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HORARI DE SERVEIS - 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 2. Dimecres, tarda de 3 a 8. 
Dijous, matí de 9 a 2. 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 2 migdia. Dimecres, tarda de 3 a 8.
Sra. Glòria Guardiola:
Dijous,  matí de 9 a 2 Divendres, tarda de 3 a 8.
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 consultori 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
De dilluns a dijous, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8.

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).
Jutge de Pau, els dilluns d’1 a 2 del migdia.

CASAL DE LA GENT GRAN SANT MARC
De dilluns a divendres, de 2/4 de 2 a les 7 del vespre.
Dissabtes, tancat.
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 setembre)
Diàriament  d’11 del matí a 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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 OBJECTIU ACONSEGUIT

Quan aquest Hostolenc vegi la llum, constatarem una 
realitat llargament desitjada. L’acompliment d’un objectiu 
fermament acaronat i finalment aconseguit. Si, ens estem 
referint al Centre de Serveis per a la Gent Gran. 
Finalment, superant tota mena de dificultats i controvèrsies, 
el projecte comença a donar fruits. L’esforç acumulat al llarg 
dels anys, creiem que es digne d’un merescut reconeixement. 
Amb la culminació d’aquesta magnífica obra, Sant Feliu 
disposarà d’una complerta oferta de serveis, que cobriran 
les necessitats de totes les franges d’edat. 

Sant Feliu s’ho mereix i així ho ratifiquem amb orgull i el 
més sincer dels agraïments a totes les persones que ho han 
fet possible. 

I és que els esdeveniments vitals és succeeixen. La primavera 
ens indueix a que la natura se’ns manifesti amb renovat 
esplendor. Fresc i reverdit, tot és més plaent i novedós. 
Perquè Sant Feliu, que recentment ha obtingut la distinció 
de VILA FLORIDA, creix i millora, cercant amb fermesa el 
benestar de tothom. 

I és que sempre hi ha quelcom per descobrir, ara que el 
bon temps ens obra de nou els itineraris, delerosos per ser 
recorreguts, i les fresquívoles fonts, per sadollar-nos la set 
i testimoniar, amb els rierols que ens envolten, el privilegiat 
paisatge que ens enalteix i ens defineix com a poble. 

De nou, l’esclat de la Festa Major ens ha aclaparat més 
que mai. Fruit de l’esforç i dedicació de molts, ens ha fet 
bategar el cor al compàs  de la faràndula, amarats de la seva 
contagiosa alegria. És un dels esdeveniments que més ens 
enorgulleix  i ens identifica com a referent. Tot un ventall 
d’emocions i sentiments al constatar que, aquest any també, 
hem compartit la Festa entre propis i forasters. Des de la 
primera nota de la cobla, fins el tro de la traca final, a ben 
segur que una dolça ressaca roman en el nostre record, que 
ja es deleix perquè de nou ens apassioni. 

Finalment, el CONSELL DE REDACCIÓ de l’Hostolenc, us 
desitja a tots i a totes, que gaudiu d’una clamorosa entrada 
d’estiu. 

EL CONSELL DE REDACCIÓ

T’AGRADARIA FORMAR PART DEL CONSELL DE REDACCIÓ?
VOLS COL·LABORAR ANUNCIANT-TE A LA REVISTA?
Envia un correu electrònic a l’ajuntament:

alcaldia@santfeliudepallerols.cat
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 EL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN

El passat dia 4 de maig, el Sr. SALVADOR VILAR i 
SUBIRÓS, director del Centre de Serveis per a la Gent 
Gran de Sant Feliu de Pallerols, va fer la presentació a 
la població del què serà el futur Centre.  En la  intro-
ducció va fer una mica d’història remuntant-se al segle 
passat quan es va plantejar ja la  necessitat de descen-
tralització dels serveis, és a dir que no es concentressin 
tots a la capital de la Garrotxa i,  també quan des de 
l’ajuntament es va impulsar la creació del Centre de 
Dia. 
Va informar que el projecte es realitzarà en dues fases 
apel·lant  al principi de prudència. 
A principis del mes de juny es va començar la primera,  
que consistirà en l’adequació de l’edifici existent (Cen-
tre de Dia i Casal de la Gent Gran sant Marc)i que, un 
cop acabada es  podrà  donar servei a 21 places de re-
sidència. Un cop realitzada la fase final el Centre tindrà 
una capacitat per a 64 persones. 
Seguidament va explicar el tipus de places que actual-
ment hi ha: 
• Privades
• Públiques amb copagament, aquestes, al seu parer 

són les que voldrien per a Sant Feliu i a dia d’avui 
la Generalitat no en concedeix.

• Amb prestació econòmica . Són intermitges , semi-
públiques/semiprivades. 

Va presentar amb imatges la primera fase de les obres, 
la fase final i dels plànols de distribució de les depen-
dències. 
Dues-centes persones presents a la presentació varen 
sortir-ne satisfetes al veure que aquest projecte impul-
sat per l’ajuntament i que ha costat molt esforç,  final-
ment es feia visible. 
Llavors,  es va aprofitar per fer la inauguració de l’es-
pai de trobada del casal de la Gent Gran ja 
que on estaven ubicats fins ara,  formarà part del Cen-
tre de Serveis per a la Gent Gran.
Sant Feliu de Pallerols doncs torna a viure la il·lusió de 
la realització d’un altre projecte importantíssim per a 
la població i també per a la comarca.

Recordem també que per la Festa Major, es va fer l’acte 
simbòlic de la col·locació de la primera pedra 
d’aquesta obra a la que hi va assistir el President del Con-
sell Comarcal de la Garrotxa, Sr. Joan Espona Agustín  i la 
Ex. Vicepresidenta del Govern de la Generalitat Sra. Joana 
Ortega, i també alcaldes i regidors de poblacions diverses. 
Cal destacar la presència de l’alcalde de la po-
blació francesa de Leyme, amb qui Sant Feliu 
de Pallerols va signar un pacte d’amistat. 
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 TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT – COMARCA DE LA  SELVA

 TV SANT FELIU i L’ARXIU MUNICIPAL CANVIA D’UBICACIÓ 

 L’ARXIU MUNICIPAL S’HA TRASLLADAT A L’ARXIU COMARCAL

Aquest any, l’ajuntament ha participat i col·laborat amb el projecte 
que des del Centre de Recursos Pedagògics de Santa Coloma de 
Farners es promou en relació amb els treballs de recerca dels nois i 
noies dels diferents instituts de secundaria de la comarca de la Selva i, 
atès que els nostres alumnes tenen de referència l’IES Castell d’Estela 
d’Amer es va considerar apropiat participar-hi. 

El passat dia 25 de març,  a la Casa de la Paraula de Santa Coloma 
de Farners es va fer la presentació de la IV edició de la Mostra de 
Treballs de Recerca. Vint treballs escollits entre els sis centres parti-
cipants foren presentats pels seus autors i restaren exposats durant 
un mes. 

Tres d’aquest treballs són d’alumnes de l’IES Castell d’Estela d’Amer, 
i d’entre aquest tres un pertany a una alumne de la nostra població 
qui amb el títol “Cartells de Festa Major” fa una anàlisi del disseny 
gràfic de tots els cartells de la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols, 
ja sabeu del cartell en forma de rombe.

Degut a les obres del Centre de Serveis per a la Gent 
Gran, la seu de TV Sant Feliu i de l’arxiu municipal han 
canviat de lloc passant a l’edifici de l’ajuntament. La 
planta segona s’ha reordenat  adequant l’espai per a la 

instal·lació de l’ arxiu municipal i de la TV de Sant Feliu. 
El projecte ha estat redactat pels serveis tècnics  muni-
cipals amb un pressupost de 16.017,35 €. S’ha reutilit-
zat un espai que ara resulta molt operatiu.  

En el Ple de l’ajuntament de data 23 de novembre de 
2016,  es va acordar per unanimitat la cessió en règim 
de comodat de la Generalitat de Catalunya d’una part 
del fons  documental de l’ajuntament de Sant Feliu per 
tal que ingressi a l’ Arxiu Comarcal de la Garrotxa amb 
la finalitat de conservar la documentació amb rigor ar-

xivístic, amb les condicions adients i fer-la accessible als 
investigadors i ciutadans en general. 
En aquests moments ja s’ha portat a terme el trasllat 
i queda a l’arxiu municipal la documentació referent a 
els últims cinc anys. 

 SANT FELIU DE PALLEROLS S’HA ADHERIT AL PROJECTE VILES 
FLORIDES

El passat mes de març, el nostre municipi va obtenir la 
distinció de VILA FLORIDA. 
Viles florides és una iniciativa de la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que 
promou la transformació dels racons, pobles i ciutats 
de Catalunya per mitjà de la flor i la planta ornamental, 
però no només això també reconeix la riquesa natural 
i paisatgística, la cultura del verd urbà.
El dia 21 de juny, va estar a la població el jurat de la 
Confederació el qual va valorar molt positivament el 
Planning municipal d’enjardinament i conservació de 
les zones verdes i de l’entorn natural. 
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 CESSIÓ DE LES FOTOS ANTIGUES DE LA FAMÍLIA VILALLON-
GA A L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

 REMODELACIÓ DELS ARBRES 
D’EN CASALS

 OBRES DE MANTENIMENT

El passat dia 3 de juny, coincidint amb la Festa Major i amb 
la inauguració de l’exposició “La mirada dels Vilallonga, es 
va signar un conveni entre l’ajuntament de Sant Feliu de 
Pallerols i els germans Maria Magdalena i Francesc Xavier 
Vilallonga Montañà per a la cessió en règim de comodat i 
dels drets d’explotació dels fons Josep Vilallonga Coromi-
nas, Joan Vilallonga Fàbrega i Fernando Vilallonga Fàbrega. 
En el document de cessió, les parts manifesten el reconei-
xement del valor cultural i per a la investigació del Fons 
Vilallonga i  l’interès públic col·lectiu del fons pel que con-
sideren convenient i necessari fer-ne la cessió en règim de 
comodat i dels drets d’explotació a l’ajuntament de Sant 
Feliu de Pallerols, amb destinació a l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa per tal de garantir la seva conservació i divulga-
ció entre els investigadors i la societat en general. L’ajun-
tament, per acord de la Junta de Govern Local va acceptar 
dels cedents la cessió.  L’ajuntament reconeix la gran vàlua 
d’aquest fons (en el fons s’hi troben autochromes: primer 

procés fotogràfic en color comercial al món, gairebé no 
se’n troben, per tant són peces úniques) i agraeix a la 
família Vilallonga la generositat i deferència en fer-nos la 
cessió. Es tracta d’unes fotografies d’un valor incalculable 
pel que representen, reflecteixen i signifiquen:  costums, 
moments, activitats, fets i visualització de l’entorn del pas-
sat de la nostra població, per tant de la apreciada  història 
de la nostra petita Vila.

Degut al mal estat del terra dels Arbres d’en Casals, es va fer 
una actuació anivellant-lo i posant-hi sauló. També  es va treure 
algun arbre que estava deteriorat. 

• A la Ctra. de Sant Iscle de Colltort. S’han reparat 
diversos forats en l’asfalt de la carretera i s’ha fet 
la protecció dels embornals. 

• A la Ctra. de la Fàbrega. S’ha netejat la cuneta i la 
seva pavimentació que permetrà que l’aigua des-
guassi millor i que la carretera sigui més ampla. 

 AGRAÏMENT A LA POBLACIÓ 
PER LA DONACIÓ DE ROBA EN 
DESTÍ GAMBIA

 RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDORA

L’alcalde agraeix a tota aquella gent que va ser sensible 
a la campanya de recollida de roba amb destí a Gambia. 
Tot i que en un principi hi va haver dificultats per l’en-
viament degut a problemes interns del país de destí, 
finalment ha pogut ser enviada. Concretament ha anant 
a l’Associació Bundunyke, associació de dones de Gam-
biasara, contacte facilitat per la Sra. Júlia Rubio a través 
de l’associació de dones subsaharianes de la Garrotxa.

El passat dia 2 de maig, la regidora de l’ajuntament Sra. 
ÀNGELS ARMENGOU ROIG va presentar la seva re-
núncia al càrrec de regidora de l’ajuntament en repre-

sentació del grup municipal UNITS-ERC-AM al·legant 
motius de salut. Prendrà possessió del càrrec en subs-
titució seva,  el Sr. Francesc Prat Vilalta. 
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 LA PISCINA MUNICIPAL

L’espai on hi ha ubicada la piscina, com ja se sap,  a passat a ser municipal, 
i, per tant, caldrà realitzar-hi un seguit de reformes per  tal d’adequar-la a 
les necessitats actuals. Aquest any,  s’ha dut a terme una primera fase de les 
obres que han consistit en la reforma de l’accessibilitat, millora de les instal·
lacions de filtratge i cloratge, renovació del vas de la piscina i adequació de 
l’entorn. El projecte de reordenació ha estat redactat per Land Urbanisme 
i projectes, SLP, amb un pressupost d’execució de 74.914,16 €. I han comp-
tat amb el finançament de la Diputació de Girona. Aquest estiu, doncs, ja 
gaudirem d’unes noves instal·lacions que suposen una millora important.

