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Telèfons d’interès
Ajuntament i Jutjat de Pau ........................................................... 972 44 40 11
Consultori Municipal ...................................................................972 44 42 98
Metge (telèfon mòbil) .................................................................. 609 49 46 15
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 ..................................................................................... 088
Guàrdia Civil Girona ................................................................................... 062
Correus ......................................................................................... 972 27 15 81
Escola Pública Rocalba ................................................................ 972 44 40 96
Escola Bressol 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 - OLOT Per Amer
                          OLOT  -  ST.FELIU DE PALLEROLS  -  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 DE PALLEROLS  -  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 (16 de set. - 14 de juny)
No s’admeten viatgers de Vidreres
a Lloret de Mar i viceversa.

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   Nota: No s’admeten viatgers entre Vic - Torelló    
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   Nota: No s’admeten viatgers entre Vic - Torelló    
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
      

Horaris de serveis
ESTIU

AJUNTAMENT
De dilluns a divendres, matins de 9 a 3.
SERVEI D’URBANISME
Sra. Maria Gironès. Dilluns i dijous, matí de 8 a 3. Dimarts, tarda de 3 a 8.
FARMÀCIA
De dimarts a divendres, matí de 2/4 d’11 a 2/4 de 2. Dissabtes, matí de 10 a 2, 
tarda de 4 a 6. Diumenges i festius, matí de 10 a 2. Dilluns tancat.
CONSULTORI MUNICIPAL
Medicina General:
Dra. Núria Gonzàlez:  Dilluns, tarda de 3 a 9. Dimarts, matí de 9 a 3. Dimecres, 
tarda de 3 a 9. Dijous, matí de 9 a 3. Divendres, tarda de 3 a 9. 
Infermeria 
Sra. Anna Roscada: Dilluns, matí de 2/4 de 9 a 2/4 de 10, tarda de 3 a 8. Dimarts, matí 
de 9 a 1. Dimecres, tarda de 3 a 9. Dijous, matí de 9 a 1. Divendres, matí de 2/4 de 9 a 3.
Sra. Glòria Guardiola: Divendres, tarda de 2/4 de 5 a 9. 
Llevadora
Sra. Montse Junquera: Dijous, tarda de 3 a 5.
Pediatria
Dra. Roser Teixidor i Ester Masó infermera. Dijous, tarda de 3 a 8.
Assistent social
Dijous, de 3/4 d 9 a 1/4 de 12 al consultori municipal.
Educadora social (per famílies)
Sra. Coralí Balés: Dimarts, matí de 12 a 2/4 de 3.
ATENCIÓ A L’USUARI
Dilluns i dimecres, tarda de 3 a 9. Dimarts, matí de 2/4 de 9 a les 3. Dijous, de 2/4 
de 9 del matí a les 8 del vespre. Divendres, de 2/4 de 9 del matí a les 9 del vespre.
Per urgències diürnes telèfon 972 44 42 98. 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).
Urgències Dissabtes, Diumenges i Festiu, de 9 del matí a 9 del vespre:
Medicina general: 609 49 46 15
Infermeria: 619 40 58 94
Urgències nits: 112
Hospital Sant Jaume d’Olot: 972 26 18 00
FARMÀCIA
De dilluns a divendres: Matí: de 2/4 de 10 a 1/4 de 2. Tarda: de 5 a 2/4 de 9.
Dissabte, de 2/4 de 10 del matí a 1/4 de 2 de la tarda.
PISCINA MUNICIPAL
Del 22 de juny al 7 de setembre. Diàriament de les 10 del matí a les 8 del vespre.
ESCOLA
Inici del curs: dilluns 15 de setembre. Horari acadèmic: de dilluns a divendres, de 9 del 
matí a 2/4 d’1 del migdia i de 3 a 2/4 de 5 de la tarda. Al migdia, servei de menjador.
ESCOLA BRESSOL
Juliol: de dilluns a divendres, de les 8 del matí a 2/4 de 6 de la tarda.
Agost: de dilluns a divendres, de les 8 del matí a les 5 de la tarda.
Del 8 al 12 de setembre l’escola romandrà tancada.
BIBLIOTECA
De dilluns a dijous, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre.
Des del dissabte dia 5 de juliol fins el dissabte dia 1 de setembre, la biblioteca 
romandrà tancada dels dissabtes al matí. Del 28 de juliol al 2 d’agost i del 25 al 
30 de setembre, la biblioteca romandrà tancada.
OFICINA DE TURISME
Oberta de juny a setembre.
MISSES
Parròquia: Dijous i dissabtes, missa a 2/4 de 7 del vespre.
Vigílies festius, missa a 2/4 de 7 del vespre.
Santuari de la Salut: a 1/4 de 2 del migdia, 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 l’Ajuntament i deixar els trastos al costat del contenidor de deixalles més proper.
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Horari d’estiu de dilluns a divendres, de 6 a 8 de la tarda. Dissabtes de 10 a 1 del matí.
JUTJAT DE PAU
Els dimecres a partir de les 10 del matí. (Durant l’agost no hi ha servei).
CASAL DE LA GENT GRAN “SANT MARC”
Diàriament, de les 2 a les 7 de la tarda.
CORREUS
De dilluns a divendres, de 2/4 de 2 a les 2 del migdia.
MERCAT SETMANAL
A la plaça del Firal, cada dissabte al matí.
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Sumari Editorial

