Juliol - Desembre 2018

Diversitat creativa i artística

núm.

48

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
Jutge de Pau, els dilluns d’1 a 2 del migdia
PUNT DE TROBADA DEL CASAL DE LA GENT GRAN
Obert cada dia, excepte els dissabtes
CORREUS
De dilluns a divendres, d’ 10 a 11 matí
MERCAT SETMANAL
A LA Plaça el Firal, cada dissabte al matí.
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GIRONA
OLOT

BESCANÓ
LES PRESES

ANGLÈS
ST. FELIU DE
PALLEROLS

LA CELLERA
LES PLANES

AMER

8,45
10,45
13,30
16,30
19,15
20,30

AMER

LES PLANES

8,20
10,20
13,05
16,05
18,50
20,05

LA CELLERA

ST. FELIU DE
PALLEROLS

8,05
10,05
12,50
15,50
18,35
19,50

ANGLÈS

LES PRESES

8,01
10,01
12,46
15,46
18,31
19,46

BESCANÓ

7,55
9,55
12,40
15,40
18,25
19,40

7,00
9,30
11,30
13,15
15,45
17,30
20,30

7,15
9,45
11,45
13,30
16,00
17,45
20,45

7,30
10,00
12,00
13,45
16,15
18,00
21,00

7,34
10,04
12,04
13,49
16,19
18,04
21,04

7,40
10,10
12,10
13,55
16,25
18,10
21,10

7,50
10,20
12,20
14,05
16,35
18,20
21,20

7,55
10,25
12,25
14,10
16,40
18,25
21,25

8,10
10,40
12,40
14,25
16,55
18,40
21,40

8,20
10,50
12,50
14,35
17,05
18,50
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

9,30
18,30

11,02
20,02

LLORET

10,50
19,50

9,13
18,13

9,40
18,40

10,10
19,10

OLOT

10,38
19,38

9,05
18,05

SILS

10,15
19,15

8,50
17,50

LES PRESES

8,41
17,41

ST. ESTEVE
D’EN BAS

8,37
17,37

LA CELLERA

De dilluns a dissabte
Diari

8,30
17,30

ST. FELIU DE
PALLEROLS

Diari
De dilluns a dissabte

AMER

OLOT - LLORET
DE MAR - OLOT
Horari d’hivern

STA. COLOMA
DE FARNERS

			 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

AMER

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.

7,45
9,45
12,30
15,30
18,15
19,30

ST. FELIU DE
PALLEROLS

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

7,40
9,40
12,25
15,25
18,10
19,25

LA CELLERA

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.

Feiners
Feiners
Dissabtes, diumenges i festius
Feiners
Feiners
Diari
Diari

7,25
9,25
12,10
15,10
17,55
19,10

ST. ESTEVE
D’EN BAS

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

GIRONA - OLOT
Per Amer

7,15
9,15
12,00
15,00
17,45
19,00

STA. COLOMA
DE FARNERS

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.

Feiners
Diari
Feiners
Diari
Feiners
Diari

LES PRESES

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

OLOT - GIRONA
Per Amer

SILS

FARMÀCIA
De dilluns a divendres: Matí, de 2/4 de 10 a ¼ de 2.Tarda, de 2/4 de 5 a 1/4 de 9.
Dissabte, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda.

HORARI D’AUTOBUSOS TEISA
OLOT

CONSULTORI MUNICIPAL
Medicina General
Dra. Núria Gonzalez:
Dilluns, tarda de 2 a 8. Dimarts, matí de 8 a 2. Dimecres, tarda de 2 a 8.
Dijous, matí de 8 a 2. Divendres, tarda de 2 a 8.
Dra. Marta Marcè: dilluns i divendres, tardes de 2 a 8
Analítiques
Sra. Anna Ruscada:
Dilluns i divendres, matí de 8 a ¾ de 9
Infermeria
Sra. Anna Ruscada
Dilluns, tarda de 2 a 8. Dimarts, matí de 8 a 2 migdia. Dimecres, tarda de 2 a 8.
Sra. Glòria Guardiola:
Dijous, matí de 8 a 2 Divendres, tarda de 2 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 cada 15 dies.
Atenció a l’usuari
Dilluns, dimecres i divendres, tarda de 2 a 8 vespre. Dimarts i Dijous, de
8 a 2 migdia.
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 d’en Bas (972 69 03 02).
Els dissabtes de 9 a 2 del migdia, podeu trucar al Consultori de Sant
Esteve d’en Bas (972 690302).
- 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.

GIRONA

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.

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

OLOT

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

TELÈFONS D’INTERÈS

LLORET

SERVEIS

HORARI DE SERVEIS - HIVERN

11,15
20,15

11,25
20,25

11,34
20,34

11,38
20,38

11,55
20,55

BUS TRANSVERSAL De dilluns a divendres feiners
Sortida Sant Feliu direcció cap a Olot
H. SORTIDA			
H. ARRIBADA			

7,08
7,36

9,08
9,36

11,08
11,36

13,08
13,36

15,08
15,36

17,08
17,36

19,08
19,36

8,30
8,58

10,30
10,58

12,30
12,58

14,30
14,58

16,30
16,58

18,30
18,58

Sortida Olot direcció cap a Sant Feliu
H. SORTIDA			
H. ARRIBADA			

VIC - OLOT per Bracons
De dilluns a divendres feiners
Vic
Les Preses
Olot

7,45 10,00 14,15 16,00 20,00
8,20 10,35 14,50 16,35 20,35
8,30 10,45 15,00 16,45 20,45

OLOT - VIC per Bracons
De dilluns a divendres feiners
Olot
Les Preses
Vic

7,00 9,15 13,15 15,15 19,00
7,05 9,20 13,20 15,20 19,05
7,45 10,00 14,00 16,00 19,45

6,30
6,58

Dissabtes feiners

Dgs. i dies festius

Vic
9,30 16,45 18,45
Les Preses 10,05 17,20 19,20
Olot
10,15 17,30 19,30

Dissabtes feiners
Olot
Les Preses
Vic

Vic
9,30
Les Preses 10,05
Olot
10,15

Dgs. i dies festius

8,45 15,45 17,45
8,50 15,50 17,50
9,30 16,30 18,30

Olot
8,45
Les Preses 8,50
Vic
9,30
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LA DIVERSITAT CREATIVA

EDITORIAL

SUMARI

En la represa del fil conductor de l’anterior Hostolenc, el vàrem
concloure just abans d’iniciar-se l’atapeït programa VIU L’ESTIU A
SANT FELIU, amb un reguitzell de balls, concerts, funcions per a
la mainada i d’altres activitats.
Entrant ja en matèria, el Consell de Redacció ha decidit dedicar
aquest Hostolenc, a la rica diversitat creativa i artística de Sant Feliu. En primer lloc destacarem, amb autèntica
satisfacció, les instal·lacions creatives i plàstiques d’artistes i col·
laboradors del nostre poble, amb la II EDICIÓ DE L’ART
ENTRE LLUNES I VOLCANS als arbres d’en Casals i riu
Brugent.Al llarg de quatre mesos es desenvoluparen tallers i activitats diverses, evidenciant-se la interactuació entre l’ésser humà
amb l’entorn natural. Intervingueren un considerable nombre de
persones que presentaren un ampli ventall d’obres, originant tota
mena d’opinions i sensacions.Amb la trobada de cloenda és posà
de manifest el clamorós èxit d’aquest projecte de creació comunitària.
Glosarem ara, dins del sumari de l’Hostolenc, l’ESPAI FOTOGRÀFIC, en el que poden intervenir totes aquelles persones
que gaudeixin d’aquesta afició. Es capturen instants de la vida que
ens transmeten un sentiment, una intenció i un significat de qualsevol racó de Sant Feliu, ja de per sí, sobrat de motius per tal de
ser capturats per la càmera.
Seguint immersos en la diversitat creativa i artística, ELS
PESSEBRISTES, cada any es superen, mostrant-nos les seves
autèntiques obres d’art, fruit d’un treball i dedicació que ben
mereixen els nostres més complerts elogis.
Una altre manifestació artística, és la representació dels PASTORETS, que enguany estrenen obra. Àngels i dimonis, l’entranyable portal de Betlem,... revaloritzem, un cop més, els nostres
bons costums i tradicions.

AMB LA COL.LABORACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA

El Consell de Redació de l’Hostolenc, considera que,
per tal de concloure aquesta editorial, és d’obligat
compliment fer referència als nostres presos i preses, exiliats i exiliades polítics, que ben segur, no
podran passar el Nadal amb les seves famílies. Considerem tan injusta i incomprensible aquesta seva
situació que volem tenir un record per a tots ells i
elles. No podem oblidar ni callar!
I, pel què fa als lectors, els nostres refermats desitjos de salut i
pau. Molt bones festes a tots i a totes!!

EDITA: AJUNTAMENT DE SANT FLEIU DE PALLEROLS
Plaça el Firal, 23 - Tel. 972444011 - FAX 972444422
e.mail: ajuntament@santfeliudepallerols.cat
Pàgina web: http://www.santfeliudepallerols.cat
CONSELL DE REDACCIÓ: Sergi Aldabó, Lluís Colom, Fermín Colomer,
Margarita Serra, Joan Casas i Francesc Prat.
FOTOS: Ajuntament, entitats i col·laboradors.
FOTO PORTADA: Salvador Vilalta.
IMPRESSIÓ: Impremta Monserrat
DIPÒSIT LEGAL: GI-1072-2002

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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INFORMACIÓ MUNICIPAL

INAUGURACIO OFICIAL DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA
GENT GRAN LA SALUT
Aprofitant la celebració de l’Homentge a
la Vellesa, el passat dia 1 d’agost es va fer,
la inauguració oficial del Centre de Serveis
per a la Gent Gran La Salut que va anar a
càrrec de MARTA CASACUBERTA SOLÀ,
Directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Família de Girona.
Ens sentim molt satisfets per haver aconseguit aquesta nova fita: EL CENTRE PER
A LA GENT GRAN DE SANT FELIU DE
PALLEROLS VA CAMINAT A MOLT BON
RITME.