 VISITES DE L’ALCALDE AMB RESPONSABLES POLÍTICS PER TAL 
D’ACONSEGUIR SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ DEL PROJEC-
TE DEL “CENTRE DE LA FARÀNDULA I DE LA FESTA MAJOR”

L’alcalde, Sr. Joan Casas, ha fet diverses gestions per 
tal d’aconseguir finançament per a la realització de les 
obres d’acondicionament del local que l’Esbart de la Vall 
d’Hostoles ha cedit a l’ajuntament per tal d’adaptar-lo 
com a seu i espai museogràfic de la nostra faràndula. 
Així, s’ha dirigit al Congrés dels Diputats per reco-
llir suport en els pressupostos generals de l’Estat. En 
aquesta ocasió es va reunir amb Jordi Xuclà, diputat al 
Congrés per Girona del Partit Demòcrata i portaveu 
de la Comissió d’Economia. Juntament amb Xuclà es 
varen reunir amb diferents diputats  de la Comissió de 
Cultura i de diferents partits polítics amb l’objectiu de 
recollir  el suport dels pressupostos de l’Estat. En una 
altre ocasió, es va reunir amb el Conseller de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Santi Vila.
També es va entrevistar  amb el Sr. Enric Millo, Delegat 
del Govern de Madrid, per tal de demanar-li la seva in-
tervenció en aquest tema ateses les esmenes presenta-
des en els pressupostos de l’Estat i al ser el Ball dels Ca-
vallets, Gegants i Mulassa i la Festa Major declarats pel 
Govern de l’Estat Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
S’ha reunit amb el President de la Diputació de Girona, 
Sr. Pere Vila, el Diputat de Cultura, Sr. Albert Piñeira i 
el Director General de Cultura Tradicional i Popular, Sr. 

Lluís Puig i Gordi. Actualment, ja s’ha posat fil a l’agulla i 
seguint les directrius donades pel Departament de Cul-
tura de la Generalitat, ja està en dansa projecte. 

 ACTES INCÍVICS
Repetim a una vegada més, i fem una crida a 
la responsabilitat de la gent per tal que no es 
produeixin actes com aquests:

• La trobada novament 
d’un cavall mort 
a Coll d’Uría. L’ajunta-
ment ha d’assumir-ne 
la gestió i el cost del 
trasllat. És molt lamentable.

• La manca de recollida dels excrements dels 
gossos/es a la via pública, en parcs i jardins.  Tothom 
qui té un gos o gossa al seu càrrec sap que és el seu 
deure i la seva obligació la recollida dels excrements, 

que està regulat per Llei 
i que pot comportar 
sancions econòmiques. 

• La mala costum d’empi-
par el nostre “pescallu-
nes”. Aquesta vegada re-
cargolant-li la canya! Molt malament!!! A veure si creixem 
amb sentit comunitari i respectem allò que és de tots.

• Una cartellera d’informació municipal va aparèixer 
amb el vidre aixafat. No es tracta de cap accident és 
ben intencionat!

Evitem actes d’aquesta índole, siguem respon-
sables, tot té un preu i costa un esforç!  Hem 
de procurar  no molestar  a terceres persones!!

Diputat al Congrés, Sr.  Jordi Xuclà

Delegat del Govern de Madrid, Sr. Enric Millo
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 SISTEMA DE L’ADMINISTRACIÓ e-SET

L’ajuntament ha estat seleccionat per desenvolupar el 
mètode de treball que la Diputació de Girona ofereix 
anomenat mètode “e-Set” i, per tant, farem realitat el 
desplegament de l’administració electrònica a l’Ajun-
tament, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
Aquest nou sistema implicarà un canvi en la forma de 
treballar de l’Ajuntament i per tant, requerirà que tots, 
tant treballadors com tota la població ens hi adaptem.

A partir d’aquest moment,  els tràmits 
a l’ajuntament es realitzaran a través de  
l’e-tram que és el mòdul de gestió 
municipal de sol·licituds i tràmits per in-
ternet integrat a la plataforma del Con-

sorci AOC. L’accés a l’e-Tram es pot realitzar des del 
web municipal: www.santfeliudepallerols.cat

Els passos a seguir són aquests: 

Quin és el procediment per fer un trà-
mit on-line?

PAS 1
Dintre del web de l’Ajun-
tament trobareu el catàleg 
de tràmits on-line (Trà-
mits per internet). Quan 
hi  cliqueu anireu a tràmits i gestions i aquí podeu triar 
el que vulgueu . Alhora de fer una sol.licitud aneu a 
destaquem i a instancia genérica. “Empleneu sol·licitud”.

PAS 2
Ompliu el formulari amb 
les vostres dades. Sigueu 
precisos amb la informació. 
Al final de tot es podrà tri-
ar rebre una notificació via 
SMS i/o correu electrònic. 
Un cop omplert, cliqueu el 
botó “Continua”.
S’obrirà una nova pàgina on trobareu tota la informa-
ció resumida. Verifiqueu que estigui correcte i, si és així, 
cliqueu el botó “Enviar sol·licitud”.

PAS 3
Rebreu una notificació al correu elec-
trònic i/o mòbil on hi constarà el núme-
ro de registre del vostre tràmit. Aquest 
és el número amb el qual sempre haureu 
d’identificar-vos per fer les consultes.

PAS 4
Un cop fets aquests passos haureu d’esperar resposta 
per part de l’Ajuntament.

Com es pot consul-
tar en quin estat es 
troba un tràmit?

Per a la consulta de l’estat d’un 
tràmit és indispensable disposar 
d’un certificat digital instal·lat al 
vostre ordinador o bé donar-se 
d’alta al servei idCAT Mòbil.

1. ACCÉS AMB CER-
TIFICAT
El certificat digital idCAT 
permet operar amb les admi-
nistracions publiques i asegu-
ra la integritat i la confiden-
cialitat de les transaccions electròniques que envieu per 
Internet. També us permetrà, per exemple, signar docu-
ment i correus electrònics amb garanties. Per obtenir el 
vostre certificat digital primer de tot cal que empleneu 
el formulari que trobareu a la página web www.idcat.cat

2. idCAT MÒBIL (sistema molt adequat per 
utilitzar-lo la ciutadania)
L’idCAT Mòbil és el nou sistema d’identificació i signa-
tura electròniques a través de dispositius mòbils que el 
Consorci AOC, en col·laboració amb l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que 
es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions 
i ens que integren el sector públic de Catalunya.
Avantatges:
Permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, 
tauleta o ordinador
No cal recordar cap contrasenya ni PIN
No requereix la instal·lació de cap tipus de programari
És un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps
És gratuït

Com es pot obtenir?
Accediu al següent enllaç:
https://idcatmobil.seu.cat/
DNI: Document Nacional d’Identitat
TSI: Targeta Sanitària Individual del CatSalut (Servei 
Català de la Salut)
Telèfon mòbil
Per a qualsevol dubte al respecte de l’ús d’aquests ser-
veis, us podeu adreçar a les oficines municipals en horari 
d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 
hores, on us atendran i us guiaran en l’ús d’aquest nou 
canal de comunicació amb el vostre Ajuntament. Per 
això s’instal·larà un ordinador per a la gent que vingui 
a fer un tràmit i amb l’acompanyament d’una adminis-
trativa, el pugui portar a terme amb aquest nou sistema. 

• Un altre canvi en l’administració és que a partir del 
dia 1 de gener de l’any 2018, no es podrà pagar en 
efectiu a les oficines municipals. 



INF
OR

MA
CIÓ

 M
UN

ICIP
AL

9

 LÍNIA DE SUBVENCIONS

GENERALITAT DE CATALUNYA 

• Pel projecte Joves Pescallunes: 2.329,00 €

• Sol·licitud de subvenció a l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) 

 Novament, atès que l’any passat va ser desestimada, 
s’ha sol·licitat ajut per a la construcció d’una xarxa 
de subministrament d’aigua potable en el Veïnat de 
Sant Iscle de Colltort.   

DIPUTACIÓ DE GIRONA

• Programa «Sigues tu: eines i actius per a la 
salut» que desenvolupa, als centres educatius, 
una proposta de treball transversal d’educació per 
a la salut, que inclou processos de formació per 
a docents i famílies. L’escola Rocalba per mitjà de 
l’ajuntament es va inscriure a aquest programa  el 
curs passat (2015-2016) i  també per al proper 
curs(2017-2018). 

• Promoció econòmica: 3.000,00 €.  Destinada a 
la creació d’un audiovisual divulgatiu i pedagògic de 
Sant Feliu de Pallerols i els seus atractius i es conti-
nuarà amb l’edició de tríptics d’itineraris pedestres. 

• Equips informàtics.: 964,79 €. 
 Per accés a les noves tecnologies.  Es canviarà el 

servidor de l’ajuntament  per un de nou i per tant 
amb més capacitat.  

• Fons de Cooperació econòmica i cultural 
 Redistribució d’espais de l’edifici de l’ajuntament, 

planta baixa i 2ª planta:  26.829,07 €
 Substitució de la sorra del filtre del dipòsit de l’ai-

gua municipal: 6.693,93

• Despeses culturals
 Adquisició de fons biblioteca municipal: 591,00 €
 Altres despeses culturals: 5.325,00 €

• Consolidació Castell d’Hostoles: 22.000,00 €
 Disposem d’una altre subvenció per portar a terme 

la 6ena fase de les obres de consolidació del Castell 
d’Hostoles. Les obres consistiran en la intervenció 
en tres punts del recinte del castell:

  - muralla a tocar la cisterna
 - porta accés al recinte jussà
 - Torre de l’Homenatge.
  També es completarà amb  informació amb plafons 

divulgatius històrics. 

• Biblioteca Josep M. de Garganta
 Del programa ADG (Adquisicions Diputació de Gi-

rona), 1.100,00 €,  que s’han  destinat, en gran  part,  
a l’adquisició d’audiovisuals (DVD’s). 

 Del programa SAB (Sistema d’Adquisició Bibliote-
cària), s’ha concedit una subvenció de 2.000 ,00 €. 
Es tracta d’una línia de subvencions en espècie  per 
adquisició de novetats editorials en català o occità. 

• Recuperació dels Horts del Soler.   
 S’ha concedit una nova subvenció per a la realit-

zació de la 4ª fase de recuperació d’aquest horts 
d’import 9.987,70 €

• PUOSC 2013-2016. 
 Inicialment es va sol·licitar al pla únic d’obres i ser-

veis de Catalunya i es va concedir una subvenció  
per la realització de les obres d’instal·lació d’un as-
censor a l’ajuntament. Es va demanar el canvi de 
destí de l’aportació econòmica que va ser acceptat. 
S’ha destinat a les obres de reforma de la piscina 
municipal. Import: 60.304,94 €.
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 ESTAT DE COMPTES FESTA MAJOR 2016

DESCRIPCIÓ INGRESSOS DESPESES DIFERÈNCIA

SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT 6.000,00€ 6.000,00€

PARADES INGRESSADES A L’AJUNTAMENT 2.247,20€ 8.247,20€

COL·LABORADORS 4.115,00€ 12.362,20€

ABONAMENTS 4.354,00€ 16.716,20€

CONVIDATS SOPAR AJUNTAMENT DIV. 300,00€ 17.016,20€

ENTRADES ENVELAT

Entrades Divendres 600,00€ 17,676,20€

Entrades Dissabte 1.255,00€ 18.931,20€

Entrades Diumenge 339,00€ 19.279,20€

TIQUETS DE BEGUDES

Tiquets Divendres 629,00€ 19.899,20€

Tiquets Dissabte 540,00€ 20.439,20€

Tiquets Diumenge 171,00€ 20.610,20€

GRUPS

Peyu i Dani 1.605,00€ 19,005,20€

Jumack 1.605,00€ 1.400,20€

Dolce Vita 952,50€ 16,447,40€

Hora de Juglar 1,805,00€ 14,642,70€

Hit Band 2.763,00€ 11.879,70€

Orquesta Venus 3.284,00€ 8.595,70€

Grup de so (3 dies) 2.384,00€ 6.211,70€

SARDANES

La Principal d’Olot 2.150,00€ 4.061,70€

ESPECTACLE AL CARRER

Espectacle Infantil 580,80€ 3.480,90€

Cercavila 1.210,00€ 2.270,90€

BEGUDES

Cial Ferrer 1.731,94€ 538,96€

PUBLICITAT

Programa, tiquets i cartells 3.485,20€ -2.946,24€

ALTRES DESPESES

Gros Mercat + Varis 405,10€ -3.351,34€

Carpa 4.964,00€ -8.315,4€

Seguretat 1.855,00€ -10.170,34€

Focs 226,80€ -10.397,14€

Paltrucada 278,05€ -10.675,19€

CAMISETES

Factura de samarretes 298,00€ -10.973,19€

MENJARS

Sopar divendres 2.500,00€ -13.473,19€

Refrigeri diumenge (nit) 117,00€ -13.590,19€

Dinar Principal Olot 254,00€ -13.844,19€

Sopar Comissió 110,00€ -13.954,19€

TOTAL 20.610,20€ 34.564,39€ -13.954,19€
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 DES D’AQUEST MITJÀ VOLEM DEDICAR UN RECORD A DUES 
PERSONES DE LA POBLACIÓ QUE ENS HAN DEIXAT

A tots dos, un record  ben especial. 

Lluís Giménez Colomer. 
Qui va formar part durant una 
colla d’anys del Consell de 
Redacció d’aquesta revista. En 
“Lluís Ximenes” va tenir una vida 
activa al servei del municipi (Re-
gidor, President del Casal de la 
Gent Gran,..). 