    ELS NOSTRES VEÏNATS

Lluny de fer distincions, valoracions subjectives i demés rellevàncies, 
prioritzarem les particularitats dels nostres veïnats, ressaltant-ne els 
trets més característics, sovint no massa valorats i poc reconeguts.

La informació de què disposem s’ha procurat estructurar d’una forma 
equitativa, per tal d’oferir als nostres lectors una visió de conjunt que 
contribueixi a un acurat coneixement i difusió dels nostres veïnats.

La valuosa multiplicitat paisatgística i urbanística, contribuirà d’una 
forma fefaent, a engrandir i embellir el ja de per sí ric mosaic garrotxí. 
El Consell de Redacció, ha considerat necessari dedicar aquest Hos-
tolenc a ELS NOSTRES VEÏNATS, per tal d’aprofundir i ressaltar 
els elements naturals, històrics i humans, indagant en les diverses 
transformacions i evolucions que el transcórrer del temps els ha anat 
imposant, per tal d’adaptar-los convenienment a les prioritats del 
seu progrés evolutiu. Aquestes necessitats de millora han comportat 
successives ampliacions i adequacions dels habitatges, propietats 
agrícoles, accessos i entorns.

Els nostres veïnats ens uneixen i ens refermen en el comú desig 
d’assolir un nivell modèlic i de reconeixement que va més enllà 
dels límits provincials, fins a ser un referent turístic i cultural, doncs 
no endebades són part interessada en la documentada història de 
la Vall d’Hostoles. Des de temps reculats han forjat una ascendent 
rellevància, basada en la múltiple riquesa dels seus continguts. I tot 
això gràcies als seus veïns, que durant generacions s’han ocupat i 
preocupat pels seus respectius veïnats, àdhuc els avatars i vicissituts 
propis de cada època. Amb seny i rauxa han fet possible que fins a 
dia d’avui hom pugui gaudir d’aquests peculiars entorns, tan propers 
i diferenciats.

Per tal de concloure aquesta exposició temàtica, ho farem amb una 
lírica versemblança, en la que podriem afirmar que ELS NOSTRES 
VEÏNATS són com vigoroses i frondoses branques d’un mateix tronc, 
arrelat en terra remença.

CONSELL DE REDACCIÓ

Edita: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
C/ Firal, 23 - Tel. 972 44 40 11 - Fax 972 44 44 22
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Pàgina web: http://www.santfeliudepallerols.cat
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Colom, Rosa Maria Montañá, Joan Monteis, Lluís Pous, 
Margarida Serra, Jaume Vallbona i Joan Casas.
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Informació municipal

POBLACIÓ TOTAL A 01/01/2014 ....................  1.355

VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS: 

        ALTES: 76                                         

ALTES PER CANVI DE RESIDÈNCIA .................  64

ALTES PER NAIXEMENT......................................  12

        BAIXES: 70

BAIXES PER CANVI DE RESIDÈNCIA ...............  36

BAIXES PER CADUCITAT INSCRIPCIÓ .............    8

BAIXES PER DEFUNCIÓ ...................................... 19

BAIXES PER CANVI MUNICIPI (estranger).........    4

BAIXES PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA...............    3

NAIXEMENTS

ARNAU LLACH PAU
ARLET BUSQUETS BERTRAN
FÈLIX CASTANYER COLOM
ALÈXIA VILALLONGA BOIX
VALÈRIA PAGÈS VILA
MARIA DIAZ SOLÀ
DANA VERDAGUER PLANA
BRUNA PUJOLRÀS ROCA
JOSEP BASSAS GALEOTE

