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HORARI DE SERVEIS - HIVERN

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

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

CONSULTORI MUNICIPAL
Medicina General
Dra. Núria Gonzalez:
Dilluns, tarda de 3 a 8. Dimarts, matí de 9 a 1. Dimecres, tarda de 3 a 8. 
Dijous, matí de 9 a 1. Divendres, tarda de 3 a 8.
Dra. Marta Marcè: dilluns i divendres, tardes de 3 a 8
Analítiques
Sra. Anna Ruscada:
Dilluns i divendres, matí de 2/4 de 9 a 9
Infermeria
Sra. Anna Ruscada
Dilluns, tarda de 3 a 8. Dimarts, matí de 9 a 1 migdia. Dimecres, tarda 
de 3 a 8.
Sra. Glòria Guardiola:
Dijous, matí de 9 a 1 Divendres, tarda de 3 a 8.
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 ¼ de 2. Tarda, de 2/4 de 5 a 
2/4 de 9.
Dissabte, de 2/4 de 10 del matí a ¼ de 2 de la tarda.

BIBLIOTECA
De dilluns a dijous, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre.
Dissabtes de 10 a 1 migdia

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

ESCOLA BRESSOL
De dilluns a divendres de 8 a 2/4 de 6 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 2/4 de 5 a les 6 tarda
Dissabtes de 10 a 1 del matí

JUTJAT DE PAU
Els dimecres a partir de les 10 matí

ESPAI DE TROBADA DEL CASAL DE LA GENT GRAN
De dilluns a divendres, de ¼ de 2 de les 7 vespre
Diumenges, de 4 de la tarda a 8 del vespre.

CORREUS
De dilluns a divendres, de 1 a 2 migdia

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

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament i Jutjat de Pau..................................................................... 972 44 40 11
Consultori Municipal.............................................................................. 972 44 42 98
Durant les nits i festius, urgències mèdiques ............................................. 112/061
Centre de 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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 ESTAR-SE A SANT FELIU JA ÉS DE PER 
SÍ UNA FESTA

En plena festa de cloenda de la VII Setmana de la Gent Gran, un 
nouvingut va preguntar: És que en aquest poble sempre esteu 
de festa? I, somrient se li va respondre: Estar-se a Sant Feliu ja 
és de per sí una festa –res tant cert!-. Això sí, sempre disposem 
d’uns quants dies per reposar, sinó, no es podria resistir.

Però de nou, el calendari ens empeny, i, un any més, ens va 
tocar donar-li la benvinguda a l’hivern, amb la celebració de 
la Fira de Santa Llúcia. Ai festa!

Com no podria ser d’una altre manera, s’ha constatat que 
aquest admirable esdeveniment ha esdevingut remarcable 
referent per a un important col·lectiu de ramaders i firaires. 
Al llarg d’una atapeïda jornada, convilatans i visitants 
vinguts d’arreu, s’han passejat per les atractives parades, 
exposicions i exhibicions diverses i, per suposat, participant 
en el tradicional i prestigiós Tast Gastronòmic, en la seva 
XXI edició. Aquest any també, els restauradors s’han lluït 
amb les seves exquisideses, propiciant un ambient festiu, en 
que la germanor ha estat la tònica predominant. 

Incloent-hi un breu apunt històric, des de mitjans del segle 
XII, la Fira de Santa Llúcia, en el decurs de vàries jornades, 
s’esdevenia un concorregut punt de trobada, en el que 
ramaders exposaven el seu bestiar, tot afavorint així una 
oportunitat de negoci. 

Per tot això, és digna de consideració la capacitat 
organitzativa i el poder de convocatòria, com un dels 
primordials valors del nostre poble. Només cal que 
repassem el reguitzell d’actes, que han contribuït a enaltir-
nos com a santfeliuencs. Des d’aquest Hostolenc, volem 
remerciar a totes les persones que amb el seu esforç i 
dedicació, han fet possible aquesta preuada fira. I que el 
proper any puguem entonar aquesta popular cantinella: 

Perquè avui és Santa Llúcia,
Dia de l’any gloriós.

Comprarem grapats de molsa,
I una ramada d’arboç.

Tanmateix, el Consell de Redacció de l’Hostolenc, en 
aquest temps tan complicats que estem vivint, us desitgem 
una immensa pau per a tothom. 

MOLT BONES FESTES I UN MILLOR ANY NOU!!

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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 MOBILITZACIONS CIUTADANES

Aquest any, el poble català ha estat partícip d’un munt 
de mobilitzacions ciutadanes, cíviques i pacífiques per 
tal d’expressar sentiments i reivindicacions. 
Sant Feliu de Pallerols també ha estat sensible als fets 
que han provocat que la gent sortíssim al carrer per 
expressar solidaritat i suport o rebuig i reclamació. 

• 18 d’agost. Condemna a l’atemptat terro-
rista perpetrat del dia 17 d’agost 2017 a 
la Rambla de Barcelona i Cambrils 

 Concentració davant l’ajuntament en solidaritat amb 
els familiars de les víctimes, en suport a les persones 
ferides i en recolzament als organismes policials, de 
seguretat, control i òrgans governamentals. 

• 22 de setembre. La Garrotxa pel SÍ. En suport 
al referèndum convocat pel Parlament de Catalunya 
i en favor del SI a la República catalana. 

 

• 24 de setembre. Concentració per exercir el 
nostre dret de votació. 

 

 

 
• 1 d’octubre. Referèndum.

 

 

Mobilització tractors. 29 de setembre

Concentració. 30 de setembre

A la nit, custodiant el centre electoral. 1 d’octubre
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• 2 d’octubre. Concentració davant l’ajunta-
ment en rebuig de les actuacions policials 
del dia 1 d’octubre.

 

• 3 d’octubre. Vaga o aturada general.

 

• 3 de novembre. Concentració per demanar 
llibertat als presos polítics.

 

• 8 de novembre. Vaga General. 

 

• 16 de novembre. Llibertat a Jordi Cuixart i a 
Jordi Sánchez després d’un més empre-
sonament. 

 

• 23 de novembre. Concentració per la lliber-
tat dels presos polítics. Interpretació del “Cant 
dels ocells” per músics del poble: “Músics per la lliber-
tat”. 

 

• 30 de novembre. Concentració per la lliber-
tat dels presos polítics. Nova interpretació del 
“Cant dels ocells” pels “Músics per la llibertat” i dis-
tribució llaços de color groc. 
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 RESULTATS REFERÈNDUM 1 D’OCTUBRE

 VISITA DE L’ALCALDE, JOAN CASAS, AL CONSELLER DE TERRI-
TORI I SOSTENIBILITAT, JOSEP RULL

Un cop celebrat el referèndum del dia 1 d’octubre us 
informem dels resultats de la votació a la nostra po-
blació:

VOTS TOTAL 790
Vots SI 767 97 %
Vots NO 13 1,64%
Vots NULS 4 0,50%
Vots en Blanc 6 0,76%

L’ajuntament agraeix a totes les persones del po-
ble  que de manera cívica, festiva,  ordenada i exemplar, 
es varen implicar i col·laboraren per tal que aquest dia 
de votació es portés a terme i,  tots els santfeliuencs 
i sanfeliuenques poguessin exercir el seu dret de vot 
davant l’adversitat que hi va haver a tot Catalunya per 
part de les forces de l’estat Espanyol. Gràcies per tant 
recolzament i lluita pacífica.

El passat dia 19 de setembre, l’alcalde de la població, es 
va reunir amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, el Director 
de l’INCASOL, Damià Calvet i altres representants 
d’aquest organisme per tal de trobar una solució de-
finitiva al tema de la zona industrial de Sant Feliu de 
Pallerols.
El compromís que va adquirir el Sr. Rull, per part de la 
Generalitat de Catalunya, va estat clar i positiu, consta-
tant una resolució d’acord per tal que aquesta zona in-
dustrial esdevingui, després de molts anys de debat i de 
treball, una realitat tangible per a la població i comarca.
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 FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA

El passat dia 8 d’octubre, el Ball dels Cavallets, gegants 
i Mulassa varen participar en la Fira Mediterrània de 
Manresa que celebrava el seu vintè aniversari. 
La Fira Mediterrània de Manresa és un mercat d’espec-
tacles que, amb la tradició mediterrània com a eix, es 
mou en dos àmbits principals: la cultura popular i les 
músiques del món.
Sant Feliu de Pallerols hi va participar i també en va 
gaudir i es va destacar la bona organització i excel·lent 
acollida. 

 CAMÍ AL SANTUARI LA SALUT DES DEL NUCLI URBÀ

 SANT FELIU DE PALLEROLS TINDREM TRANSPORT ADAPTAT PROPI

 CASTELL D’HOSTOLES

El servei d’enginyeria de la Diputació de Girona, han 
presentat a l’ajuntament l’avantprojecte del camí d’ac-
cés al Santuari de la Salut des de Sant Feliu de Pallerols 
per Coll d’ Úria. 

L’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols formalitzarà un 
conveni amb el Consorci d’Acció Social de la Garrot-
xa i l’empresa gestora del Centre de Serveis per a la 
Gent Gran per tal que la població tingui un transport 
adaptat per donar cobertura al Centre de Dia i també 
diversos serveis a la gent gran amb mobilitat reduïda 
del municipi. 

Aquest servei es preveu posar-lo en marxa a partir del 
mes de gener de 2018. 

Aquest projecte és cofinançat per l’ajuntament de Sant 
Feliu de Pallerols, l’Obra Social La Caixa i el Casal de la 
Gent Gran Sant Marc. 

La 6ena. fase de les obres de consolidació del Castell 
d’Hostoles ja s’estan portant a terme . S’ha trobat part 
del mur que formava la muralla així com les restes 
d’una torre trapezoidal. 

De mica en mica es va posant de manifest el que va 
ser aquest castell tan important per a la història de la 
nostra població. 



INF
OR

MA
CIÓ

 M
UN

ICIP
AL

8

 ESTUDI DEL COST DE L’AIGUA MUNICIPAL

 FIBRA ÒPTICA

El passat 24 d’octubre es va fer la presentació de l’es-
tudi del cost del servei d’aigua potable per tal que tot-
hom conegués en veu del Consorci de Medi Ambient 
i Salut Pública – SIGMA- la valoració del cost real del 
servei d’abastament d’aigua municipal i la definició de 
la tarifa que permeti disposar d’un servei en garanties 
de Qualitat, Quantitat i del Servei i que aquest sigui el 
màxim d’autofinançable. 

SIGMA ha fet un exhaustiu estudi del cost de l’aigua 
tenint en compte totes les despeses: gestió i adminis-
tratives, manteniment i reposició d’actius, amortització 
tècnica de les inversions, etc. que ha donat com a re-

sultat un balanç econòmic molt negatiu: -21.000 €/any. 
El cost de l’aigua de Sant Feliu de Pallerols, segons la 
valoració efectuada, és de 73.288 €/any. Queda molt 
clar que no es recapta el suficient

Adjuntem un quadre comparatiu amb tarifes dels po-
bles veïns.

Per tant, és molt probable que de cara a l’any vinent la 
taxa de l’aigua augmenti ja que la taxa actual es 
troba molt lluny de cobrir les despeses reals del siste-
ma i el servei ha de ser autofinançable. Tot i així seguirà 
essent més baixa que en altres poblacions. 

El passat dia 20 de novembre es va fer una xerrada 
informativa sobre el desplegament de la fibra 
òptica a Sant Feliu de Pallerols. 

La nostra població no es pot quedar enrere en aquest 
assumpte que és de màxima importància pels temes de 
telecomunicacions, TV, internet,... Estaran disponibles 
des de 300 mbps a 1000 mbps. No podem deixar 
de banda aquesta tecnologia, avui dia ne-
cessària i a la llarga imprescindible. 

La Xarxa de Fibra Òptica Mancomunada de la Garrot-
xa, arribarà a Sant Feliu el proper any. És tracta d’una 
iniciativa sorgida del Consell d’Alcaldes de la Garrotxa 
i el desplegament es du a terme des del Consell Co-

marcal de la Garrotxa, el Consorci SIGMA I la Funda-
ció guifi.net. 

Per tal que aquesta iniciativa es desplegui a Sant Feliu, 
s’ha proposat un model de finançament col·laboratiu, 
amb aportacions dels ajuntaments i també dels usuaris. 
L’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols aportarà, tal i 
com es va decidir en el Consell d’Alcaldes, 15.000 €. 
Però cal comptar amb el suport d’empreses i particu-
lars per tal d’accelerar-ne la implantació. 

Tothom que estigui interessat en donar-se 
d’alta d’aquest servei, ha de passar per 
l’ajuntament i omplir el formulari que se li 
facilitarà.  

Comparativa de tarifes amb municipis veïns:

Consum domèstic
18 m3/trim 27 m3/trim 36 m3/trim 50 m3/trim

€/any €/any €/any €/any

Sant Feliu de Pallerols 20 20 33 53

Les Planes d’Hostoles 51 66 80 123

Les Preses 56 81 106 145

Santa Pau 125 125 145 192

Vall d’en Bas 117 117 128 154

Sant Aniol de Finestres 112 126 141 163

Únicament s’ha valorat els costos associats al consum, a la quota de servei i a la conservació de comptadors. Els 
drets de connexió, cànon de l’ACA i altres impostos, no han estat considerats.

IMPORTANT!
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 LÍNIA DE SUBVENCIONS

DIPUTACIÓ DE GIRONA

• Dins el programa de suport als municipis per a la 
promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’es-
port, 6.724,41 €. Actuació: 2ª fase de millora en 
la pista poliesportiva municipal (acondicio-
nar, pintar i marcar línies per a diversos esports).

• Subvenció destinada a despeses de funci-
onament de les llars d’infants municipals: 
21.000,00 €

• En la línia de subvencions per actuacions en camins 
rurals i matèria forestal: 1.239,08 € . S’han destinat 
a revisar i actualitzar el Pla Municipal de 
Prevenció i Extinció d’Incendis Forestals. 

• Dins el Programa “Del Pla a l’Acció”: Línia 1, de ser-
veis de comptabilitat i gestió de subministraments 
energètics municipals, import 1.239,08 €. Actuació: 
continuar amb la implementació del sistema 
de gestió d’eficiència energètica i control 
dels subministraments elèctrics. 