Faustino Solà Roura, en 
“Tino”. Persona afable,  senzilla i 
generosa que ens falta passejant 
pels carrers de la població. El re-
cordem per la seva disponibilitat 
a prestar el seu ajut desinteressat 
en diverses activitats municipals.

 L’ESTIU A SANT FELIU!!!

Ara que ja ha arribat l’estiu, des de l’Ajuntament 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 26 de juny al 8 de 
setembre gestionat des de l’Àrea de Joventut del 
Consell Comarcal i a través de l’empresa Corriol 
Serveis Educatius. L’oferta horària és de matins i 
menjadors.
Enguany l’eix d’animació va destinat a un viatge pel món 
on cada setmana els nens viatgen a un país diferent. L’ob-
jectiu principal en tot moment és que els infants gaudei-
xin de les vacances d’estiu, estimulant la seva imaginació, 
la creativitat i el creixement a nivell afectiu, social i físic. 
Cada setmana els nens i nenes podran aprendre i diver-
tir-se a través de diferents jocs, gimcanes, excursions, acti-
vitats... adequades als diferents grups d’edat i buscant que 
siguin el màxim d’engrescadores. 
Referent a les brigades, aquest serà el desè any de les Bri-
gades Joves d’Estiu, que es duran a terme del 26 de 
juny al 21 de juliol 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 jo-

ves en els serveis municipals 
que es presten. Aquest 2017 
hi ha un total de 18 joves 
brigadistes que desenvo-
luparan diferents tasques a 
diversos serveis municipals 
com ara la llar d’infants, el 
centre de dia, l’ajuntament, 
el casal, la brigada... i comp-
taran amb l’acompanyament 
d’en Julio, on a part de fer 
tasques als diferents serveis 
també faran activitats de lleure i d’implicació a diferents 
projectes del municipi. 
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 2017, 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!!! 
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 FIRA DE SANTA LLÚCIA

18 DE DESEMBRE DE 2016. De la fira d’aquest 
any en destaquem el següent: 

1. L’exposició de bestiar. Cada any, i  de mica 
en mica,  ha anat evolucionant aconseguint que hi 
hagi més bestiar exposat. Aquest últim ha estat un 
èxit tot i que no es varen poder exposar cap tipus 
d’aus, tot i això feia un pam de goig! Enhorabona als 
organitzadors. 

2. L’exposició de pessebres. Una altre activitat 
que cada any va a més. Més expositors i la qualitat 
que no baixa, ben al contrari. Enhorabona també als 
organitzadors i expositors. 

3. Visita a la població del Conseller del Depar-
tament d’Empresa i Coneixement, Hble. 
Sr. JORDI BAIGET CANTONS el qual, d’una 
forma agradable, va fer un recorregut per la fira, 
expositors, visita al Molí de la Conqueta i també va 
provar el tast gastronòmic que,  com en cada edició, 
paga la pena provar-lo. 

4. L’ exhibició eqüestre de doma en lliber-
tat. Magnífic!! Quina sintonia cavall i persona hu-
mana... increïble. Els presents ben segur varen gau-
dir-ne fins posar-se la pell de gallina. 

 La demostració de com ferrar un cavall a càrrec 
d’en Jordi Puche, molt interessat!

5. La primera cagada de tió a la Plaça el Fi-
ral per aquesta data. L’enorme tió que va arribar 
a la plaça el Firal va cagar per a tots els nens i les  
nenes que hi foren presents. Bona iniciativa perquè 
les festes de Nadal estan a la cantonada i està bé  
que els tions es comencin a mobilitzar.  

Per tot plegat, podem concloure que va ser una Fira 
exitosa, amb una bona concurrència de públic, una 
bona qualitat en l’organització de les activitats, i també 
una bona participació en  l’aportació a la Marató de 
TV3: 775,53 €. 

Conseller Hble. Sr. Jordi Baiget Cantons

Exhibició eqüestre de doma en llibertat

Exposició de bestiar

Caga Tió
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 XERRADA “ELS CAMPS DE REFUGIATS”

Destaquem els següents concerts de música:

22 DE DESEMBRE. L’Escola de Música Municipal va oferir un concert que el podríem qualificar d’alt nivell. 
Enhorabona per aquesta iniciativa. Tan de bo continuï durant molts anys i vagi en augment d’alumnes. 
1 de gener. Coral Gent Gran d’Olot.

8 DE GENER. Coral Retorn Planenc i Coral Puigsacalm.

8 DE FEBRER. Les noies Clàudia Mallén, Carla 
Güell i Sílvia Pagès varen impartir una xerrada interes-
sant sobre la seva experiència en el camps de refugiats 
de Grècia. Varen explicar el projecte EKO Project, un 
camp de refugiats prop de Salònica que s’ha construït 

amb la col·laboració de voluntaris i persones refugia-
des. Els agraïm el seu interès en donar a conèixer la 
situació de milers de persones que han de marxar del 
seu país per la guerra. 

 LES FESTES DE NADAL
Com han de ser, fredes, entranyables, tradicionals, amb música, actives i familiars. 

Coral Gent Gran d’Olot Escola de Música

Cavalcada de Reis Pastorets
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 CELEBRACIÓ DE LA FESTA DE CARNESTOLTES

 EXCURSIÓ A SARAGOSSA

25 DE FEBRER. Aquest any, la Penya 
Carnestoltes de Sant Feliu s’ha vestit de 
llum.  Amb la comparsa “Animes de metall” 
va presentar-nos una rua diferent,  amb el 
ritme de costum però que al fer-se fosc el 
seu ball resplendia com mai. 
Un any més varen participar a la Rua del 
Carnaval d’Olot i obtingueren el quart pre-
mi en comparses!! Enhorabona!! 

25 DE MARÇ. L’Alcalde amb la intenció de pro-
moure  una sortida cultural  per aquella gent a qui  li 
agrada realitzar sortides programades, va organitzar 

una excursió cap a Saragossa. Més d’una vintena de 
persones s’hi varen apuntar i el resultat va estar molt 
molt positiu. 
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DEL 13 AL 17 D’ABRIL. No hi ha res 
a destacar. Continuen les celebracions re-
ligioses organitzades per la parròquia I la 
bunyolada popular. 

DEL 21 AL 25 D’ABRIL. Seguint amb la gran tra-
dició artística que ha gaudit des de sempre Sant Feliu 
de Pallerols, durant cinc dies i a iniciativa de Maria Ser-
rat Puig, pintora-artista de la població, s’ha impartit el 
curs de pintura de paisatge al natural a la nostra pobla-
ció. Han format part del curs una quinzena de pintors 
d’arreu de la península (Barcelona, Madrid, Toledo, Jaén, 
Tarragona, Girona) de Suïssa i de Sant Feliu de Pallerols. 

Ens enorgulleix que s’hagi escollit els nostres parat-
ges per a un curs d’aquestes característiques i amb un 
mestre com és el Sr. F. Garcia Sevilla, i, ha estat un ver-
dader plaer veure els cavallets desplegats dels pintors 
fent les seves pintures al natural que ens han recordat 
temps passats en què periòdicament trobaves pintors 
en els racons del nostre entorn proper.

 SETMANA SANTA

 CURS DE PINTURA A SANT FELIU DE PALLEROLS A CÀRREC 
DEL PINTOR DE RENOM FERMIN GARCIA SEVILLA

l’Esbart
Cafè
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 XERRADA CONSELLS PER A LA VOSTRA SEGURETAT -  
ESTAFES - COM EVITAR L’ENGANY

 XERRADES I SORTIDES NATURALISTES AMB COL·LABORACIÓ 
DEL PNZVG I DE L’ESBART DE LA VALL D’HOSTOLES

15 DE MAIG. En el local de la 
biblioteca els Mossos d’Esquadra 
de la Garrotxa varen explicar con-
sells molt útils per tal d’evitar que 
ens enganyin.  

DIES 26 I 27 DE MAIG. Divendres 26, a la Sala de 
l’Esbart es va impartir una xerrada molt interessant 
sobre els volcans de Sant Feliu de Pallerols: 
Sant Marc i Puig Roig.
Dissabte 27, es va fer la visita a l’espai Museístic de les 
Grederes  del Volcà de Sant Marc i la pedrera del Volcà 
del Puig Roig.
Els dos actes varen ser conduits pel geòleg Llorenç 
Planagumà. 

DIES 9 I 10 DE JUNY
El divendres 9 de juny, a la Sala de l’Esbart, xerrada so-
bre les aus de Sant Feliu de Pallerols.  

L’ornitòleg Francesc Trabalón va parlar als assistents de 
les aus en general i de rapinyaires. Les seves explicacions 
constataren la seva gran afició,  formació i coneixement 
exhaustiu de tot tipus aus. El Sr. Trabalón va presentar 
dues guies  molt interessants de les quals n’és coautor.  
Una sobre els rapinyaires de Catalunya i l’altre 
una guia de camp dels ocells de Catalunya, on 
hi trobem descripcions i fotos de cadascuna de les aus.    
L’endemà  es va fer una sortida per veure i identificar 
les aus de Sant Feliu de Pallerols amb companyia de 
l’ornitòleg, per tant, els que hi foren varen poder gaudir 
de les meravelles que la natura ha creat i que quan ens 
hi fixem ens fascinen.

Xerrada sobre les aus Xerrada sobre els volcans
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 FESTA MAJOR

DEL 2 AL 5 DE JUNY. Aquest any, el plat fort de cele-
bració va estar el divendres dia d’inici de la Festa en el que 
es va donar relleu al principi de les obres del Centre de 
Serveis per a la Gent Gran. La rellevància a aquest fet va ser 
donada amb dos actes: el pregó de la Festa Major, que va ser 
a càrrec del Sr. Salvaldor Vilar i Subiràs, director del Centre, 
i la posterior col·locació de la primera pedra de l’obra. 
Aquest fet, és un acte simbòlic que escenifica l’inici d’una 
obra especial, i és que per als sanfeliuencs, després de 
molts anys de palejar-hi,  ha esdevingut ben particular. 
Es va comptar amb l’assistència als actes del President 
del Consell Comarcal, alcaldes de diverses poblacions, i 
també de l’ex vicepresidenta del govern de la generalitat 
de Catalunya, Sra. Joan Ortega. 
Destaquem també les dues exposicions: 
• Els cartells de Festa Major, basada en el treball 

de recerca de la Júlia Monteis. En l’exposició es mostra 
la recopilació de tots els cartells de Festa Major des de 
l’any 1980 fins a l’actualitat. Molt interessant. 

• L’exposició “La mirada dels Vilallonga”. Es 
va  tractar d’una exposició de fotografies antigues de 
Sant Feliu de Pallerols amb imatges sobre diversos as-
pectes festius de la població: faràndula, sardanes, pro-
cessons, atraccions de festa, etc. realitzades a principis 
del segle XX per Josep Vilallonga Corominas i els seus 
fills Joan i Fernando Vilallonga Fàbrega. Excel.lent!!

També destaquem la XIII Trobada dels pobles ano-
menats Sant Feliu que es va realitzar el diumenge 
amb la rebuda oficial, passejada per la població i un dinar 
popular. Agraïm també l’acompanyament als actes diversos 
de l’alcalde de la població francesa de Leyme. 
I, com cada any, no podem deixar d’anomenar la nostra 
faràndula, que sobresurt de la norma.  

Rebuda d’autoritats

Pregó de Festa Major

Faràndula

Exposició “La mirada dels Vilallonga”

Exposició “Els cartells de Festa Major”

Col·locació de la primera pedra del Centre de Serveis per la Gent Gran

XIII Trobada de pobles anomenats Sant Feliu
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 CORPUS CHRISTI

DIUMENGE 18 DE JUNY. Unes magnífiques ca-
tifes marcaren el camí a seguir dels Cavallets, Gegants 
i Mulassa que en processó acompanyen  el Santíssim 

Sagrament. Ha esdevingut una festa molt bonica on els 
balls de la nostra faràndula  tornen a fer vibrar d’emo-
ció i de tanta bellesa als que els escoltem i mirem. 
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“Llegir no només ens permet descobrir noves vides, sinó que, a vegades, ens 
ajuda a donar sentit a la nostra. Aquesta és la gràcia” De l’autor més venut aquest 
Sant Jordi, Xavier Bosch.

La biblioteca ha estat activa!

EL TALLER DE FANALETS EL PASSAT 
MES DE GENER

Degut a l’èxit de participació  de cada any, el passat  
mes de gener es va tornar a organitzar junt amb 
l’ajuntament,  el taller de fanalets per anar a esperar 
els Tres Reis d’Orient. 

CELEBRACIÓ D’EFEMÈRIDES AMBENTALS

El passat dia 22 de març, es va celebrar el dia de l’aigua. La nostra biblioteca va col·laborar exposant el con-
tingut temàtic que sobre aquest tema es pot trobar a la biblioteca. Aquestes efemèrides són un bon element per 
conèixer i transmetre més consciencia ambiental. 

