’Assemblea General, Sant Jordi i Sant Marc, l’Aniversari 
del Casal i la Setmana de la Gent Gran. En l’Assemblea no 
hi hagué grans temes a destacar, llevat d’aquest anunci de 
suprimir festes que va fer públicament la Junta. S’informà so-
bre altes i baixes de socis a finals de desembre del 2015. Hi 
ha hagut 15 baixes i 10 altes. Actualment els socis som 312 
(tres-cents dotze). S’aprobà l’estat de comptes, el balanç i el 
pressupost pel següent any, s’aprobà també la candidatura 
única que s’hi presentava.
I com a final, el president parlà als reunits sobre la gestió del 
futur geriàtric de Sant Feliu. Explicà que la Junta del Casal s’hi 
ha involucrat des de sempre i vol seguir participant amb l’ajun-
tament per ajudar en allò que es pugui. Així – va dir – els socis 
i sòcies tindran constància que el Casal no només organitza 
àpats i festes, sinò que també es preocupa pel nostre futur, que 
és el futur de tota la gent del nostre poble. I a continuació llegí 
un resum detallat de les gestions fetes des de la Junta del Casal.
Encara no havia passat ni una setmana de l’Assemblea General, 
que la Junta es tornà a reunir per a preparar la festa de Sat 
Marc i Sant Jordi, en el seu doble vertent: festa amb els nens i 
nenes de les escoles, i festa amb els nostres socis i sòcies. En 
aquesta reunió s’informà que ja funcionava l’aparell de televisió 
nou al bar del Casal, perquè ens havíem asabentat que la vella 
no funcionava i es decidí comprar-ne una de nova.
La festa de les escoles va ser el divendres 22 d’abril. En total hi 
van assistir 143 alumnes, 13 mestres i 22 usuaris del centre de 
dia. I l’endemà passat, diumenge 24 d’abril, hi hagué la Festa del 
Casal amb les activitats tradicionals i quasi històriques: memòria 
del socis i sòcies traspassats durant el 2015, dinar, concurs lite-
rari, repartiment de premis del campionat de parxís, lliurament 
de placa de record i flors als matrimonis que celebraven el cin-
quantè aniversari, i cloenda amb el cant de l’himne del Casal.

La junta del Casal Sant Marc

El CASAL SANT MARC informa
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 COMPARTINT VIVÈNCIES AL CENTRE DE DIA

El passat mes de novembre, el centre de dia va celebrar 
el seu 12è aniversari. Al llarg de tots aquests anys hem 
procurat anar millorant l’atenció als usuaris del centre 
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el 
benestar de les persones ateses per tal que puguin 
“sentir-se com a casa”. 
Així, a les activitats que es realitzen al centre de dia vo-
lem que la persona sigui la protagonista activa. Partim de 
les necessitats i els interessos dels avis i àvies del nostre 
centre per gestionar el dia a dia i programar les activi-
tats grupals. Entenem que és molt important fomentar 
l’autonomia i la independència de les persones grans en 
les activitats de la vida diària i conservar tant com sigui 
possible els seus costums i rutines, com poden ser: fer 
mitja, tenir cura de les flors, fer jocs de taula, anar al casal 
de gent gran a fer el cafè, rebre visites, etc. 
Per assegurar el benestar emocional de les persones 
és important que se sentin útils i ben integrades al grup 
d’usuaris i a la comunitat. Amb aquest objectiu progra-
mem tot un seguit d’activitats setmanals i d’altres més 
puntuals com: celebracions de festes, trobades amb 
l’escola i altres centres, sortides i excursions, etc.

El programa d’activitats setmanals s’ha anat 
consolidant, de manera que cada dia es realitzen dues 
activitats grupals, una al matí i l’altra a la tarda. Hi tro-
bem activitats d’estimulació física (gimnàs, passeig), 
d’estimulació cognitiva (conversa i memòria, encaixos 
i puzles, ...) i activitats d’oci (bingo, música,...). El mes 
de maig vam introduir l’activitat amb animals. Així cada 
divendres ens visita en Peti, un petit gosset simpàtic, 
que desperta sentiments d’afecte i cura entre els avis.

El programa d’activitats extraordinàries cons-
ta de la celebració de festes populars (Carnaval, Sant Jor-
di, Sant Joan, Castanyada, Nadal i Reis), la participació en 
festes i activitats que s’organitzen al poble (festa major, 
festa petita), trobades amb altres entitats (altres resi-
dències i centres de dia de la comarca, Casal Sant Marc) 
i activitats intergeneracionals amb alumnes de l’Escola 
Rocalba com també de l’escola bressol Petits Pescallunes .
De les activitats extraordinàries que s’han realitzat 
entre els mesos de gener i juny d’enguany voldríem 
destacar les següents:

Hem celebrat les següents festes populars: 

• Per CARNAVAL vam organitzar un ball de disfresses 
animat musicalment per tres voluntaris que col·labo-
ren amb el nostre centre.

• Per SANT JORDI vam comprar roses a la parada 
que l’Escola Rocalba va muntar al firal i a la tarda 
vam assistir al certamen literari organitzat pel Casal 
Sant Marc i l’escola.

• Com cada any celebrarem SANT JOAN amb pe-
tards i la típica coca de fruita confitada.