NOUS CAMPS DE TREBALL EN ELS HORTS DEL SOLER
DEL 1 AL 15 DE JULIOL
DEL 5 AL 19 D’AGOST
Aquest estiu s’han realitzat dos camps de treball en els
Horts amb persones d’arreu del món per a recuperar
les antigues feixes dels Horts del Soler.
El dia 12 de juliol, va visitar el camp de treball Horts del
Soler, la Sra. Marta Vilalta Directora General de Joventut.
Tot i que dues de les tres subvencions presentades no
varen ser atorgades, es varen seguir fent accions a escala més petita centrant-se en la neteja de la zona i
l’accessibilitat.
Les accions específiques realitzades:
• Avançar amb el sistema integral d’aigües (recuperació de les basses)
• Iniciar els accessos i els camins dels terrenys
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•
•
•
•

Netejar, arranjar i potenciar la bellesa dels Horts
del soler, especialment l’entrada.
Iniciar el treball amb la zona d’acampada
Protegir els Horts del soler
Activitat d’ interconnectivitat entre els Horts i les
habitants de Sant Feliu de Pallerols

Un any mes infants del poble han gaudit del casal d’estiu que ofereix l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols durant els mesos de juliol i agost gestionat des de
l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal, a través de
l’empresa Quiràlia.
Aquest estiu els nens i nenes del
casal han estat acompanyats de
l’Anfred, un personatge menut,
juganer i un xic entremaliat, que
s’havia proposat prendre’ls l’estiu.
Per descomptat que entre tots els
nens i nenes i l’equip d’educadors/
es ho han evitat.
Gimcanes per recuperar el sol, superant proves, pintant, fent ganyotes
i rient. Jocs d’aigua i escuma, jocs de
pistes i circuits per recuperar l’aigua.
Excursions per conèixer tots els racons del poble, des de les botigues de
sempre fins a la vora del riu, i cap setmana ha faltat la remullada a la piscina.
La implicació de l’equip de monitors/es han fet possible que els nens del casal s’ho hagin passat d’allò més
bé i tot hagi anat sobre rodes.
Els nois i noies de la Brigada jove de Voluntaris
d’estiu, també han participat al casal, ja que van organitzar una matinal de jocs d’aigua per la mainada.
Els joves que han participat al projecte de brigades han
tingut un juliol mogut, ja que no només han muntat

activitats pels petits, sinó que han realitzat moltes altres tasques pel poble. Han fet tasques de suport a la
llar d’avis realitzant activitats i sortides pel poble. Han
repartit programes d’activitats d’estiu i avisos informatius. Han fet tasques de manteniment: pintar, netejar,
endreçar diferents serveis i espais públics com la piscina, parcs, biblioteca
i guarderia on també s’han encarregat cada migdia de portar el menjar
preparat per la Fonda Finet. Els joves
també han fet tasques als horts d’en
Soler on han ajudat a preparar una
àrea d’acampada a la muntanya.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

UN BON ESTIU PER A LA MAINADA I ELS/LES JOVES DE SANT
FELIU DE PALLEROLS

Entre feina i feina, els/les brigadistes
també han tingut temps d’anar a la
piscina i fer algun joc per conèixer-se millor i fer una bona pinya.
Perquè participar a les brigades
joves del poble és molt més que
fer tasques, és participar i implicar-se amb el poble, adquirir un
compromís amb el projecte, els
companys i l’entorn; aprendre valors i competències que, de ben segur, els seran útils en el futur.
El bon funcionament d’aquest projecte és gràcies a la
dedicació i suport dels responsables de cada servei
que s’impliquen any rere any. Per això els agraïm la seva
disposició i els animem a continuar col·laborant per
millorar-lo, així com també animem a tots els joves que
han participat a les brigades a continuar participant de
les activitats de Sant Feliu.
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

LLIURAMENT DE BEQUES FUNDACIÓ MARIA ROSA SANS
2018/2019
Divendres 28 de setembre, va tenir lloc a la sala d’actes
de la biblioteca el lliurament de beques que la Fundació
Maria Rosa Sans atorga a estudiants amb limitacions
econòmiques i altes capacitats.
És un privilegi acollir a Sant Feliu de Pallerols un acte
d’aquestes característiques que ens honora i ens fa
partícips d’aquesta iniciativa en record de la qui va ser
durant molts anys mestra de la nostra població.

CONTINUACIÓ DE LES OBRES DE CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL
D’HOSTOLES
El dijous 8 de novembre, es varen començar les obres de rehabilitació del castell d’Hostoles que corresponen a
la fase 2018 per a la seva conservació i consolidació.
Enguany es preveuen intervencions en dos punts del recinte: la muralla a tocar de la
cisterna i en la porta d’accés al recinte jussà.

Intervencions previstes per la fase 2018. 1- “Porta d’accés”. 2- “Muralla
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FELICITACIÓ A LA JOAQUIMA CASADEVALL SALA
El passat dia 29 d’octubre la Joaquima Casadevall Sala, va fer 100 anys.
L’alcalde, Joan Casas, va anar a la residència
el Tura d’Olot per felicitar-la.
Des d’aquest Hostolenc també et felicitem:
MOLTES FELICITATS QUIMA!!

ESTAT DE COMPTES FESTA MAJOR ANY 2018
INGRESSOS FESTA MAJOR 2018

DESPESES FESTA MAJOR 2018

Abonaments:

2.005,00 €

Publicitat:

Col·laboradors programa:

4.460,00 €

Espectacles:

Entrades espectacles:

1.653,00 €

Begudes:

1.244,41 €

Bar:

1.896,00 €

Sopar popular:

1.657,70 €

Varis:

1.386,64 €

TOTAL INGRESSOS:

10.014,00 €

3.973,97 €
12.500,70 €

Garlanda:

159,75 €

Traca fi de festa:

160,00 €

TOTAL DESPESES:
COST TOTAL FESTA MAJOR:

21.083,17 €
-11.069,17 €

DIAGNÒSTIC COMUNITARI
L’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols aquest any 2018
ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal de la Garrotxa per dur a terme accions de
dinamització social del municipi. Per això es va contractar la figura d’una tècnica comunitària des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per tal que treballés
amb les persones i els col·lectius del poble i que liderés
i gestionés espais que donin resposta a les necessitats
detectades a través de projectes comunitaris.

La tècnica comunitària ha presentat la seva diagnosi
que analitza les debilitats i fortaleses detectades en relació als objectius de l’equip de govern.
L’ajuntament té la intenció de fer una convocatòria general per tal d’explicar a tota la població que hi tingui
interès, les conclusions a que ha arribat la tècnica comunitària.

ELECCIONS SINDICALS A L’AJUNTAMENT
Per primera vegada, el personal laboral de l’ajuntament
(ajuntament, escola bressol i personal menjador escola
Rocalba) disposarà d’un representant sindical.
El passat dia 30 d’octubre es varen celebrar les eleccions sindicals. Hi varen concórrer dos sindicats: UGT i
CCOO, representats per Soledad López i Joan Duran
respectivament. Resultat: 8 vots per a la UGT i 7 vots

per a CCOO.Va ésser elegida la representant del sindicat de la UGT, Sra. Soledad López Blanco.
A partir d’aquest moment els treballadors i treballadores de l’ajuntament podran participar a l’empresa a
través de la representant sindical.
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WiFI4EU
El mes de novembre passat, els municipis de la UE tenien la possibilitat d’inscriure’s als punts d’accès wifi gratuïts als
espai públics.
La Comissió Europea ha llençat la iniciativa WiFi4EU, amb la finalitat de finançar
el material i les despeses d’instal·lació
de sistemes Wi-Fi gratuïts en localitzacions públiques.
La iniciativa WIFI4EU destinarà 120 milions d’euros fins
l’any 2010 per donar suport a la creació de punts d’accés
wifi gratuïts en un màxim de 8.000 municipis de la U.E.

L’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols ja s’ha inscrit i, per tant ha
sol·licitat un abonament d’aquest
Pla. Gràcies a aquest abonament, els
municipis podran instal·lar un punt
d’accés wifi gratuït en espais públics,
per exemple, en els mateixos consistoris, biblioteques públiques, parcs
o places. La Comissió seleccionarà les candidatures
per ordre d’arribada. En la pròxima convocatòria els
primers 2.800 municipis rebran l’abonament WIFI4EU.
Cada estat membre de la UE rebrà un mínim de 15
abonaments.

LÍNIA DE SUBVENCIONS
DIPUTACIÓ DE GIRONA

AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA

•

Per la construcció del sistema d’abastament en alta en
el nucli de Sant Iscle de Colltort, l’ACA ha concedit una
subvenció de 128.685,49 €. El cost total del projecte és
de 270.188,75 €.

•
•
•

Per al finançament de l’escola bressol curs
2017/2018, s’ha concedit un import de 24.500 €
Participació ciutadana. Construcció de reglaments
d’usos pels Horts del Soler. Import 3.950,16 €
Per la Fira de Santa Llúcia: 1.250 €
PAES “Del Pla a l’Acció”, anualitat 2018-2019:
- línia 1 de comptabilitat energètica: 1.221,00 €
- línia 3, instal·lació de lluminàries dels carrers més
eficients, canviant 84 punts de llum: 11.788,66 €

DIPSALUT
Per la lluita i control de les plagues urbanes: insectes i
rosegadors: 429,70 €

GENERALITAT DE CATALUNYA
Compensacions econòmiques pels càrrecs electes:
13.129,29 €.

AJUNTAMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
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Club Atletisme Pescallunes. Per l’organització de la
Pujada a la Salut i el Cros d’estiu: 1.235,00 €
AMPA Escola Bressol. Per l’organització activitat
final de curs: 200,00 €
AMPA Institut Castell d’Estel.la d’Amer. Activitats
extraescolars de teatre i anglès: 300,00 €
INSTITUT CASTELL D’ESTELA, per contribuir en
l’activitat del Treball de Recerca: 200,00 €
ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ SARDANISTA SANT
FELIU DE PALLEROLS: 5.000,00 €
CASAL DE LA GENT GRAN SANT MARC. Taller
de Memòria: 600,00 €
AMPA ESCOLA ROCALBA. Curs de natació:
1.500,00 €
AMPA ESCOLA ROCALBA.Tardes de juny: 203,00 €

Per tal de recordar i commemorar el 1er. aniversari de la
jornada del referèndum d’autodeterminació de Catalunya
del dia 1 d’octubre de l’any 2017, l’ajuntament va convocar una concentració davant l’ajuntament amb benvinguda,
lectura d’un manifest i cant de l’Himne Nacional de Catalunya.També es va posar una pancarta que l’Associació de
Municipis per a la Independència de Catalunya va enviat a

tots els municipis que en formen part, per tal de mostrar
el suport del món local a la república: REPUBLIQUEM.
Per la tarda, l’ANC de Sant Feliu va organitzar uns actes
commemoratius a l’escola Rocalba, lloc ben significatiu,
i es va voler recordar l’aniversari amb un seguit d’actes
de caire festiu per rememorar els fets d’aquest dia.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

1 D’OCTUBRE 2018

NOVA IMATGE OFICINA DE TURISME
A l’interior del local de l’oficina de turisme, a l’Estació, s’ha col·locat un cartell amb imatges representatives de
Sant Feliu i, a l’exterior, a les cartelleres, s’hi ha instal·lat cartells amb informació actualitzada.
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

MOVIMENT DEMOGRAFIC 2018
Naixements
BENVINGUTS A LA VIDA!!