L’HORA DEL CONTE

Amb el tema “Contes de dracs, prince-
ses i cavallers” , l’Alma i la mar de 
contes, va fer volar la imaginació del pú-
blic infantil acostant-los al món dels dracs 
i les princeses. 
També l’Helena Escobar, una pallasa amb 
nom artístic La Bleda, ens va fer passar 
una bona estona amb “els contes de la 
Bleda”.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“UN LLOC A LA LLUNA”

Hem de sentir-nos contents i contentes  
de saber ja materialitzat el recull de 
contes de l’autor Pere Torrent 
Soler, sí, un altre santfeliuenc que 
ha editat un llibre! Enhorabona!!

La presentació va anar a càrrec de la Sra. 
Dolors Ros, ex regidora de salut de l’ajun-
tament d’Olot justament el dissabte abans de Sant Jordi.  Va ser un bon moment per presentar una novetat ela-
borada per una persona de la població. Fa il·lusió!!

“UN LLOC A LA LLUNA,  és una selecció de 8 contes de l’autor que pel camí de la ficció ens transporta al poble de 
Sant Feliu de Pallerols, evocant-lo a través d’històries amenes i fantàstiques que indueixen al lector local a rememorar fets, 
tradicions i circumstàncies pròpies de la localitat. Tanmateix, per al públic en general, pot esdevenir una manera divertida 
de descobrir i de fer una visita imaginària a un indret singular, i qui sap, si un mitjà per a fer-se un lloc a la lluna.”

 BIBLIOTECA JOSEP M. DE GARGANTA
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LES VISITES ESCOLARS

Duran el segon i tercer trimestre d’aquest curs, els nens i 
les nenes de l’escola Rocalba han fet les seves visites a la 
biblioteca. I a l’últim dia de visita, als més petits, P3, P4 i P5 
a títol de comiat del curs, la bibliotecària els va explicar 
un parell de contes a cadascun dels grups. 

LES NOVETATS EN LLIBRES I EN DVD

A través del Sistema d’adquisició bibliotecària -SAB-  i de les  Adquisicions Diputació de Girona –ADG- trobareu a 
la biblioteca moltes novetats interessants sobretot en llibres que paguen la pena llegir, perquè s’aprèn, resulten ser 
un gran entreteniment, són una gran aventura o bé ens desperten sentiments i emocions fantàstiques. Bona part de 
les novetats les podreu veure a la pagina web de la biblioteca: www.bibgirona.cat/biblioteca/sant-feliu-de-pallerols

Aquest any, hem tingut pressupost per adquisició d’audiovisuals, i per tant s’ha pogut omplir l’apartat de DVD 
adquirint petites meravelles en pel·lícules. Per exemple: 

Infantils: Ozzy, Mascotas, Peter y el dragón, Cigüeñas, Trolls, Mi amigo el gigante, Vaiana,  Buscando a Dory, El viage 
de Arlo, algun clàssic com  El mago de Oz, Alicia en el país de las maravillas, Heidi, etc.

Pel·lícules admirables: Truman, La vida de Pi, El Olivo, Un monstruo viene a verme, La verdad duele,  Antes de ti, 
La Habitación. 

De terror: Expediente Warren, basada en fets reals. La invitación 

Clàssiques: Demasiado tarde para las lágrimas  amb Lizabeth Scott i Don Defore. El cielo amarillo, amb Gregory 
Peck o el volum 3 dels curts d’Stan Laurel i Oliver Hardy. Los siete magníficos, en versió moderna protagonitzada 
per Denzel Washington

Divertides: El Becario,  amb Robert de Niro. Mejor solteras

Aventures dramàtiques i d’intriga: 

El renacido amb Leonardo DiCaprio. Los odiosos ocho de Quentin Trantino

Fantàstiques: Los juegos del hambre: SINSAJO, Capitan Harlock, Star Wars.

Brillants: Spotlight, basada en la investigació periodística  i guanyadora del premi Pulitzer i de dos premis Oscar, 
entre d’altres,  Jack, tracta d’un drama social, Corn Island, classe magistral de minimalisme amb càrrega emocional.
100 metros, inspirada en una increïble història real en la que rendir-se no és una opció. 

Tot plegat, 
convida a fer 
un tomb per la 
biblioteca!!
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 EL CASAL SANT MARC INFORMA

Havíem deixat la informació sobre el Casal en la gran fes-
ta del vintè aniversari del diumenge 20 de novembre. El 
següent acte de celebració va ser l’Assemblea General 
Ordinària que cal fer cada any tal com marquen els Es-
tatuts, que tingué lloc el diumenge 12 de març.  Hi hagué 
128 assistents.  
El tresorer Joan Capdevila informà en resum dels comptes 
del Casal, que ja van ser enviats en detall  a tots els socis i 
sòcies.  Com que es dóna per fet que tots els assistents ja 
han pogut examinar amb detall els comptes de despeses i 
ingressos que els han estat enviats al domicili, el tresorer 
es limita a informar sobre els saldos dels comptes i a ex-
plicar com és que algunes partides de despeses han pujat, 
i els ingressos han minvat. En concret, com és que l’any 
comptable 2016 acaba amb un dèficit de 4.370,76 euros.
Després de les oportunes explicacions, es demanà als as-
sistents si algú volia algun aclariment o detall de qualsevol 
dels apartats comptables.  No havent-hi ningú que ho sol·
licités, es procedí a la votació per acceptar tant l’estat de 
comptes del 2016 com el pressupost del 2017.
A continuació el president Manel Serra informà els assis-
tents sobre uns quants punts considerats d’interès:
1. L’assumpte del bar del Casal, que seria traslladat al cap 

de pocs dies, perquè el projecte de geriàtric obliga a 
remodelacions de les actuals instal·lacions.  El Presi-
dent va fer saber que la Junta havia dirigit una carta 
a l’Ajuntament donant l’opinió que el bar seria millor 
traslladar-lo a aquell local que hi ha al costat de la 
biblioteca, i se’n donaven algunes raons.  L’Ajuntament 
contestà, adduint també raons de per què el bar pro-
visional seria en l’espai que queda dins el pavelló poli-
valent, a la part nord.

2. Es donà compte de les festes i celebracions que el 
Casal farà durant aquest any 2017, concretant dates i 
actes. 

3. S’informà sobre els problemes que van en augment, 
derivats per un cantó de la manca de subvencions que 
ara quasi són nul·les, i per altra banda perquè no es 
preveuen relleus futurs en les juntes.  I aquest proble-

ma – digué el President – no és només de Sant Feliu, 
sinó de molts altres casals de la Garrotxa, tal com es 
desprèn de les reunions del Consell Consultiu i reu-
nions de Presidents dels Casals que, a nivell comarcal, 
se celebren a Olot. 

En el torn obert de paraules, malgrat la insistència del 
President animant els assistents a l’Assemblea que fes-
sin saber la seva opinió sober qualsevol tema relacionat 
amb el Casal, que diguessin allò que els semblava que no 
anava bé i que donessin idees per a millorar la gestió, nin-
gú no demanà la paraula per opinar sobre la marxa del 
Casal.  Dues persones manifestaren, però, el seu acord i 
felicitació per tal com va tot.  Però no eren preguntes tal 
com demanava el President.  No hi va haver ni opinions, 
ni queixes, ni idees de millora.  Així s’acabava l’Assemblea 
General Ordinària del 2017.  Es procedí al dinar, que com 
és costum aquest dia, la Junta ofereix als associats.
Sant Jordi i Sant Marc començava el divendres 21 d’abril  
amb la festa amb els nens i nenes de les escoles (144 
alumnes de tots els cursos). Se celebrà el concurs de di-
buix i redacció que organitza la pròpia escola, s’exposa-
ren dibuixos i se’ls oferí un berenar i un petit  regal final.  
Així mateix, el diumenge 23 el Casal celebrà la festa de 
Sant Jordi i Sant Marc, amb el concurs de poesia convocat 
des de  fa vint-i-un anys. Hi hagué el record emocionat 
dels socis i sòcies difunts del 2016, i el lliurament de placa 
commemorativa als matrimonis que celebraven el cin-
quantè aniversari, que aquest any van ser en Ramon Rius 
i la Ramona Colomer, membres de la nostra Junta. Des 
d’aquí els continuem felicitant de tot cor.
En aquest escrit d’informació hem de destacar el dol que 
ha produït  a tot el poble la mort de dues persones for-
tament vinculades amb el nostre Casal: en Lluís Giménez 
i en Faustino Solà.  Són dues pèrdues importants, ja els 
trobem molt a faltar, i volem fer constar també en lletra 
escrita el nostre condol més sincer als familiars, amb qui 
compartim els sentiments d’enyorament i tristesa. Tots hi 
hem perdut molt. Que reposin en pau.

La Junta del Casal Sant Marc
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 LA VIDA AL CENTRE DE DIA A L’ESPERA DE GRANS CANVIS

Aquest any serà molt especial per als usuaris i les tre-
balladores del centre de dia ja que estem a l’espera 
de l’inici de les obres que ens dotaran d’una residèn-
cia-centre de serveis per a gent gran. Els nostres usua-
ris i les seves famílies valoren positivament aquest nou 
servei que els oferirà la possibilitat de quedar-se les 24 
hores, si així ho necessiten, en un centre que ja conei-
xen i amb major proximitat al seu domicili actual.
Tot i estar a l’espera d’aquest canvi important, la vida 
quotidiana fa el seu curs habitual al centre de dia. Con-
tinuem treballant per tal de preservar la qualitat de 
vida i el benestar de les persones grans que atenem. 
Volem ser una gran família on hi hagi bona convivència 
i compartim el dia a dia. Procurem acompanyar d’una 
manera individualitzada tant a les persones amb un 
grau de dependència elevat com també aquells usuaris 
que preserven major independència i autonomia. Ani-
mem a aquestes últimes a preservar costums i conti-
nuar en el seu temps lliure activitats habituals com fer 
jocs de taula, mitja o ganxet, sopes de lletres, passejar 
al pati i cuidar de les flors, etc. A la tarda també tenen 
la possibilitat d’anar al casal de gent gran a fer un cafè, 
jugar al parxís o simplement gaudir de la companyia de 
les persones del poble.  
Les activitats grupals també les programem tenint en 
compte els interessos i desitjos de les persones grans. 
Cada dia oferim una activitat grupal al matí i una altra. 
a la tarda. Les activitats més noves (manualitats, cuina i 
l’activitat amb un gos) s’han anat consolidant. Són mo-
tivadores i la majoria dels usuaris se les espera amb 
il·lusió. També continuem altres activitats que agraden i 
representen un bon estímul de les capacitats físiques i 

cognitives de les persones ateses: gimnàs, passeig, con-
versa i memòria, encaixos i puzles, bingo, música. Totes 
aquestes activitats en grup afavoreixen les relacions in-
terpersonals i ajuden a crear un ambient favorable a la 
comunicació i coneixença mútua.
En el decurs de l’any celebrem plegats les festes po-
pulars com carnaval, Sant Jordi, Sant Joan, Castanyada, 
Nadal i Reis. També assistim en actes de la festa major 
i la festa petita del poble i participem en trobades amb 
altres entitats del poble i de la comarca. 
I ara que es va acostant l’estiu, comencem a pensar en 
l’excursió anual que ja ha esdevingut tota una tradició. 
Després d’haver visitat pobles i equipaments diversos 
es tracta de trobar una nova destinació que pugui ser 
d’interès i adequada a les necessitats i possibilitats dels 
usuaris del centre de dia. Esperem poder comptar com 
sempre amb l’acompanyament per part dels voluntaris 
del centre.
En aquest punt volem destacar la important tasca del 
voluntariat. Aquest any s’han incorporat voluntaris nous, 
fet que ha permès ampliar i personalitzar els horaris 
de  passeig amb les persones grans del centre de dia. Al 
passeig setmanal dels dimarts al matí, que es realitza en 
grup gran, hem pogut afegir dues tardes de passeig en 
grup petit o individual. D’aquesta manera podem donar 
millor resposta a la necessitat d’alguns usuaris de sortir 
més sovint del centre per fer un volt al poble, i al mateix 
temps preservar la seva inclusió a la comunitat. 
Dos dels nostres voluntaris també donen suport a l’ac-
tivitat del bingo i un grupet de tres voluntaris músics 
ens animen les festes amb les seves cançons i la seva 
alegria!
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Moltíssimes gràcies a tots ells i elles per dedicar el seu 
temps a ajudar i fer companyia a les persones grans del 
nostre centre!
Com sempre, volem mencionar també la bona rela-
ció que mantenim amb l’Escola Rocalba. Al llarg de 
l’any ens trobem unes onze vegades amb els alumnes 
de l’escola per realitzar activitats conjuntes: canta-
des, entrevistes, jocs, activitats en el marc de festes 
populars com castanyada, Nadal, etc. Plegats pas-
sem bons moments viscuts amb motivació i alegria 
per part de petits i grans. Volem agrair a l’equip de 
mestres de l’Escola Rocalba el seu interès i la seva 
col·laboració que fan possibles aquestes trobades in-
tergeneracionals! 
També agraïm al Casal Sant Marc els gestos d’aten-
ció envers els usuaris del centre de dia. Cada any 
els tenen en compte per les festes de Nadal fent-los 
petits regals, i també per Sant Jordi convidant-nos 
al certamen literari que organitzen juntament amb 
l’Escola Rocalba. 
I per acabar, volem agrair la col·laboració de tots els 
familiars i la confiança que ens fan dia rere dia. Un 
agraïment també als treballadors i treballadores de 
l’ajuntament que ens donen el seu suport sempre 
que faci falta. 
Gràcies a totes les persones vinculades i implicades 
amb el centre de dia! Entre tots i totes fem possible 
aquestes vivències tan enriquidores!
Si voleu saber més sobre el centre de dia ens podeu 
seguir a www.facebook.com/centredediastfeliudepa-
llerols.