 Línia 3, d’execució d’accions per millorar l’eficiència 
energètica, import 1.991,82 €. Actuació: instal·la-
ció de lluminàries més eficients (bombe-
tes) el Puig d’en Sala. 

• Per despeses d’organització d’esdeveni-
ments de caràcter firal, Fira de Santa Llú-
cia: 1.100 €

DIPSALUT

• Catàleg de Serveis: 6.669,00€. Destinats a l’avalu-
ació i control de qualitat de l’aigua, gestió 
i control de la salubritat de les instal·la-
cions amb risc de transmissió de legio-
nel·losi, gestió de la salubritat en piscines 
d’ús públic i gestió salubritat en les sorre-
res infantils. 

• Pel finançament de despeses d’inversió en el Con-
sultori Municipal: 1.821,00 €. S’han destinat a la 
compra de material sanitari. 

• Programa de suport econòmic a les actu-
acions per a la lluita i control integrat de 
plagues urbanes (rates i insectes varis).

• Programa de suport a la gestió de riscos 
derivats presència del mosquit tigre.

• Convocatòria de subministrament de senyalització 
pels DEA. Concessió de les senyals d’ubica-
ció dels desfibril·ladors en la població. 

   
GENERALITAT DE CATALUNYA

• Compensacions econòmiques a favor dels 
ajuntaments per càrrecs electes: 13.129,32€.

PUOSC 2017

• Concessió de 21.686,95 € que es destinen al man-
teniment de despeses ordinàries proce-
dents de l’afer diari. 

• La sol·licitud, una vegada més, de l’ajut per a la 
construcció d’una xarxa de subministra-
ment d’aigua potable al Veïnat de Sant 
Iscle de Colltort a l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), ha estat denegada. 

UN APUNT ECONÒMIC

• L’ajuntament té concertat un préstec ICO del Pla 
de Proveïdors amb Bankia. Aquest any 2017 
s’ha fet una amortització anticipada de 27.000 ,00 € 
. Queda així, un deute financer a 31 de desembre de 
2017 de 479.521,03 € que suposa un endeutament 
del 34,53% respecte al pressupost corrent d’aquest 
any. El màxim d’endeutament permès és del 75%. 
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 CALENDARI FISCAL EXERCICI 2018

CALENDARI APROVAT PER JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 14/11/2017 I PUBLICAT AL BOP Nº 221 DE 
20/11/2017 PÀG. 63. Els llocs de pagament serà mitjan-
çant ingrés o transferència bancària als comptes ban-
caris titularitat del Consistori a les entitats següents: 
CAIXABANK – BANC POPULAR – BBVA –  Trans-
corregut el termini d’ingrés en via voluntària, els deu-
tes seran exigits amb els recàrrecs del període execu-
tiu determinats a l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària: 

• El recàrrec executiu del 5% a aplicar quan es satisfaci 
la totalitat del deute no ingressat en període volun-
tari abans de la notificació de la providència de cons-
trenyiment. 

• El recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan 
es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en perí-
ode voluntari i el propi recàrrec, abans de la finalit-
zació dels terminis determinats a l’article 62.5 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

• El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% 
quan no sigui d’aplicació ni el recàrrec executiu ni el 
recàrrec de constrenyiment reduït. 

• Els interessos de demora es meriten des de l’inici 
del període executiu, però només s’exigiran quan 
sigui d’aplicació el recàrrec de constrenyiment ordi-
nari.  

IMPOST / TAXA Periode cobrament voluntari
Data càrrec 

banc
Possibilitat 

fracció
Tramitació

Import mínim 
rebut

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 01 / 05 / 2018 30 / 06 / 2018 01 / 06 / 2018 50% - 50% Per instància 90,00€

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 01 / 05 / 2018 30 / 06 / 2018 01 / 06 / 2018

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 15 / 02 / 2018 15 / 04 / 2018 15 / 03 / 2018

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 01 / 09 / 2018 31 / 10 / 2018 01 / 10 / 2018

TAXA ESCOMBRARIES 15 / 07 / 2018 15 / 09 / 2018 15 / 08 / 2018 50% - 50% Per instància 50,00€

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 15 / 10 / 2018 15 / 11 / 2018 31 / 10 / 2018

TAXA DE LA TELEVISIÓ PER CABLE 15 / 10 / 2018 15 / 11 / 2018 31 / 10 / 2018

TAXA AIGUA 1r TRIMESTRE 01 / 04 / 2018 15 / 04 / 2018 15 / 04 / 2018

TAXA AIGUA 2n TRIMESTRE 01 / 07 / 2018 15 / 07 / 2018 15 / 07 / 2018

TAXA AIGUA 3r TRIMESTRE 01 / 10 / 2018 15 / 10 / 2018 15 / 10 / 2018

TAXA AIGUA 4t TRIMESTRE 01 / 01 / 2019 15 / 01 / 2019 15 / 01 / 2019

TAXA CLAVAGUERAM 1r TRIMESTRE 01 / 04 / 2018 15 / 04 / 2018 15 / 04 / 2018

TAXA CLAVAGUERAM 2n TRIMESTRE 01 / 07 / 2018 15 / 07 / 2018 15 / 07 / 2018

TAXA CLAVAGUERAM 3r TRIMESTRE 01 / 10 / 2018 15 / 10 / 2018 15 / 10 / 2018

TAXA CLAVAGUERAM 4t TRIMESTRE 01 / 01 / 2019 15 / 01 / 2019 15 / 01 / 2019
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 PERSONES QUE HAN DEIXAT EL CÀRREC AL SERVEI DE LA POBLACIÓ

JUTJAT DE PAU

Després de 14 anys, la Jutgessa de Pau titular, la Sra. 
MARGARITA CANIMAS BRUGUÉ ha cessat 
en el càrrec. Des de l’ajuntament li donem el nostre 
més sincer agraïment per la feina efectuada amb rigor 
i per la dedicació que va oferir en tot moment al Jutjat 
de Pau i a totes les persones que va atendre. Moltes 
gràcies en nom de la Corporació Municipal i també en 
nom de tota la població.  També va cessar en el càr-
rec el Jutge de Pau substitut, el Sr. DAVID ORTIZ 
i VILA. 
Gràcies Margarita i David per l’interès de-
mostrat i el servei ofert a la comunitat al 
llarg d’aquest temps. 
A partir d’aquest moments la persona que desenvolu-
parà el càrrec de Jutge de Pau és el Sr. PERE ROCA 
PUJOL que trobareu a la vostra disposició trucant 
abans a l’ajuntament per demanar hora. El Jutge de Pau 
substitut és el Sr. JOAN MONTEIS COLOM. A 
tots dos els donem la benvinguda i les gràcies per voler 
col·laborar en tasques d’ajut a la ciutadania. 

Per a la vostra informació, el Jutge de Pau és elegit per 
l’ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. Per ser jut-
ge de pau només cal ser major d’edat, tenir la nacionalitat 
espanyola i no estar immers en cap causa d’incapacitat, 
ni d’incompatibilitat per a l’exercici de les funcions juris-
diccionals. Les dues persones esmentades varen presentar 
sol·licitud a l’ajuntament i varen ser elegides pel Ple de 
l’ajuntament. 

BRIGADA MUNICIPAL

El Sr. GASPAR CODINA 
COLLELL s’ha jubilat. Ha deixar 
la feina com a Cap de la Brigada 
Municipal. En Gaspar ha estat 31 
anys treballant a l’ajuntament. Li 
donem les gràcies per tots aquests 
anys que ha estat al servei del mu-

nicipi i li agraïm la dedicació, la feina feta i l’interès de-
mostrat en l’exercici de la seva tasca. Moltes gràcies. 

El passat mes d’agost el Sr. FRANCESC XAVIER 
BANTI CASAS va informar de la seva decisió de 
deixar el càrrec com a representant de la Comissió de 
Manteniment del Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa. 

El Sr. Banti de forma voluntària va posar-se al capdavant 
de la nostra faràndula l’any 1992 i ha desenvolupat la fun-
ció de coordinar, organitzar, promocionar i treballar amb 
rigor per tal que el nostre Ball dels Cavallets, Gegants 
i Mulassa adquirís prestigi a nivell popular i tradicional. 
Dedicació efectuada amb un afecte especial envers tot el 
que el Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa engloba: les 
figures que l’integren, la música, la dansa, la destresa en 
ensenyar-lo, ...etc. Hores de molta dedicació. 

Durant tots aquest anys ha esdevingut una persona 
que ha donat molt del seu temps de forma voluntà-
ria i desinteressada per dedicar-lo al Ball dels Cavallets, 
Gegants i Mulassa. Ha estat l’impulsor de moltes de les 
millores que al llarg d’aquests anys s’han anat intro-
duint en la dansa. 

Per tant, és merescut que des de l’ajuntament li donem 
les gràcies, l’agraïment i el felicitem per tot el treball 
realitzat que ha servit per perfeccionar, millorar, pro-
mocionar i prestigiar el Ball dels Cavallets, Gegants i 
Mulassa la qual cosa recau en benefici del poble de Sant 
Feliu de Pallerols. Moltes gràcies.

COMISSIÓ DE MANTENIMENT DELS CAVALLETS, GEGANTS I MULASSA

Aquest any 2017, hi ha hagut tres canvis significatius en tres persones que desenvolupaven càrrecs al servei de la població: 
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 ELS JOVES DE SANT FELIU DE PALLEROLS 

Un any més, els joves de Sant Feliu de Pallerols de 14 
a 16 anys han participat a les Brigades Joves, on 
acompanyats d’en Julio han realitzat diferents tasques 
de manteniment i col·laboració amb serveis del muni-
cipi (brigada municipal, llar d’infants, centre de dia, ajun-
tament, casal d’estiu...). Una experiència molt enriqui-
dora per involucrar-se en el municipi i per contribuir 
a la millora d’aquest. Entre les tasques dutes a terme, 
cal destacar manteniment i millora de carrers, d’espai 
públic, jardins... participació a la festa dels anys 60’s, 
manteniment de la piscina, construcció d’una cuineta a 
la llar d’infants, activitats amb el Centre de dia, suport 
en alguna activitat del casal... entre altres. 

A partir d’aquest estiu, els joves que han participat a 
les brigades, tenen ganes d’involucrar-se en més acti-
vitats del municipi i de fer activitats per tot el poble. 
Ara estem començant a fer un recull d’idees per co-
mençar de cares al 2018. Així doncs, qualsevol persona 
del poble, si ens vol fer arribar propostes, ho pot fer 
a través del correu electrònic mvila@garrotxa.cat, així 
com també, si algun jove es vol involucrar, serà molt 
benvingut.

De cares aquest curs 2017-18, s’ha engegat un any més 
el projecte ESFERES que consisteix en un projecte 
de suport educatiu en què joves de 4t d’ESO o Batxille-
rat fan suport escolar els dimecres a la tarda a alumnes 
de 3r a 6è de primària potenciant així hàbits d’estudi, i 
ajudant-los a donar-los-hi eines d’estudi i/o recursos 
que permetin als alumnes de primària tenir un millor 
rendiment acadèmic. 

Un dels altres projectes on els joves de Sant Feliu par-
ticiparan a partir del gener del 2018, és la Taula Jove 
Comarcal, en què 2 joves de 16 a 19 anys de cada 
municipi de la comarca on hi ha la vinculació del Ser-
vei de Joventut es reuniran mensualment per debatre i 
tractar temes sobre les relacions (amb un mateix, amb 
els amics, amb la parella, amb familiars...) i fent així a 
petita escala d’agents de salut jove per així disposar 
d’eines i recursos en possibles situacions que s’esde-
venen entre les relacions humanes. Aquests joves que 
participin en el projecte, tindran la possibilitat de par-
ticipar en un intercanvi juvenil internacional a l’estiu 
del 2018. 

Com a continuïtat dels últims anys, els joves de 14 a 
25 anys, podran participar al programa Estaciona’t 
2018, que consisteix en 3 sortides anuals per tots els 
joves de la comarca. Les sortides programades per 
aquest 2018 són: 

• Esquiada jove a la Masella: 3 de febrer
• Sortida a PortAventura: 21 d’abril 
• Part Aquàtic: 30 de juny

Tots els joves que hi estiguin interessats, podran trobar 
més informació referent a horaris, preus i inscripcions 
accedint a la pàgina web:  www.garrotxajove.cat/esta-
cionat

Finalment, cal destacar des del Servei de Joventut del 
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Pallerols, que aquest estiu 2017 s’ha dut 
a terme un any més el casal d’estiu, i fent una valo-
ració d’aquest, cal dir que ha sigut un èxit, on els nens 
i nenes han pogut descobrir diferents països del món 
a través de jocs, dinàmiques, excursions... Hi ha hagut 
un volum inferior respecte l’any anterior, però les valo-
racions de les famílies destaquen que els nens i nenes 
que hi han participant, n’han quedat molt contents i ha 
sigut un estiu ple d’experiències i aventures amb ganes 
de repetir gràcies a la gran feina dels monitors/es de 
Corriol Serveis Educatius. 

Us desitgem unes bones festes! 
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NAIXEMENTS ANY 2017                                                                     

AYMAN GUAOU
1 de març

PRIM BUSQUETS BERTRAN
5 de maig

TÀNIA REIXACH MOLAS
24 de maig

ARTUR NASCIMENTO DE CASTRO
1 de juny

IAN BOADA PAZ
12 de desembre

DEFUNCIONS ANY 2017

• Maria Capdevila Monteis
• Joan Matabosch Arnau
• Lluís Giménez Colomer
• Fèlix Castañe Puig
• Jordi Casadevall Busquets
• Faustino Solà Roura
• Emilio Martin Janer
• Esteve Suriñach Port
• Maria Castañe Puig
• Engràcia Corcó Llach
• Montserrat Mirabet Monteis
• Roser Colomer Bosch

 ACTES INCÍVICS

 MOVIMENT DEMOGRÀFIC

 VESPES ASIÀTIQUES

Novament cal reprovar actituds incíviques. 

Aquesta vegada ha tocat a les jardineres que embellei-
xen els carrers de la població.  

I també ... 

... sense comentaris. 