ESTHER
CABALLERO
DA SILVA

ÀGATHA RUIZ
JUNQUÈ
13-09-2018

10-03-2018

BERTA MASACHS
BURCH

ZAID ANDALOUSSI
AHSISSENE

04-06-2018

26-09-2018

NIL VILALTA
MONTES

POL MOYA
BORREDÀ

26-06-2018

02-11-2018

ANNA BEATRIZ
COSTA DOS SANTOS
08-08-2018

Defuncions
A TOTS VOSALTRES, PERSONES QUE HEU VISCUT I ESTIMAT SANT FELIU, QUE HEU
ESTAT ELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES I HEU FORMAT PART DE LA VIDA AL POBLE, US
RECORDEM AMB AFECTE.
LLUÏSA AMARGANT RIBAS
04-01-2018
JOAQUIMA COMPTA PRAT
10-01-2018
CARME FEIXAS BOIX
03-02-2018
GERARDO SALVADOR SASETA RUIZ 30-04-2018
M. ANGELA COROMINAS ROMA
07-02-2018
CARME PUJOL FEIXAS
03-05-2018
CARME SERRAT PUJOL
11-05-2018
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M. CONCEPCIO SADERRA SITJÀ
CONCEPCIÓ PUJOL FEIXAS
MANUEL GALA CALLEJAS
PILAR VITALES GUERRE
LLUÍS COLOMER MORA
SALVI CANIMAS TORRENT
MARIA GRAVALOSA COLOM

15-05-2018
03-07-2018
26-07-2018
23-08-2018
03-08-2018
07-09-2018
02-10-2018

REVETLLA DE SANT JOAN

ACTIVITATS

23 DE JUNY. A Sant Feliu va arribar La Flama del
Canigó de les mans d’uns i unes pescallunes apassionats i grans esportistes per encendre la foguera preparada per celebrar la nit o la revetlla de Sant Joan.
És la festa d’encesa dels Focs de Sant Joan arreu dels
Països Catalans, és la tradició ancestral de venerar el
foc i, fer-ho amb la Flama del Canigó ha esdevingut el
símbol de la nostra identitat.

VISITA DEL MOLÍ DE CAN NORAT I DEL MOLÍ DE LA CONQUETA
15 de juliol. Dins la programació “Aprèn i Gaudeix
de la Natura & Cultura de Sant Feliu de Pallerols” organitzada pel PNZVG, l’ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols, l’Esbart de la Vall d’Hostoles, entre altres, i
amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, es
va realitzar la última de les activitats compreses en el

programa: La visita als dos molins, el de Can Norat i
el de la Conqueta, ambdós rehabilitats i funcionant. La
sortida va resultar molt agradable i interessant permetent observar una tècnica molt utilitzada anys enrere
en el nostre municipi.
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ACTIVITATS

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “DONES DE TERRES GIRONINES QUE
HAN FET HISTÒRIA” DE CARLES I MONTSE BASTONS
14 de juliol. A la Sala de la Biblioteca Josep M. de
Garganta, va tenir lloc la presentació del llibre del Sr.
Carles Bastons Vivanco i de la seva filla Montse Bastons
Garcia. El llibre recull més de 100 biografies de dones
nascudes a terres gironines o vinculades a les terres
de Girona, amb un pròleg d’Irene Rigau i Laura Borràs.
La presentació va anar a càrrec també, de dues dones:
la Sra. Catalina Sellas, presidenta d’Alba i de Clàudia Pujol, directora de la revista Sàpiens. Es va comptar amb la
presencia del Sr. Jaume Sobrequés i Callicó, historiador
gironí. Per tant, l’acte va estar del tot interessant.

20è APLEC DE LA SARDANA
29 de juliol. Amb les cobles Ciutat de Girona, Montgrins i La Principal d’Olot, es va celebrar el vintè aniversari de l’Aplec de la Sardana a Sant Feliu de Pallerols.
Un dia radiant i amb una gran concurrència de gent. Un
dia fabulós. És un gran mèrit que un petit poble com el
nostre hagi acollit durant vint anys l’aplec de la sardana

i amb unes cobles de categoria. Una vegada més Sant
Feliu de Pallerols destaca per algun fet. En aquest cas
per fomentar durant tots aquests anys l’esperit sardanista i la nostra dansa, patrimoni cultural immaterial de
la humanitat. Enhorabona!!

12a FESTA DELS ANYS 60
7 i 8 de juliol. Degut als forts ruixats del dissabte per . Los Diablos i la Formula V varen fer vibrar als que
la tarda, per la nit, els conjunts contractats no pogueren hi assistiren, malgrat la forta calor. Com en totes les
actuar però la música va sonar fins altes hores de la nit. edicions, aquesta festa dona molta marxa a la població!
L’actuació dels artistes es va posposar per a l’endemà
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1 d’agost. La Festa Petita i d’Homenatge a la Gent Gran
va comptar enguany amb un acte molt important per a
l’ajuntament i també per a tota la població: Es va inaugurar oficialment el Centre de Serveis per a
la Gent Gran La Salut per la Sra. MARTA CASACUBERTA i SOLÀ, Directora dels serveis
Territorials de Treball, Afers Socials i Família
de Girona. Un altre esglaó superat en el camí d’anar
procurant serveis per a Sant Feliu de Pallerols.

Com és tradició, els homenatjats varen desfilar amb els
seus acompanyants cap a l’església parroquial on allà es
celebra un ofici solemne amb el Cor Parroquial i tot
seguit l’acte d’Homenatge a la Gent Gran amb un petit
concert a càrrec de la Coral Casal de la Gent Gran
d’Olot i per la Cobla la Principal d’Olot.
Tot seguit és fa entrega d’un ram de flors a l’home i a
la dona més gran d’edat presents, una vegada més va-

ACTIVITATS

FESTA PETITA I 80è HOMENTAGE A LA GENT GRAN
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ACTIVITATS
14

ren ser en JOAN GARGANTA COLOMER i la MARIA
GELIS RABAT Enhorabona!!

un valor sentimental i que han considerat que formin
part del Centre de Serveis.

Durant el dinar de germanor amenitzat per La Gresca
del Casal de la Gent Gran d’Olot, s’escolliren la pubilla
i l’hereu 2018, enguany foren escollits l’ANTONIETA
PUJOLRÀS SAUS i el seu marit JOAN DURAN SERRA. També el President del Casal de la Gent Gran Sant
Marc va cedir al Centre de Serveis per a la Gent Gran,
uns quadres que estaven en el bar del Casal que tenen

I, per la tarda, el nostre Ball de Cavallets, Gegants i Mulassa a càrrec dels balladors i balladores petits i petites.
Al finalitzar el Ball, a iniciativa de l’ANC de Sant Feliu i
del CDR es va composar un llaç groc amb la participació de la gent present a la Plaça en record dels nostres
presos polítics.

DEL 22 D’AGOST AL 16 DE SETEMBRE- Es
va poder gaudir d’una nova edició del projecte Art de
la Terra – Land Art, enguany amb el títol de A sol i
serena.
Els arbres d’en Casals i el riu Brugent es va omplir
de nou de creacions artístiques fetes per gent creativa del poble de totes les edats. De la mà de la Júlia
Rubio i de la Dolors Picart, Lola Paretus, amb la col·laboració d’empreses i persones, d’associacions i entitat
i de l’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, es varen
instal·lar a l’espai bucòlic dels Arbres d’en Casals i el
riu Brugent tota una sèrie de treballs molt creatius, el
significat dels quals va ser molt interessant conèixer-lo.

La importància d’aquest projecte està en que es tracta
d’una creació comunitària que aglutina gent diversa de
gairebé tots els sectors convivencials del municipi de
Sant Feliu de Pallerols. Això li dóna una gran força per
continuar en properes edicions i promoure aquesta
comunitat creativa que es va consolidant i reeixint en
cada edició.
“Cal destacar que a la Garrotxa no hi ha una proposta
d’aquestes característiques, per tant, aquesta iniciativa
aporta valor cultural i social al poble i a la comarca, tot
generant un nou atractiu i una nova oferta cultural a una
societat que demana noves alternatives d’oci, de coneixement i exploració. Oferint que la gent pugui gaudir d’una
proposta novedosa, lúdica i participativa” - Equip Gestor-

ACTIVITATS

ART ENTRE LLUNES I VOLCANS

• Aquest any hi hagueren 19 instal·lacions, 2 activitats de dansa, 2 activitats d’acció creativa
directa (performance).
• Total participants 595 persones
• Visitants: 1.810
• Ampliació dels mitjans de comunicació i xarxes socials: Televisió Sant Feliu, Olot TV, TV3,
Revista La Comarca d’Olot, Diari de Girona,
Revista el 29, Turisme Garrotxa, Pag. Web Escola Rocalba, Pag. Web ajuntament Sant Feliu
de Pallerols. Instagram i Facebook que aconsegueixen més de 6.000 m’agrades i més de 400
seguidors/res.
• S’ha comptat amb el suport i col·laboració de
l’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i de la
Diputació de Girona.
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ACTIVITATS

LA DIADA D’ENGUANY TAMBÉ REIVINDICATIVA
11 DE SETEMBRE. Des de l’ajuntament es va organitzar la pujada al Castell d’Hostoles per fer el canvi
de la senyera amb l’esmorzar a la Font de Cal Músic. I
per la tarda, manifestació a Barcelona!!