Hem realitzat vàries activitats conjuntes amb els alum-
nes de l’Escola Rocalba:

• Des de fa 6 anys, els alumnes de 6è de l’Escola Rocal-
ba venen al centre de dia per gaudir del joc “Els ca-
mins del cervell”. Aquesta activitat no només aporta 
coneixements sobre la malaltia d’Alzheimer sinó que 
promou de manera lúdica i divertida la relació i inte-
racció entre les dues generacions.

• Els alumnes de 3er també han vingut un any més al 
centre per conversar amb els avis sobre les condici-
ons de vida d’abans, adquirint coneixements impor-
tants sobre el passat i construint llaços d’afecte amb 
les persones grans.

• Els pàrvuls de 3 i 4 anys han vingut acompanyats dels 
alumnes de 5è i 6è respectivament per oferir-nos les 
seves cançons i alegrar-nos el dia.

Per més endavant esperem amb il·lusió la visita dels 
pàrvuls de 5 anys i dels alumnes de primer, segon i 
quart curs. Estem molt agraïts als mestres de l’escola 
per la seva col·laboració i el seu interès. Gràcies tam-
bé per convidar-nos a l’escola amb motiu de diverses 
festes: castanyada, festa de Nadal, festa de final de curs.

Des de fa anys organitzem i participem en trobades 
amb altres residències i centres de dia:
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• A l’abril vam rebre, un any més, la visita dels usuaris 
del centre de dia El Llierca de Tortellà. Vam compartir 
vivències i el dinar de germanor, vam ballar i cantar, 
en resum, vam passar un dia fantàstic.

• A principis de juny vam participar a la XII Trobada 
de residències i centres de dia que se celebra cada 
any al Restaurant Can Xel i que aplega més de 300 
persones en un ambient molt festiu i alegre.

I de cara a la tardor estem pensant ja amb l’organitza-
ció de l’excursió anual amb la qual gaudim tots plegats 
des de fa uns quants anys.

Des del centre volem donar les gràcies als nos-
tres voluntaris que desinteressadament ens donen 
suport en activitats com el passeig setmanal, el bingo, 
festes populars, excursions, etc. facilitant així la relació 
de les persones ateses amb la gent del poble i preser-
vant la seva inclusió a la comunitat. Per agrair la seva 
gran tasca el mes de maig els vam convidar a una tro-
bada comarcal de voluntaris de residències que es va 
celebrar al Restaurant La Deu d’Olot.

I finalment volem agrair la col·laboració dels familiars 
i la confiança que ens fan dia rere dia. Un agraïment 
també als treballadors de l’ajuntament que ens donen 
el seu suport sempre que faci falta. Gràcies a totes les 
persones implicades amb el centre de dia i que puguem 
continuar compartint vivències!

Les persones interessades en saber més sobre nosal-
tres ens poden seguir a www.facebook.com/centrede-
diastfeliudepallerols.

L’equip de professionals del centre de dia
Juny 2016
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 LA MARXA DE LA PARRÒQUIA

Des del Consell Parroquial voldríem aquesta vegada, més 
que informar sobre la marxa de la parròquia, cosa que 
ja anem fent habitualment, incidir sobre un tema impor-
tantíssim que afecta la nostra Parròquia però que també 
afecta i interessa molta més gent. Són les obres i el futur 
de la nostra rectoria.

Per a un tema tan important com aquest, s’ha demanat 
tothom del poble a interessar-s’hi i dir-hi la seva, fossin o 
no fossin “parroquians”. L’interès ha sigut en general for-
ça relatiu, i hem hagut de tirar endavant sense saber què 
en pensava la majoria de santfeliuencs i santfeliuenques. 
Per això el Consell Parroquial creu oportú, com a mínim, 
informar tothom del que s’hi està projectant i treballant. 

Recentment ja hem explicat una mica algunes coses so-
bre el projecte de convertir el gran edifici en una casa 
de colònies, convivència i vacances per a persones amb 
discapacitat. A Sant Feliu tenim la Fràter que, des de l’any 
1976 hi porta a terme convivències d’estiu durant 15 dies 
el mes d’agost, i diverses trobades tot al llarg de l’any. 

Sobre el futur de la rectoria, un immens i singular edifici que 
ja podem qualificar com a malaguanyat i desaprofitat avui dia, 
se n’ha parlat molt. Es van anar donant idees, van sorgir pro-
postes, hi hagué alguns projectes, fins que posats d’acord el 
Bisbat, la Fràter i la Parròquia, es decidí, després de llargues 
reunions i trobades, destinar-lo al servei de la Fraternitat 
Cristiana de Malalts, la Fràter. La Fràter, i molta gent també, 
saben que hi ha una gran demanda de cases adaptades per 
donar servei a persones discapacitades, i tothom coincidí en 
què la nostra rectoria podia ser un espai ideal. 

Però per a això s’havia de rehabilitar, donat que l’estat 
actual de la casa no s’ajusta a la normativa ni reuneix les 
condicions mínimes per a unes convivències dignes. I es 
decidí adaptar la casa a la normativa vigent i que, a més de 
la Fràter, pogués ser posada a disposició, durant tot l’any, 
a d’altres col·lectius de persones amb discapacitat, grups 
diversos o famílies.