A Sant Feliu de Pallerols, s’han trobat dos nous nius de 
vespes asiàtiques en el Grup Rocalba. 
Recordeu que la vespa asiàtica és una espècie depre-
dadora natural de les abelles; és similar a les vespes au-
tòctones de les quals es pot diferenciar pel fet de tenir 
una única franja groga i més ampla a l’abdomen. No és 
especialment agressiva per a les persones però mata 
moltes abelles i és un problema afegit en l’apicultura. 

“Et cantaré un bres amb la veu més dolça, i quan t’ador-
mis et besaré el front. Després, de puntetes, tancaré la 
porta perquè no et desvetllin els sorolls del món”

Joana Raspall

“No tenim por de la mort, el que realment temem  
és que després d’ella ningú noti la nostra absència.”

T.S.Eliot
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 XI FESTA DELS ANYS 60

 XIX APLEC DE LA SARDANA

1 DE JULIOL. Una vegada més Sant Feliu de Palle-
rols es va omplir de gent amb ganes de rememorar les 
cançons d’èxit de fa una colla anys. 

Aquest vegada vàrem comptar amb un dels grups de 
més èxit dels anys setanta i principis dels vuitanta amb 
cançons encara ara molt escoltades i que el grup ABBA 
Revival ens va fer reviure: Chiquitita, Mamma Mia, Water-

loo, Fernando, .....i l’artista que va fer ballar mig món amb 
les seves cançons com El Bimbo, Barbacoa, el Chiringui-
to,... GEORGIE DANN. 

Aquest any el temps va jugar una miqueta a la contra, 
però a última hora varen poder actuar i meravellar al 
nombrós públic assistent. 

30 DE JULIOL. Als arbres d’en Casals i amb bon 
temps i calor, els amants d’aquesta dansa varen gaudir 
de les notes musicals al so de la tenora, el tible, el fla-
biol i el tamborí,...aquests instruments tan nostres que 
ens fan vibrar d’emoció!

Enguany l’ Associació Agrupació Sardanista, va retre re-
coneixement al nostre músic JORDI COMPTA PRAT 
pels anys dedicats a la música, pel anys dedicats a la 
Cobla Orquestra Montgrins i pel suport sempre des-
interessat en moltes activitats musicals de la població. 
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1 D’AGOST. Ens ve de molt lluny aquesta festa que 
per a la nostra gent gran és alegre i alhora emotiva i 
sentimental perquè ens va marcant el pas del temps. 
La major part de la celebració es va portar a terme 
dins l’església a recer de la calor on es va gaudir del 
concert ofert per la Coral del Casal de la Gent Gran 
d’Olot i la cobla la Principal d’Olot. 

Varen rebre el ram de flors les persones més gran allà 
presents: La MARIA GELIS RABAT I EN JOAN GAR-
GANTA COLOMER, parella que repeteix un altre any i 
als que desitgem ho puguin ser molts més. 

Ja a dinar a la Sala de Ca Les Hermanes l’ajuntament 
els va obsequiar amb un regal de record, aquest any 
una llanterna. També es varen elegir l’hereu i la pubilla 
que un any més els assistents varen optar pel elegir la 
parella d’un matrimoni: FELIP HONTORIA I MATILDE 
COLLELL. 

L’any anterior varen ser escollits en Manel Serra i la 
Carme Comas. Enhorabona parelles!!

 LA FESTA PETITA I 79è HOMENATGE A LA GENT GRAN
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 ART ENTRE LLUNES I VOLCANS

26 D’AGOST. Una activitat nova i sorprenent. Entre el 26 d’agost al 17 de 
setembre es va poder gaudir d’una exposició artística en plena natura, als arbres 
d’en Casals i al costat del riu Brugent i, plenament relacionada amb aquesta. Es va 
exposar art contemporani en el que gent del poble, de totes les edats i condici-
ons, hi participaren. Va ser una bona iniciativa de la ma de la Júlia Rubio i la Lola 
Paretus. Es realitzaren un munt de tallers, de fang, de ceràmica, ganxet, altres oficis 
tradicionals, ... i també hi participaren un munt de persones, nens i nenes, gent gran, 
...una bona moguda! 
Tot un muntatge digne de veure, 24 obres creades amb l’objectiu de “produir sen-
sacions i emocions plàstiques, motivar l’observació de la natura, generar consciencia, 
valoració respecte i estimació”, paraules de la Júlia. I en aquestes escenificacions no 
hi podien faltar llunes ni tampoc elements inspirats amb els volcans de la 
població. Molta feina i molta activitat i tot plegat amb un resultat molt positiu.

 CAMP DE TREBALL ALS HORTS D’EN SOLER

DEL 21 D’AGOST AL 8 DE SETEMBRE. Va 
ser un camp de treball internacional amb l’objectiu de 
conèixer l’agricultura més ecològica de Sant Feliu de 
Pallerols. 

Varen treballar amb la implementació d’un sistema in-
tegral d’aigües.

Quinze varen ser les persones que hi treballaren duran 
tres setmanes. Aquests participants, provinents d’arreu 
del món, posaren en comú els mètodes de treball uti-
litzats en els diferents països de procedència: Mèxic, 
Ucraïna, Eslovènia, Rússia, ...

A part del seu treball als Horts, també varen promoure 
tallers, conferències,.. i que un dia determinat veïns vo-
luntaris de la població obrissin les portes de casa seva 
per poder compartir cultures i tradicions. Una bona 
experiència!

Aquesta iniciativa va estar organitzada per l’ajuntament 
juntament amb la cooperativa Resilence Earth. 
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 DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

 APLEC DEL SANTUARI LA SALUT 

11 DE SETEMBRE. Com és natural, Sant Fe-
liu de Pallerols va celebrar la Diada. A primera 
hora del matí es va pujar al Castell d’Hostoles 
per tal de fer el canvi anual de la senyera. Després 
un bon esmorzar a la Font de Cal Músic, aquest 
any a càrrec de l’Esbart de la Vall d’Hostoles. 

Per la tarda, estàvem cridats a manifestar-nos al 
centre de Barcelona, enguany amb el lema “La Diada 
del SÍ”. Sí al referèndum, Sí a la república. 

17 DE SETEMBRE. Novament es va pujar a peu 
la imatge antiga cap al Santuari de la Mare de Déu de 
la Salut. Els cants a la Verge oferts pel Cor Parroquial, 

la Missa solemne, el dinar de germanor i les havaneres 
com a comiat ompliren aquesta diada dedicada a la Ver-
ge de la Salut i al Santuari. 
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 FESTA MAJOR DE SANT ISCLE DE COLLTORT

 FESTA MAJOR I APLEC DE SANT MIQUEL DE PINEDA

 FESTA DE LA CASTANYADA

24 DE SETEMBRE. Novament aquest veïnat va estar de 
Festa Major. S’agraeix molt que els veïns s’hi impliquin per 
tal de conservar l’ambient festiu, social i de germanor. 

1 D’OCTUBRE. Ja s’ha convertit en norma, que aques-
ta Festa es celebrarà a la Sala de Ca les Hermanes per tal 
d’evitar les angúnies de la possibilitat de mal temps. 
La Sala ben plena, es va gaudir d’un bon menjar, d’un 
bon ball, d’una bona companyia i d’una bona festa! Tot 

i que a fora..., als col·legis electorals de tota Catalunya 
hi havia angoixa i malestar però també molta il·lusió i 
col·laboració. 
És queaquesta festa va coincidir amb la celebració del 
referèndum.

21 D’OCTUBRE. En plena tardor, no es pot deixar 
de celebrar la Festa de la Castanyada, tan tradicional i 
tant de les nostres contrades. Es varen coure al caliu 400 

quilos de castanyes acompanyades de vi dolç i no en va 
quedar ni una, mireu si n’eren de bones!! També es va 
repartir coca i una bona música per amenitzar la tarda. 

 APLEC DE SANTA CELÍCIA
26 DE NOVEMBRE. Quan els dies són més curts i 
la tardor es presenta més crua, celebrem aquest aplec. 
Aquest any, en comptes de dinar s’ha organitzat una 
sortida amb bicicleta i un esmorzar popular. Es tracta 

d’anar experimentant i fer allò que més agrada a la 
gent. Ja se sap, cal anar canviant. Això sí, la missa a la 
capella de la santa no pot faltar. 
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“La lectura ens proporciona l’aliment que dona vida al cervell: les paraules, 
les idees, el pensament” - Emili Teixidor

ACTIVITATS

L’HORA DEL CONTE
El dijous 28 de setembre, a càrrec del pallasso 
RUSKUS PATRUSKUS que va oferir als nens i ne-
nes l’espectacle “CIRKRUSKUS: EL CIRC DINS 
D’UNA MALETA”. Aquest espectacle està inspirat 
en els vells pallassos de circ. Va entretenir i fer riu-
re al públic infantil amb la seva maleta plena de 
sorpreses fent implicar als nens i nenes assistents. 

CONFERÈNCIA SOBRE LES MALALTIES INFECCIOSES
Dissabte 4 de novembre.
El Servei de Biblioteques col·labora amb la Fundació Marató de TV3, enguany, dedicada 
a les malalties infeccioses. La nostra biblioteca es va adherir a aquesta campanya de 
realització de conferències a càrrec de professionals de la salut, per parlar d’aquestes 
malalties i despertar l’esperit solidari al voltant de les persones afectades i les seves 
famílies. La conferència a Sant Feliu va anar a càrrec d’Ariadna Port. 

NOVETATS RECENTS DESTACADES

ELS SETZE ARBRES DEL SOMME, de Lars Mytting
Una història vibrant de recerques desesperades, d’amor i de pèrdua i un memorable recorregut vital a 
través de tres generacions d’una família marcada per la cruenta història d’Europa. Els setze arbres del 
Somme és, també, un gran cant a la bellesa de la natura.

EL SOBORNO, de John Grisham
Lacy Stoltz es una jove investigadora i advocada de Florida i el seu treball consisteix en respondre a 
les demandes relacionades amb la mala praxi judicial. Després de nou anys en aquest càrrec sap que la 
major part dels problemes són conseqüència de les incompetències. 

EL CAMÍ DE LES AIGÜES, de Carme Martí
Un cant a la cuina feta amb amor i un deliciós homenatge a les àvies treballadores que mai no es van 
deixar vèncer per les adversitats del seu temps. Recepta a recepta, vivència a vivència, El camí de les 
Aigües ens proposa un viatge carregat d’olors i de sabors a les nostres arrels, a la nostra infantesa. Una 
novel·la memorable que ens descobreix la vida de la cuinera Maria Badia al llarg del segle XX a partir de 
la mirada de la Laura en l’actualitat.

UN PETIT FAVOR, de Darcey Bell
La vida d’una mare soltera fa un tomb quan la seva millor amiga desapareix. «Un thriller psicològic tan 
modern com addictiu. Darcey Bell aconsegueix fer una sàtira hilarant de la mare bloguera insuportable 
i mestretites i al mateix temps bastir un misteri que acaba amb un gir tan inesperat com terriblement 
gratificant. 

NIEBLA EN TÁNGER, de Cristina López Barrio
(Finalista Premi Planeta)
És una bella història d’amor i misteri en una ciutat cosmopolita i màgica, amb un passat fascinant que 
atraurà al lector. 

EL MINISTERI DE LA FELICITAT SUPREMA, d’Arundhati Roy
Ens embarca en un viatge íntim de molts anys pel subcontinent indi, dels barris massificats de la Vella Del-
hi i les carreteres de la ciutat nova a les muntanyes i valls del Caixmir i més enllà, on la guerra és la pau i 
la pau és la guerra.És una dolorosa història d’amor i una protesta contundent, una història explicada amb 
xiuxiuejos, amb crits, amb llàgrimes mancades de sentimentalisme i, de vegades, amb una rialla amarga. 

 BIBLIOTECA JOSEP M. DE GARGANTA
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BERTA ISLA, de Javier Marías
Berta Isla s’enamora de Tomàs Nevinson a Madrid, però tot i que es decideixen a passar la vida junts la 
seva convivència serà intermitent i l’home, en un determinat moment, s’esfumarà. El llibre explica l’es-
pera de la dona amb la profunditat psicològica habitual en l’autor. 

JO SERÉ L’ÚLTIMA, de Nadia Murad
La Nadia Murad va ser víctima de la gihad sexual de l’Estat Islàmic. Ara s’ha convertit en defensora dels 
drets humans, en la primera persona en ser anomenada Ambaixadora de Bona Voluntat per la Dignitat 
dels Supervivents del Tràfic de Persones de les Nacions Unides y ha estat nominada al Premi Nobel de 
la Pau. Aquesta és la seva història. 

CANÇO DE LA PLANA, de Kent Haruf
Al petit poble de Holt, Colorado, un professor s’ha de fer càrrec dels seus dos fills, que s’inicien en 
l’aventura de viure, després de la desaparició de la seva dona; una adolescent embarassada és rebutjada 
per la seva mare i es veu obligada a buscar refugi, i dos germans solitaris d’edat avançada que viuen en 
una granja dels afores veuen com el seu dia a dia s’altera sense remei quan decideixen acollir un hoste 
inesperat. Les vides de tots aquests personatges s’entrellacen en la cadència lenta d’aquesta comunitat 
rural que es debat entre la modernitat i els valors tradicionals. Amb una prosa senzilla i plena de detalls, 
Kent Haruf ens mostra un paisatge humà commovedor on l’amor i l’esperança esdevenen el motor de 
tota vida humana.

LA VIDA MANA, de Núria G. Caldés
La vida, per sobre de tantes coses, acaba manant sempre. I és aquesta la idea que sobrevola en cada un 
dels cinc relats d’aquest llibre. Cinc contes que exploren quines són les capes de la realitat, en totes les 
direccions, per intentar saber què oculten.

DESIG, de Richard Flanagan
És una història sobre l’ambició, els desitjos i els anhels que ens fan humans. L’obra uneix dues icones de 
la civilització occidental: una exploració àrtica llegendàriament desastrosa i un dels episodis més infames 
de la història de la humanitat: la colonització de Tasmània.

LA MÀGIA DEL SILENCI, de Kankyo Tannier
Kankyo Tannier practica el silenci des de fa anys en una idíl·lica cabana al cor dels boscos d‘Alsàcia, en 
plena connexió amb els arbres i els animals. A partir de la seva experiència extraordinària, ens ensenya a 
incorporar la màgia del silenci (tant espiritual com físic) en el nostre dia a dia, i ens ajuda a millorar l’estat 
interior sense necessitat de canviar radicalment la nostra vida.