APLEC SANTUARI DE LA SALUT
23 DE SETEMBRE. Una bonica diada per passar-la
amunt, amunt, .... en el santuari que acull la Verge de la
Salut.
La Verge antiga es desplaça aquest dia cap al santuari
portada a peu per unes persones devotes que fan l’excursió amb la il·lusió de passar-hi el dia. Enguany també
hi va assistir el Sr. Bisbe de Girona Francesc Pardo qui
va presidir la missa acompanyada pels cants del Cor
Parroquial de Sant Feliu de Pallerols.
Destaquem el concert amb la magnífica veu de l’olotina Jessica Mellado.
Per tot plegat, un bon dia per recordar.
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FESTA MAJOR DE SANT ISCLE DE COLLTORT

ACTIVITATS

30 DE SETEMBRE. Aquesta festa sempre molt concorreguda,
va iniciar-se amb el concurs de pintura infantil per anar seguin amb
un munt d’activitats i, concloure amb el ball a càrrec de “Si Fa Sol”
i una boníssima xocolatada. Bravo per les paneres!

FESTA MAJOR I APLEC DE SANT MIQUEL DE PINEDA
7 D’OCTUBRE. L’ofici solemne va iniciar la Festa Major i Aplec de Sant Miquel de Pineda amb un complert
aperitiu a la sortida. Els de Sant Miquel, per evitar ensurts de mal temps, celebren la festa a la Sala de Ca Les
Hermanes que s’omple tota, segueix un bon dinar, sorteig d’unes quantes paneres i per rematar-ho el ball. Tot
plegat, és fantàstic!!
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ACTIVITATS

CASTANYADA POPULAR
20 d’OCTUBRE. Potser de les primeres que s’han
celebrat arreu de les poblacions que n’organitzen! Una
bona concurrència de gent de totes les edats per voler-les provar, i, per cert, eren súper ben torrades!! I,
que bones.. amb aquest gust que et fa pensar que ja
estem en plena tardor...

3a MARXA PER LA FRATER
11 de NOVEMBRE.

Tres vistes, camí del castell d’Hostoles.
Crònica de la 3ªMarxa per la Fràter
Tot i que al títol només hi figura el castell d’Hostoles,
la Marxa per la Fràter d’aquest 11 de novembre tenia un altre punt d’arribada: l’ermita de Santa Cecília.
El Castell, pels qui tenim la sort de
comptar amb un cos que ens hi pot
dur a peu; Santa Cecília, per aquells
que veuen el món des d’una cadira de
rodes. Tots plegats, uns 250 inscrits,
caminant solidaris.
Les dues rutes, tan diferents sobre
el mapa, potser no ho varen ser tant
pels qui les vàrem viure.
Al Castell ens hi vàrem apropar per
un camí llarg i suau que passava per
la Torra i Vistalegre i ens duia fins
darrera el collet de Fontplana, on la
gent reposava i prenia un petit refrigeri. Vista esplèndida de la cresta del
Castellet, el Castell i Monticalvari
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(l’ascensió al qual era opcional); tots tres turons ben
alineats davant la costa de Collsacabra.
Per la seva banda, camí de Santa Cecília, les rodes de les
cadires feien un bon contrapunt amb les rodes habituals
de les bicicletes. El petit desnivell des del poble el varen
salvar pedalejant amb l’esforç de les seves mans i amb
l’ajuda d’algun acompanyant. Bon ambient fins al trencant
de l’ermita on varen poder refer-se amb galetes i mos-

catell tot contemplant la nostra vall des
d’una perspectiva diferent de la dels dies
de convivències a la rectoria.

A partir del collet de Fontplana, la nostra ruta enfilava per un camí estret, irregular, dret i pedregós. En definitiva,
es feia més salvatge. Calia ajudar els
peus amb les mans per guanyar confiança mentre salvàvem les penyes que
duen a la torre de l’homenatge. Dies abans, els amics
de la Geca hi varen col·locar uns quants agafadors de
ferro. Més d’un ho devia agrair. Per aquests, va ser la
seva petita aventura.
Dalt del castell vàrem poder constatar com van avançant els treballs de la seva consolidació més algun petit afegit de construcció més o menys imaginativa com
potser és l’esbós d’entrada al recinte fortificat just sota
la cisterna. Sortim per allà, baixem mirant de no relliscar i tallem a poca distància de la carretera per anar a

ACTIVITATS

I va ser en aquest punt on va començar la petita aventura. Tot i que no
estava previst, ni era recomanable, es
varen atrevir a seguir la pista fangosa i
desigual, empenyent aquí, estirant allà,
desencallant la roda, fins a la mateixa
porta de Santa Cecília. Així ens ho explicaven als qui tornàvem del castell
d’Hostoles. Memorable.

trobar el camí, desconegut per molts, que va paral·lel i
per sobre del revolt de les Forques.
I acabem, com a cada edició, amb la càlida acollida de la
gent de la Fràter al pati de la rectoria. Cal destacar la participació, aquesta vegada, de varis tècnics del taller d’arquitectura PMMT, que ha elaborat i segueix l’execució del
projecte de la casa inclusiva de franc. Al traç dels plànols,
ara s’hi superposaran les cares de gent molt il·lusionada
en el projecte de tots. Aquest sí que és la gran aventura.
Pere Roura Grabulosa

SANTA CECÍLIA
25 DE NOVEMBRE. Amb un dia assolellat i un xic
de vent, es va poder celebrar Santa Cecília.

enyorances, ... potser per alguns era tot nou.., però els
allà concentrats varen gaudir de la placidesa del moment i del verd de l’entorn.

Un grup de bicicletes va sortir
de la Plaça el Firal per dirigir-se
a l’ermita. Un cop allà, un bon
esmorzar!! La música de sardanes va omplir de records, potser
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BIBLIOTECA JOSEP M. DE GARGANTA

BIBLIOTECA

Perquè llegir? Per què amb un llibre a la mà, mai no estic sol. Per què la lectura és capaç de
convertir l’espera més tediosa en una font de plaer. Per què no conec millor mestre. Ni més divertit.
Ni més audaç. Per què és l’única forma de viatjar allà on no em durà mai cap agència de viatges. I,
a més, a un preu molt econòmic. Per què em permet de viure altres vides. Per què em fa viure més intensament la meua.
Perquè m’instrueix. Per què m’ensenya a pensar. I a mirar. I a mirar-me. I a veure més enllà de les aparences. Per què
m’ajuda a ser crític. Per què em fa més lliure. Per què em demostra que certes mentides són una gran veritat. I algunes
veritats, una enorme fal·làcia. Per què m’evadeix. Per què m’emociona. Per què em fa riure. Per què em fa plorar. Per què
no conec cap altra manera d’aturar el temps. Per què ningú m’obliga.
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Vicent USÓ

QUÈ PODEU LLEGIR, DEL MÉS NOU, QUE US ENGRESQUI?
PELS JOVES

LLIBRES INFANTILS

ADULTS

La noia
invisible.
Blue Jeans

El llop no
vindrà.
Myriam
Ouyessad/Ronan Badel

La isla de
la memoria.
Karen Viggers

Pensa i
actua com
un gat.
Stephane
Garnier

A 677 km.
de casa.
Mark lowery

Dolent.
Lorenz Pauli/
Kathrin Schärer

Les vuit
muntanyes.
Paolo
Cognetti

Aliments i
remeis per
viure 100
anys.
Albert Rami

Desconeguts.
David lozano

El tren de
les parades
sense nom.
Carles Sala
Vila

La desaparición de
Stephanie
Mailer.
Joël Dicker

España
quedó atrás.
Ramon
Cotarelo

Nocturn
per a
Mafalda.
Dolors Garcia
Cornellà

Se m’ha
trencat el
cor.
Elif Yemenici

La terra
maleïda.
Juan Francisco
Ferrandiz

Col·lecció
dels
futbolíssims.

El diari de
la Joana.
Krusttyh
Benyh

La fugitiva.
Blanca
Busquets

Somnis i
reptes a la
muntanya.
Kilian Jornet

Col·lecció
Diari d’una
penjada.

La Sara i el
pelut.
Jan Birck

Tota la
veritat.
Karen
Cleveland

Bailar al
borde del
abismo
Gregoire
Delacourt

Col·lecció
Vambes
vermelles

T’estimo
(quasi
sempre).
Anna Llenas

Un estrany
a casa.
Shari Lapena

Elogi de la
maduresa
Francesc
Torralba

Estima’m quan
menys ho mereixi... Perquè
és quan més
ho necessito.
Jaume Funes
Artiaga

SABEU QUE...

L’HISTORIADOR Sr. JOAN SERRA ARMAN
de la Fundació Joan Amades, VA IMPARTIR
CONFERÈNCIA SOBRE “EL CAS DE PERE
TORRENT – BRUIXES I LLOPS-“
El passat dia 19 d’octubre l’historiador Joan Serra de la
Fundació Joan Amades, ens va explicar la història d’un
personatge anomenat Pere Torrent, les dades històriques del qual trobà, fent altres recerques, a la Revista
Mètode nº 64 (anys 2009/2010) Josep Maria Massip
Gibert (licòleg) i escrit de Nolasc del Molar (El
Molar, Priorat, 1902 — Barcelona, 1983) fou el nom
religiós del frare caputxí Daniel Rebull i Muntanyola
(Priorat): “Procés a un bruixot” 1968, i va tenir
la generositat de venir a Sant Feliu per explicar-ho, als
santfeliuencs.
Resulta que el cas d’en Pere Torrent és un dels processos
de bruixeria més espectaculars que es coneixen . És un
procés que mostra molt sobre les creences de l’època, però
sobretot ens mostra que la història de la bruixeria és, abans

BIBLIOTECA

El 22 de setembre passat, Olot va celebrar el centenari
de la Biblioteca.
La Biblioteca Popular d’Olot va ser la primera
d’un projecte de biblioteques de la Mancomunitat . La
biblioteca d’Olot formava part de les “Prínceps”, anomenades així les primeres quatre biblioteques i corresponien a una per província catalana (Valls –Tarragona,
Olot -Girona,Sallent – Barcelona, i les Borges Blanques
– Lleida inaugurades l’any 1918. Eren les primeres del
renovador sistema bibliotecari de Catalunya impulsat
per la Mancomunitat de Catalunya. L’edifici era de línies neoclàssiques. A Olot, l’any 1966 va ser enderrocada per construir-hi en el mateix terreny una nova
biblioteca.