I vet aquí que s’han començat les obres. Primer de tot els 
pavellons, la necessitat principal i més urgent. Ha comen-
çat la primera fase; es preveu que no s’acabarà pas aquest 
any, però per a les convivències d’agost ja seran operatius 
i podran ser usats.

Ara mateix la Fràter acaba de publicar un magnífic quadern 
de vint pàgines, amb plànols detallats, fotografies a tot co-
lor, manifestació de desitjos i projectes de futur, esmentant 
les empreses i organitzacions que ja hi col·laboren i donen 
suport al projecte. Quan aquest quadernet arribi a la gent 
de Sant Feliu, en recomanem la visió i lectura atentes, per-
què pensem que és un projecte que s’ho val. De fet és 
un projecte únic i que pot tenir una gran importància pel 
nostre poble, que durant aquests quaranta últims anys va 
acollint amb espontaneïtat i afecte els nostres germans i 
germanes de la Fraternitat Cristiana de Malalts.

El Consell Parroquial
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 ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIAT SOCIAL VERGE DE LA SALUT

BON TRACTE

L’Associació de Voluntariat Social de Sant Feliu 
de Pallerols segueix fent una crida a la població 
per tal que algú amb una miqueta de temps lliu-
re i bona voluntat vulgui formar part d’aquesta 
associació i ajudar, quan pugui, al que més ho 
necessiti de la nostra petita i propera societat, 
en especial fer-se voluntari del Centre de Dia de 
la nostra població. 

En general estem més acostumats a sentir a parlar de 
males praxis, d’accions molt reprovables i del mal trac-
te. El mal tracte infantil, a les dones i a la gent gran han 
de sortir massa sovint en els mitjans de comunicació. 
Són noticies que ens impressionen i que pensem que 
en la nostra societat aparentment evolucionada no tin-
drien perquè donar-se i menys encara en la periodicitat 
en què es donen. A l’altre cara d’aquestes situacions hi 
trobem les bones accions, aquelles que generalment en 
donar-se fem servir el més bo de nosaltres, emprem 
un bon tracte. Per sort, en la nostra societat hi ha un 
munt de persones que tracten bé a la gent del seu en-
torn i això no sol ser notícia i se’n parla menys. Potser 
perquè és el que hauria de ser la normalitat en les nos-
tres relacions socials: relacions de respecte, cordialitat, 
simpatia, empatia..... És altament important fomentar 
l’aprenentatge del bon tracte com un valor més .

Afortunadament hi ha moltes associacions, entitats, ....i 
també conductes particulars que l’objectiu principal és 
l’ajut, el recolzament, el donar quelcom d’un mateix 
per afavorir una altre persona. De vegades no fan fal-

ta grans accions per arribar a qui ho necessita. Unes 
paraules amables en un moment determinat, una carí-
cia, un somriure, una lectura, un ajut puntual, ..fan molt. 
Poden treure una persona del seu aïllament, de la seva 
soledat, de la seva tristor. 

En la nostra associació de voluntariat, ens adonem que 
la gent gran, sobretot la gent gran, perquè és la que està 
més desprotegida, demana i necessita ser ben tractada. 
I més encara quan es troben en uns moments de la 
seva vida amb una sensibilitat especial, quan veuen i 
senten que la vida se’ls està escapant, que es senten 
perduts, angoixats, febles, que pateixen i encara que 
molts i moltes no puguin ni tan sols expressar-ho te-
nen una gran necessitat d’afecte, d’un bon tracte. 
Hem de ser capaços, els que podem, de donar-los hi. 
No hi ha res que compensi tant. 

Associació de Voluntariat Social Verge de la Salut
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 FELICITACIONS

MONTSE BASTONS GARCIA

En el XVI Certamen de Poesia Breu d’Olot organitzat per l’Esplai d’Olot Obra Social de la Caixa, va obtenir 
el “doblet”: Primer premi del Jurat tècnic i també primer premi del Jurat Popular, sobre més d’un centenar de 
poemes presentats. El títol del poema premiat “No ho saps ni ho sospites”.

JOAN CASAS I CARRERES

Alcalde de Sant Feliu de Pallerols per la seva presèn-
cia en la II CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DE CUBA: 
“Con todos i para el bien de todos” que va tenir lloc en-
tre el 25 i 28 de gener d’enguany. Joan Casas va parlar 
de l’Estat dels Serveis Socials, present, passat 
i futur. Per tant, els models socials del nostre poble 
i comarca han estat motiu de debat, suggerències i 
propostes de futur en aquesta II Conferència Inter-
nacional del Projecte José Martí de Solidaritad Mundial 
a Cuba on hi participaren més de 1.500 persones. 

LES ÀVIES  
REMEIERES

Per tanta activitat! i en 
especial pel llibre tan 
interessant que han pu-
blicat: GUARIR, amb 
plantes remeieres. 
Almenys dues són les 
pescallunes que formem 
part d’aquesta Associa-
ció i que hi treballen de 
valent. 

CLUB DE PATINATGE OLOT

Ben merescudes són les felicitacions al Club de Patinatge d’Olot per ser 
tan premiat: Equip A. Grup de xou gran, 1er premi al Campionat d’Euro-
pa per “Treu-me d’aquí”. Grup de 
Xou B, Campiones del Trofeu Eu-
ropa per “Depèn de Tu”. I el que 
més ens afalaga és que formen 
part d’aquest dos grups premi-
ats dues pescallunes: la NÚ-
RIA MIQUEL COLOMER 
i l’ ESTEL COLOMER FÀ-
BREGA.