COM UNA PÀTRIA – Vida de Josep Benet, de Jordi Amat
La biografia definitiva de Josep Benet, el més tenaç dels antifranquistes del catalanisme.

LA VIDA ES VELLA, de Jaume Cela
És un recull d’històries que intenten ser un reflex de la vida, i la vida és una barreja de comèdia, drama i 
tragèdia. Els personatges d’aquesta obra ens parlen amb la sinceritat que atorga viure la tardor de la vida, 
i amb la tranquil·litat de qui no té res a perdre. 

LA CASA DE LA FRONTERA, de Rafel Vallbona
Amb una reconstrucció històrica ben travada, movent-se entre el present i el passat, i jugant amb una 
doble perspectiva de realitat i ficció, Rafael Vallbona ha escrit un fresc del segle XX, una novel·la coral 
que manté la intriga i l’emoció per una terra i uns personatges que han deixat la seva petja en la història.  

TRANSFORMA LA TEVA SALUT, 
de Xavier Verdaguer
En aquest llibre, Xevi Verdaguer, ens 
ofereix una fórmula revolucionà-
ria d’entendre com funcionem que 
transformarà la nostra salut radical-
ment. El secret: l’alimentació, l’exercici 
físic, la gestió de l’estrès, la reducció 
de tòxics i la suplementació.
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 EL CASAL SANT MARC INFORMA

Acabàvem de celebrar, amb bona assistència, les festes 
de sant Jordi i sant Marc, quan la Junta va haver de fer 
front al problema del tancament del bar del Casal, per 
obres del futur geriàtric. 

Es va rebre un comunicat de l’Ajuntament on se’ns feia 
saber que el polivalent no es podria utilitzar per a res, 
durant uns mesos, perquè s’hi instal·laven provisional-
ment els serveis i usuaris del Centre de Dia.  En algunes 
reunions de Junta hi assistí l’alcalde Joan Casas per do-
nar explicacions sobre les obres ja començades, i sobre 
els problemes que podien sorgir en relació amb el bar i 
el magatzem del Casal. L’alcalde assenyalà, i s’hi compro-
meté, que a finals de setembre ja es podria tornar a usar 
el polivalent. I així va ser, vam poder celebrar la Vuitena 
Setmana de la Gent Gran amb tota normalitat. 

Al problema que plantejà el canvi d’ubicació del bar, s’hi 
afegí el fet que el llogater del servei de bar decidia plegar 
i es va haver de pensar en solucions d’urgència per no 
haver de tancar aquest important punt de trobada.

En una altra reunió, l’alcalde ens parlà d’un altre tema 
que qualificà de molt important. Es tractava de la decisió 
de l’Ajuntament de comprar un vehicle adaptat per a 
fer servei a les persones grans, uns serveis dels que no 
entren diríem a través de la Seguretat Social. Per tant, 
no es tractaria de serveis relacionats amb ambulància 
o transport de malalts o accidentats, sinó serveis quo-
tidians dedicats a persones incapacitades que no siguin 
capaces de portar-los a terme. 

Per a l’adquisició d’aquest vehicle, l’alcalde demanava si 
el Casal Sant Marc podia fer una aportació dinerària., El 
President, en nom de tots els reunits, li digué que sí: que 
el Casal estava disposat a col·laborar en el que pogués, 
però que per a decidir i concretar l’aportació dinerària 
calia convocar una Assemblea General Extraordinària i 
fer el que decidís aquesta Assemblea. Així ho diuen i ho 
manen els Estatus, la Junta no pot decidir: és l’Assemblea 
la qui és sobirana, tot i que la Junta podia proposar, i així 
ho faria.

El dissabte 2 de setembre aquesta Assemblea Extraordi-
nària només té un punt de l’ordre del dia, perquè ha es-
tat convocada exclusivament per a decidir si, tal com ha 
demanat l’alcalde Joan Casas, el Casal ha de fer o no una 
aportació a la compra, per part de l’Ajuntament, d’un ve-
hicle adaptat per al Centre de Serveis de la Gent Gran.

L’Assemblea comença a dos quarts de vuit del vespre, 
en segona convocatòria. Hi assisteixen vuitanta-dos (82) 
socis i sòcies, inclosos els membes de la junta del Casal. 

Pren la paraula el President Manel Serra, agraeix als as-
sistents la seva persència, i explica de què va exactament 
l’Assemblea. Es tracta de la compra d’un vehicle adaptat 
per al Centre de Serveis de la Gent Gran de Sant Feliu. 
És un servei per al poble i especialment per a la gent 
gran amb mobilitat reduïda. Diu que la Creu Roja no 
ampliarà pas els serveis actuals, més aviat els reduirà, i 
Sant Feliu ha de fer alguna cosa si vol disposar de bons 
serveis. Aquest vehicle adaptat, queda clar que no subs-
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titueix pas l’ambulància, sinó que serà un servei per a ca-
sos diguem-ne no estrictament mèdics, sinó de serveis.

Tot seguit informa que el Casal Sant Marc té uns diners 
en dipòsit a termini fix a La Caixa i que, fins i tot per 
qüestions legals, hi ha el perill que a la llarga n’hàgim 
de pagar impostos, sense aconseguir-ne interessos. I el 
President fa saber que la Junta proposa fer una donació 
de 10.000 euros (deu mil) i demana la conformitat als 
assistents. Demana alçar la mà els qui hi estiguin d’acord, 
i s’alcen pràcticament la majoria de les mans. Però un 
soci demana un temps per a pensar-s’hi, opina que la 
decisió és massa sobtada i no hi ha hagut temps per a 
reflexionar. Demana que s’esperi uns dies, que es con-
voqui una altra Assemblea i que s’hi decideixi què cal fer, 
posant una urna i butlletes de votació personal i secreta.

El President Manel Serra diu que la decisió és urgent 
perquè les gestions de l’Ajuntament porten a poder 
comptar com més aviat millor amb l’ajuda que poden 
rebre per part del Casal. Després d’una llarga discussió, 
es decideix que els assistents passin a marcar amb una 
creu el sí o el no de la donació, sobre un paper que hi ha 
a la taula, respectant la privacitat de cada persona que hi 
passi a marcar l’opció que creu oportuna.

Es fa així, però mentrestant molts assistents ja han mar-
xat després de la votació a mà alçada, de manera que 

per a marcar el sí o el no, només hi han passat 46 socis 
i sòcies. Hi ha un no, i 45 sí.  Queda aprobada la donació 
de 10.000,- euros, que es farà en els pròxims dies.
 
Arribà el mes d’octubre i la Vuitena Setmana de la Gent 
Gran, se celebrà del 16 al 22. L’assistència als actes va ser 
considerable, hi va haver una mica de tot: conferència 
sobre circ, viatge a dos monestirs cistercencs, música en 
directe de gran qualitat, cançó popular i catalana, presen-
tació del Cançoner de can Ventura, esmorzar de brasa a 
la Fontana, actes diaris tot acompanyats com sempre de 
piscolabis variats- El final de la setmana hi hagué la Missa 
tradicional i el dinar de germanor que acabà amb una 
molt bona interpretació musical i un record entranyable 
per en Faustino Solà, que tots trobem a faltar. 

El diumenge 19 de novembre el Casal celebrà el vint-i-
unè aniversari, amb un dinar elaborat pels germans Gui-
tart de Roses i pastís commemoratiu. Érem noranta-vuit 
sòcies i socis al dinar, que acabà amb una entranyable 
actuació molt familiar d’en Pere de les Cabres, i un sor-
teig de quinze paneres de Nadal entre els assistents. Ce-
lebràvem així els vint-i-un anys de vida del Casal, amb 
l’esperança i el desig de què segueixi viu i actiu durant 
molts anys més.

La Junta del Casal Sant Marc
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 ÈPOCA DE CANVIS AL CENTRE DE DIA

El mes de juny es van iniciar les obres de construc-
ció de la residència-centre de serveis per a gent gran. 
Aquest fet va implicar un canvi temporal d’ubicació 
del centre de dia. Així, a partir de mig juny ens vam 
traslladar a la sala de Ca les Hermanes on vam passar 
tot l’estiu. L’adaptació al nou espai es va produir sense 
gaires dificultats i va interferir poc en el dia a dia. Tot 
i així, esperàvem amb moltes ganes poder retornar al 
“nostre” centre de dia. A mitjans d’octubre finalment 
ens vam traslladar al nou espai. Malgrat la seva provisi-
onalitat – encara hi falten moltes reformes i les obres 
continuen – ens hi trobem a gust: l’espai és acollidor, 
més ample i molt lluminós. Ara, de mica en mica, ens 
l’anirem fent nostre, el “vestirem” al nostre gust per tal 
de sentir-nos més com a casa.

En aquest context de canvis, el dia a dia ha anat se-
guint el seu curs habitual. És més, a l’estiu vam ampliar 
el programa d’activitats introduint més activitats a 
l’aire lliure com passejos individuals als matins i sor-
tides al firal per prendre el gelat a l’hora del berenar. 
Un vespre fins i tot vam sopar al firal! 

També vam participar en dos projectes nous que s’han 
realitzat aquest estiu al nostre poble: l’exposició “Art 
entre llunes i volcans” i el camp de treball als 
“Horts del Soler”. Ens va agradar molt que les or-
ganitzadores de l’exposició ens proposessin col.labo-
rar-hi. Una d’elles va venir al centre per dirigir un taller 
d’elaboració de pompons i més endavant ens van fer 
una visita guiada a l’exposició situada als arbres d’en 
Casals. Vam poder descobrir un muntatge interessant 

amb obres i objectes elaborats per artistes i amb la 
participació de moltes persones i entitats del poble. I 
és clar, també hi eren els “nostres” pompons! 

Un altre dia, organitzadors i participants del camp de 
treball van visitar-nos per parlar del projecte de recu-
peració dels horts del Soler. Algunes usuàries del cen-
tre de dia encara recorden aquell temps en què les 
feixes es cultivaven.

Aquest estiu vam poder comptar un any més amb els 
voluntaris de la brigada jove que alguns dies ens 
van donar suport a les activitats grupals. També vam 
rebre la visita dels nens i nenes del casal d’estiu que 
aquest any ens van presentar una petita obra de teatre. 
Sempre és un plaer compartir estones amb els joves 
del poble!

A part d’aquestes activitats noves hem mantingut les 
activitats grupals habituals. Al llarg de cada set-
mana hem fet activitats d’estimulació cognitiva i física; 
activitats lúdiques com audició musical, bingo, jocs de 
taula; activitats creatives com manualitats i cuina, etc. 

Com sempre, hem participat a les festes tradicio-
nals del poble: festa major i festa d’homenatge a la 
gent gran, que sempre són una bona ocasió per tro-
bar-nos persones conegudes i mantenir les relacions 
amb la comunitat. 

L’activitat estrella de l’estiu és l’excursió anual! El 
mes de setembre d’enguany vam fer una sortida als 
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volcans de Santa Pau. Després de gaudir d’un recor-
regut turístic amb el carrilet vam fer un bon dinar al 
Càmping La Fageda. 

Una menció especial voldríem fer a les activitats 
compartides amb alumnes i mestres de 
l’Escola Rocalba que sempre són moments viscuts 
amb bona motivació i alegria per part de petits i grans! 
Agraïm moltíssim l’interès i la col·laboració de l’equip 
de mestres de l’escola que fan possibles aquestes tro-
bades intergeneracionals al llarg de l’any! 

Així, a finals d’octubre ens van convidar un any més a 
la festa de la castanyada on vam poder gaudir de les 
seves danses i cançons tot menjant castanyes torrades 
boníssimes! 

Pel mes de novembre teníem programades tres tro-
bades més, aquesta vegada al centre de dia. Juntament 
amb els alumnes de primer i segon curs vam elaborar 
la decoració nadalenca pel nostre centre. A finals de 
mes rebrem la visita dels nens i nenes de P5 i quart 
curs que segurament ens faran passar una estona agra-
dable amb les seves cançons i danses! 

Tampoc podem oblidar parlar dels nostres volunta-
ris. Gràcies a ells, els usuaris del centre de dia poden 
sortir a passeig cada setmana si el temps ho permet. 
També comptem amb voluntaris músics que ens ani-
men algunes festes populars, i d’altres donen suport al 
bingo o fan acompanyament individual.

Aquest any, al grup dels voluntaris “de sempre” s’hi han 
incorporat voluntaris nous, tots ells molt benvinguts! 
També hem pogut comptar algun dia amb el voluntariat 
de treballadors i treballadores de “la Caixa”. A tots ells 
moltes gràcies! 

Un agraïment també als treballadors de l’ajuntament 
que ens donen el seu suport sempre que faci falta. No 
oblidem tampoc la gent del Casal Sant Marc que sem-
pre ens tenen en compte, sigui per Nadal, sigui per la 
setmana de la gent gran, etc. 

I per acabar, volem agrair a tots els familiars la confian-
ça que ens fan dia rere dia. Esperem que la bona col·la-
boració tingui continuïtat en la nova etapa que estem a 
punt d’encetar amb l’obertura de la residència-centre 
de serveis! 

I finalment, gràcies a totes les persones vinculades i 
implicades amb el centre de dia! Només amb el suport 
de tothom podem continuar compartint vivències tan 
positives!

Si voleu saber més sobre el centre de dia ens podeu 
seguir a www.facebook.com/centredediastfeliudepalle-
rols.

L’equip de professionals del centre de dia
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 ESBART DE LA VALL D’HOSTOLES

Aquest any 2017, concretament a principis d’octubre, 
l’Esbart de la Vall d’Hostoles va inaugurar la posada al dia 
del cafè “L’Esbart” amb una remodelació integral de la 
cuina, coincidint amb l’arribada dels nous responsables 
del cafè, en Josep Bassas i la Veronica Galeote. Podem dir 
que l’Esbart és més que un bar, tant per la seva història 
de molts anys com per la important funció que exerceix 
com a punt de trobada, esbarjo i dinamització del poble, 
funció que no seria possible sense l’amabilitat i el bon 
fer dels cafeters per sentir-nos-hi a gust i que aquest 
caliu es mantingui encès. L’Esbart de la Vall d’Hostoles 
és una associació que té la seva essència en la cultura, 
la cura i divulgació del patrimoni històric i natural i les 
activitats esportives relacionades. I dins d’aquest marc 
volem aprofitar per comentar dues coses:

La primera és que fa un temps vam signar un conveni de 
cessió del local del teatre a l’Ajuntament de Sant Feliu 
per cinquanta anys per tal de, si és possible aconseguir 
els recursos, convertir-ho en un museu i també en la seu 
de la faràndula local. Aquest projecte segueix el seu curs 
en el sentit de que l’Ajuntament està cercant possibles 
fonts de finançament. Esperem que arribi un moment en 
el qual es pugui dur a terme doncs seria tornar a la vida 
i proporcionar una destinació plena de sentit a un local 
que té també l’interès històric de ser un antic teatre.