que tot, la història d’un gran drama de les èpoques renaixentista i barroca.
El dia 10 de juny de 1619 es fa la denúncia oficial contra ell, a Sant Feliu de Pallerols per adepte practicant de
bruixeria. De res no li va servir al germà d’en Pere Torrent
assenyalar que era un malalt de seny escàs.
Pere Torrent (à Cufí), treballador de la parròquia d’Encies “que sonava o que fa música”. Declara que sap de
“sonar tamborí i flauta, així com el flabiol”.Té aproximadament trenta-sis anys. Ell diu que té “entre 30 o 40”. És analfabet. Quinze o setze anys enrere havia fet de porquerol.
El deu de juny del 1619 se’l denuncia a Sant Feliu
de Pallerols per ser adepte practicant de la bruixeria. Fou
delatat per la seva tieta, Joana Trias, la qual el 5 de juny del
mateix any, en mig de tortures el denuncià.
El vint-i-tres de juny és declarat culpable.
I el dia 21 de novembre de 1.619 fou executat a la plaça de Sant Feliu de Pallerols
(actual Plaça el Firal).
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EL CASAL SANT MARC INFORMA

ENTITATS i ASSOCIACIONS

La informació del Casal sobre l’últim acte de la nostra
entitat en l’Hostolenc anterior, va ser la relacionada
amb la festa de sant Jordi i sant Marc. Com cada any,
la celebració va resultar lluïda. El concurs literari de
les escoles i el petit berenar ofert pel Casal, ens va fer
veure que els nostres nens i nenes seguien contents i
feliços, plens d’energia i amb ganes de gresca, cosa que
alegrà tothom.
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I vet aquí que, pel que fa actes i celebracions, anem
pràcticament de sant Jordi i sant Marc a la Novena Setmana de la Gent Gran, tot i que la Junta es va anar
reunint amb regularitat per atendre els temes i estar
informada de com seguia tot plegat. Hi ha contactes
amb d’altres casals de la Garrotxa per a compartir opinions, hi ha les habituals reunions de Presidents, del
Consell Consultiu de la Gent Gran, etc.
Ja ho dèiem en el programa de la Novena Setrmana de
la Gent Gran, que aquest esdeveniment cada any costa
més i més de preparar i portar a terme. Sigui perquè
els temes, personatges i varietat d’actes es van esgotant,
sigui perquè els membres de la Junta que ho organitzen
se senten més i més cansats, però una vegada més i amb
la il·lusió de sempre, l’hem organitzat i ofert a tot el poble de Sant Feliu. Aquest any el temps no hi acompanyà
gaire, llevat precisament del dimecres 17 d’octubre que,
tot i començar núvol, es va anar aclarint cap a la banda
de la costa especialment, que és allà on era el terme de
la nostra sortida: Santa Cristina d’Aro i Lloret de Mar.

Com cada any, hem procurat que la majoria d’actes
fossin totalment gratuïts, i potser és per això que esperàvem més assistència de sòcies i socis; però ja ho
hem dit: el mal temps que feia va ser un impediment.
El dilluns l’il·lusionista Xevi ens va oferir un pregó casolà, molt pròxim a la gent, totalment entenedor i
planer.
El que ja no era tan entenedor va ser els trucs de màgia
i il·lusió que ens hi va presentar, n’hi havia alguns sobretot que n’hi havia per quedar amb la boca oberta. La
màgia i la il·lusió van continuar el dimecres per a tots
aquells (28 persones en un autocar de 55 places) que
vam anar a visitar la seva Casa Màgica a Santa Cristina
d’Aro. Vam ser molt ben rebuts i tractats, la gent en va
sortir encantada.
Els grans músics de Calidae, com cada any, oferien el
millor del seu repertori i van demostrar, una vegada
més, que l’edat no és impediment per a fer excel·lent
música ni per fer minvar l’entusiasme de ningú. Per
molts anys a aquests veterans professionals que encara
porten arreu de casa nostra la bona música i de la que
n’han fet una professió vital.
La sortida a Lloret va resultar més casolana del que és
habitual, perquè érem pocs i no hi va haver escampadisses ni problemes relacionats amb grups nombrosos.
Naturalment (no estranyarà pas a ningú), hem de dir
que hi vam perdre molts calés: un autocar de 55 places
on només érem 28…

Però la visita va ser molt interessant, divertida, i el dinar a can Sabata suposem que també agradà.
Ja vam dir a la presentació del llibret d’en Joan Pujolràs
que el Casal mira de donar veu i acció principalment a
gent de Sant Feliu que sap fer coses i que no les faria si
no se’ls demanés.
En aquesta línia els anys anteriors hi van haver intervius
amb gent nostrada, hi ha el cançoner de can Ventura
(encara hi treballem), les receptes culinàries del nostre
Russi, i aquest any les poesies d’en Joan Pujolràs.
El divendres les Veus Garrotxines ens van delectar amb
un repertori d’allò més variat i casolà, el dissabte per
causa del mal temps l’esmorzar (amb molt poca gent

també) es va haver de fer a cobert, i el diumenge va ser
l’últim dia d’aquesta Setmana que esperem hagi agradat
(en general), i que hem muntat i ofert amb la millor de
les nostres intencions. Gràcies a tothom.

ENTITATS i ASSOCIACIONS

Visita Casa Màgica de Santa Cristina d’Aro

I vet aquí que el diumenge 18 de novembre, el Casal
va celebrar, amb l’alegria de sempre, els seus vint-i-dos
anys. Bon dinar i bon concert, amb gent de l’Alt i el
Baix Empordà: els germans Guitart de Roses i el grup
Port Bo de Calella de Palafrugell. Per molts anys Casal,
per molts anys sòcies i socis, per molts anys santfeliuencs i santfeliuenques.
La Junta del Casal Sant Marc
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LA MARXA DE LA PARRÒQUIA

ENTITATS i ASSOCIACIONS

En l’última informació parroquial a l’Hostolenc, donàvem compte del sopar solidari del Dimecres de Cendra, i informació sobre la Marxa en benefici de la Fràter, amb recorregut cap a Sant Marc, el Puig Roig i Sant
Pere Sacosta, que acollí cent setanta participants.
Arribà la Setmana Santa de la que en destacaríem la
Vetlla Pasqual celebrada conjuntament amb la parròquia veïna de les Planes. Però en una de les reunions
del Consell Parroquial hi hagué com una mena de plany
força general en relació amb la vetlla al Santíssim, a
l’anomenat Monument a partir de la missa de la tarda
del Dijous Sant. Es confiava que hi haurien més fidels a
la dita vetlla, però a les 8 del vespre ja no hi havia ningú
a la capella fonda, hi feia fred i es va decidir tancar el
temple.
El 29 d’abril hi hagué la celebració de la Primera Comunió, que als consellers parroquials els semblà positiva,
brillant i emotiva. És d’esperar que la llavor sembrada
en l’esperit dels qui rebien Jesús per primera vegada,
vagi donant els fruits que tots desitgem. Mossèn Jesús
es mostrà animat pel fet que, sobretot les mares, haguessin col·laborat molt activament en la celebració.
Al santuari de la Salut s’han posat a punt quatre habitacions que ja fa uns mesos estan a disposició de qui
vulgui usar-les per a trobades, convivències i celebracions, només caldrà demanar-ho amb antelació i exposar-ne les raons i finalitats. El primer diumenge de juny
hi van anar nens i nenes de les Planes i Sant Feliu que
havien fet la Primera Comunió fa dos anys, acompanyats d’adults responsables, per a celebrar-hi un retrobament interparroquial de convivència.
Dins els actes del pregó de la Festa Major, el 18 de maig,
i amb assistència del nostre bisbe monsenyor Francesc
Pardo, es presentà el llibre escrit per Xavier Solà i Josep Valls sobre la història del nostre temple i parròquia.
Perfectament documentat per Xavier Solà, reconegut
historiador i investigador, i redactat per Josep Valls. Els
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autors (i mossèn Jesús Calm també) creuen que és un
llibre que hauria de ser a totes les cases de Sant Feliu,
perquè abasta una història, uns documents i uns fets
que no s’han vist mai abans recopilats en una sola obra,
i on hi és tot (o quasi tot) pel que fa el nostre pasat i el
nostre recent més immediat.
El Consell Parroquial demana ajut a tothom qui vulgui
col·laborar en feines de culte (tocar les campanes, cuidar les preparacions de la missa i altres cerimònies, llegir els textos litúrgics, procurar estar al cas de diversos
aspectes al temple, etc.). Tothom hi és cridat i convidat.
I quan diem “tothom”, volem dir tothom, sense cap excepció ni condició. El temple i la parròquia són nostres,
són de tots els santfeliuencs i santfeliuenques.
El Consell Parroquial

CAVALCADA REIAL 2019

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. Com
ja es va fer l’any passat, en comptes de recollir-vos el
sobre de la vostra col·laboració, us oferirem, un berenar ben dolç. El dia 5 de gener de 2019, 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 vulgui col·laborar un xic més podrà deixar el
sobre als nostres patges reials.

Aquest any també tindrem altres novetats al campament per tal de fer menys feixuga l’espera als més menuts. Abans de que arribin S.S.M.M. Els Tres Reis d’Orient, 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 3 DE
GENER.
Us donem les gràcies a tots per endavant!!
Agrupació Miralluna

ASSOCIACIÓ VEÏNS PLA DEL BASTONS
La Junta de l’Associació Veïns del Pla del Bastons es va
reunir el passat 12 de novembre per tractar d’alguns
temes, sobretot de manteniment, dels que es decidí
per unanimitat donar-ne part a l’Ajuntament.
En carta entrada al registre municipal el 14 de novembre, se’ls donava compte d’alguns desperfectes que a
la Junta li semblava que mereixen l’atenció per part
de l’administració, com són per exemple la immensa
quantitat de panots que formen les voravies trencats,
aixafats, arrancats o escantellats. La Junta té constància
que hi ha hagut alguna queixa per part de particulars,
sense que aparentment hagin tingut conseqüència pel
que fa la millora o atenció.
També es constata, i també s’ha comunicat a l’Ajuntament, que alguns trams de les barreres o baranatges de
fusta tractada que hi ha prop de la piscina, concretament algunes que protegeixen el marge del torrent del
Vellac, són trencats des de fa mesos. De l’enllumenat de
columnes baixes que hi ha tot al llarg de camins, alguns

també estan trencats i aixafats, i algunes faroles no cremen. A més d’això, la Junta creu molt convenient i fins
necessari que es construeixen alguns ressalts sobretot
en la carretera de Santa Pau que travessa la urbanització, perquè alguns conductors (pocs, però que representen un perill evident), circulen per la urbanització a
una velocitat que pot resultar fatal en cas de topada.
Seria molt de lamentar i desgraciadament faríem tard
si es produís algun accident per culpa de conductors
no gens responsables.