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

 ANC

Passades avall en el calendari les Festes de Nadal, al Con-
sell Parroquial li tocava fer una revisió sobre els actes de 
culte i horaris. En general es considerà que tot va anar 
prou bé i que per al Nadal pròxim caldrà tenir en compte 
la gran assistència que hi hagué en la MISSA DEL GALL 
anticipada. Tingué molt bona acollida el pessebre insta·lat 
a l’altar de la Mare de Déu de Gràcia, i en l’Acta consta la 
felicitació unànime a Joan Pujolràs.
Es va presentar el balanç comptable d’aquest passat 2016. 
Veient el saldo positiu, es decidí fer algunes obres a la sa-
gristia, perquè els armaris i calaixos antics s’han degradat 
molt i calia una renovació a fons. També s’hi ha posat un 
nou paviment. Tot això ja està fet, i es  convida tothom que 
vulgui anar a veure com ha quedat la sagristia, que ara fa 
un bon goig.
El divendres 27 de gener  hi hagué la visita d’uns delegats 
de Fràter Espanya que van venir a veure la rectoria i les 
obres projectades de les que ja fa temps estem tractant.  
La visita de gent de Fràter Espanya pot ser una o altra for-
ma d’empenta a les importants obres. Ara ho sap molta 
més gent dels que més convé que ho sàpiguen. Precisa-
ment en la penúltima reunió del Consell Parroquial es va 
signar, per part de la Parròquia, del Consell Parroquial i de 
la pròpia Fràter, un conveni d’acord de col·laboració mu-
tua. El Consell Parroquial valorà molt positivament l’èxit 

de la campanya de Mans Unides d’aquest any.  El sopar 
solidari del Dimecres de Cendra (21 persones) va anar 
millor que en anys anteriors, i la recaptació (sopar solidari 
i guardioles) pujà a 596,85 Euros, i això a part del que es 
recaptà al temple parroquial. 
I arribà la Setmana Santa. El diumenge 2 d’abril l’arxipre-
stat organitzà el Via Crucis  a la Salut, el santuari s’havia 
obert el diumenge 19 de març, després dels dos mesos 
de tancament d’hivern.  El dimecres sant, 12 d’abril, els 
grups de Catequesi de St. Feliu i Les Planes varen celebrar 
un Viacrucis pujant al “Monticalvari”.  Després dels actes 
de culte habituals de la Setmana Santa, es va celebrar la 
Vetlla Pascual a Les Planes amb la participació de les dues 
parròquies,  perquè com se sap,  alternem un any Sant Fe-
liu i un any les Planes per a aquesta gran festa de La Resur-
recció. El cor parroquial de Sant Feliu va animar els cants 
A la Salut, la zona de picnic de la que en veníem parlant 
de feia temps, ja està a punt, s’ha fet un desbrossament 
de neteja en la mesura i llocs que convenien, i s’hi han 
instal·lat  unes taules de pedra.  També s’han posat  les  
faroles d’enllumenat a la plaça. S’ha publicat un tríptic de-
dicat al nostre Santuari, i noves estampes de la Mare de 
Déu amb una oració, donat que tant els tríptics com les 
estampes que fins ara hi havia, s’havien exhaurit.  

El Consell Parroquial

UN SÍ A LA REPÚBLICA CATALANA

Només cal fer un repàs pels darrers anys de relació entre Cata-
lunya i Espanya per veure que ens volen dins de l’Estat espanyol 
com a una simple regió. 
Quan el 2010 es va plantejar, un cop més, un aprofundiment mo-
derat de l’autonomia, amb un Estatut aprovat per tots els nivells 
parlamentaris - catalans i espanyols - i per referèndum, un Tribu-
nal Constitucional s’ho carregà amb total impunitat. Confirmava 
el que des de l’aprovació de la sacrosanta Constitució Espanyola 
havia succeït: s’escanyava cada cop més tota autonomia per ten-
dir cap a una centralització creixent. Només una nació: Espanya i  
la resta, folklore. I a treballar. I a callar. Fins ara. 
I els catalans – no podem fer-hi més - som una Nació. Hem de-
cantat en un territori, una cultura, una llengua, un tarannà propi 
de viure la vida, una manera d’afrontar el futur.  Una nació de les 
més clares i decidides de la història del món. Ho mostra que des-
prés de tres-cents anys d’uniformització castellanitzant ferotge, 
segueix viva i cada cop amb més força.
Ningú podrà dir, llavors, que no hem intentat existir i créixer 
com a Nació dins l’Estat espanyol. Anys i panys de canviar el 
suport català a l’estabilitat política espanyola, per engrunes de 
poder de decisió política. Tot, en un panorama de corrupció sis-
temàtica, tant a Madrid com a Barcelona. I l’Estat espanyol ha 
estat amb Catalunya progressivament cada cop més garrepa, bar-
roer, menyspreatiu, centralista, ignorant i autoritari. Voler i exigir 

la independència  d’Espanya 
ha estat, doncs, resultat in-
defugible de la negativa es-
panyola, de la impossibilitat i 
la incapacitat de l’Estat Espa-
nyol d’admetre les nostres 
legítimes necessitats com a 
Nació. 
I ara, en el moment d’escriure, maig de 2017, estem en un punt 
en què els catalans tenim a tocar aquesta anhelada independèn-
cia : tenim majoria absoluta al Parlament, un Govern que ha fixat 
un full de ruta clar i un Referèndum per decidir durant la segona 
quinzena de setembre d’enguany. Ara és el moment de posar les 
castanyes al foc, de trencar els ous per fer la truita, d’empentar 
definitivament el camí cap a una República Catalana més justa, 
rica, ben organitzada i lliure. Per això, L’Assemblea Territorial de 
l’ANC a Sant Feliu de Pallerols demanem a tothom recolzar i 
participar en un Referèndum que ens permeti decidir el nostre 
futur com a Nació.  Demanen, a més,  amb contundència, un SÍ 
a la República Catalana. 
D’aquesta manera, construirem un futur Estat Català que, fra-
ternalment i d’igual a igual, lluiti juntament amb Espanya i el seu 
poble, dins d’Europa, per un món millor, sense submissions.
Ara és l’hora. Estem a punt. Som-hi!!
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 LA UE HOSTOLES INFORMA

Benvolguts santfeliuencs,

Us informem que aquesta propera temporada 2017/18 
serà l’última en que l’actual Junta estarà al capdavant 
del Club.

Després de tots aquests anys de treball, pensem que ha 
arribat l’hora de que hi hagi un relleu. El desgast d’es-
tar al capdavant del futbol, i de qualsevol altre entitat, 
es va notant a mida que van passant les temporades, 
i veus que mica en mica vas perdent la il·lusió i et vas 
estancant.

De ben segur que la nova Junta tindrà moltes mes ga-
nes de treballar, aportarà noves idees i nous projectes 
i aire fresc, que es el que ara convé.

Pleguem, això si, amb la satisfacció d’haver-ho donat tot 
pel be del Club, i amb l’alegria d’haver assolit l’objectiu 
que ens havíem marcat, que no era altre que aconse-
guir que tot el jovent del poble que volgués jugar a fut-
bol ho pogués fer a l’equip de Sant Feliu i no s’hagués 
de desplaçar a un altre lloc per poder practicar el seu 
esport preferit.

Una cosa però tenim molt clara, i es que sabem que no 
es fàcil trobar relleus a les juntes directives de les en-
titats,i es per aquest motiu que us informem d’aques-
ta decisió que hem pres amb tota una temporada per 
davant.

Estem oberts a parlar amb qui sigui, a fer les reunions o 
trobades que facin falta, a aconsellar...tot perquè l’Hos-
toles continuï endavant.

Penseu que ha costat molt arribar a tenir un equip amb 
tants jugadors del poble, i ara ho tenim. Que a mes de 
l’Hostoles cada cap de setmana podem gaudir amb els 
partits de futbol de la mainada del Ter Brugent, la ma-
joria també nens de Sant Feliu, i això no es pot deixar 
perdre.

Us animem a tots, socis o no socis, us agradi mes o 
menys el futbol, a treballar per formar una nova junta 
que doni continuïtat a la U.E. Hostoles. 

La Junta Directiva
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 VISITA AL CONSULTORI LOCAL DELS NENS I NENES DE 1r I 2n 
DE L’ESCOLA ROCALBA

Aquest curs ens han vingut a visitar nens i nenes de 
l’escola Rocalba.
El divendres 31 de març vam tenir la visita dels alum-
nes de segon i el divendres 21 d’abril dels alumnes de 
primer.
Amb tots dos cursos vam fer una ruta per cada una 
de les consultes del centre i vam explicar els tipus de 
visita que hi fem. Van veure l’aparell de fer electrocardi-
ogrames, la bossa per atendre les urgències quan hem 
de sortir fora del centre, amb el fonendoscopi  es van 
auscultar el cor, amb la làmpada lupa es van mirar les 
mans i la boca, es van pesar i mesurar per acabar un 
treball començat a l’escola, fins i tot es van atrevir a 
deixar-se posar la tira elàstica de compressió que po-
sem al braç per fer extraccions de sang. Tots ens ho 
vam passar bé.
Les visites les vam acabar aportant el nostre granet 
de sorra a la celebració de dos dies assenyalats, el dia 
mundial de l’Activitat Física i El dia mundial de la Higi-
ene de Mans.

Dia mundial de l’activitat  física (6 d’abril): 
l’objectiu d’aquest dia és sensibilitzar la població sobre 
l’epidèmia del sedentarisme i promoure l’activitat física 
com un element essencial per a la salut i el benestar 
de les persones sota el lema “Gent activa, Gent feliç” 

.Amb els nens de primer vam parlar de la importància 
de ser persones actives, a qualsevol edat, per la pre-
venció de malalties i vam donar uns quants consells 
per ser més actius: sempre que es pugui, anar a l’escola 
a peu, pujar per les escales enlloc d’agafar l’ascensor, 
practicar algun esport i practicar jocs actius com el 
que vam improvisar davant del consultori.

Dia mundial de la higiene de mans(5 de 
maig): en l’entorn sanitari és un dia especialment re-
cordat ja que històricament, amb un gest tant senzill 
com el rentat de mans, es va comprovar com disminuïa 
la mortalitat dels pacients ingressats. Com que és un 
hàbit saludable que els acompanyarà tota la vida, amb 
els nens de segon vam recordar la importància de ren-
tar-nos bé les mans amb aigua i sabó, per prevenir 
infeccions sobretot respiratòries i digestives, abans de 
menjar, de parar taula i de preparar els àpats, després 
d’anar al lavabo, després de mocar-nos...Vam fer una 
pràctica de rentat de mans molt divertida per com-
provar si ens les havíem rentat bé  sense deixar-nos 
cap racó.

Guardeu-vos de la calor!!
Bon estiu!!!

Consultori local St. Feliu de Pallerols
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 FELICITACIONS

Des d’aquestes pàgines de l’Hostolenc, els felicitem i donem l’enhorabona:

A NIL PORT BOSCH per la seva implicació 
com a jove ramader en l’organització de la fira de 
bestiar en la passada Fira de Santa Llúcia. La seva 
empenta va quedar reflectida en el nombre de 
bestiar exposat, en la seva organització i el poste-
rior èxit aconseguit. Per la seva voluntat, decisió i 
treball, moltes felicitats! 
I també per decomptat, felicitem a JORDI MA-
SEGUR COLOMER, PERE ROCA PUJOL  
i JOAN MONTEIS COLOM pel seu suport i 
contribució, any rere any, en la Fira.

A LA GENT organitzadora dels Pasto-
rets durant les festes de Nadal. Perquè gràcies 
al seu interès, esforç i dedicació,  podem gaudir 
cada any a la població d’aquesta representació 
feta pels nostres  nens i nenes , representació 
amb tanta tradició nadalenca que ens fa gaudir 
encara més del sentit familiar implícit en les cele-
bracions d’aquestes diades. 
Per la voluntat de crear desinteressadament 
quelcom per a la comunitat, felicitats!

A LA JÚLIA MONTEIS LACASA per ha-
ver format part de la IV Mostra de treballs de re-
cerca curs 2016-2017 que el Centre de Recursos 
de la Selva promou i,  per tant va estar seleccio-
nada pel jurat junt amb dos altres companys de 
l’IES Castell d’Estela.  Amb el tema Cartells de 
Festa Major fa una anàlisi del disseny gràfic de 
tots els cartells de la Festa Major de Sant Feliu 
de Pallerols des de quan van adquirir la forma 
original de rombe. 
Pel treball acurat i ben fet, felicitats!!

A JOSEP FONT SANS, també,  per extensió 
als seus fills, Pol i Isaac i  a tots els membres que 
formen l’empresa per  celebrar el centenari  
d’embotits FONT SANS!!. 
Per la constància, tenacitat i  emprenedoria, Fe-
licitats!
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 EL BERENAR DE PASQUA

El passat dia 12 d’abril vam celebrar tots plegats el be-
renar de Pasqua. les famílies van portar postres típics 
de Setmana Santa: bunyols,  ous de xocolata, pastissos, 
coques... com que el sol lluïa amb força  vam decidir 
celebrar la berenada al jardí.