La segona és que, juntament amb l’Ajuntament i el Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, hem progra-
mat una sèrie d’activitats relacionades amb la natura i el 
coneixement del medi que tindran lloc al llarg del primer 
semestre del 2018. Probablement es comenci amb una 
xerrada sobre els cabirols, per seguir amb unes activitats 
de fotografia de natura i una represa de la observació 
d’orquídies, entre d’altres. Aquestes activitats seran ober-
tes a tothom i ja es comunicaran mitjançant els correspo-
nents programes un cop se n’hagin concretat les dades.

També volem afegir que la sala de l’Esbart, a més d’acollir 
les activitats de l’associació, està per donar un servei al 
poble, pel que en cas de que alguna altra entitat o un 
grup de persones la necessiti per organitzar algun acte 
de caràcter públic d’interès per la població, només ha 
de fer que posar-se en contacte amb algú de la Junta per 
fer la sol·licitud. 

Entre altres activitats, aquesta tardor la sala s’ha cedit 
per tal de fer un curs d’internet dirigit a la gent gran.

Aprofitem aquest escrit per desitjar-vos a tots un Bon 
Nadal i Any Nou!!

La Junta de l’Esbart de la Vall d’Hostoles
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 LA MARXA DE LA PARRÒQUIA

L’última informació de la que vam donar compte a 
l’Hostolenc, era sobre la Setmana Santa. En vistes a 
la Festa Major, el Consell Parroquial es reuní el di-
jous 18 de maig per continuar la feina, i en principi 
s’acordà que hi hauria missa el diumenge a les 11 del 
matí, cantada pel Cor Parroquial. No hi havia cap més 
acte de culte ni religiós en la Festa que, tal com di-
gué un membre del Consell, és una celebració molt 
més profana que religiosa. Per a la festa del Corpus, el 
diumenge 18 de juny, es decidí continuar celebrant la 
tradicional processó del Santíssim, i que el recorregut 
fos per la part baixa del Firal, enlloc del carrer Major.

Es van presentar els comptes sobre les obres de pa-
leta que s’havien fet a la sagristia fins aleshores, així 
com del mobiliari, la reparació d’una ala del teulat del 
temple parroquial, la instal·lació de llums del pessebre 
a l’altar de la Mare de Déu de Gràcia i algun altre 
detall.

Mossèn Jesús informà sobre com s’anava avançant en 
les millores i posada a punt en diversos aspectes del 
santuari de la Salut, i anuncià que es faria un camí o 
sender per sota les roques del Claperol, per permetre 
fer una passejada pels afores que valen la pena de ser 
coneguts i respectats. Ara com ara cal dir que, tant 
en l’aspecte espiritual i devocional envers la nostra 
Mare de Déu de la Salut, com pel que fa hostatgeria 
i serveis, tot va tirant endavant. Hi ha bona entesa 
entre les parts, i ganes de fer les coses bé, cosa que 
ha d’alegrar els santfeliuencs i tots els que estimen el 
santuari.

Quant a les obres de la rectoria, s’ha acon-
seguit una major implicació de la Diputació de Gi-
rona i la Fundació de La Caixa. Tot segueix endavant, 
i això també ens ha d’alegrar, perquè la Fràter s’ho 
mereix. Prou voldríem que tot s’accelerés i anés com 
una seda, però les obres són importants, costoses i 
llargues. Esperem que, a poc a poc, anem aconseguint 
entre tots el fi projectat i proposat per a la Rectoria.

El 14 de juliol hi va haver, a les Planes, una trobada 
dels consellers parroquials de l’arxiprestat Ter-Bru-
gent, ço és gent de Bescanó, Bonmatí, Anglès, la Cel-
lera, Amer, les Planes i Sant Feliu. En el berenar-sopar, 
que resultà cordial i beneficiós, mossèn Ignasi López 
explicà la posada a punt i funcionament del web de 
les parròquies i, com a mostra, es passà un document 
visual per power point, donant compte de les diferents 
activitats dels pobles del nostre arxiprestat. 

En la reunió del Consell del dilluns 17 de juliol, sorgí 
a la conversa (era inevitable) el moment important i 
delicat del nostre país. El tema donava per a molt i 
durà llarga estona, els assistents hi exposaren el re-
spectiu punt de vista, valoració i desig. No sempre 
totes les opinions coincidiren al cent per cent, però 
en allò que hi hagué unanimitat plena, va ser a l’hora 
d’acordar tots plegats que el bon cristià, com a tal, ha 
d’estar atent a tot el que passa a la nostra societat. I 
que el desig de poder expressar els ciutadans i ciuta-
danes la seva voluntat de futur en forma democràtica 
i assenyada, no es pot pas criminalitzar, ni menystenir 
o prohibir. A tothom els semblà que això havia de 
constar en acta, perquè quedés clar i perdurable que 
també el Consell Parroquial estava al cas i opinava 
sobre el moment polític de casa nostra.

Un dels punts importants de cara al futur, i que més 
o menys ha sorgit sempre en totes les reunions, és la 
catequesi. Sembla que per a l’any que vé hi haurà un 
major nombre de nens i nenes que faran la Primera 
Comunió, i en aquest aspecte s’insistí a aconseguir 
que alguns pares i/o mares dels nens i nenes assisteixi 
a alguna de les reunions d’aquest Consell per a inter-
canvi d’opinions, per a informació i orientació cate-
quística.

L’aplec de la Salut. La pujada acompanyant la 
imatge de la verge va comptar amb 22 participan-
ts. Abans de la missa hi hagué un breu concert de 
cançons marianes per part del Cor Parroquial, on – a 
dir d’algunes persones – s’hi va trobar a faltar el cant 
dels goigs de la Mare de Déu de la Salut. 

Aplecs de Sant Miquel i Sant Iscle. El Consell 
Parroquial es plantejà si val la pena continuar cele-
brant-hi la missa, on no hi assisteix gairebé ningú de 
Sant Feliu. Es comentà que als dos aplecs són els an-
tics veins d’aquestes parròquies els que hi assiteixen, 
i per a ells té tot el sentit. Per tant, al final es decidí 
continuar celebrant la missa.

Per ara es mantindrà l’exposició d’objectes de culte 
que hi ha a banda i banda de l’entrada de l’església. 
Considerem que continua tenint interés per a la gent 
que hi entra per primera vegada, i a més no es veu 
prou clar que es conservessin bé dins de calaixos on 
previsiblement els afectaria la humitat.

El Consell Parroquial
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 RESUM ANUAL - ADF SANT FELIU DE PALLEROLS

L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Sant Feliu 
de Pallerols ha realitzat, com ja ve fent des de fa uns 
anys, la neteja de les vores de les principals carreteres 
rurals del municipi: carretera de la Nespleda, carrete-
ra dels Botets, carretera de La Fàbrega, carretera del 
Sesquer, carretera de Santa Cecília, carretera de Sant 
Miquel de Pineda i carretera de Sant Iscle de Colltort.
Aquesta neteja s’inclou com una de les actuacions 
principals a dur a terme anualment dins del Pla de Pre-
venció d’Incendis del nostre municipi.

Això ha estat possible gràcies al support econòmic 
provinent de les subvencions anuals que atorguen la 
Diputació de Girona (per desbrossar les carreteres), 
el Departament d’Agricultura (pel manteniment i re-
paració de maquinària) i l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Pallerols. Des de l’ADF volem agraïr especialment el 
support del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública 
de la Garrotxa (SIGMA) en la tramitació de tota la 
documentació de les ajudes.

Com a novetat, aquest any des del Consorci d’ADF’s 
de la Garrotxa s’ha creat un grup de Whatsapp des del 
qual se’ns informa a temps real del risc d’incendis diari 

i dels incendis que es produeixen a la nostra comarca 
i comarques colindants, fet que permet coordinar les 
actuacions més efectivament.

ADF Sant Feliu

 COL·LABORACIÓ DE LA FUNDACIÓ MARIA ROSA SANS TINTÓ 
EN EL PROJECTE DE TÈCNIQUES D’ESTUDI PELS ALUMNES DE 
CICLE SUPERIOR 

Des de l’altaveu que ens ofereix la revista del nostre 
poble us volem assabentar de la col·laboració de la 
Fundació Maria Rosa Sans Tintó en el pro-
jecte de TÈCNIQUES d’ESTUDI pels alum-
nes de Cicle Superior. 

A meitat d’aquest darrer curs 2016-2017, des de l’AM-
PA va sorgir la inquietud de poder oferir als nostres 
alumnes de cicle superior una formació en Tècniques 
d’estudi, ja que com a pares, havíem vist les mancan-
ces que tenen els nostres fills per desenvolupar-se en 
aquestes destreses, sobretot quan iniciaven l’etapa de 
l’Institut. 

Inicialment es va pensar en poder oferir aquesta for-
mació com a activitat extraescolar, fora de l’horari lec-
tiu i amb el pagament de la quota corresponent. 
Essent coneixedors de la diversitat d’alumnes amb les 
seves corresponents famílies, vam pressuposar que 
possiblement no arribaríem a la totalitat dels alumnes, 
i mes concretament, no arribaríem a aquells que mes 
necessitat tenien.

Davant aquesta realitat, ens vam posar en contacte amb 
l’Equip Directiu del centre per valorar com podíem re-
soldre la situació. Des del començament, l’equip va estar 
totalment obert a la proposta, oferint la possibilitat que 
aquesta activitat entrés a les aules i d’aquesta manera, 
poder garantir que arribés a la totalitat de l’alumnat. 

A partir d’aquí, Escola i AMPA, vam elaborar un projecte 
conjunt i el vam presentar a la Fundació Maria Rosa Sans 
Tintó que ens va servir per fer-los coneixedors de la re-
alitat dels nostres alumnes i alhora demanar-los col·labo-
ració econòmica per tal de garantir la posada en marxa i 
la continuïtat de dit projecte durant els propers 2-4 anys. 
A finals d’Octubre, membres de la Fundació s’han posat 
en contacte amb nosaltres fent-nos arribar la conformitat 
de col·laboració en el projecte , amb una aportació eco-
nòmica de 900€ durant els propers tres anys escolars. 

Des d’aquí volem donar les gràcies a la Fundació Maria 
Rosa Sans Tintó. 

AMPA Escola Rocalba
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 ASSOCIACIÓ MIRALLUNA

Cavalcada Reial 2018

Com cada any, l’Agrupació Miralluna juntament amb 
tot el jovent del poble organitzarem de nou, la Caval-
cada de reis i el Campament reial.

Per tal que aquesta sigui ben lluïda i que Ses Majestats, 
així com els nostres menuts, s’ho passin d’allò més bé, 
us demanem com cada any la vostra col·laboració.
Aquest any, enlloc de passar per les cases a recollir-vos 
el sobre de la vostra col·laboració, us oferirem, un be-
renar ben dolç.

El dia 5 de gener de 2018, a partir de les 6 de la tarda, 
a la Plaça El Firal, en el nostre campament reial podreu 
adquirir un tiquet pel mòdic preu de 2 € i així podreu 

gaudir d’un bon berenar amb coca i xocolata. Qui vul-
gui col·laborar un xic més podrà deixar el sobre als 
nostres patges reials.

Aquest any també tindrem altres novetats al campa-
ment per tal de fer menys feixuga l’espera als més me-
nuts. Abans de que arribin S.S.M.M. Els Tres Reis d’Ori-
ent, podreu deixar la vostra carta al carter reial que 
les recollirà encantat .

Us recordem també que si voleu donar una sorpresa 
als més petits de bon matí, el dia 6 de gener, CAL QUE 
US APUNTEU A L’AJUNTAMENT ABANS DEL DIA 4 
DE GENER.

Us donem les gràcies a tots per endavant!! 

 LA HIGIENE POSTURAL

DESCRIPCIÓ

La higiene postural és un conjunt de recomanacions per 
mantenir una postura adequada i per fer els moviments 
de la vida quotidiana correctament, amb l’objectiu de 
mantenir l’esquena sana i evitar lesions i dolor.
La base de l’esquena és la columna vertebral, la qual 
està constituïda per una successió d’ossos anometats 
vèrtebres; al final s’hi troben l’os sacre i l’os còccix. 
Hi ha diferents tipus de vèrtebre segons quina posi-
ció tenen en l’alçada de la columna (vètebres cervicals, 
vèrtrebres dorsals, vèrtrebes lumbars).
La columna vertebral és recta si es mira de cara, però 
si es mira de costat s’hi observen curvatures. Aquestes 
curvatures permeten que l’esquena es mogui (flexió i 
extenció, rotació cap a la dreta i cap a l’esquerra, flexió 
lateral cap a la dreta i cap a l’esquerra)

Per moure l’esquena s’utilitza la musculatura de 
l’esquena i també d’altres parts del cos: músculs is-
quiotibials, abdominals i músculs glutis. 

RECOMANACIONS BÀSIQUES D’HIGIENE 
POSTURAL

Aquestes recomancions són vàlides per a qualsevol 
persona, en qualsevol etapa del cicle vital-des de la in-
fància fins a la vellesa-.

Segons els moviments que es realitzen a la vida quo-
tidiana s’hauran de tenir en compte les precaucions 
següents:

Dempeus

Quan s’està dempeus cal mantenir les 
espatlles a la mateixa alçada i els peus 
lleugerament separats. D’aquesta ma-
nera s’aconsegueix un millor equilibri i 
un manteniment més llarg de la postura 
correcta.
Cal evitar posar-se de puntetes per ar-
ribar a un lloc alt. Es recomana utilitzar 
un tamboret o una cadira estable per 
arribar a l’alçada desitjada. 