ENTITATS i ASSOCIACIONS

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

Pe tot plegat, des del Barri del Bastons esperem i desitgem que es prendrà bona nota de les nostres observacions i es disposarà actuar en conseqüència. Estem
convençuts que, per part del consistori i del regidor
responsable de la via pública, hi ha la voluntat necessària i els mitjans adients per a actuacions de cara al bon
manteniment de tot allò que és per al bé i benestar
dels vilatans.
La junta de l’Associació Veïns Barri del Bastons
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ESCOLES

ENTRE TOTS FEM ESCOLA
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L’escola bressol “Petits Pescallunes” és una petita comunitat que necessita de tots i de tothom per educar,
formant una gran xarxa de relacions que es va teixint
al llarg del temps. Arrelada al poble de Sant Feliu de
Pallerols i oberta a altres realitats.

Els divendres acompanyem a les persones del Centre
de Dia a fer diferents activitats: jugar a la petanca, explicar contes...

Els infants viuen experiències que fan que aprenguin de
tot allò que envolta l’escola com el contacte amb els
usuaris del Centre de Dia.

Escola Bressol Petits Pescallunes

Infants i avis: dos mons, dues generacions.

ESTRENEM MATERIAL ESPORTIU AL PATI DE L’ESCOLA ROCALBA

A l’última reunió de delegats del curs 2017-2018 els
alumnes de primària ens van proposar comprar xarxes
per jugar a bàdminton i a voleibol i una taula de pingpong per poder fer ús al pati i ampliar el ventall de
possibilitats de joc.

Com que creiem que l’alumnat ha de constituir un paper actiu en la millora del seu pati i vam considerar que
aquesta demanda podria millorar i ampliar la dinàmica
de joc a l’estona d’esbarjo, vam decidir destinar una
part d’aquests diners a acomplir aquesta proposta.
El passat dijous 22 de novembre vam fer tots junts, al
pati de primària, la inauguració oficial del nou material
esportiu, que es va rebre per l’alumnat amb molta il·lusió i entusiasme.
De part de tota la comunitat educativa volem agrair i
donar les gràcies per aquest important gest de col·laboració amb el nostre centre.
Escola Rocalba

ESCOLES

Els últims dies del curs passat vam tenir una gran notícia, l’Alfredo Alonso i en Jaume Batlle, pares d’exalumnes de la nostra escola i coordinadors del bàsquet durant molts anys al nostre centre, ens traspassaven el
romanent del club de bàsquet per equipar el nostre
pati amb material esportiu.
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ELS NOMS DE JESÚS

al meu pare, in memoriam

Missatge de l’àngel a Josep :
« Li posaràs “Jesús” ».
El nom del fill al pessebre,
el nom del jove fuster.

En una muntanya empinada
hi tenim el Puig sa Creu
quan s’arriba a l’esplanada
ho vires a tot arreu.

Un nom massa de casa
quan, més endavant,
sa paraula la gent admirava,
sa mirada els amics il·luminava.
Fou llavors quan va merèixer, de tots,
anomenar-se “Mestre” i “Senyor”.

Al fons, Santa Magdalena
ala dreta, el Salvador
i de les campanes de Les Planes
se n’escolta el seu ressò.

I així, estimat per molts,
odiat per pocs,
arribà al suplici de la creu on,
ironia de la història,
Pilat el va coronar “Fill de Déu”.

TRAÇ LITERARI

D’altres noms l’han acompanyat
dels segles ençà.
Títols solemnes i savis :
“l’Emmanuel”, “el Crist”,
“l’Alfa” i “l’Omega” i “l’Ungit”.
Massa alts, massa opacs
per la pietat popular
que vol més planer el misteri,
i el convoca, oh atreviment!
tot pregant a “l’Anyell de Déu”,
al “Salvador”, al “Redemptor”,
o al “Fill”, simplement.
Queda “Jesús”
com el nom de l’amic dels nens,
el nom de l’home bo que,
en un temps llunyà,
va gaudir, com nosaltres,
de l’amor maternal i l’amistat.
Aquell home que s’atreví a anomenar
Déu, “Pare”, “Abbà”.
“Jesús”, un nom sense pompa,
que han dut i duen amb molta dignitat
molts homes de bona voluntat.
Pere Roura
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PUIG SA CREU

Sembrat d’orquídies silvestres,
farigola i romaní
que amb la seva flaire agradable
ens fa més planer el camí.
El paisatge, a l’hivern, es queda com agraït
però en arribar la primavera, et quedes embadalit.
Hi ha flors de tota mena
jo diria un gran jardí!
em sap greu de fer-me vella
per no poder-hi venir.
Quan arribi aquesta fita,
espero que sigui així,
recordaré amb enyorança
els bons moments que he passat allí.
És part de la meva vida
i també de la dels meus germans
pujar era una rutina
fins que vàrem ésser grans.
No us perdeu la caminada
feu-me cas, pugeu allí
i si espereu a la tardor
el seu color és carmesí.
Anna M. Colomer

LA CASA PAIRAL

Una casa pairal ni es compra ni s’improvisa. La conformen elements propis que el temps i les persones
es cuiden de revaloritzar. Podríem dir que no n’hi ha
cap d’igual, ja que cada una té la seva pròpia personalitat. S’enganyaria qui pensés que la cura d’una casa
pairal és sempre fàcil o fruit d’un dia. Tot dependrà de
l’estimació que hi posin els que hi viuen i del respecte
que aquests sentin per les generacions anteriors. La
història d’una casa pairal, pot semblar petita i insignificant, però estic convençuda que és important per un
territori i fins i tot per un país.
Una pairalia no s’entén si la conformen egoismes i
exclusivitat. Les portes obertes i l’hospitalitat
haurien de ser inherents a la casa pairal.
Quan hi entrem, hi trobem la gran
sala, santuari de passes perdudes i de veus que ressonen
encara. Penjats a les parets, hi veurem els
retrats dels avantpassats. La sala és
remarcable en sí
mateixa, com a
signe d’acollida.

És el lloc gairebé sagrat, propici per reunir-se o rebre
en les grans ocasions. No hi faltarà la caixa de núvia,
que va arribar amb les pertinences d’una esposa jove
i potser inexperta. La casa pairal conserva documents
antics, on s’expliquen els orígens de la nissaga i la seva
continuïtat. Ens equivocaríem si penséssim que al llarg
dels anys en una casa pairal tot han estat flors i violes.
Petits drames soterrats s’oculten rere les parets de pedra. També els amors i desamors dels que l’han tingut
per seva.
Però una casa pairal és molt més que una història, uns
pergamins, unes relíquies del passat. La pairalia ha de
ser viva, viscuda i estimada. El que val més de tot són
les persones que l’habiten. Penso ara en les noves generacions, que necessàriament seran el futurs guardians que hauran de fer seva, amb sacrifici i esforç, la
responsabilitat de mantenir-la. Les cases pairals tenen
ànima. No són ni han de pretendre ser un museu. La
prova és que, quan un se n’aparta, ni que sigui temporalment, una gran enyorança s’apodera de l’esperit.
En un mar d’absències i presències, tradicions amenaçades, i banalització de costums, la casa pairal serà
el vaixell insígnia, on trobaran refugi i acolliment els
que se’n van allunyar, no sempre per caprici. Reivindico
dons, la gran obra forjada al llarg dels segles com
ha estat la nostra masia.
Rosa Maria Montañá

TRAÇ LITERARI

L’home ha sentit des de temps immemorial la necessitat d’aixoplugar-se i protegir-se entre unes parets i
un sostre. La majoria de les cases pairals es trobaven
envoltades per les terres i boscos que econòmicament
les sostenien. Els hereus havien de mantenir i tenir
cura de les generacions anteriors, fins i tot quan això
representava un gran sacrifici. Les cases pairals de Catalunya han estat generalment edificades per etapes.
L’arquitectura de la casa catalana, dirà Puig i Cadafalch,
és un art permanent; l’art arquitectònic més nostre.
També és veritat que les unions matrimonials enriquien moltes vegades el patrimoni ja existent.
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EL NOSTRE CLAM
La meva terra és brava i sincera,
farcida d’orgullosos cimals
curulls d’una eterna primavera,
capaç de combatre tots els mals
dels que mai no volen veure’ns dempeus,
ni escoltar el clam de les nostres veus.
Comptem amb la força de la raó,
som gent tossuda i perseverant,
que remunta el seu camí sense por,
ferm i altiu, mirant sempre endavant.
I amb civisme, quan omplim els carrers
de mans i banderes a milers,
el món admira el nostre bategar,
la nostra sincera germanor,
la dignitat amb la que cal lluitar.
Amb destresa i determinació,
junts assolirem el bé més preuat,
en un únic crit de llibertat.

TRAÇ LITERARI

Sergi Aldabó Rosell
Soci de l’Esbart de la Vall d’Hostoles.
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LES ACTES “HISTÒRIQUES” DE L’AJUNTAMENT
LIBRO ACTAS 1916-1918. ACTA
DE 19/10/1916. FOLIOS 10/11.
En la villa de S.Feliu de Pallarols a diez y nueve de
octubre de mil novecientos diez y seis; se reunio
su Ayuntamiento en la casa Consistorial bajo la
presidencia del Sr Alcalde D.Esteban Casas Cufí
con asistencia de los Sres Concejales al margen
anotados al objeto de celebrar sesion ordinaria.
Declarada por el Sr Presidente abierta la sesion
de orden del mismo se dio lectura del acta de la
anterior que fue aprobada.
Acto seguido a propuesta del Sr Presidente se
acordó por unanimidad, que proxima la epoca en
que se sacrifican en mayor numero las reses de
ganado cerda y a fin de que no haya aglomeraciones que dificulten la inspección de las carnes, en
el local que al efecto tiene designado el Ayuntamiento como matadero; habilitar un nuevo local
en la calle del Espígul nº 11, en donde puedan
sacrificarse las reses vacunas que sea necesario,
a cuyo efecto se requerirá al Sr Veterinario Inspector Municipal D.Juan Descals Aubert para que
proceda al examen del referido local y comunique a esta corporación si reune las condiciones
necesarias para el objeto a que se le destina y
acordar en caso contrario lo que proceda.