Vam passar una bona vetllada compartint jocs, conver-
ses...
No cal res més. Només reunir-nos tots plegats, un bon 
àpat i temps. Temps per parlar, per observar, per estar...

Escola Bressol Petits Pescallunes
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 LA SETMANA CULTURAL A L’ESCOLA ROCALBA!

Aquest curs la nostra escola va organitzar la Setmana 
Cultural entorn la temàtica de la música, un art que 
ajuda a potenciar el desenvolupament intel·lectual i 
emocional dels nostres infants.
La música desperta la creativitat i la sensibilitat artís-
tica dels nens i nenes, les habilitats rítmiques, l’escolta, 
l’atenció, la concentració,...i un ampli ventall de possi-
bilitats d’aprenentatge enriquidores.
Vam iniciar aquesta setmana diferent amb una repre-
sentació de balls per part de tots els mestres de l’esco-
la, la qual escenificava diferents cançons que han marcat 
els processos de canvi que ha experimentat la música 
amb el pas del temps. Al llarg de la setmana, vam poder 
gaudir de la visita de dos músics que ens van endinsar 
dins l’ensenyança de la música a través d’uns tallers 
de percussió i d’instruments Baschet, els quals van ser 
molt motivadors i interessants a nivell del treball de 
sons, melodia, ritmes, originalitat...També vam aprofitar 
aquells dies per aplegar-nos tots junts al pati i ballar 
sardanes, com a finalització del curs realitzat a l’escola 
amb l’alumnat de cicle mitjà. Per acabar, vam organitzar 
tallers a tots els cursos per l’elaboració d’instruments 
musicals amb material reciclat i vam culminar aquesta 

setmana diferent i ben musical, realitzant una rua pel 
nostre poble exhibint tots els instruments elaborats. Va 
ser molt motivador i engrescador per tot l’alumnat re-
alitzar la cloenda de finalització d’aquesta jornada tots 
junts, gaudint de la música de forma divertida i vivenci-
al i reafirmant tots els aprenentatges i experiències al 
llarg de la setmana.

Escola Rocalba
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 FLORS,  JARDINS, HORTS: BELLESA

Vaig créixer amb una frustració: tenir un jardí. Sí que la 
casa on vivia estava envoltada d’un de molt gran, però 
com que la propietat no pertanyia als meus pares, al 
jardí hi passàvem, i prou. Teníem prohibit de tocar plan-
tes i flors. Al ser un jardí immens, poc cuidat, en algun 
moment de l’any agafava un caire silvestre, quasi selvà-
tic, que el feia encara més atractiu i misteriós.

El que més m’agradava eren dos lilars, dels que, de fet, 
ningú semblava tenir cura, però que a l’abril ens oferi-
en un perfum intens. Era com un regal no merescut. 
Del cirerer florit ple de promeses, només gaudiríem de 
l’espectacle de la seva florida. El fruit no el tastaríem. El 
que sí pertanyia al nostre pis era un galliner. Per acce-
dir-hi, havíem de travessar un petit bosc d’acàcies que 
creixien sense control. Com que tenien espines, calia 
anar amb compte al aspirar el perfum embriagador. En 
una època en la que havíem deixat de tenir aviram, vaig 
tenir una idea. El sòl era de terra, per tant hi plantaria 
uns quants gladiols. Cada dia m’hi acostava per com-
provar si neixien. Però res. Passat un mes llarg, quan ja 
havia perdut tota esperança, vaig observar que on havia 
plantat aquelles cabesses bonyegudes, hi neixia una tija 
verda i ufanosa. Després vindrien les flors exuberants. 
Aquell va ser el meu primer contacte amb la terra; de 
fet la llavor del meu interés i fascinació per la jardineria. 
Mentre al galliner veí el gall cantava i unes gallines feien 
ous, ... el meu, floria.

Plantar i veure com neix i creix el que has cultivat o 
sembrat, et fa menys arrogant i més humà. Quan t’age-
nolles, t’enfangues, remenes terra i fems, t’adones que 
la constància, la paciència i la humilitat, es troben més 
arran de terra que en els llibres de filosofia. Cuidar el 
jardí és una teràpia de l’ànima. I això ho va escriure 
Sócrates. Els valors de cuidar un jardí o un hort es con-
tradïuen amb l’orgull i la immediatesa. Però la compen-
sació és molt gran, tant si es tracta d’un hort petit, d’un 
simple parterre, d’un jardí urbà , com d’unes flors que 
esbotzen dins d’un test. Crec que això és el de menys.

Als nostres difunts més enyorats, els hi portem flors. 
Probablement perquè les flors traspassen el temps 
present, és marceixen sí, però seva essència va més 
enllà. També la connexió entre l’amor i les flors és real-
ment molt fonda. I es fa ben palesa en aquests delicio-
sos versos de la poeta uruguaiana Juana de Ibarbourou 
quan escriu:

 “¿Qué es esto? Prodigio! Mis manos florecen.
 Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen.
 Mi amante besóme las manos y en ellas,
 !oh, gracia! brotaron rosas como estrellas”

Jardíns, flors, hort, vegetals, cultius. En definitiva, alegria 
de viure!

Rosa Maria Montañá
    



TR
AÇ 

LIT
ERA

RI

31

 EL BOSC DEL RIUBRUGENT – “ENYORANÇA”

Et recordo pas per pas
mata per mata

tan llunyà i tant present.

Roures vells que en abraçar-vos
sentia la vostra màgia dintre meu

i em donàveu acolliment.

Sento l’enyorança de no trepitjar les teves fulles seques,
sento la tristesa de no recórrer els teus camins,

enyoro la teva flaire quan m’endinsava bosc endins.

Les pedres del damunt de la teva carena
em servien de descans
gaudint en plena natura 

de records presents i llunyans.

El cor cansat, dels anys que pesen
però l’esperit encoratjat el tinc

per afrontar el que calgui
i no mirar endarrere

sinó, amb serenor, tirar endavant.

Són anys de llarga vida,
de temps bons i d’altres no tant

però hem d’agrair-li a la vida
que ens ha ajudat a fer-nos gran.

Oh Riubrugent, quanta melancolia!
enyorant el teu record

al meu costat et voldria
per  descansar-hi el meu cor.

T’albiro a punta de dia des del meu balcó
tancant els ulls veig les falgueres

i a la tardor el teu color,
sento la flaira de la teva molsa

i veig també la seva verdor.
Oh plantes que m’heu ajudat a viure

I heu estat el meu tresor.

La guineu en ses trobades
ens miràvem fit a fit
amb ulls de picardia

que et calaven molt endins. 

Era astuta i bonica
amb un mirar clar i punyent

i em deia molt altiva
“és casa meva Riubrugent”

Sentia les campanes, tocar a oració
i amb la claror del dia concebia
quan era hora d’anar “a joc”.

Baixava contenta i riallera
que el riu em feia de companyó

escoltar la teva harmonia
que mai canvia de ressò.

Sento l’enyorança de no tornar-te a veure
oh Riubrugent estimat

no deixis que en la teva  bellesa
 hi posi la mà el malvat.

Que guardis el teu somriure
de les gorges i saltants

ja que al mirar-te t’adones
que ni hi ha bellesa més gran.

Són records plens de tendresa
que el meu poble m’ha donat
Voldria que no es perdessin
aquests records tan preuats.

Gaudim de les coses senzilles
que la natura ha creat
i que tothom sigui lliure
per poder-les disfrutar. 

Anna M. Colomer Comas
Sant Jordi 2016
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SOLUCIONS A L’ENCREUAT DE LA CONTRAPORTADASOLUCIÓ A CERCA LES 10 DIFERÈNCIES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 G R A N O L L E R S O C
2 R I N O C E R O N T S A
3 O U E R E S L A I R
4 E R I M G I N A M A
5 N E V A D A C I N E M
6 L L I D I A Y N O B
7 A T E S I L B T I O
8 N A D A B A B A D A L
9 D I A N A I L M U C E
10 I P T U A B A B L A S
11 A E M X L U I T A D
12 I G U A L S N E R E T
13 C O R S E L A B A T A

 ESTIVAL

Les ombres sedueixen per sa frescor
agraïda, calmada i complaent,

dansant les fulles, amb la suau remor
de la tènue brisa, sempre amatent

al batec dels cors d’amor assedegats, 
que es deleixen per trobar el consol, 
mentre recorren els prats assolellats, 

i la vida enlaire un brindis al sol. 

Es respira la merescuda festa, 
del ritme fàcil al primer compàs, 

tot presagiant l’amorosa requesta, 
que a l’escalf de la lluna reviuràs.

Els sentiments vessen de satisfacció.
Cerquem l’amor a la nostra mida.

Ens endinsem en un somni de passió.
És com gaudir d’una nova vida.

L’aclaparadora vida dels estius, 
Amb l’abrusador escalf del migdia, 

les pobres fonts, el minvant cabal dels rius, 
semblava que mai no arribaria.

Prou ràpid s’ha escolat la primavera.
Què potser el record d’ un amor d’estiu,

esclatant de puresa i sense espera, 
no et fa sentir més autèntic i viu?

Sergi Aldabó Rosell
Soci de l’Esbart de la Vall d’Hostoles. 
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 LES ACTES “HISTÒRIQUES” DE L’AJUNTAMENT

LIBRO DE ACTAS. AÑO DE 1925. FO-
LIOS 21, 22 Y 23

En la Villa de S.Feliu de Pallarols siendo las veinte horas 
del dia diez i siete de Junio de mil novecientos veinte 
i seis, previa segunda convocatoria en forma efectuada 
se han reunido en el salon de sesiones de la casa Con-
sistorial los Señores del Ayuntamiento Pleno cuyos 
nombres al margen se relacionan, bajo la presidencia 
del Señor Alcalde D. Eudaldo Arbat y Pladevall, al ob-
jeto de celebrar esta sesión extraordinaria. Declarada 
por el Señor Presidente abierta la sesión de su orden 
yo el Secretario infrascrito di lectura de una comunica-
ción de las Redas. Hermanas Carmelitas de la Caridad 
de esta Villa invitando a la Corporación Municipal y Au-
toridades a las funciones religiosas que se celebrarán 
en honor del Sagrado Corazón de Jesus el dia veinte 
del actual.
El Ayuntamiento acordó aceptar la invitación y asistir 
en la forma acostumbrada a las indicadas funciones re-
ligiosas. Acto seguido el Señor Alcalde manifiesta, que, 
ya consta a todos los individuos del Consistorio, al ter-
minarse la construcción del surtidor y fuente pública 
de la plaza de Enrique Prat de la Riba, habia ofrecido 
las aguas sobrantes de dicho surtidor y fuente al vecino 
de esta D.José Plana Barnadas, quien las aceptó, y pro-
puso que, las aguas sobrantes del  repetido surtidor y 
fuente, fueran conducidas, aprovechando la tuberia que 
conduce el agua sobrante 
de la casa numero 34 de la 
plaza mencionada, a los lava-
deros de los huertos de su 
casa y casa Sala, y pasa por 
dentro la casa que ocupaba, 
propiedad de su señora es-
posa. Se realizaron las obras 
necesarias, para dicho obje-
to hace unos nueve meses, 
no habiendo el Señor Plana 
durante los primeros meses 
hecho manifestación alguna 
de desagrado sobre el apro-
vechamiento de dichas aa-
guas. Hace unos tres meses 
Doña Laura Figuera, esposa 
del Señor Plana (q.e.d.) hizo 
manifestaciones al que habla, 
poco satisfactorias, respecto 
a la utilización de dicha agua 
sobrante, cuyas manifestaci-
ones han sido mas insisten-
tes desde el fallecimiento 
de Don José Plana, habiendo 
comparecido hace pocos 

dias en el domicilio del dicente, el hijo mayor de Dª 
Laura Figuera, su yerno D. Luis Colomer y D.Narciso 
Paulís, diciéndole los dos primeros en nombre de su 
madre y suegra, respectivamente, que no queria por 
mas tiempo el agua de referencia; y por tanto que el 
Ayuntamiento la condujera por otro sitio. El dicente 
ofreció reverterla en el lavadero de la casa denomina-
da “Can Sala”, no siendo aceptada la proposición por la 
repetida Dª Laura Figuera, por lo que ponia en cono-
cimiento de la Corporación del asunto a fin de que se 
sirviera acordar lo procedente.
El Ayuntamiento se dio por enterado, manifestando los 
Sres. Concejales D. Bartolomé y D. Luis Serrat, tener 
conocimiento del asunto oir haberles enterado de ello, 
Dª Laura Figuera; y después de deliberar extensamente 
sobre el particular, se acordó por cuatro votos derivar 
el agua sobrante del surtidor y fuente de la plaza de 
Enrique Prat de la Riba, por sitio diferente del actual, 
formulando su voto en contra el Sr. Alcalde.
Acto seguido se acordó aprobar la cuenta de los gastos 
ocasionados por la reforma de los gigantes durante el 
pasado mes de Mayo que ascienden a 828 pesetas, pro-
poniendo el Señor Presidente y ser aceptado y acorda-
do por el Consistorio, dar un expresivo voto de gracias 
a la Comisión a dicho fin nombrada y de una manera 
especial al Sr. D.José Vilallonga Corominas y familia por 
la rapidez, buen gusto y economia desplegados en la 
restauración de los indicados gigantes.
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Asimismo acordó la corporación que teniendo la cos-
tumbre de distribuir los premios entre los alumnos de 
las escuelas nacionales con motivo de los exámenes 
de fin de curso; que por el Sr. Alcalde se adquieran los 
necesarios a tal efecto, previa nota que se recalce a los 
Señores Profesores, escogiendo con preferencia para 
ellos obras u objetos que puedan ser de utilidad a los 
escolares, dentro de la mayor economia posible.
Finalmente los Sres. Alcalde y primer Teniente solicitan 
unos dias de permiso para ausentarse de este distrito 
para agenciar asuntos particulares.
Por unanimidad se acuerda acceder a lo solicitado por 
dichos señores los cuales empezarán a disfrutar de la 
licencia solicitada el dia 18 del actual, hasta el 22 inclu-
sive.
Y no habiendo mas asuntos a tratar el Señor Presi-
dente levantó la sesión a la veinte y dos, de que yo el 
Secretario Certifico.
Eudaldo Arbat y Pladevall, Ramon Torrent, José Casa-
demont, Luis Serrat, Bartolomé Serrat, Gabriel Pous.
Secretario: Benito Bosch.