Asseguts

Per seure en qualsevol superfície cal tenir l’esquena 
recta.

Seure a terra

Seure a terra durant molta estona és incòmode i cal 
canviar sovint de posició. Les posicions correctes a ter-
ra són: de genolls, a la gatzoneta (en castellà, en cuclillas) 
i amb la postura de l’indi, és a dir, amb les cames estira-
des i obertes cap endavant o creuades. Recolzar-se en 



ENT
ITA

TS 
i A

SSO
CIA

CIO
NS

29

una paret pot ajudar a mantenir més estona la postura.
Per posar-se dempeus, cal posar-se a quatre grapes i, 
amb l’ajuda de colzes i genolls, aixecar-se.

Seure en una cadira i en un sofà

• S’ha de mantenir la 
postura del 4: els peus 
han de tocar a terra, 
els genolls han d’estar 
en un angle de 90º i 
l’esquena ha de tocar 
el respatller del seient.

• Depenent de l’alçada de cada persona és necessària 
una cadira més o menys baixa o un tamboret per 
recolzar-hi els peus.

Treballar amb l’ordinador

En una taula: la pantalla ha d’estar si-
tuada davant de la cara, a una distancia 
mínima de 40 cm i a l’alçada dels ulls 
o lleugerament per sota. El teclat ha 
d’estar situat de forma que les espatlles 
estiguin relaxades i els braços formin 
un angle de 90º.

En altres superfícies: sempre s’haurà 
d’utilitzar algun suport o adaptador que permeti tenir 
la pantalla i el teclat ben situats, tal com s’especifica en 
el punt anterior.

Al llit

• S’aconsella dormir de costat o panxa enlaire.
• S’ha d’evitar dormir de bocaterrosa.
• Sempre s’ha d’utilitzar un coixí de mida adequada 

per al coll perquè la columna estigui recta a nivell 
cervical.En la posició de panxa enlaire, cal col·locar 
un coixí a sota dels genolls per tal que la columna 
quedi recta i en contacte amb el matalàs.

• Per sortir del llit cal posar-se de costat i mentre es 
baixen les cames del llit cal incorporar el tronc amb 
l’ajuda del braç fins quedar-se assegut al llit.

Ajupir-se

Hi ha dues formes d’ajupir-se correctament:

• Doblegar els genolls, els dos alhora o doblegar un 
genoll mentre l’altre es recolza a terra.

• Bascular una cama (cal recolzar-se en un lloc segur 
amb una mà).

 

Rotacions del tronc

• Cal evitar fer de forma brusca o repetida les rotaci-
ons del tronc.

• Per manipular un objecte o parlar amb una persona 
cal situar-s’hi de cara, tant si s’està dempeus com 
assegut.

Manipulació de càrregues

Quan s’ha de transportar un objecte o se l’ha de ma-
nipular o quan s’ha de mobilitzar una persona amb 
manca d’autonomia, cal tenir en compte sobretot les 
recomanacions següents: 

• Repartir el pes per poder mantenir una postura 
equilibrada.

• Portar el pes a prop del cos per controlar-lo millor.
• Per moure objectes, és millor empènyer-los amb els 

peus separats, un davant de l’altre, i aprofitar la força 
del pes del cos per empènyer l’objecte cap endavant. 

A més d’aquestes recomanacions generals, cal recor-
dar la importància de:

• Mantenir el pes corporal adequat.
• Practicar regularment activitat física per enfortir la 

musculatura.
• Escalfar la musculatura abans de qualsevol activitat 

física.
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 FELICITACIONS

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

A JÚLIA RUBIO I LOLA PARETUS per 
la idea i iniciativa de portar a terme el projecte 
anomenat “ART ENTRE LLUNES”. El projecte de-
senvolupat, al nostre entendre, va anar més en-
llà de l’art pròpiament dit perquè va motivar i 
engrescar a un munt de persones de totes les 
edats i condicions, va dinamitzar un espai preciós 
que moltes vegades és infrautilitzat, va impulsar 
la creativitat, i estimular l’observació d’aquest bé 
tan bell com és la natura. 

Per l’art sorgit d’aquesta experiència única i tan par-
ticular i per tota la resta de sensacions, sentiments i 
qualitats artístiques sorgides, us en FELICITEM I 
US EN DONEM L’ENHORABONA!!

També felicitem a tota la resta de gent que s’hi va 
implicar i col·laborar. 

A NIL PORT BOSCH, per haver estat premiat 
en els VI PREMIS JORDI PUJIULA per a projectes 
finals de cicles formatius pel seu Projecte de 
reforma i ampliació de Granja la Fàbrega 
en l’àmbit d’emprenedoria. 

A JÚLIA MONTEIS LACASA, per ser no-
vament citada a ser premiada, en aquest cas als 
PREMIS SALVADOR REIXACH, en la categoria 
treballs de recerca essent una dels trenta finalis-
tes pel seu treball “Cartells de Festa Major”

Per l’esforç, la voluntat i treball ben fet, MOLTES FELICITATS JÚLIA i NIL!
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 EXPLICAR CONTES A L’ESCOLA BRESSOL

A l’escola bressol “Petits Pescallunes” els contes for-
men part de la nostra vida quotidiana. Els infants escol-
tem embadalits les històries que expliquem. Són mo-
ments màgics plens d’emocions i sentiments i aporta 
grans beneficis pel seu desenvolupament: potencien 
l’hàbit d’escoltar, desperten la curiositat i la imaginació.
Explicar contes també és una bona manera perquè 
s’iniciïn en el món de la lectura com també anar a la bi-
blioteca, un espai on els infants poden remenar, buscar 
i trobar el conte que més els hi agrada i endur-s’ho de 
préstec a l’escola.

“Si un nen no ha après de molt petit a escoltar una 
història, a imaginar entre les frases allò que no es diu, a 
viure emocions tot identificant-se amb els herois, no-
més trobarà en la lectura una successió de paraules 
sense encís. No haurà après a entrar en la màgia del 
relat.” (Article: Ajudar els nens a esdevenir lectors, Jac-
queline Kergueno)
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 ENS ENDINSEM A LA MÀQUINA DEL TEMPS I EN UN PROJECTE 
VIVENCIAL PEL NOSTRE POBLE

Aquest any des de l’escola Rocalba treballem el tema: 
LA MÀQUINA DEL TEMPS. Programarem activitats 
per aprofundir en la línia del temps, des de la prehis-
tòria al futur, basant-nos en diferents aspectes, com la 
roba, l’alimentació, els mitjans de transport, l’escriptu-
ra, la comunicació, la música, etc. Aquestes activitats es 
realitzaran al llarg del curs i en farem la cloenda de tots 
els aprenentatges realitzats al juny.

Aquest curs, com a novetat, realitzarem les colònies 
dins la Setmana Cultural durant el segon trimestre i les 
relacionarem amb aquesta temàtica.

També volem fer constar que en aquest curs hem ini-
ciat a Educació Infantil el projecte “Sortim a passejar 
per Sant Feliu de Pallerols”. Aquest és un projecte molt 
motivador i atractiu pels nostres alumnes en el qual es 
fan sortides mensuals per l’entorn per poder conèi-
xer de forma més vivencial els serveis de Sant Feliu de 
Pallerols (farmàcia, botigues, fleca, fàbrica, restaurant, 
perruqueria, Ajuntament, parcs, carnisseria...). Es realit-
za en col·laboració amb pares i mares acompanyants i 
els serveis que ens acullen.

Les sortides no són únicament un canvi d’escenari, sinó 
una oportunitat de descoberta, de relació, d’interacció, 
d’experimentació... Impliquem l’infant en el medi, i és 
per aquest motiu que pensem que val la pena sortir 
de l’escola per un munt de raons sobretot aquelles 
que fan referència a l’experimentació, a viure, a veure i 
observar en directe el medi que ens envolta. Aquestes 
sortides són motor de coneixement de la realitat pro-
pera i suposen una implicació dels infants al seu entorn 
immediat.

Conèixer la realitat que ens envolta ens proporciona 
els elements complementaris a la tasca educativa diària 
i moltes vegades és el punt de partida a l’hora de de-
senvolupar projectes, reptes o petites recerques.
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A l’anar-nos fent mes grans –o vells- un aprèn 
a estimar devotament, això que anomenem, 
“les nostres coses”. Aquell rellotge antic que 

s’atrassa cinc minuts i presidia el menjador de casa, 
quan vivien els pares. Un plat de porcellana blau marí, 
que va portar una amiga qui sap de quin llunyà país. Els 
retrats de joventut, el cabell esbullat, potser a dalt d’un 
cim del Pirineu, on per obra i gràcia de la fotografia, els 
joves serem per sempre joves. Un ocell de fusta deco-
rada, record inesborrable d’un primer encontre amb 
l’amor. Aquell quadret que representa un lliri salvatge 
tocat de fantasia i un pot original de llauna que conser-
va encara, l’aroma del bon tè, que jo prenia sovint amb 
companyia.

 El valor de tot això, rau únicament en nosaltres 
mateixos i és purament subjectiu, però no il·lògic. Cada 
un d’aquests petits tresors, correspon a un moment 
de la nostra vida. Cada objecte té la seva història, i la 
nostra, i conforma el mosaic del nostre passat més ín-
tim. L’apreciació que tot això pugui tenir pels altres no 
és important. Som nosaltres mateixos que li atorguem 
un valor sense preu, un valor sentimental i gratuït més 
important del que podríem pensar. Qui donaria res per 
un cistell de vimet on la mare guardava els estris de 
fer labors? Qui faria un pas per guardar la capseta de 
confits del nostre primer net? Qui posaria en una es-
tanteria aquell retrat d’un home jove, que fou el nostre 
estimat? Es evident que ningú més que nosaltres.

 I és que la nostra vida la conformen experi-
ències, records, sensacions, olors, colors, moments, 

persones, paisatges. Però no podem menystenir petites 
coses que han fet que la nostra vida sigui com és. Això 
que coneixem com “les meves coses”, més que un sen-
tit intrínsicament possessiu, crec que té un sentit de 
reconeixement explícit cap a tot el que ha conformat 
el nostre entorn i el nostre pretèrit. O el nostre pre-
sent. Ja que el present és sens dubte el més important, 
l’únic que tenim realment. Si només baséssim en les 
coses que ens envolten la vàlua de la nostra existència, 
ens quedaríem en ben poca cosa. Això tots ho sabem.

 No obstant, aquest petit mon nostre i de nin-
gú més, que cataloguem sense pompa ni pretensió “les 
meves coses” té una validesa indiscutible. Crec que val 
la pena estimar aquestes coses ja que en el fons, són 
part de nosaltres mateixos. Segurament ho salvaríem 
d’un naufragi, i ens costaria més del que ens pensem de 
desfer-nos-en del tot.

Rosa Maria Montañá 

 LES MEVES COSES

 A L’ESTIL DE RAMON LLULL

Tot consirós,
anava pel món l’Amic

cercant l’Amat
amb obscures raons necessàries.

I el trobà, radiant,
en un humil pessebre.

Pere Roura

Nova lluminària instal·lada al costat de l’església
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 “SOMNILÀNDIA” O EL PAÍS ON M’AGRADARIA VIURE

 LA VALENTA NATURA

M’agradaria viure en un país sensat,
un país que aprengués dels horrors del passat,  

un país que enterrés els vençuts i els seus morts,  
un país que sabés desfer desavinences,

per molt que fossin tenses,  
amb paraules i acords.

M’agradaria viure en un país valent,
un país amb les lleis al servei de la gent,  
un país on tothom pogués parlar de tot,

un país on tothom pogués dir el que pensa,  
sense odi ni temença,
sense vet a cap vot.

M’agradaria viure en un país madur,
on ningú es cregués ser millor que ningú,  

un país on els únics soldats fossin de plom,  
un país que proclama per himne l’alegria,  

que per bandera tria
les ales d’un colom.

M’agradaria viure en un país modern,
un país que estigués content del seu govern,  
un país que ajudés a integrar bé immigrants,  
un país on cap dona mai se sentís vexada,  

perquè algú la degrada
en els seus drets humans.

Els boscos, els nostres boscos resten muts, 
menys quan el vent fa tremolar

el fullatge dels arbres bruts. 
Troncs podrits, tombats amb el seu brancatge, 

desolada imatge. 

Però jo els pregunto i ells em responen, 
no amb gestos ni sons estranys, 

Sinó amb quelcom que pregonen.
Amb uns missatges farcits d’històries, 

llunyanes memòries, 
que amb el pobre intent de la humana raó, 

tot jo friso per esbrinar, destriant-ne el més bo i millor, 
fins les pròpies arrels de la natura, tan immensa i pura. 

Els roures, faigs, bedolls i castanyers, 
Ara em transmeten un senyal. 
Em xiuxiuegen que a milers, 

El progrés de l’home els va fer enderrocar, per poder-los cremar. 

M’agradaria viure en un país tranquil,  
pacífic, un país que concedís asil

als qui fugen de guerres; als qui estan a l’atur,  
un nou lloc de treball; un país altruista,

sense ànim de conquista  
ni d’aixecar cap mur.

M’agradaria viure en un país honest,
un país que invertís, costés el que costés,  

en hospitals, museus, escoles i jardins,  
un país que volgués protegir la cultura  

com la cosa més pura
que tots portem a dins.

Voldria viure, doncs, en un país honest, 
tranquil, modern, madur, valent, sensat, que fes  

enveja sana al món, per haver somniat,
per seguir esforçant-se nit a nit, dia a dia,  

perquè aquesta utopia
fos la realitat.                                            

     Montse Bastons

I després del fum naixeran nous plançons, 
Un cicle nou de la vida. 
I el vent crearà cançons, 

que de nou farà ballar les arbredes, 
en les nits més fredes. 

Però els arbres que ara contemplo, admirat, 
són exemplars supervivents, 

on la vida s’hi ha arrelat. 
I creixen valents cercant el blau del cel, 

amb fervorós anhel. 

Sergi Aldabó Rosell
Soci de l’Esbart de la Vall d’Hostoles
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 TARDOR A HYDE PARK

—Mira’ls! Quin goig que fan! Quina bona parella! 
Ell li acaricia els llargs cabells castanys,
mentre ella li murmura paraules a l’orella. 
S’assemblen a nosaltres quan teníem setze anys...