Fotolot
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 PASSEJADES A L’ ESCOLA BRESSOL

L’avantatge de viure en un poble és la quotidianitat i la 
proximitat amb els espais.

A partir de les sortides, els infants de l’ escola bressol 
descobreixen valors com la socialització envers l’ex-
terior i les normes de seguretat viària. S’ apropen a la 
gent del carrer, a les botigues, als espais, o als equipa-
ments públics per descobrir-los des de dins.

L’aventura de sortir de l’escola va molt més enllà de 
caminar pel poble. Caldrà escollir un company per anar 
en parella, seguir un ordre i està atent a les indicacions 
dels adults, esperar a tots els companys, passejar rela-
xament sense córrer , aturar-se i gaudir de tot allò que 
ens envolta.

Cada passejada és una aventura diferent!
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 A L’ESCOLA TENIM UN HORT

Ja feia temps que teníem ganes de fer un hort escolar 
però no disposàvem d’un espai adient.
El setembre del 2011, un avi del poble ens va oferir un 
espai i també la seva col·laboració. Dit i fet, ens vam 
posar mans a l’obra i .... així va començar tot!
Al principi el teníem una mica lluny de l’escola i per 
això no hi podíem anar gaire sovint; però ara ja el te-
nim aquí al costat, fins i tot des de les aules el podem 
veure.
La idea és aprendre més enllà de les aules, volem que 
sigui un treball més vivencial, pràctic, experimental,...i 
que els resultats no només siguin acadèmics; l’hort ens 
permet tot això.
El primer que hem après ha estat que les coses no són 
immediates, cal saber esperar. Així com la importància 
de l’ajuda mútua, que tothom pot aportar-hi el seu gra-
net de sorra des de la mainada més petita de l’escola 
fins als avis que ens ajuden a tirar endavant l’hort. 
Uns altres aspectes a destacar són el contacte amb la 
natura, el coneixement del medi ambient, la compren-
sió del cicle vital de les plantes... i no oblidem que els 
resultats ens els podem menjar: tot el que collim ho 
fem servir al menjador escolar.
Tot això no seria possible sense l’ajuda dels avis que 
ens ensenyen quan i com plantar, quan i com collir i 
totes les diferents tasques que es fan en un hort, que 
són moltes.
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 LA NICETA I LA GUITARRA (conte)

La Niceta no n’havia tingut mai de joguines. Quan passava la nostra 
història, de les campanyes solidàries per tal que tots els nens tin-
guessin un joguet. el dia de Reis, ni se’n parlava. Un any, una veïna 
que coneixia la trista situació de la Niceta, va decidir que la joguina li 
compraria ella. Es va fer la trobadissa i li va preguntar què li agradaria 
que li portessin els Reis. La nena, que no tenia cap nina, ni cap joc de 
cuinetes, ni cap ós de peluix, no s’ho va pensar gens, i va demanar una 
guitarra.

Quan la seva mare va arribar del camp, ella li va explicar el fet.

-Una guitarra? va dir, i què en vols fer tu d’una guitarra?

La Niceta va baixar els ulls, i no va dir res. La Niceta s’havia acostumat 
als renys i s’havia tancat en sí mateixa. Era una criatura tímida. Els 
crits l’espantaven, i encara que no l’havien pegat mai, se sentia sola i 
incompresa.

Així que va despuntar el dia de Reis, la nena es va apropar a la reve-
llida finestra. La seva alegria va ser gran, quan va veure un paquet que, 
efectivament, per la forma, deuria ser la cobejada guitarra. I ho era. I 
encara que només fos de joguina, era tan bonica!! . . .Tenia les cordes 
com una de veritat, i era tota vernissada, agradable al tacte: una pre-
ciositat. Tot el dia la va tenir a les mans, i es va considerar la criatura 
més sortosa del món. L’endemà, il·lusionada, va buscar la guitarra per 
tota la casa, i no la va veure per enlloc. “Mare, va preguntar ansiosa, 
“on és la meva guitarra?” L’he desat a sobre l’armari del nostre quar-
to. “I no la puc agafar?” “No, que la faries malbé”. Aquesta resposta 
es va repetir moltes vegades. La Niceta, desarmada, es va haver de 
resignar.

Al cap de molt de temps, quan la nena ja era una noieta vergonyosa i assenyada, la mare va baixar la guitarra del 
cim de l’armari i li va donar.”Té, ara ja ets gran, i no la faràs malbé” –va dir-. A la Niceta, la guitarra per la que tant 
havia sospirat, ja no li va fer cap il·lusió. “Una guitarra de per riure, que ni toca ni fa res”, va pensar. 

Quantes vegades he pensat en la Niceta i la seva guitarra! I ho he associat, inevitablement, a les coses que arriben 
massa tard. Aquells objectes del desig que arriben quan els nostres anhels ja són uns altres. Tota la vida a l’espera 
del demà, de les coses que no posseïm i voldríem tenir, del que voldríem ser i no som. Mentre la resposta de la 
vida que passa, és sempre la mateixa: potser demà. Avui ho faries malbé. 