Ayuntamiento:
D.Eudaldo Arbat Pladevall (Centro,4), D.Ramon Torrent 
Bastons (P.E.Prat Riba,34), D.José Casademont Puigfer-
rer (Puig,26), D.Buenaventura Rovira Bosch (Puig,16), 
D.Bartolomé Serrat Saderra (Puig,10), D.Enrique Trias 
Puig (Centro,5), D.Eduardo Torrent Bastons(Suplente)
(Puigdegrufol,22), D.Gabriel Pous Expósito (Mayor,7), 
D.José Prat Carola (S.Ascisclo,7), D.Luis Serrat Bars 
(Plaza Constitución,2)
Secretario: Benito Bosch Saderra.

Recull a cura de F.Xavier Banti i Casas.
       

 IMATGE D’UN TEMPS PASSAT

Arxiu Vilallonga
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 AQUELL TEMPS...

Abans de la industrialització de Sant Feliu de Pallerols, 
gairebé tothom menjava de l’hort, del porc i de l’avi-
ram. El dia de la matança del porc era festa grossa. Es 
convidava parents i amics i durant uns dies gaudíem 
de botifarra de sang i de perol, fetge i menuderies que, 
aquell temps, eren un gran do. Els pernils i molta part 
de la carn magra es venia per fer algun cèntim i poder 
pagar l’arrendament. També es criaven conills per l’ar-
ròs a la cassola dels diumenges i aviram per celebrar 
els dies assenyalats. 
Molta gent s’ajudava amb el que en dèiem torna jornal: 
el que tenia vaques, per exemple, llaurava un camp i 
el que manava el camp, li tornava ajudant-lo a segar. 
Tampoc era cap vergonya que una veïna entrés a una 
casa amb aquell «Au Maria!» que avui ja s’ha perdut, 
per demanar alguna cosa que mai se li negava. No hi ha 
com la necessitat per crear germanor.
Poques famílies de la vila podien viure exclusivament 
del camp i del bestiar, perquè això requeria tenir un 
bon tros de terra i era molt sol·licitada. Alguns ana-
ven a bosc, ja fos de picador, carboner o traginer. El 
picador tallava els arbres amb la destral i amb la serra 
deixava els troncs a punt per cremar. El carboner –el 
meu pare i el meu germà ho eren– el primer que feia 
era la barraca, perquè les piles no es podien deixar mai 
soles i havia de dormir i menjar allà fins que s’acabava 
el que en deien «la campanya». Amb el xapo arreglava 
la plaça carbonera i feia la pila. Quan les piles cremaven, 
les havia de vetllar i saber decantar el foc a la part que 
convenia, fent-hi forats, tot per evitar que el tronc no 
es convertís en cendra. Quan el carbó era a punt, obria 
les piles al vespre i l’escampava per tota la plaça. Si era 
ben fet, dringava com el cristall i era un do de Déu que 
s’escampava per tot el bosc. L’endemà, posava el carbó 
en sarrions i quan arribava el traginer els carregaven, 
un a cada banda dels matxos.  De cada dos sarrions en 
deien «una carga». El carboner cobrava per càrregues 
i també es podia quedar els socs amb els que havia fet 
la barraca, que era llenya per casa. A més a més del 
xapo, les principals eines del carboner eren la destral, 
la pala, el rascle, el podall i el canti de llauna per apagar 
les brases. 
Recordo que al final de la campanya, quan ja havien 
recollit el carbó i el meu pare i el meu germà tornaven 
a casa, entraven amb el color negrós i l’agradable olor 
del carbó, que els metges deien que netejava els pul-
mons. Jo, que era molt petit, sentia respecte i admiració 
per ells i per un treball tan dur, però a la vegada tan lliu-
re al mig del bosc. El meu germà Pep, que festejava amb 
la que seria la seva dona, la Mercè Sidera de can Daina, 
es passava una bona estona rentant-se i fregant-se per 
tornar a tenir el color de pell d’un jove enamorat. 
De carboners, a més del meu pare i el meu germà i que 
jo recordi, hi havia en Joan Grabulosa, de can Gratella 
(C/ Rompeculs, 3); en Pere Boada, de can Sisó (C/ de 

sant Sebastià, 39); en Leonardo Mansilla, que va venir 
de la província  de Guadalajara (C/ de sant Sebastià, 
49); l’Emilio Sanz, que també va venir de Guadalajara 
(C/ del Puig de Grúfol, 22); en Jaume Micaló, de cal 
Carreter (C/ de sant Sebastià, 33); en Josep Serra, del 
molí del Noc; en Josep Ric, de cala Molinera (C/ del 
Torn, 18); en Badosa de can Sabotja (Avinguda Viola, 
23); en Leandro Duran, de cala Biela (C/ del Puig de 
Grúfol, 18); en Josep Cullell, de can Trenta (aquesta 
casa de la travessera del Roser avui ja no hi és); i, a 
temporades, els germans Daniel i Joan Serrat, de can 
Rata (C/ del Puig de Grúfol, 11). 
Altres tenien l’ofici de picapedrer. Guanyaven un jornal 
més aviat arreglat, però la feina era dura. Hi havia una 
pedrera de basalt al mig del riu, just a sota de l’em-
bassament del Molí Gros, al carrer de Sant Sebastià.  
Durant la Guerra Civil se’n va obrir una altra al bosc 
de Mas Rostoll, a sobre del Puig d’en Sala, i encara avui 
es poden veure les lloses treballades. Els picapedrers 
de Sant Feliu també es traslladaven a altres indrets de 
Catalunya i fins i tot de França i més enllà, perquè era 
el temps en què els carrers es llambordaven. L’incon-
venient d’aquest treball era que la pols que desprenia 
la pedra de vegades perjudicava els pulmons i alguns 
van morir d’això. Un d’ells va ser en  Francesc Colo-
mer Cordonet, en Sisquet, que vivia a l’Avinguda Viola 
número 19, una persona senzilla i de molt bons senti-
ments. Els picapedrers d’aquella època que jo recor-
do són en Francesc Casals i el seu fill Florenci, de can 
Casals (ctra. d’Olot, 50); en Mariquildo Viu (plaça de 
l’Església, 15); en Miquel Amargant, de can Menna (C/ 
de sant Sebastià, 9); en Pere Geli, de can Llantà (C/ del 
Torn, 23); en Josep Saus, de can Bep (C/ dels Vall, 6); en 
Joan Lluís, de cala Rafela (Firal, 5); i en Francesc Aubert 
(C/ del Centre, 10). Tots ells van exercir el noble ofici 
de donar forma a la pedra amb els seus punxons, tas-
cons, masseta, martell, parpal i altres eines. 
Les dones tampoc paraven de treballar, i algunes de 
les feines eren molt pesades, per exemple rentar roba. 
Avui ja gairebé ningú se’n recorda d’aquesta tasca tan 
feixuga i dels pellerons, uns talls sagnants a les mans 
provocats per l’aigua i el fred. Ja de petit em feia patir 
veure les mans de la meva mare, la Margarida Torrent 
Anglada; i de gran, les de la meva dona, l’Antonia Bru-
gué Bretxa. Sempre he pensat que un dels grans invents 
de la humanitat ha estat la màquina de rentar roba. 
A Sant Feliu hi havien tres safareigs: el de sant Sebastià, 
el de can Maurici i el de les Cases Noves. Les dones 
hi rentaven dretes i, sobre una llosa, fregaven i picaven 
la roba amb una pala de fusta. El de sant Sebastià avui 
encara existeix, però els altres dos han desaparegut. El 
de can Maurici era a on avui hi ha la Pensió el Rec, i el 
de les Cases Noves, construït pels republicans durant 
la Guerra Civil, era després del pont del torrent de 
Rocalba, a mà esquerra. Aquest safareig era cobert. 
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 LAS DANZAS DE LOS “CAVALLETS”, DE SAN FELIU DE PALLA-
ROLS (GERONA)

Las danzas de los “Cavallets”
Por Joaquin Sans Quintana año 1946

Estas danzas se representan desde tiempo inmemorial, 
una sola vez al año, el día de Pascua de Pentecostés, fiesta 
mayor de la localidad, ante las autoridades y masa de pú-
blico, en la Plaza Mayor del pueblo.

 Pueden considerarse exclusivas de San Feliu, pues 
se ignora que hayan sido ejecutadas nunca en ninguna otra 
localidad.

 Antiguamente eran bailadas por los hereus de las 
casas principales del término, ya fuesen de las masías radi-
cadas en sus aledaños, ya del núcleo urbano de la villa.

 El derecho de bailar los Cavallets constituía una 
prueba de auténtica jerarquía, a la que aspiraban los más 
gallardos mozos de la municipalidad cuando se producía 
alguna vacante, lo que ocurría raramente, por el hecho de 
transmitirse de padres a hijos este título honorífico. Sus usu-
arios venían obligados al tributo de una generosa dádiva 
anual a favor de los desvalidos del pueblo, la que satisfacian 
en el propio día de Pascua de Pentecostés. Asimismo debían 
aportar los ropajes adecuados para enjaezar a su respec-
tivo cavallet, rivalizando entre ellos para presentar la más 
rica y vistosa indumentaria al efecto. 

 La cobla local (orquesta para bailes típicos) eje-
cutaba de memoria estas danzas, transmitiéndoselas de 
una a otra generación de músicos, como si se tratara de 
una herencia de valor inestimable. En la actualidad las me-
lodías de estas danzas se hallan anotadas musicalmente y 
guardadas en la Casa Consistorial de la villa. Sigue todavía 
la misma cobla cuidando de la parte musical y continúan 
los actuales mozos del pueblo danzando estos bailes an-
cestrales, que hacen vibrar de entusiasmo el espíritu de los 
sanfeliuenses.

 Empieza la representación de estas danzas con el 
Ball Pla, cuya coreografía describe una especie de selección 
previa de fuerzas, su revistamiento y variadas pruebas de 
destreza, como aprestándose para la batalla que se aproxi-
ma. Es una danza ceremoniosa y viril a la vez, con variedad 
de ritmos y temas melódicos, auténticamente de la tierra.

 Sigue la presentación de la Matadegolla, danza 
de carácter bélico, que según la tradición, conmemora la 
batalla librada en el lugar conocido por “Creu de la Fàbre-
ga”, en las inmediaciones de la villa, por las huestes de la 
comarca adscritas a las fuerzas de Carlomagno en defensa 
de la Iglesia Católica, obtuviendo una plena victoria, que cul-
minó más tarde en la toma de Gerona. Esta danza, firme, 
briosa y arrebatadora, constituye la pieza fundamental de 
esta representación coreográfica.

 A continuación tiene efecto la danza sacra Con-
trapàs, como una elevación del espíritu hacia el Todopo-
deroso, en acción de gracias por la victoria alcanzada. Esta 
danza, de composición muy laboriosa, se ejecutó también 
en el pueblo aplicándole letra que describe la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo.

 Finalmente y como símbolo de regocijo por el 
triunfo obtenido, se baila una Sardana Curta, primitiva 
modalidad de esta danza que ha sido siempre las más 
grande expresión de la alegría de este pueblo y comarcas 
circundantes. Los Cavallets la interpretan con tal briosidad, 
que aún alterando las reglas de esta danza, bailan también 
durante el “contrapunt”, en prueba de su intenso júbilo y 
como queriendo significar que no pueden existir pausas en 
la defensa de nuestro patrimonio espiritual.

Joaquin Sans Quintana 
“Recopilador del “Cancionero Popular”

de San Feliu de Pallarols.
                                                                           

A part dels safareigs, també hi havia les rentadores, 
que eren unes pedres llises a la vora del riu, però en 
aquests indrets les dones havien d’estar agenollades 
dins una caixa de fusta oberta que cada una es por-
tava. D’aquestes rentadores n’hi havia, que jo recordi, 
dues: a sota de can Sadurní i de can Coromines. De la 
rentadora de sota de can Sadurní, en el moment d’es-
criure aquestes ratlles, encara en queda alguna pedra, 
a la trista espera que la riuada se les emporti, mica en 
mica, riu avall.