PEP HIDALGO SAU
JASPREET SUMAN
MARTÍ JORDANA SERRA 

DEFUNCIONS

LLUÍS SAU MIRABET
JOAN BOIX BADOSA
PERE SOLÀ AMARGANT
JOSEP ROURA BOADA
FLORINDA PUJOLRÀS PLANA
ISIDRE RIGALL CLAPERA
MARIA CLAPERA TERRADAS
PILAR COLOM COMAS
DOLORS COLLELL LLONGARRIU                                  
JORDI SERAROLS COMPTE
MARINA VILA ESLAVÉ
ANTONIA BRUGUÉ BRETCHA
M. LLUÏSA SALA CASTELLÓ
TRINIDAD LÓPEZ VINUESA
LLUIS PUJOLRÀS MARGUÍ
DOLORS GRABALOSA VALERI
MARIA FREIXAS BOSCH
M.TERESA MONTEIS COLOM 
ROSA CARRERAS LLORENS

TOC D’ATENCIÓ!!!

REPETIM DE NOU: 
SI US PLAU NO POSEU BROSSA A 

LES PAPERERES!!!!

SIGUEM CÍVICS!! 

No és on han d’anar les deixalles! Les deixalles, brossa, 
escombraries, en els contenidors!! No a les papereres!!

Resulta molt desagradable per qui buida les papereres 
trobar-se amb escombraries. 

Gràcies.

PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
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Informació municipal

LA NOVA SALA DE PLENS 
MUNICIPAL

Amb el Ple municipal del dia 6 de febrer, es va estrenar i 
inaugurar el nou local per als Plens municipals ubicat en una 
part de l’antiga biblioteca. L’avantatge en relació a l’anterior, 
és el seu accés, a peu de carrer, no té doncs barreres arquitec-
tòniques i com tot el que és nou fa molt de goig. 

Aquest canvi ha servit també  per redistribuir els despatxos 
i dependències municipals de la primera planta que també 
feia falta.  

Fotografies: Sergi Aldabó Rosell

Informar-vos que el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va registrar la 
Denominació d’origen Protegida (DOP) Fesols de Santa 
Pau en el registre comunitari de DOP i Indicacions Geo-
gràfiques Protegides (IGP). 

La DOP Fesols de Santa Pau empararà fesols de les va-

rietats tradicionals Tavella brisa, Setsetmanera i Gra Petit, 
seques, cuites i en conserva produïdes i elaborades en els 
municipis de Santa Pau, Castellfollit de la Roca, Les Pla-
nes d’Hostoles, Les Preses, Olot, Sant Feliu de Pallerols 
i Sant Joan Les Fonts. El conreu queda limitat a les terres 
de naturalesa volcànica d’aquests municipis. 

DENOMINACIÓ D’ORIGEN PROTEGIDA
FESOLS DE SANTA PAU
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Informació municipal

UN QUINQUENI

Ara fa quinze anys que sóc el vostre alcalde. Gràcies a tots 
els regidors que al llarg d’aquest anys m’han fet costat en 
aquesta trajectòria, gràcies al grup de C i U de Sant Feliu de 
Pallerols i també gràcies a tota aquella gent de carrer que ens 
ha donat suport i col·laboració hem aconseguit millorar tots i 
cadascun dels serveis bàsics de la població (la canalització i 
dipòsit de l’aigua, l’enllumenat, els carrers, ....). És evident que 
Sant Feliu en aquest temps ha canviat, més ben dit  ha canviat 
molt, s’ha transformat en un poble de qualitat. És conegut ja 
tot el que s’ha fet per millorar-lo perquè els vilatans s’hi trobin 
bé, molt bé. Totes les instal·lacions de serveis públics s’han 
renovat: l’escola, la Sala de Ca Les Hermanes - teatre - , o 
bé s’han fet totalment noves: el dispensari, el centre de dia,  
l’escola bressol, la biblioteca. 

Actualment ens trobem en un moment clau per assolir-ne 
dos més pels quals s’ha lluitat i lluitem aferrissadament fins 
a fer-nos pesats amb el govern de la Generalitat i que són: El 
sector d’activitats econòmiques i el Centre de Serveis per a 
la gent gran. 

Ens trobem que la balança està a punt de decantar-se i que 
siguin una realitat de veritat. No podem però de cap de les 
maneres deixar-los de banda ni tant sols un moment, perquè 
si pensem que el Govern que ens ha de facilitar el vistiplau, 
ja ho tindrà en compte i ho vetllarà, no anirem pas bé. Cal 
insistir i seguir el fil i no deixar-lo fins al final. 