Rosa Maria Montañá
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 ALTRES VIDES  REMUNTANT 

 «Capità en un mar de plata, gran espadatxí, 
ser Romeu o un vell pirata, Quixot o bé Tintín. 

Devorant molt lentament tot el que hi ha escrit, 
passaràs en un parell de dies més de mil i una nits.» 

SAU, “Amb un llibre mai estaràs sol”

Altres vides
Puc dir que he viatjat al centre de la terra,
al cor de les tenebres, al país de mai més,

a Troia l’últim any de la funesta guerra,
i fins a Camelot amb els seus cavallers.

 
Puc dir també que he vist el soroll i la fúria

dins d’un violí d’Auschwitz, que he navegat pel Nil, 
que he fugit d’Azkaban, que he entrat en una cúria,

que he gaudit de la incerta llum d’un dia d’abril.
 

I puc dir que he buscat la balena blanca,
l’Anell Únic, el temps perdut, el velló d’or,

l’olor d’una flor blava que creix en una branca
d’una muntanya màgica que s’alça lluny, al nord.

 
I que m’he divertit molt amb la Celestina,

que m’ha fet entendrir l’amor de Don Joan,
que m’ha dolgut la mort de l’Anna Karenina,

que he grimpat dalt dels arbres amb el baró rampant,
 

que he plorat per Ofèlia, tan jove i ofegada,
que he esperat Godot fins a l’eternitat,

que he sofert per Ulisses i la seva tornada,
que he passat nits en blanc escoltant Xahrazad...

 
Trepidants, enigmàtiques, denses, acolorides, 

desafiant les regles del temps i de l’espai,
els llibres m’ofereixen tot això: altres vides
que, si no fos per ells, no hauria viscut mai.

 Montse Bastons

Em despertà la claror
del sol al cim de les muntanyes, 
quan unes potències estranyes

em precipitaren cap a un bosc
de verns, castanyers, 
rouredes a milers,

enlairant branques, fulles, 
despullant rocalls, 
generant estralls. 

Llançant torrent amunt, 
remuntava a contracorrent

assolint en un moment, 

l’origen de la font
més alta i pura

creada per la natura, 

que aviat perdé de vista
esquivant horts, masos, 

caps, cames i braços

de la bona gent d’una vila
que tira sempre endavant

fent-la pròspera i gran. 

M’estic en terra remença.
Sóc l’aire en moviment. 

Sóc el vent. 

Sergi Aldabó Rosell
Soci de l’Esbart de la Vall d’Hostoles

SOLUCIONS A L’ENCREUAT DE LA CONTRAPORTADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 T A L A M A N C A A I D
2 E S T E N D A R T L O E
3 T S A T A D O C E N T
4 R O G O S S A S E
5 A T L A N T S A L A R
6 S V I E N A A C A M
7 I V A R M S S U B I
8 L A C A D A P A L S N
9 L L O R G A L A T E A
10 A E R O P O R T S I O R
11 B N C C P E L C L I
12 I T A L I A N O E I E
13 C A S A C U A S U C S
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 LES ACTES “HISTÒRIQUES” DE L’AJUNTAMENT:  
    L’ACTA DEL 23/05/1915

A C T A del 23/05/1915

En la villa de S.Feliu de Pallarols a veinte y tres de 
Mayo de mil novecientos quince; se reunió su Ayun-
tamiento en la casa Consistorial bajo la presidencia 
del Sr Alcalde D.Eudaldo Arbat Pladevall, con asisten-
cia de los Sres Concejales anotados al margen al ob-
jeto de celebrar sesion ordinaria. (Alcalde Presidente: 
D.Eudaldo Arbat. Concejales: D.Juan Bosch, D.Luis 
Arbat, D.José Vilallonga, D.Esteban Vilamañá, D.Pio 
Vila, D.Salvador Sidera. Secretario: D.Benito Bosch).

Declarada por el Sr. Presidente abierta la sesion de 
orden del mismo se dio lectura del acta de la ante-
rior que fue aprobada.

Acto seguido el Señor Presidente participa a los Sres 
Concejales, haber quedado terminadas las obras de 
urbanización de la plaza del Prado, empezadas el 
año anterior, cuya primera parte ejecutó el albañil 
D.Juan Triadú Clanyach, y la segunda o inferior por 
D.José Picart Amargant, ambos de esta vecindad, ha-
biendo tambien sido colocado el bordillo que ha de 
marcar la acera de la parte Sud de dicha plaza.

Los Sres Concejales manifiestan al Sr Presidente ha-
ber visto con agrado la rapidez y celo desplegados 
por la Comision de Fomento en la realización de la 
reforma antes expresada, por lo que acuerdan dar 
un voto de gracias a la citada Comission.

Así mismo y a propuesta del Sr Presidente se acuer-
da por unanimidad asistir en Corporacion a las fun-
ciones religiosas que se celebraran mañana y pa-
sado mañana en la iglesia del Rosario y Parroquial 
de esta localidad con motivo de celebrarse la fiesta 
mayor de esta villa.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar se levantó 
la sesion de que certifico.

LA FESTA MAJOR DE 1915

“Diumenge, dilluns i dimarts de Cincogesma, el veï 
poble de Sant Feliu de Pallarols celebra la seva festa 
major amb un bell esclat d’actes d’esbarjo.