Totes aquestes feines no tenien horari: es començava a 
punta de dia i duraven fins que es feia fosc. Si no treba-
llaves, no cobraves. Els dies de pluja, no hi havia jornal. 
Ja ho deia el refrany: «carrers molls, calaixos eixuts». 
Si algú em preguntés com és que aquelles persones 
eren tan senzilles, sofertes i bona gent, penso que la 
resposta hauria de ser: per l’esforç, el sofriment i les 
privacions. Lamentablement, la bondat mai ha anat re-
lacionada amb l’abundor.

Salvi Canimas Torrent
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COMENTARI

Joaquim Sans Quintana (1882 Sant Feliu de Pallerols 
-1948 Barcelona).

Fou mestre d’escola a Sant Feliu de Pallerols duran uns 
anys. Segons les seves nebodes, les germanes Carme, 
Marga, Francesca (?) i Nuri Sans-Dorca (filles de Tomàs 
Sans Quintana, 1894 -1961, nascut també de Sant Fe-
liu, de “Ca la Francisqueta”, d’ofici mestre sastre, casat 
amb Teresa Dorca i Bosch, de “Ca la Rupita”); esmen-
ten que formà d’una manera diferent als seus alumnes 
de com es feia a l’època.

Joaquim Sans es casà amb la Sra. Amparo Solà, filla de 
Barcelona, la qual venia a passar els estius amb la seva 
tia Reparada [Reparada Bastons Arbat], a “Can Pona”. 
El Sr. Sans, mentre feia de mestre d’escola a Sant Feliu, 
organitza la “Festa de l’Arbre” i amb un noi de cada 
casa planaren els arbres del Firal. Fet recordat anys 
enrera per Ramon Colomer (a.Quesi), Àngel Dorca, 
Tomàs Sans i altres.

En Joaquim Sans té el seu primer fill, en Ramon, a Sant 
Feliu de Pallerols, l’any 1914, i poc després s’instal·là a 
Barcelona. Es allà on presentà al concurs organitzat per 
l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, el “Can-
çoner de Sant Feliu de Pallarols” l’any 1922, que ja el 
tenia escrit anys enrera. Sembla que Aureli Capmany 

(pare de l’escriptora Maria Aurèlia), va influir per què 
el presentés a concurs, ja que tenien molt bona relació.

El “Cançoner de Sant Feliu de Pallarols” fou presentat al 
Concurs de 1922 (Recull nº 25). Consta de 497 fulls, mú-
sica, lletra i notes. Al full 2, a més del títol, dóna el lema: De 
la dèu pura;  el nom de l’autor: Joaquim Sans Quintana, i 
el premi que li fou atorgat al Concurs de 1922: 500 ptes.; 
al començament, indica també el nombre de cançons re-
collides: 180. Les precedeix una extensa Nota preliminar 
(fulls 3-8) i en facilita la consulta un Índex final (fulls 490-
497), que les agrupa en Cavalleresques, Religioses, Nadales, 
Amoroses, Cançons-ballets, Històriques i d’aventures, Diverses 
i de costums, Burlesques. (Inventari de l’Arxiu de l’Obra del 
Cançoner Popular de Catalunya. Fasciscle II. A cura de Jo-
sep Massot i Muntaner, frare de Montserrat).

L’escrit del Sr. Sans de l’any 1946 es el que a algunes 
persones, mes o menys interessades en el nostre folk-
lore local per excel·lència,  ens ha servit per definir i 
alhora descriure el que ara ja formalment coneixem 
com  a “Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa”.

1r. paràgraf: 
“Estas danzas se representan desde tiempo inmemo-
rial . . .” :  

El Sr. Sans fa una descripció molt explicita davant 
la manca d’una data concreta i alhora reculada, de 
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l’origen del Ball. Hem de suposar que desconeixia 
si més no,  el document del titular de la notaria de 
Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosch, concretament el 
manual núm.  274, guardat actualment al Arxiu His-
tòric Comarcal d’Olot, registrat el dia 9 de maig de 
1701, uns incidents ocorreguts el dia abans, diumen-
ge 8 de maig, en què s’esqueia la festa del Roser de 
la Vila, quan a la capella del mateix nom, antecessora 
de l’actual (1863), situada a l’actual Firal, en aquella 
època conegut com a Plaça Verda, i arribava una pro-
cessó . . . . air die de diumenge als vuÿt del pnt. y corrent 
mes de maig entre las tres y quatre horas de la tarda 
arribant la processó a la capella del Roser de la pnt. 
Vila de St. Feliu ab moltissima gent que la acompanyaba 
ab molta pompa de Banderas, Gegants, soldadesca y 
minyonas representant difarents sanctas en la forma 
acostumada fer y celebrar la festivitat de Nostra Sra. del 
Roser com se celebraba en dita vila dit dia . . . .
Aquest paràgraf del document esmentat ens dona 
una informació ben destacable: l’existència de 
Gegants a Sant Feliu de Pallerols l’any 
1701. No ens diu res de l’existència dels Cavallets 
ni de la Mulassa. Tampoc sabem si aquests Gegants 
ballaven, tal com fan el Gegant i la Gegantessa d’ara. 
El que si es constata en el mateix text del titular de 
la notaria, es que els Gegants tenien part activa a la 
processó.
No serà fins un segle després, l’any 1801, en que tro-
bem una dada històrica referida en aquest cas als Ca-
vallets de Sant Feliu, concretament al Llibre d’Admi-
nistració de Ntra. Sra. del Roser de la present vila de 
St. Feliu de Payerols 1798, on en una anotació d’aquell 
any hi consta: “He pagat an cavalins, 11 ll. 7 s. 6 d.”

“. . ., una sola vez al año, el dia de Pascua de Pentecos-
tés, fiesta mayor de la localidad, ante las autoridades 
y masa de público, en la Plaza Mayor del pueblo. . . . ”:

En aquest cas es constata amb claredat que les danses 
es ballaven una sola vegada duran l’any, per la diada 
de Pasqua de Pentecostès, festivitat coneguda popu-
larment com Cinquagesma (o Cinquagèssima pels na-
dius), Segona Pasqua o Pasqua Granada. 
Sembla ser doncs, que la Festa Major actual s’havia 
traslladat , en el segle XIX, de l’1 d’agost (festivitat de 
Sant Feliu “l’africà”, titular de la parròquia i del poble), 
al dia de Cinquagesma, en que se celebrava el Roser. Es 
manté, des del punt de vista religiós, l’anomenat Ofici 
del Roser, nom que es dóna a la Missa de Festa Major.
Hi ha però una altra versió que ens diu que la Festa 
Major de Sant Feliu de Pallerols es celebrava per la 
diada del Roser, el 4 [?] d’octubre. El primer dia era de-
dicat al Santíssim i el segon al Roser. S’hi feien ballets a 
la plaça i al firal. Ballaven els gegants i actuaven els cava-
llets tots junts: de primer, el ball pla, després el contra-
pàs; seguidament, la matadegolla; i després una sardana 
curta, en la qual ballaven dins i tot el contrapunt, com 

si fos senyal de victòria. Era tradició que els cavallets, 
una lluita entre moros i cristians, s’esdevingués en un 
camp avui propietat del senyor Joan Vilallonga. Els ca-
vallets s’anaven eliminant fins que només quedaven els 
capitans. Hi havia, a més, la mulassa, que no ballava i 
servia per fer lloc a la plaça tot corrent i empaitant el 
públic des del matí així que sortía, i la mainada l’escri-
dassava dient: Mulassa verda, verda seca, seca de ràbia i 
de mal d’ulls. (Generosa Vilamanyà Costa /1909-1983/. 
Estiu de 1953. Comentari fet a l’escriptor Josep Romeu 
i Figueras /1917-2004/, dins el seu llibre La Garrotxa. 
Creences i costums. El cicle de l’any).
En relació al Roser, festivitat instituïda pel Papa Pius 
V, ampliada pel seu successor Gregori XIII, que feu el 
dia 7 d’octubre el dia del Roser de tot el món o festa 
universal del Roser, en commemoració de la victòria 
en la batalla  naval de Lepant, el 7 d’octubre de 1571, 
al golf del mateix nom, suscitat per les potències inte-
grants de la Lliga Santa (Monarquia Hispànica, Estats 
Pontificis i Venècia), a coalitzar-se i formar una flota –
amb participació de naus catalanes i de marineria dels 
Països Catalans-,  contra Turquía, a causa de l’expansió 
d’aquesta per la Mediterrània oriental. La flota cristiana 
de prop de 280 vaixells i de 30.000 homes, que partí 
de Messina, dirigida pel capità general; Joan de Áustria, 
sota comandament virtual de Lluís de Requesens, ven-
cé a la Turca, superior. La Lluita durà unes cinc hores 
i hi moriren 35.000 homes –un terç de la lliga-, però 
Turquía se’n refeu aviat, gràcies, en part, a la dedicació 
posterior de Castella als Països Baixos. 
L’any 1910, Joaquim Sans, recomana que el Ball estigui 
a càrrec de l’Ajuntament per tal d’assegurar-ne la per-
vivència i conservació.
Fins l’any 1913, abans de l’Ofici es realitzava una ballada 
davant les cases de les autoritats civils i eclesiàstiques 
i davant les cases principals en agraïment de la cessió 
de les robes necessàries per al guarniment dels Cava-
llets. Potser que aquest costum fou l’antecessor de la 
Cercavila actual (?).
En quan al lloc de representació de les “Danses dels 
Cavallets”, segons la terminologia emprada pel Sr. Sans,  
aquest esmenta la Plaça Major. No sabem si es refereix 
a la Plaça de l’Esglesia, en aquella època coneguda per la 
terminologia municipal com a Plaza de la Constitución, 
o al Firal, conegut també a principis del segle passat, 
com a Prado (més endavant, Plaza Enrique Prat de la 
Riba). Hi ha, però, constància fotogràfica de que el Ball 
es representava en els dos llocs esmentats, a principis 
del segle passat, i concretament al Firal al sector sud-
est, davant Ca la Carolina i acabament del carrer Sant 
Antoni, que va de la Plaça al Firal............., contrari al que 
anys després s’ha esdevingut habitual: davant l’Ajunta-
ment i Capella del Roser.

. . . Pueden considerarse exclusivas de San Feliu, pues 
se ignora que hayan sido ejecutadas nunca en ninguna 
otra localidad. . . 
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Hem dedicat un espai de la revista a aquelles persones de la població que tenen una habilitat especial: observar i 
captar espais, paisatges, moments, instants de la naturalesa, llums,... gent sensible que sempre estan a l’aguait del 
que succeeix al seu entorn i en fan fotografies. Les hem volgut plasmar en aquestes pàgines.  

Qui s’hagi sentit identificat i també vol col·laborar en aquest espai,  li demanem que en formi part i ens  
enviï les seves fotografies,  les hi publicarem! 
Envieu-les a alcaldia@santfeliudepallerols.cat

 RACÓ FOTOGRÀFIC

Foto Felip Hontoria
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Foto Felip Hontoria

Foto Sergi Aldabó
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Foto Sergi Aldabó. En record d’un edifici que canviarà

Foto Roser Riubrugent
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Foto Salvador Vilalta

Foto Salvador Vilalta





ELS MOTS ENCREUATS    “CATÓ PESCALLUNES”
Núm. 9 (2ª època)

CERCA LES 10 DIFERÈNCIES

Horitzontals:
1. Ciutat catalana, capital de comarca. // Provençal o llemosí.
2. Animal paquiderm  en plural. // Vocal.
3. Lloc per posar ous en plural. // 50. // Aire francès.
4. En castellà forma del verb “mirar” al revés. // Nom femení. 

// Capa de pintura.
5. Caiguda intensa de neu. // Espectacle abreujat. // 1.000.
6. Senyal del conductor/es novell. // Nom femení. // Efecte d’un 

cop invertit al cap.
7. Sigles inverses d’una banda terrorista. // Riu gallec. // Segona 

lletra. // Tronc nadalenc.
8. Forma del verb nedar en castellà. // Es distreu, es despista. // 

A les portes de Lleida. 
9. Nom femení.- Mil romans despistats. // Universitat Catalana 

d’Estiu.
10. Inicials d’Irene Poma Tendra. // Tonto, bocamoll d’esquerra. // 

D’esquena condiment.
11. Les dues primeres vocals. // 1040. // Cas llatí vist per darrere.
12. Més que semblants. // Nom femení.
13. C. // Metall de qualitat. // Forma del verb “atabalar” conjugat 

des de darrere.

Verticals:
1. Illa molt gran. // 100.
2.  Antònim de plorar. // Capital asiàtica.
3. Capital europea capgirada. // Anys d’una persona. // Anar 

anglès.
4. Ordinari,corrent. // Any escuat. // Paret.
5. Escriptor italià capgirat. // Desordre, festa incontrolada.
6. Població lleidatana. // Nom de dona capgirat. // 

Complementen l’oli en una salsa
7. Lex Romana. // A les portes de Girona. // Article francès. // 

Ibèria. // Verb.
8. Una de les energies renovables. // Color. // L.
9. Radio Nacional. // Conjunció negativa. // Nena italiana.
10. Servei Taxi. // Unitat de temps. // 500. // Elisabet familiar 

capgirada.
11. Societat Anònima. // Es posarà per dinar.
12. Disjuntiva. // A prop de mil romans. // Diftong francès. // 

Esportista infantil.
13. Cops de sort. // A les portes de Tarragona.
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