Fixa’t! S’abracen i ell la pren per la cintura i ella, pel coll...
 I no s’adonen de res:
ni dels núvols que volen, ni del sol que fulgura, 
ni d’un grup de turistes que parlen en xinès,

ni de joves que juguen, ni de la pluja fina,
ni de la gent que els passa per la vora corrent, 
perquè en aquest instant el món se’ls difumina, 
besant-se com es besen, deliciosament.

Te’n recordes?
 També així, quan em venies 
a buscar, ens besàvem en plena joventut. 
Digues: i ara què som?
 Ens han sortit estries, 
ens tremolen els dits de les mans, hem perdut

visió, cada pam de pell conté una arruga, 
ens tenyim els cabells, avancem amb bastó 
i qualsevol petit esforç ens afeixuga
i potser no veurem la propera tardor...

Igual que aquestes fulles seques, esgrogueïdes, 
que entapissen el parc, els carrers, la ciutat, 
se’ns han anat tornant, amor, les nostres vides, 
i sabem que l’hivern arribarà aviat...—

—El temps ha fet estralls en la nostra aparença 
i l’hivern, com la mort, aviat ens vindrà.
Tens raó... Són cruels... Mai no em podran convèncer, 
però, en una cosa:
 que et deixi d’estimar,

perquè duc els teus ulls tan dins de les parpelles, 
que quan dormint els tanco es posen a brillar
i em guien entre els somnis com si fossin estrelles. 
La vitalitat, sí, els envejo, esclar:

¿qui de nou no voldria sentir que la sang crema 
de desig?, ¿de nou creure’s que l’estiu és etern?
¿I no pensar en la mort i no haver de témer
ni les boires ni els freds ni les neus de l’hivern?

Tanmateix, vells com som, de la pluja que ens mulla 
fina, de tant en tant, dels núvols fugissers
que afaiçonen figures pel cel, de cada fulla
que cau d’aquests sicòmors, freixes i plataners,

dels gossets que ens saluden, de la gent que travessa 
el parc i ja ens coneix, aprenem a gaudir,
plegats d’aquestes tardes, a beure sense pressa, 
de la gerra dels dies, els últims glops de vi...

(I alhora la meva ànima al diable vendria 
per ser un altre cop jove, uns segons...)
 Tant de bo 
que dins del cor mantinguin sempre aquesta alegria, 
que siguin tan feliços com ho hem estat tu i jo!—

Es miren un a l’altre i el temps s’esfilagarsa... 
Ell li acaricia, tremolosa, la mà.
Ella li torna el gest, fins l’hora d’aixecar-se. 
Se’n van ja cap a casa. Comença a vesprejar...

—Fixa-t’hi! Quina escena tan tendra, tan bonica, 
Allà! Aquells vellets que estan creuant el pont, 
amb bastó, amb passetes lentes, de mica en mica, 
mentre darrere d’ells tímid el sol es pon...—

Ara també ells haurien de marxar cap a casa
(han dit que preparaven un treball amb companys...). 
De sobte una pregunta, mirant-los, els abrasa: 
seguirem estimant-nos quan tinguem els seus anys?

Montse Bastons

«pensemos y sintamos todavía  
con el viejo cariño que nos queda.»

MARIO BENEDETTI,  
«Otoño», Insomnio y duermevelas
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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 C A R L E M A N Y E C O
2 A R C A N G E L S O R T
3 S I S I O R A S E O
4 T E A I L L A A R
5 E S P I N A A A A A R
6 L I T A L I A A N T I
7 L A R M I L C R E N
8 D I A L E G D A D A O
9 E S T A M A R I C E L
10 F O T E O F I L N Z O
11 E L R O M R A E T G
12 L E T O N A R O I
13 S G A M R A I M U N D A

 LES NOSTRES MUNTANYES

Quan de matí em llevo i per la finestra mirant
contemplo les muntanyes que guarden la nostra Vall

La meva primera mirada, a la Verge de la Salut
que per viure aquesta vida ens cal el seu ajut

Seguint la Nostra contrada hi tenim el “Puig sa Creu”
allà, res t’ estorba per mirar a dalt del cel

El Coll d’Uria amagat, però es deixa sentir “el Brugent”
amb les seves aigües eufòriques que baixen pels Torrents

Quan et pares a mirar-les, sents un estrenyiment de cor
al veure tanta bellesa que tenim al nostre entorn

Quants records em porten tots aquests voltants
que, de mica en mica , se’m van esborrant amb els anys

Però tinc una vida plena, que encara puc recordar
tots els bons moments i alegries que he pogut disfrutar

Estimem el nostre poble, que per a mi és el millor
només cal donar una ullada a la Nostra Festa Major

Que no perdem la tradició, que és el pal que aguanta l’eix
perquè la nostra cultura perduri per sempre més

Tenim “El Calvari” amb la seva creu
coronant la seva punta tot mirant a dalt del cel

Cada muntanya té la seva tradició
però tot es perd, tot s’acaba i sols en queda el record

Aquest és el meu poble, que estimo amb tant d’afany
dolça terra amb tu jo voldria viure-hi molts anys. 

     Anna M. Colomer Comas
     Sant Jordi 2012

Amb aquest senzill poema de les nostres muntanyes vull desitjar-vos unes bones festes de Nadal tot i que ho faig 
amb el cor trist i angoixat per la situació que està vivint la nostra estimada Catalunya però també desitjo que 
l’esperit del Nadal sigui més fort que les lleis que ens volen imposar. 
De tot cor. 
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 LES ACTES “HISTÒRIQUES” DE L’AJUNTAMENT

LIBRO DE ACTAS. AÑOS 1916-1918. 
FOLIO 9

En la villa de San Feliu de Pallaarols a diez de Septi-
embre de mil novecientos diez y seis previa la con-
vocatoria oportuna en forma efectuada expresiva del 
objeto de la misma; se reunió su Ayuntamiento en la 
casa Consistorial bajo la presidencia del Sr Alcalde 
D.Esteban Casas Cufí, con asistencia de los Sres Con-
cejales al margen anotados al objeto de celebrar sesion 
extraordinaria que empezó con aprobación del acta de 
la anterior, previa lectura de la misma. 
Acto seguido el Señor Presidente pone de manifiesto a 
los Sres Concejales dos comunicaciones, una del obis-
pado de Gerona y otra del Sr Cura Regente de esta 
parroquia, las dos de fecha siete del actual, participan-
do que el dia 12 del presente mes y hora de las diez y 
siete hará su entrada en esta villa el Ilustrisimo Señor 
Obispo de la Diócesis al objeto de practicar la Santa 
visita Pastoral; y además en la segunda se invita al Ayun-
tamiento para asistir a la recepción de su Ilustrisima.
Enterados los Sres de la Municipalidad y a fin de tri-
bular al Sr Obispo Redº Doctor Mas [*] una recepci-
on digna de sus elevados merecimientos acuerdan por 
unanimidad:
1º  Asistir en Corporacion al recibimiento y despedida 

de nuestro Prelado.
2º  Invitar a los Sres Profesores de las escuelas naciona-

les de esta villa para que con todos los alumnos acu-
dan en hora conveniente frente la casa Consistorial 
para asistir a la recepcion de su Ilustrisima.

3º levantar arcos de follage y adornar las calles del tran-
sito en particular la de Puigdegruful, entrada de la 
población y en la plaza de la Constitucion y

4º  Que los gastos que ocasione al municipio el adorno 
de las calles y demas que pueda ocasionar la visita 

del Señor Obispo se sufraguen del Capitulo de im-
previstos del presupuesto en ejercicio, por no haber 
en el mismo cantidad especial consignada para el re-
ferido objeto.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar el Sr presi-
dente levantó la sesión de la que se ha extendido esta 
acta que firman todos los concurrentes de que certi-
fico.
Esteban Casas, Luis Arbat, José Vilallonga, Ginés Tarrés, 
Gaspar Font, Esteban Vilamanyà.
Secretario: Benito Bosch.
Ayuntamiento:
D.Esteban Casas Cufí (Centro,1bis), D.Luis Arbat Jun-
quera (V.Pallarols,10), D.Salvador Sidera Vila (Prado,1). 
D.Esteban Vilamañá Banyeras (Prado,46), D.José Vila-
llonga Corominas (V.Riubrugent,3), D.Pedro Gelis Gra-
valosa (Cal Ombert,1), D.Ginés Tarrés Barcons (Pla-
za,12), D.Gaspar Font Codina (Plaza,8), D.Juan Bosch 
Clos (Prado,19).
Secretario: D.Benito Bosch Saderra.

[*] Francesc Mas i Oliver fou Bisbe de Girona des de 1915 a 1920. 

Recull a cura de F.Xavier Banti i Casas
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 L’ESTANISLAU MARTÍN, UN INDUSTRIAL DEL NOSTRE POBLE

A la memòria de l’Emili de can Martín

Fa anys, sortint de la fleca, em vaig trobar amb l’Emili 
Martín Janer, que en pau descansi. Em va parlar dels 
meus escrits a la revista L’Hostolenc i em va dir que 
li agradaria molt que en algun parlés del seu avi, l’Es-
tanislao Martín Sánchez. 

Això va fer que l’anés a veure alguns dies a l’hort del 
carrer Llorenç Espígol, que l’Emili tant bé cuidava, 
per tal que em parlés del seu avi. Aleshores vaig fer 
aquest escrit, que ara deixo a les vostres mans. A la 
vida, cada cosa té el seu temps.

L’Estanislao Martín, avi patern de l’Emili, va néixer 
l’any 1874 a Béjar, un poble 70 kilòmetres al sud de 
la ciutat de Salamanca. Jo, de jove, algunes vegades 
m’havia preguntat com devia anar que una persona 
d’una província tan llunyana vingués a petar a Sant 
Feliu de Pallerols, un poble de l’interior de Catalu-
nya voltat de muntanyes. 

L’Emili em va explicar que quan el seu avi tenia ca-
torze anys, atrevit i decidit, es va acomiadar de la 
família i se’n va anar a Barcelona a treballar a una 
xarcuteria que era al carrer nou de la Rambla. Va 
aprendre a fer embotits i al cap d’uns anys, els amos 
de l’establiment es volien retirar i com que l’Estanis-
lao era un noi molt eixaleiat, el varen posar al capda-
vant del negoci. 

L’Emili encara guardava una fotografia de la façana 
d’aquest establiment, que em va ensenyar, i en la qual 
es veu el rètol que deia «Charcutería y tocinería La 
Extremeña» i a sota, més petit, «E. Martín».

La botiga anava bé i un estiu, quan l’Estanislao se’n 
va anar a Béjar de vacances amb la seva família, va 
conèixer la Concepción Comas del Barrio, de Pla-
sencia, que també estiuejava al poble. Es van enamo-
rar i van començar a cartejar-se fins esdevenir un 
festeig seriós. L’Emili em va explicar que un estiu el 
seu avi ja no podia esperar més i, decidit com era, 
va anar fins a Plasencia en un cavall blanc i amb el 
permís de la família de la Concepción, es van casar. 

Quan ja portaven un temps de matrimoni vivint a 
Barcelona, a l’Estanislao li va sortir un èczema i els 
metges li van recomanar anar a viure en alguna zona 
que no hi hagués humitat. Va ser així com va venir a 
Sant Feliu, que té un bon clima per la salut i també 
pels embotits. D’aquesta manera, ell i la seva dona 
van arribar al nostre poble l’any 1917 i van posar 
una petita fàbrica d’embotits a Can Lau, al carrer 

Llorenç Espígol, a on abans ja hi havia hagut una in-
dustria del mateix ram.

La seva emprenedoria va donar feina a molta gent 
del poble i amb el temps es va associar amb els in-
dustrials Lluís Colomer, de can Foixell, i en Josep 
Font, que era d’Amer però tenia la fàbrica a Sant 
Feliu. 

Es veu que durant la Segona República Espanyola es 
va dictar un reglament que deia que el bestiar s’ha-
via de matar a l’escorxador situat sota la Masia del 
Boix, per tal de no embrutir el riu, i l’empresa de 
l’Estanislao així ho va fer. Quan va esclatar la Guerra 
Civil Espanyola, l’any 1936, ell va continuar fabricant 
llonganisses, pernils i xoriços. 

Era una persona senzilla i bondadosa i durant la 
contesa va ajudar moltes persones que en aquells 
moments passaven dificultats. Acabada la pugna, va 
donar feina a uns i altres, sense distinció de bàndol.

Durant molts anys, can Martín va ocupar de 15 a 
20 persones, entre homes i dones, assegurant-los un 
jornal fixe. Hi van treballar la Mercè Sidera, de can 
Daina; en Miquel Comas, de Can Calutxo; en Salva-
dor Crosas, de ca l’Entina; la Florinda Pujolràs, del 
mas Rustoll; la Pepa Ribrugent, de can Ton; la Quima 
Corcó, de can Ranes; l’Esteve Espuña, de can Solanic; 
la Cinta Vila, de can Jeta; la Maria Corcó, de can Ra-
nes; la Carolina, de cala Lina; la Teresa Rodà, de can 
Mau... i molts altres. 

L’Estanislao va morir l’any 1952, als 78 anys, i va dei-
xar quatre fills: en Carlos, la Concha, la Maria i l’Esta-
nis. En Carlos Martín Comas, que era el primogènit, 
va continuar al capdavant de la fàbrica i quan va mo-
rir, la va deixar a l’Emili i aquest, al jubilar-se, als seus 
fills Carles i David Martín Gurt. 

Catalunya ha estat sempre una terra d’acollida i de 
persones treballadores i l’Estanislao Martín és un 
exemple magnífic d’aquells que l’han fet pròspera 
amb la seva emprenedoria, esforç i indústria. 

Catalunya ha volgut ser sempre una terra de pau i 
concòrdia i l’Estanislao en va ser un bon exemple. 
Un home industriós, diu el diccionari, és aquell que 
obra amb enginy, destresa, interès i dedicació. I quan 
l’emprenedoria, l’esforç, la pau i la concòrdia s’unei-
xen, en surten grans empreses.