Enguany a més de les sardanes que hi tocaràn La 
Farnense de Sta. Coloma. La Principal d’Amer i L’Avenç 
del propi Sant Feliu, se ballaràn les tradicionals dan-
ces “Matadegolla”, “Contrapàs” i Ball-Plá, pels caba-
llets, gegants i mulasses. Hi haurà també lluits balls 
de societat, concerts, funcions teatrals, etz., etz.,, lo 
propi que’ls solemnes actes religiosos de consue-
tut, no mancant-hi la nota patriòtica, que aquest any 
la dona el magnífic Ajuntament d’aquell poble, içant 
per primera volta la gloriosa bandera catalana en el 
balcó de la Casa Comunal. (*)

Per a facilitar la concurrencia a la sobre dita festa, 
la companyía del ferrocarril d’Olot a Girona des-
patxarà bitllets d’anada i tornada des de totes les 
estacions de la linia a Sant Feliu, els esmentats dies 
23, 24 i 25 de present.”

LA COMARCA.

PERIÒDIC SETMANAL QUE NO ESTÀ AFILIAT A CAP 
PARTIT POLÍTIC.

OLOT, 22 de MAIG de 1915. NÚM.117. ANY III.

Redacció i Administració: Carrer de Clivillers, núm 22.

(*)…Què passa als temps contemporanis? 
Des de fa més de cent anys, la popularització de l’ús, 
amb la progressiva assimilació de la senyera al senti-
ment nacional, va donar i dóna, com a resultat reac-
cions repressores, a vegades salvatges. La guerra de 
banderes –amb Espanya- no és pas d’ara; igualmente, 
les penjades de senyeres, reivindicatives, tenen mol-
tes dècades d’història. La senyera adquireix diferents 
càregues emocionals. 

És signe d’oficialitat, i de combat. “En el període 
1911-1914 divuit municipis de Catalunya van prendre 
el compromís d’hissar al balcó de cada Ajuntament, 
els dies assenyalats, la bandera catalana en solitari: 
Terrassa, Mataró, Manresa, Montblanc, Valls, Vilanova 
i la Geltrú, Reus, Berga Sitges, Tarragona, Lloret de 
Mar, Vilafranca del Penedès, Badalona, Sant Feliu 
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 IMATGE D’UN TEMPS PASSAT

de Pallerols, Artés, Castelló d’Empúries, Capella-
des i Ripoll.” 

I va esclatar la guerra, i es va fer la llarga travessia 
del desert, fins arribar a la manifestación del milió, 
al crit: “Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia”…
Albertí acaba amb un desig: “Que les Quatre barres, 
havent estat al llarg dels segles senyal reial, emblema 
de combat i símbol de llibertat, puguin continuar ara 
el camí per ser, cada cop amb més plenitud, simple-
ment això: la nostra bandera nacional, la de tots.”(**)

(**) QUATRE BARRES (Les quatre barres, docu-
mentades l’any 1082, constitueixen un dels emble-
mes heràldics més antics d’Europa). 

Tros de l’entrevista que Mercè Miralles feu al Sr. Jor-
di Albertí i Oriol (Cassà de la Selva, 1950) autor de 
“La bandera catalana: mil anys d’història” Ed. Pòrtic, 
publicada en el setmanari PRESÈNCIA, núm 2010. 
Del 3 al 9 de setembre del 2010. Any XLV.

Recull a cura de F.Xavier Banti i Casas, dansaire i 
membre de la Comissió de Manteniment del ”Ball 

dels Cavallets, Gegants i Mulassa”

Arxiu: Xavier Vilallonga Casas



REC
OR

DEM
 EL 

PAS
SAT

34

 SET SANTFELIUENCS A LES GUERRES DE CUBA I FILIPINES

En el meu escrit a l’Hostolenc del juliol-desembre de 
2014, titulat «Dos santfeliuencs a la Guerra de Cuba», 
vaig oblidar incloure-hi cinc persones: en Sebastià Rius 
Fàbrega, del Molí Nou;en Josep Rovira Bosch, de can 
Lino; l’Esteve Pujol Colomer, del mas de Llongafollia; en 
Ventura Robira Bosch, de can Ventura i en Pere Bosch 
Carbonés, de can Peret Valent. Estic molt agraït amb 
la Lluïsa Rius Roquerols i en Josep Rius de can Botets, 
filla i net i fillol, respectivament, d’en Sebastià Rius;amb 
la Núria Vila de can Deugràcies, neta d’en Josep Rovira; 
iamben Tomàs Sans i Tintó,que m’han explicat el que a 
continuació escric. Aquestes cinc persones, juntament 
amb Vicenç Blanch Expòsit, «el sord», i Francesc Pujol 
Colomer, de can Masarús, són els set santfeliuencs que 
van anar a les guerres de Cuba i filipines.