Esteban Casas, Luis Arbat, Esteban Vilamanyà,
José Vilallonga, Ginés Tarrés, Salvador Sidera.
Secretario: Benito Bosch.
Ajuntament: D.Esteban Casas Cufí (Centro,1bis),
D.Luis Arbat Junquera (V.Pallarols,10), D.Salvador Sidera Vila (Prado,1), Esteban Vilamañá Banyeras (Prado,46), D.José Vilallonga Corominas
(V.Riubrugent,3), D.Pedro Gelis Gravalosa (Cal
Ombert,1), D.Ginés Tarrés Barcons (Plaza,12), D.
Gaspar Font Codina (Plaza,8), D.Juan Bosch Clos
(Prado,19).
Secretari: D.Benito Bosch Saderra.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar se
levantó la sesión de que certifico.
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RECORDEM EL PASSAT

Recull a cura de F.Xavier Banti i Casas
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IMATGES D’UN TEMPS PASSAT
La plaça el Firal i la plaça de l’Església, en un altre temps.

RECORDEM EL PASSAT

Arxiu vilallonga
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RECORDEM EL PASSAT

IMATGES D’UN TEMPS PASSAT

RECORDEM EL PASSAT

Quan hi havia una escola per a nens i una altre per a nenes. Una imatge del “Sr.
Roberto” de jove amb els seus alumnes. Identifiqueu aquests nois?
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UN RESPIR DURANT LA POSTGUERRA
Aquest text ens farà recordar el seu autor. Persona amable que col·laborava en aquesta revista per explicar
les seves vivències i com era i què passava a la nostra població temps enrere.
Aquest és el seu últim escrit.
Moltíssimes gràcies SALVI. Sant Feliu de Pallerols et guardarà en la memòria. Descansa en pau.

Al començament l’instructor militar va ser un legionari de
cognom Rodríguez. Quan ell va marxar, ho feia en Lluís Colomer, de ca l’Endalet del carrer del Puig. Al cap d’uns dies, ens
van reunir a l’Esbart cultural per escollir la mainada que podien
tenir el llavi adequat per tocar la trompeta. La selecció la va
fer un jove que va venir d’Olot. Un cop escollits, havíem d’anar
cada dia a casa d’en Frederic Bars, al carrer de Llorenç Espígol
nº 2, per assajar. En Frederic, que havia tocat a la orquestra La
Principal de Sant Feliu de Pallerols, va composar una marxa, que
vàrem tocar sempre mentre jo hi vaig ser.
La formació de la desfilada estava organitzada de la següent manera: davant de tot hi havia un vailet, en Josep Cros Surinyac,
que llavors tenia uns 8 anys, fill d’en Ramon Cros i de la Dolors Surinyac, de can Murtre del carrer del Valls. En Josep feia
molta gràcia, perquè era molt menut i caminava estirat i seriós.
Després venia l’esquadra, que de tant en tant s’encreuava fent
una exhibició agradable als espectadors. A l’esquadra hi havia
en Ramon Gelis Marguí, l’Esteve Surinyac Port, en Lluís Pujolras
Marguí, en Josep Saderra Mitjà, en Sandro Casademont Triola, en
Jordi Bastons Masallera, entre altres que ja no recordo.

Vàrem fer dues sortides. Una d’elles a Olot, durant la visita que
el capità general de Catalunya, el general Moscardó, va fer a
aquesta ciutat. Recordo un gran engrescament al pujar tot el
grup al tren de fum. Ens feia molta il·lusió sortir del poble amb
tots els amics a visitar la capital de la Garrotxa. En arribar al
destí, ens concentraren a les fonts de Sant Roc i després al pati
dels Escolapis, esperant l’hora d’actuar.
L’altra sortida va ser a Amer, possiblement en una visita del
mateix general Moscardó. Aquesta vegada, el desplaçament va
ser en camió, conduit per l’Eduard Pau, que va tenir dificultats
per arribar-hi perquè la carretera encara estava malmesa per la
guerra. Aquestes dues desfilades van tenir molt èxit. El públic
mostrava el seu entusiasme quan passàvem.Aquest èxit cal atribuir-lo al desig de la gent d’oblidar les penalitats i tristeses de la
guerra i potser fins i tot de la derrota. Aquella música, amb un
punt marcial i alegre, els despertava novament la joia.
Un dels meus companys, l’Isidre Banti Julià, de can Bora del carrer del Puig, em va explicar que quan va fer la mili, hi havia joves
que no hi havia manera que aprenguessin la instrucció, per a la
qual cosa els marginaven i posaven al que en deien «el pelotón
de los torpes». Ell, com tants altres del nostre poble, ho va tenir
més fàcil, perquè de petit va formar part d’aquesta tropa de
Sant Feliu.
Avui tots aquells nens hem arribat a grans i gairebé ja no en
queda cap, o potser cap. Jo, poc a poc, vaig perdent la memòria,
els amics, el meu temps.
Salvi Canimas Torrent

Després de l’esquadra venia el cornetí, amb sonoritat molt aguda i difícil de tocar, que era en Lluís Bars Casamitjana. Ell donava
el senyal als trompetes per començar la marxa. Els trompetes
de l’època que jo hi vaig ser eren en Josep Suriñach Port, Joaquim Ribrugent Rubira, Joan Roure Bosch i un servidor, Salvi
Canimas Torrent. Darrera nostre hi havia en Piu Lluís Colomer
i en Jordi Saus Dorca, que tocaven els tambors per ajudar a
marcar el pas reglamentari a la tropa. I per últim la nombrosa
infanteria, que portaven escopetes de fusta amb rectitud.
La major part de les desfilades es varen fer a Sant Feliu, en diades festives, sobretot els aniversaris polítics del règim feixista. El
matí es tocava diana per despertar els components de la tropa.
Cada trompeter es cuidava dels carrers que li havien assignat.
Era una cosa que ens encantava.També ens feia molt il·lusió poder-nos exhibir davant els familiars o coneguts i algunes mares
se sorprenien de veure el seu fill tant disciplinat a la tropa i, en
canvi, tant trapella a casa.

RECORDEM EL PASSAT

Un cop acabada la Guerra Civil Espanyola, els vencedors van
dictaminar que tots els nens ens presentéssim a l’edifici número
4 del Firal, que abans de la guerra hi havia hagut el Bloc Republicà. Allà ens van donar una camisa de color blau, que a la part
dreta del pit tenia brodat amb fil vermell el jou i les fletxes. Era
l’uniforme de la Falange.També ens varen donar l’ordre de presentar-nos cada dia al matí al camp de futbol del carrer del Soler,
avui desaparegut, per ensenyar-nos la instrucció militar. A tota
la quitxalla ens feia molta il·lusió aprendre la marxa marcial. La
infantesa té això: allò que per als grans té significats ideològics
que fascinen o fastiguegen, pels infants és un joc ple de colors.

Joan Rabat
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RECORDEM EL PASSAT
Certificat mèdic del Sr. Joan Bosch Clos any 1924. Subministrat per Carles Bastons procedent de l’arxiu històric de Girona.
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ESPAI FOTOGRÀFIC
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.

ESPAI FOTOGRÀFIC

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

Bernat pescaire amatent • Foto Xevi Aymà Bosch
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EL CARRER DE SANT SEBASTIÀ I EL RIU BRUGENT BELLAMENT LLIGATS

ESPAI FOTOGRÀFIC

Foto Joan Molas

Foto Felip Hontoria
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QUAN EL CEL I LA TERRA ES FAN ADMIRAR

ESPAI FOTOGRÀFIC

Albada • Foto Joan Molas

Foto Josep Serra
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EL SANTUARI DE LA SALUT, DUES VISIONS, TOTES DUES ENCISADORES

ESPAI FOTOGRÀFIC

Foto Roser Riubrugent

Foto Joan Molas
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ESPAI FOTOGRÀFIC
Formosa orquídia en solitut • Foto Josep Serra
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VA DE LLUNES!

ESPAI FOTOGRÀFIC

Foto Salvador Vilalta

Foto Salvador Vilalta
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ESPAI FOTOGRÀFIC

Benvinguts • Foto Sergi Aldabó

De Cel i Sol • Foto Sergi Aldabó

43

ESPAI FOTOGRÀFIC

Gat a la guaita • Foto Sergi Aldabó

Vigilant • Foto Sergi Aldabó
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LLEIDATANS A SANT FELIU
El passat dia 23 de juliol un grup de 20 lleidatans i lleidatanes van visitar Sant Feliu de Pallerols, per invitació
de l’alcalde Joan Casas.

El grup és la Comunitat Jesús Obrer de Lleida que pertany al Moviment Cristià de Pobles i Comarques de
Catalunya (www.mcpcc.cat).

Són un grup d’amics, molt amics, que han passat uns
dies de vacances a l’Hotel La Salut. Des d’allí han visitat,
com a importants, Girona, Vic, Besalú i, Sant Feliu de
Pallerols.

Gràcies a tota la comarca de la Garrotxa per l’acolliment que ens han fet. Ens hi hem trobat molt bé.
Bon estiu a tothom,

BÚSTIA

Montserrat Canals
Lleida
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ART ENTRE LLUNES I VOLCANS. A sol i serena. 2018
Sant Feliu de Pallerols - Comunitat creativa
Amb la motivació i il·lusió de superar els resultats de l’any passat, de poder seguir creant en comunitat i entre altres objectius,
arribar a significar aquest projecte al poble i a la comarca, vam
decidir en equip i conjuntament amb l’Ajuntament portar-ho
endavant:
Art entre LLunes i Volcans. A sol i serena. 2018
•

•

•

•

•

Aquesta segona edició aconsegueix significar la proposta
que representa una iniciativa de desenvolupament local, lúdica, i participativa a la Garrotxa, refermant-lo com a esdeveniment atractiu que aporta valor cultural i social al poble.
Els eixos inspiradors de les obres/instal·lacions han estat
l’ésser humà, la terra i la natura. Aquest any, com l’any passat, a través de l’art, hem acostat, altres territoris i cultures,
fem servir el color de les seves terres i tradicions. Sant
Feliu de Pallerols (La Garrotxa) amb Portoviejo (Ecuador)
- cultura Manteña i Valdivia, i la cultura Huichol (Mèxic) ens
ha arribat amb la visió dels ulls de deu de la vora del riu.
En Art entre llunes i volcans s’hi destaca l’ambient comunitari
on col·labora població infantil, jove i gent gran, que han
estat compartint oficis i coneixements al llarg de més de
quatre mesos en diferents tallers i activitats. Aquest any
s’han exposat un total de 19 obres/instal.lacions, 10 d’autor/a i 9 obres col·laboratives, gràcies a l’ajuda i participació
directa d’un col·lectiu de 299 persones de totes les edats.
Destacar les activitats de cap de setmana. La dansa i la música en la naturalesa, i, també les accions plàstiques directes
(performances), que tot plegat ha tingut una gran resposta
i acceptació del públic.
Tot això ha estat possible gràcies a la implicació de tots i
totes les persones que creuen en el treball comunitari, en
l’art i la creació com a camins de relació humana.