Salvi Canimas Torrent
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 «SAN FELIU DE PALLAROLS”,
   UN DIAMANTE EN LAS ALTURAS»
   REPORTAJES BREVES 

     Por Justa Agea (*)

Hoy - 26 – 5 – 52

Si solamente pudiera ofrecer a tus ojos viajeros, el 
encanto inigualable de estos pueblos serranos, que se 
acuestan, como mansos rebaños de urbanisticos edifi-
cios, bajo la paternal tutela de estos montes magníficos, 
cuyo maravilloso colorido, frente al tope azul de los 
espacios escapa a toda descripción; si sólo esto pudie-
ras, América mia, contemplar en tu patrio de origen, te 
aseguro, por Dios, que no darias por perdido tu viaje. 
No es lo que aquí te aguarda, algo aparatoso i espec-
tacular, de turismo caro y pre-fabricado; es esto para 
almas exquisitas, como debe ser la tuya si no perdió 
su raigambre española: belleza casta, intima, hogareña, 
natural ..... 

En el tren pequeñito de que ja te he hablado, llego a 
San Feliu; las nubes se portan bien y alejandose, me 
despejan la maga perspectiva de la cordillera montaño-
sa, árida de riscos, en cuyo fondo, de musgosos verdes, 
se encuentra el poblado. 

En todo lo alto, coronando los circos petreos, tienes 
un Santuario dedicado a nuestra Señora de la Salud, 
hacia el que suben diariamente los corazones y al fina-
les de verano el resto organico, de los devotos de la 
Señora, que no son, ni uno más, ni otro menos, de los 
seres humanos que registra en su censo demográfico 
este poblado feliz. Y llamo feliz a este pueblo, por que 
al pasear por el puñado de pintorescas calles que lo 
forman, colmadas de paz, pintoresquismo y afanes hon-
rados, me acuerdo de “aquella escondida senda, por la 
que según nuestro poeta han sido, los pocos sabios que 
en el mundo han sido . . . .”

En la entrada del pueblo, no más llegas, te encanta la 
pupila el cuadro, mejos [r] dicho, los cuadros, uno a 
cada lado del rustico puente, que te ofrece el rio; su 
verde fondo de mansas esmeraldas, te devuelve, en 
tembloso daguerreotipo, el cielo con sus nubes, los ár-
boles y arbustos que festonean sus praderas: las flores 
de belleza sencilla que su humedad alumbró, con los 
besos del sol; y en su final, los picos montuosos, que se 
retratan coquetos, en las aguas, transidas por las cata-
ratas de las fuentes que en el rio desembocan. Notable 
de verdad, este paisaje, amiga mia.

Llego luego a una pequeña plaza, que me ofrece en 
su frontal la Iglesia, muy bella en su conjunto. La to-
rre es románica y el interior gótico, de una sola nave, 

con nervaduras terminadas en plafones tallados de la 
época. Fue construida en el año I642 y recientemente 
reconstruida. Su interior tiene de notable para ti, en 
el orden religioso su conjunto devoto; en el artistico, 
el abside, en rotonda, está decorado con interesantes 
pinturas, que centra la imagen el Patrón, San Feliu; un 
detalle en el que debes de fijar tu atención, cuando vi-
sites este templo, son las bellisimas lamparas de cristal, 
de hechura gótica, que encontrarás en los laterales. El 
templo ha sido restaurado con pleno acierto, por lo 
que sus realizadores merecen una felicitación que yo 
aquí les ofrendo, como artista y como española. Tie-
nes luego, lo que pudiera llamarse el punto neuralgico 
ciudadano: la plaza principal, con bancos en rotonda, 
cubierta esta por árboles que entoldan con sus ramas 
el conjunto, formando una fresca emparradura, centra-
da por la fuente verdineante, colmada de lirico ramaje, 
por el que se filtran las gotas transparentes de esta 
agua riquísima que aqui tienes, y que constituye uno 
de los atractivos que aquí encuentran los numerosos 
forasteros que vienen a S. Feliu a pasar sus veranos. 

Un atractivo, he dicho pero no el unico; las magnificas 
sierras con sus excursiones, el fresco aire y el sano ali-
mento, se completan aquí con los máximos atractivos 
de este lugar: la amable condición de sus gentes, con 
autoridades que se desvelan por complacer a todos; 
los magnificos productos del cerdo, que elaboran cua-
tro grandes fabricas, que mandan luego dichos produc-
tos a todas las otras provincias españolas, y el aliciente 
moral de los bailes folklóricos locales, formados por 
danzas ancestrales, que desde tiempo inmemorial se 
bailan, exclusivamente en este pueblo, y que si en los 
antiguos tiempos eran un privilegio de los “hereus” de 
las grandes familias, constituyendo dichas danzas uno 
de tantos privilegios como en las epocas feudales te-
nian los grandes señores, hoy los bailan las mozas [sic] 
y mozos del lugar, en alegre y democrática camaraderia. 

En la Casa Ayuntamiento, se custodian las bellas melo-
dias ancestrales que forman el fondo musical, ejecuta-
dos por la “Cobla” local. El baile de los caballet [sic], 
se ejecuta con preciosos trajes, revestidos de encajes, 
que la artesania local sabe confeccionar, y se llaman 
dichos bailes, que tienen recordaciones guerreras, algo 
de danza sagrada y mucho de costumbrismo medieval, 
el “BALL * PLA”; la MATADEGOLLA, recuerdo de esta 
danza de la célebre batalla ocurrida aquí, en la época 
de Carlomagno; la danza sa cra CONTRAPAS, y, final-
mente, la sardana CURTA, expresión esta última del 
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regocijo popular, por la culminación de los festejos. Es-
tas noticias, que recoje en el Cancionero popular local, 
D. Joaquin Sans, erudito local, recientemente fallecido, 
te demostrarán el entusiasmo que, tanto para las fies-
tas Patronales, que abren la época veraniega, en el dia 
de Pentecostes, como las que cierran dicha época en 
septiembre, con las de la Virgen de la Salud, de que ya 
te hable; el entusiasmo, me repito, que estos festejos 
despiertan, no solo en los naturales, sino entre otras 
muchas gentes, que viene de diversos lugares para dis-
frutar de ellas. Para hospedarte, tienes, cuando aquí 
vengas, cómodas casas y las comunicaciones son muy 
buenas, tanto con la provincia de Barcelona, como con 
la de Gerona.

Yo dejo, con pena, en la tarde dorada, este pueblo gen-
til, y envidio cordialmente a los que, con un libro entre 
las manos y el animo ligero, puedan pasar unas semanas 
o unos meses, entro estos verdes llanos y estos altos 

riscos, que la Virgen de la Salud corona y bendice, con 
sus sagrada manos, de reina, de madre y de mujer . . . .

DEDICACIÓN

A mis buenos amigos, los señores, D.Luis Colomer y D. 
Luis Gimenez. (**)

Alcalde y Teniente de alcalde, respectivamente, de este 
Ayuntamiento
                   
(*) Sra. Justa AGEA LAMA, escriptora sevillana, nascuda 
l’any 1905, de la que no se’n tenen més referències. 

(**) Sr. Luís Colomer Marmiñá (1897-1978). Sr. Luís Gi-
ménez Giralt (1914-1979). 

Arxiu Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.  
Recull a cura de F. Xavier Banti i Casas. 

 IMATGE D’UN TEMPS PASSAT

Fira de Santa Llúcia • Arxiu Vilallonga
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Aquest és un espai de la revista per 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

 ESPAI FOTOGRÀFIC

Tardor pescalluna • Foto Felip Hontoria
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Verge bucòlica • Foto Salvador Vilalta
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Donant la campanada • Foto Sergi Aldabó
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Apunt d’harmonia • Foto Sergi Aldabó
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Entre el cel i la terra • Foto Sergi Aldabó

La resclosa després d’un ruixat • Foto Salvador Vilalta
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La Salut deslliurada de la boira • Foto Salvador Vilalta

Neu sobre els arbres • Foto Felip Hontoria



 Del 21 al 22 de desembre 2017 – Filmacions dels diferents 
pessebres apuntats al Concurs de pessebres. (Interessats 
apuntar-vos a l’Ajuntament, Tel. 972 44 40 11, abans del dijous 
dia 21 de desembre). (Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de 
Pallerols i TV Sant Feliu)

 Divendres 22 de desembre 2017 – A les 8 del vespre, a la Sala 
de Ca Les Hermanes, Concert de Nadal a càrrec de l’Escola de 
Música de Sant Feliu – Amer.

 Dissabte 23 de desembre 2017 - A partir de 2/4 de 10 del ves-
pre, a la Sala Ca Les Hermanes, Quina de Nadal amb servei de 
bar. (Organitza: U.E. Hostoles)

 Diumenge 24 de desembre 2017 – A 2/4 d’7 del vespre, a l’es-
glésia parroquial, Missa del Gall cantada pel Cor parroquial.

 Dilluns 25 de desembre 2017 (NADAL) – A partir de les 6 de la 
tarda fins les 9 del vespre, a la Sala Ca Les Hermanes, Quina de 
Nadal amb servei de bar (Organitza: U.E. Hostoles)

 Dimarts 26 de desembre 2017 (SANT ESTEVE) – A ¾ d’1 del 
migdia, a l’Espai de Trobada de la Gent Gran, Entrega de premis 
del concurs de pessebres (Organitza: Ajuntament de Sant Feliu 
de Pallerols i TV Sant Feliu)

 A 2/4 de 7 del vespre, a la Sala Ca Les Hermanes, Representa-
ció dels Pastorets a càrrec del Grup de Teatre Petits Pescallunes 
(Organitza: Agrupaci. Miralluna)

 Dissabte 30 de desembre 2017 - A 2/4 d’7 del vespre, a l’esglé-
sia parroquial, Missa cantada pel Cor parroquial.

 A partir de 2/4 de 10 del vespre, a la Sala Ca Les Hermanes, 
Quina de Nadal amb servei de bar. (Organitza: U.E. Hostoles)

 Dilluns 1 de gener 2018 (CAP D’ANY) - A les 5 de la tarda, a la 
Sala de Ca les Hermanes, Cinema (programes a part)

 Dimecres 3 de gener 2018 – A les 5 de la tarda, a la Sala del 
costat de la Biblioteca, Taller: Fes-te el Fanalet de Reis a càrrec 
de la Companyia La Sal (Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de 
Pallerols i Biblioteca Josep M. de Garganta)

 Divendres 5 de gener 2018 – A partir de les 6 de la tarda, a la 
Plaça El Firal, Campament Reial on podreu gaudir d’un berenar 
ben dolç i donar la vostra carta al Patge Reial. 

 A partir de les 7 del vespre, Cavalcada dels Tres Reis d’Orient. 
(Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, Agrupació 
Miralluna – Col.labora: TV Sant Feliu). (Programes a part)

 Dissabte 6 de gener 2018 (REIS)- A 2/4 de 7 de la tarda, a l’es-
glésia parroquial, Missa cantada pel Cor parroquial.

 Dilluns 8 de gener 2018 - A les 8 del vespre, a l’Espai de Troba-
da de la Gent Gran, Sorteig premis de la Campanya de Nadal 
“Comprar a Sant Feliu té premi” (Organitza: ATIC Sant Feliu de 
Pallerols – Col.labora: Ajuntament de Sant Feliu i TV Sant Feliu)

Durant totes les Festes de Nadal, al mig de la Plaça El Firal tornarà 
a lluir l’ARBRE DELS DESITJOS perquè els Pescallunes hi pengem 
els somnis més desitjats. Aneu a l’Ajuntament o a la Biblioteca on hi 
trobareu les targes i la cinta corresponent per lligar ben fort el vostre 
desig a l’Arbre de Nadal, símbol de “vida eterna” en alguns països i, 
en altres, “l’arbre majestuós amb poders”. Podreu penjar els desitjos 
fins la nit de Reis. Aquesta nit especial, els patges reials recolliran 
tots els desitjos i seran entregats als Tres Reis. Cada rei agafarà un 
desig i el llegirà, qui sap si la màgia es farà realitat!!!



ELS MOTS ENCREUATS    “CATÓ PESCALLUNES”
Núm. 10 (2ª època)

CERCA LES 10 DIFERÈNCIES

Horitzontals:
1. Personatge històric medieval. // Escriptor italià contemporani.
2. Més que àngel, en plural. // Vist i sentit pel darrere gran soroll del 

cel.
3. Afirmo dues vegades // Metall molt cotitzat. // Bany, serveis, toilette.
4. Beguda de les 17h. // Vocal. // Creta és una... // Sufix verbal.
5. Part negativa de la rosa. // La mateixa vocal a raig. // A les portes 

de Rupià.
6. 50. //País europeu. // Prefix negatiu.
7.  Antiga moneda i camí en reculada. // M. // Cent. // Animal nòrdic 

amb molta cornamenta. 
8. Una de les formes expressives. // Fundador del dadaisme. // 

Disjuntiva.
9. Forma del verb estar. // Un bonic palau-museu de Sitges.
10. Premi Nobel italià de Literatura. // Nom propi masculí d’arrel 

grega. // Nou Zoo Obert.
11. Article.// Deixa de respirar al revés. // Deu egipci. // Emili Torres 

Garcia.
12. Marca comercial de llet o dona d’un país bàltic.. //A les portes de 

Roma. // Sí, en francès.
13. Vist per darrere els reis d’Orient ho són.// Nom propi femení.

Verticals:
1. Població barcelonina.
2. Signe de l’horòscop. // A la inversa sentiment proper a l’enveja. 
3. Els rucs han perdut la vocal. // Que ha perdut l’oremus, escapat.// 

A les portes de Tarraco. 
4. Composició poètica francesa medieval. // En anglès això. // Letal 

mirant al nord..
5. Preposició. // Sorgeix des de baix. // Patriarca bíblic vist pel darrere.
6. S’han unit Madrid, Girona i Oviedo. // Popular humorista castellà, 

per sota. // Nom àrab.
7. Servei ràpid de comunicació. // 49. // La mofa ha perdut les vocals. 

//As.
8. Holanda. // Nom de lletra en dos mots. // Ciutat àrab que mira al 

Nord. // Un romà.
9. Yes, sense vocal. // Article. // Nom propi femení. // 1.000.
10. Repòquer vocàlic. // 501. // Origen de Rússia..
11. Déu grec. // Nom propi femení escurçat i llegit per sota. // A les 

portes de Navarra.
12. Idea, inventa, funda. // Forma del verb tenir. // Número capgirat.
13. 13.Variant d’especialitat mèdica a la castellana que estudia nas i 

orella
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