A en Sebastià Rius Fàbrega, quan li va tocar fer el servei 
militar el van destinar a cavalleria i va embarcar cap a 
Cuba. Al cap d’un temps de ser allà, va agafar les febres-
Maltes i el van repatriar. A Sant Feliu de Pallerols es va 
recuperar,va reprendre la seva vida treballant la terra i 
es va casar amb Francisca Roquerols Arbat. Tota la vida 
va sentir una devoció molt profunda per la mare de 
Déu de la Salut, a qui agraïa haver impedit que morís 
o patís cap mutilació a la batalla. La seva filla m’explica 
que en una mena de recordatori devot, cada mes de 
maig, que és el mes de la Verge Maria, li tornaven les fe-
bres durant tres o quatre diesi que s’encomanava amb 
molt d’amor i agraïment a la mare de Déu de la Salut 
perquè el curés.

L’altre soldat destinat a Cuba va ser en Josep Rovira 
Bosch, que va néixer l’any 1877 a Sant Feliu de Palle-
rols. Quan tenia 21 anys va haver d’anar a la Guerra 
de Cuba com a cornetí del seu regiment. Degut a que 
també va agafar les febres Maltes, va tornar a la Penín-
sula i l’any 1902 es va casar amb la Carolina Mayola Pu-
jol, amb la qual va regentar el Cafè de la Lina, a la Plaça 
del Firal, i va passar a ser conegut com en «Jepet de la 
Lina» (en el meu escrit «Detalls», publicat a l’Hostolen-
cdel gener-juny de 2014, vaig explicar algunes coses del 
cafè de la Lina). Era un home molt creien i amant del 
cant, fins el punt que les èpoques de bon temps anava 
a peu fins la finca del Pinós, del terme municipal de 
Pruït (comarca d’Osona), a cantar a les misses i oficis. 
Sortia de Sant Feliu de Pallerols el dissabte a la tarda 
i tornava el diumenge a la nit. La Núria m’explica, amb 
estimació i simpatia, que quan tenia una gran alegria (o 
un gran disgust) li tornaven a venir les febres que el van 
allunyar de la guerra.

L’Esteve Pujol Colomer era fill de Les Planes d’Hos-
toles i quan va tornar de la Guerra de Cuba es va 

casar amb la Carme Grabulosa Surroca i es van ins-
tal·lar de masovers al mas de Llongafollia. L’Esteve es 
veu que explicava que a Cuba gairebé mai tenien con-
frontacions directes amb els «insurrectes», sinó que 
era una guerra de guerrilles i que els atacaven per 
sorpresa: mataven o ferien uns quants soldats de les 
tropes espanyoles i després fugien. També explicava 
que hi havia una família de camperols que els acusava 
de robar-los el poc aviram que tenien, però que al 
final es va demostrar que era una serp molt grossa 
que s’empassava les gallines senceres i que un milicià 
va matar d’un cop de baioneta. 

En Ventura Rovira Bosch, de can Ventura, va tornar de 
la guerra de Cuba em sembla que essentsergent. Re-
cordo que jo era petit i que ell mateix em va explicar 
que la milícia li agradava i que quan va tornar de Cuba 
estava decidit a continuar la carrera militar, però que 
els plors de la seva mare el van fer desistir. Es va casar 
amb Narcisa Casademont i va fer de fuster tota la vida 
a can Ventura (carrer del Puig nº 15).

L’única cosa que he pogut indagar d’en Pere Bosch 
Carbonés, de can Peret Valent, és que es va casar amb 
la Dolors Collell.

En Tomàs Sans i Tintó m’ha fet dues observacions que li 
agraeixo molt. La primera és que a l’hostal de casa seva 
sempre havia sentit que en Vicenç Blanch i Expòsit, «el 
sord», havia anat a la Guerra de Filipines, i no a la de 
Cuba, tal com jo vaig dir en el meu anterior escrit. I la 
segona és que a la Guerra de Cuba, com a totes les 
guerres, només hi van anar els pobres, perquè si paga-
ves 300 duros t’estalviaves d’anar-hi. Hi ha coses que, 
desgraciadament, mai canvien.

Salvi Canimas Torrent,
Març de 2016





ELS MOTS ENCREUATS    “CATÓ PESCALLUNES”
Núm. 7 (2ª època)

Horizontals:
1. -Vila barcelonina que recorda una ciutat castellana.- Des d’orient 24 

hores.
2. -Mena de distintiu en l’exèrcit, associació.- Una de les lleis educatives 

recents
3. -Prova gastronòmica a l’inrevés.-També al revés tipus de poema.-C.
4. -Lletra grega.-A les portes de Girona.-Constel·lació celeste.-Forma 

del verb saber.
5. -Ésser mitològic que aguantava el món.-Habitació.-A les portes de 

Roma.
6. -Inici de sal.-Capital europea.-Bonica d’esquena
7. -Impost .- Inicials de Robert Mir Sala.- Poca sal.-Tòpic llatí, emprat 

per Manrique.
8. -Perruca plena de laca.-Població gironina.-A les portes de Navarra.-
9. -Llorer abreujat.-Obra coneguda de Cervantes, en aquest cas sense 

l’article.
10. -Lloc d’aterratge.-Des d’orient vil, ordinari, groller, bast, de poc valor.
11. -Banca Nacional.-Cercle Cristià de París.-Article.-151.
12. -País de la Mediterrània.-Personatge bíblic.-Tiet sense cap ni peus.
13. -Vivenda.- La part final de gossos, gats.-Productes líquids de la llimona, 

taronja…

Verticals:
1. -Vers de quatre síl·labes.
2. -Baixant pallissa o pujant vila gironina costanera.-Forçuda.
3. -Lliga Treballadors Anàrquics.-L.- Pujant pedra compacta.-Campió.
4. -Pujant la cua de Dorotea.-A les portes d’Àvila.-Pujant la bíblia 

islàmica.
5. -Dues lletres correlatives.-Pujant, tipus de so.-Partit Comunista Italià
6. -Nom de dona.- Assumpte, qüestió.-No transparent.
7. -Recent nascut.-Nosa sense vocalitzar.-A les portes de Grècia.-