BÚSTIA

GRÀCIES a les creadores i creadors, joves, grans i petits que
han aportat el seu temps, recursos, creativitat i entusiasme en
aquesta iniciativa de creació comunitària.
GRÀCIES a les empreses i persones que creuen en aquest
projecte
Blasau - Promocions Boada Font - Ramon Masdeu - Esbart i
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Bar de l’Estació
- Ca La Matilde - Agrobotiga Hostoles - Agència Oliveras Tarrés
-Can el Bou Vermell - D’en Vito - Jaume Vallbona - Josep Solà
Barnadas – Teia Boada - Lluís i Joan Solà Tarrès - Carme Tarrès
- Manel Alonso - Gaspar Codina – Sergi Aldabó - Units_ERC_
AM - Grup del PDeCat i JxCat Sant Feliu de Pallerols.
GRÀCIES a la col·laboració de les associacions/entitats, persones Centre de Dia de Sant Feliu de Pallerols - Escola Rocalba
- TV3 – OlotTv -TvSant Feliu de Pallerols - Revista La Comarca
– El 29 Familia Planagumà Picart - Familia Serrat Serrat
GRÀCIES a les persones que han donat suport i ajuda als/les
artistes en la construcció de les seves obres i muntatges i a la
gent del poble de totes les edats que han posat el seu temps
i creativitat en aquest projecte. A totes les persones que han
visitat l’exposició
GRÀCIES a els Arbres d’en Casal i al Riu Brugent. A tots els
éssers vius i màgics que allí habiten i amb els quals hem compartit bons moments.
GRÀCIES a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, com co-organizador, per la seva confiança i suport que ha anat creixent en
cada edició. Un esment especial a l’equip de persones i tècniques
que ho formen per tot el suport rebut per a aquesta edició.
Convidem de nou al poble a crear en comunitat, al sector
productiu i de serveis a continuar col·laborant per poder consolidar i aconseguir en la tercera edició, treballar de
forma significativa sobre aquests dos conceptes:
Promoure una comunitat creativa que potenciï el
coneixement i les relacions humanes entre veïns i veïnes del poble. Potenciar objectius de treball i interessos col·lectius amb els diferents agents socials del
poble, Escola, Centre de Gent Gran, Entitats socials,
Sector productiu i de serveis.
Tots i totes ho podem aconseguir!! : Art entre Llunes i Volcans. En equilibri . III Edició . 2019
Julia Rubio Arceredillo. Artista plàstica. Mestra. Agent de desenvolupament local.
Dolors Picart Cros (Lola Peretus). Artesana de la llana
Identificació – Gestió i seguiment del projecte. – Co-finançadores

Del 8 de desembre de 2018 al 2 de Febrer de 2019 – A l’església
del Roser, MOSTRA DE PESSEBRES dels artistes Joan Pujolràs,
Albert Marès, Nil Port, Aleix Arnau, Ivan Rius, i amb la
col·laboració de l’Agrupació de Pessebristes de Mataró. Aquesta
Mostra forma part del CAMÍ DE PESSEBRES 2018 d’arreu de la
Comarca. Horari per poder visitar-los: dissabtes, diumenges i
festius de les 10 del matí a les 6 de la tarda. Per poder visitarlos algun dia feiner podeu trucar al telf. mòbil 687 453 148 o
bé a les oficines de l’Ajuntament telf. 972 44 40 11
Dissabte 8 de desembre 2018 - A 2/4 d’7 del vespre, a l’església
parroquial, Missa cantada pel Cor parroquial.
Dissabte 15 de desembre 2018 - A les 5 de la tarda, a la Sala de
la Biblioteca, VIII Subhasta en benefici de la Fundació Oncolliga
de Girona – Lliga Catalana d’ajuda als Malalts de Càncer.
- A 2/4 d’7 del vespre, a l’església parroquial, Missa cantada pel
Cor parroquial.
- A partir de les 9 del vespre, a la Sala de Ca Les Hermanes, III
Sopar de Pastors. Preu: 25,00 € (Hi haurà diferents sorteigs de
regals). (Podeu apuntar-vos trucant a Nil Port Tel. 630 002 007
o bé trucant a l’Ajuntament Tel. 972 44 40 11).
A continuació Actuació del Playback SURTI COM SURTI a càrrec
del Casal de la Gent Gran de Sant Joan Les Fonts.
Diumenge 16 de desembre 2018 - Fira de Santa Llúcia:
Fira Mercat Artesania, XXIV Pedalada Popular, XXII Tast
Gastronòmic, Exposició de Pessebres, Bestiar i maquinària,
Trobada i Exp. de vehicles antics, Cercavila Timbalers
Tamboketes d’Hostalets d’en Bas, III Cagada del Tió Popular,
Espectacle de Màgia amb el Mag Oper i Botifarrada Popular a
favor de la Marató de TV3. (programes a part)
Del 20 al 21 de desembre 2018 – Filmacions dels diferents
pessebres apuntats al Concurs de pessebres. (Interessats
apuntar-vos a l’Ajuntament, Tel. 972 44 40 11, abans del
dijous dia 20 de desembre). (Organitza: Ajuntament de Sant
Feliu de Pallerols i TV Sant Feliu)
Divendres 21 de desembre 2108 - A les 8 del vespre, a la Sala
de Ca les Hermanes, Concert de Nadal a càrrec de de l’Escola
de Música de Sant Feliu – Amer. (Hi haurà torrons i cava per a
tothom)
Dissabte 22 de desembre 2018 – A les 4 de la tarda, al camp
de futbol municipal, Partit de futbol entre els equips U.E
HOSTOLES – AMER C.F.
- A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Església Parroquial, Missa familiar
de Nadal.
Diumenge 23 de desembre 2018 - A les 6 de la tarda, a la Sala
de Ca Les Hermanes, Recital de Nadales i altres cançons a
càrrec de la Coral El Recer de Torroella de Montgrí. Direcció:
Eduard Font.

Dilluns 24 de desembre 2018 (NADAL) - A 2/4 d’7 del vespre, a
l’església parroquial, Missa del Gall cantada pel Cor parroquial.
Dimarts 25 de desembre 2018 (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)
Dimecres 26 de desembre 2018 (SANT ESTEVE) - A ¾ d’1 del
migdia, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, 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, Representació
dels Pastorets a càrrec del Grup de Teatre Petits Pescallunes
(Organitza: Agrupació Miralluna)
Divendres 28 de desembre 2018 - A 2/4 de 7 del vespre, a la Sala
Ca Les Hermanes, Representació dels Pastorets a càrrec del Grup
de Teatre Petits Pescallunes (Organitza: Agrupació Miralluna)
Dissabte 29 de desembre 2018 - A 2/4 d’7 del vespre, a
l’església parroquial, Missa de Fi d’Any.
Diumenge 30 de desembre 2018 – 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)
Dimecres 2 de gener 2019 - 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)
Dijous 3 de gener 2019 – De 5 de la tarda a les 9 del vespre, a la
Sala de Ca les Hermanes, Donació de Sang. (Organitza: Banc de
Sang i Teixits)
Dissabte 5 de gener 2019 - 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)
- A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Església Parroquial, Missa de Reis.
Diumenge 6 de gener 2019 - A les 12 del migdia, a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, Sorteig premis de la Campanya de Nadal
“Comprar a Sant Feliu té premi” (Organitza: 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”
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Horitzontals
1. Moviments sísmics..
2. Gentilici femení d’una ciutat del País Valencià. // Porta
de l’armari.
3. Plena de fortuna. // Televisió de la Rioja. // Ciutat
italiana.
4. Nota musical. // 500. // Principi d’Euclides. // Ocell.
5. Gènere literari. // El COBI es despistà. // La meitat de
mil.
6. 100. // Referent a la matriu. // Lloc on van a raure les
propines.
7. Final de Carlota. // Interjecció. // A les portes de Salt.
// El nostre sostre vist per darrere.
8. Ciutat francesa. // Qui practica el judo.
9. Equivocar-se. // Espai per fer actuacions musicals. // A
les portes de Nimes.
10. Famoses cascades. // El sis-centes d’inicialment tres
ye-yes-yes.
11. Servei taxi. // Assemblea Municipis Independents. //
Coves mallorquines. // Segona vocal.
12. Aïllat. // Dos cantants. // Campió.
13. Ventila des de darrere un castellà. // Lloc d’alçada on
es veneren les Mares de Déu.

Verticals
1. Antiga regió romana d’Hispània.
2. Nom de profeta. // Vist per baix home cregut, altiu.
3. Real Club Automòbil. // Nom d’home, llegit des de
sota (p). // La medalla més cobejada.
4. El Real Club Automòbil s’ha desllorigat. // Possessiu
invertit. // Llengua filipina V.O.
5. La lletra A duplicada. // Plural de dies però sense la
marca. // Estimaré per sota.
6. Trinitat no sap vocalitzar. // Que porta greix. // El crit
s’ha desfet.
7. La ràdio- tele espanyola. // Dos romans. // La Lola no
sap consonants. // 1a lletra.
8. Gran científica francesa vista per baix. // Joan Deix. //
Ana Dida Mamària.
9. Qui mana ha perdut les vocals. // Símbol químic. //
Ciutat francesa des del Sud.
10. Ciutat del Nord d’Espanya però des del Sud. // Títol
acadèmic.
11. 50. // Preposició. // Ciutat italiana. // Un romà a
aquesta ciutat.
12. Nom femení. // Gran tiberi adulterat al final. // Nexe
castellà. // Contracció.
13. Població de Tarragona.