Darrera vocal.
8. -La necessites quan has caigut, ets molt gran.-Safata litúrgica.
9. Gat degollat.-Societat Anònima.-Condiment. -Article ponentí.
10. Platja petita.-El mateix condiment però pujant.-Forma del verb ser.
11. Respiració que ve de França.-Que té sonoritat.-Només el cap de 

l’ungla.
12. Unitats elèctriques portadors de càrrega positiva i negativa.-Mig 

abat.-L’energia del vent però en versió masculina.
13.-Forma del verb determinar.
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Dissabte 23 de juliol
A les 10 del vespre, a la Plaça El Firal, NIT 
D'HUMOR a càrrec de RAMON L'HUMORISTA

Diumenge 24 de juliol
A les 6 de la tarda, a la Pista Poliesportiva, 
FESTA DE L'ESCUMA

Divendres 29 de juliol
A les 10 del vespre, a la plaça El Firal, BALL 
a càrrec del DUET GIRAVOLT
A 2/4 de 12 de la nit, al Bar de l'Estació, 
CONCERT a càrrec del grup SMOUMOLNÖ

Dissabte 30 de juliol
Durant tot el dia, a la plaça El Firal, MERCAT 
ARTESANAL DEL PAGÈS.
A les 3 de la tarda, a la Sala de Ca les Flerma·
nes, CAMPIONAT DE BOTIFARRA, 
A les 10 del vespre, a la plaça El Firal, CAN-
TADA D'HAVANERES a càrrec del grup SI 
FA SOL

Diumenge 31 de juliol
XVIII APLEC DE LA SARDANA
Durant tot el dia, als Arbres d'en Casals, 
amb les cobles La Principal d'Olot, Marina·
da i Vila de la Jonquera 
Durant tot el dia, a la plaça El Firal, MERCAT 
ARTESANAL DEL PAGÈS.

Dilluns 1 d’agost
FESTA PETITA i 78è HOMENATGE A LA 
GENT GRAN. Homenatge a la gent gran, 
Ofici Solemne, Sardanes i Ball Cavallets, Ge·
gants i Mulassa 

Divendres 5 d’agost
A les 10 del vespre, a la plaça El Firal, BALL 
a càrrec del grup DOLCE VITA 
Dissabte 6 d’agost
A les 10 del vespre, a la plaça El Firal, ES-
PECTACLE DE MÀGIA a càrrec de DAVID 
EL MAG

Diumenge 7 d’agost
A partir de les 7 de la tarda, a la plaça El Fi·
ral, FESTA DEDICADA A LA FRATER, amb 
l’actuació de FAKIR TESTA
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de 
Pallerols. Col·labora: Bar la Fraterneta (972 
44 40 10 i BLASAU (972 44 40 10)

Divendres 12 d’agost
A les 10 del vespre, a la plaça El Firal, BALL 
a càrrec del cantant CARLES XANDRI 

Dissabte 13 d’agost
A les 10 del vespre, a la plaça El Firal, BALL 
a càrrec del TRIO JAZZTERS

Diumenge 14 d’agost
A les 6 de la tarda, a la Piscina Municipal, 
TALLER INFANTIL DE GLOBUSFLÈXIA
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pa·
llerols. Col·labora: Josep Freixa, Instal·lacions 
d’aigua, gas i electricitat (972 44 84 65)

Divendres 19 d’agost
A les 10 del vespre, a la plaça El Firal, BALL 
a càrrec del grup PEP i Ma JOSE 

Dissabte 20 d’agost
A les 10 del vespre, a la plaça El Firal, CON-
CERT a càrrec de MARIACHI BARCELONA

Diumenge 21 d’agost
A partir de les 9 del matí, als Arbres d’en 
Casals, XXXII CROSS POPULAR D’ESTIU
A les 6 de la tarda, a la Piscina Municipal, 
FARCELLS DE JOCS
Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pa·
llerols. Col·labora: Diputació de Girona, Forn 
de Pa i Pastisseria Martori (972 44 44 52)

Divendres 26 d’agost
A les 10 del vespre, a la plaça El Firal, BALL 
a càrrec del grup SI FA SOL 

Dissabte 27 d’agost
A les 10 del vespre, a la plaça El Firal, HA-
VANERES a càrrec del grup VORAMAR

Diumenge 28 d’agost
A les 6 de la tarda, a la Piscina Municipal, 
ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de LA 
SENYORA BOMBOLLES

Diumenge 11 de setembre
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 

Diumenge 18 de setembre
APLEC DEL SANTUARI DE LA MARE DE 
DÉU DE LA SALUT

Diumenge 25 de setembre
FESTA MAJOR SANT ISCLE DE COLL-
TORT 

Diumenge 2 d’octubre
FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL DE LA 
PINEDA 