Aquests dos projectes que es troben a punt de caramel són 
també molt i molt importants pel nostre poble, per una banda 
suposarà un impuls econòmic, llocs de treball,...etc. (sí, ja 
sabem que ara mateix està difícil muntar empreses, però si no 
es té el lloc adequat i preparat, llavors segur que no ni haurà 
cap) i per l’altre, suposa per a la gent gran del municipi tenir 
tranquil·litat perquè a partir del moment que disposem d’un 
Centre de Serveis per a la Gent Gran sabran que, si es dona 
el cas, podran passar la resta dels seus dies en un lloc que no 
serà estrany perquè serà en el seu poble i amb la seva gent. 

Per tant,  no es pot baixar la guàrdia. I per això, l’ajuntament 
necessita tenir de cares el vostre suport i col·laboració perquè 
si no, aquests dos projectes podríem perdre’ls i, tal i com està 
la situació en el govern i en la societat podrien anar en orris 
per sempre més. 

Ara, tenim aquí mateix la Festa Major, us desitjo que la 
passeu festivament i amb tota l’alegria que us sigui possible. 

Per acabar, com sempre us he dit, estic a la vostra disposi-
ció, tant jo mateix com tot l’equip de govern. No dubteu mai 
en posar-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol cosa 
que us preocupi. Si podem, ben segur intentarem ajudar-vos. 

                                              JOAN CASAS CARRERAS
                                                                 ALCALDE

NOU PROTOCOL DEL BALL 
DELS CAVALLETS GEGANTS

I MULASSA

L’ any passat, en concret el mes de març, es va apro-
var el nou protocol del BALL DELS CAVALLETS, 
GEGANTS I MULASSA, que substitueix l’aprovat per 
l’ajuntament en data 13 d’abril de l’any 1996.

Passat doncs, més de quinze anys, es va creure en la 
necessitat de fer una revisió del protocol antic per tal 
d’actualitzar-lo i  millorar-lo,  sempre amb l’ànim i volun-
tat de seguir protegint i mantenint el “Ball dels Cavallets, 
Gegants i Mulassa”. 

Per tant, si alguna persona vol conèixer el seu contin-
gut, només cal que ho sol·liciti a  l’ajuntament qui els en 
facilitarà una còpia.   
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LLIBRES QUE DESTAQUEM:

FARÉ TOT EL QUE TU VULGUIS de Iolanda Batallé.

Premi Prudenci Bertrana de l’any passat.  Amb aquesta novel·la, l’autora, ens endinsa en la 
vida d’una dona que, després de molts anys de viure una vida convencional, decideix explorar 

els seus instints més primitius. El detonant? Un desconegut que coneix en un avió i que li farà descobrir la passió. 

Us recomanem una novel·la sensacional, exuberant i exquisida, una narració directa i sense tabús sobre 
l’amor, la sensualitat i la sexualitat d’una dona atrapada emocionalment per un matrimoni convencional. 

La Iolanda, ha escrit la història d’una fugida de la rutina i la monotonia per descobrir tot un món nou 
de sensacions i emocions, assumint el risc de la possibilitat que aquestes puguin no ser sempre plaents. 
Una història amb un fort component eròtic que embolcalla una trama complexa i intel·ligent que va 
molt més enllà.  

EL CLUB DE LECTURA DEL FINAL DE LA TEVA VIDA de Will Schwalbe.

Una història tendra, honesta i commovedora sobre un club de lectura de només dos membres, una 
mare malalta i el seu fill, que faran servir els llibres per estimar-se encara més. Una celebració de la 
literatura, l’amor i la vida.

 “Tots tenim molt més per llegir del que podem llegir i molt més per fer del que podem fer. Així i tot, 
una de les coses que vaig aprendre de la mare és aquesta: llegir no és el contrari de fer, és el contrari 
de morir”.

LA PRIMERA MENTIDA de Marina Mander.

Aquí teniu aparentment un llibre fàcil. De lectura gens complicada, però intensa. Bellament escrit 
i amb uns girs que fan que el lector tingui ganes de continuar llegint malgrat l’esdeveniment que li toca 
viure a en Luca: un fet duríssim que no us volem revelar i que és el fil conductor de la novel·la. Només 
us podem dir que us atraparà com actuarà en Luca cada dia, cada hora.

 Un llibre per adults però que també poden llegir els joves.

A L’ALTRE BANDA DE LA NIT  de  Jan van Mersbergen.

Aquest autor és un mestre de la concisió en tots els sentits, redueix l’odissea del seu protagonista 
a un sol dia -més en concret, a una sola nit- . Una nit de Carnaval -que s’allarga i s’allarga, fins a 
arribar a enllaçar amb el dia següent- que sembla no prometre res de bo; una nit de destrucció o au-
todestrucció, on fa la impressió que l’únic que importa és quantes cerveses seràs capaç de beure’t, abans 
de caure rodó al terra. 

Al contrari del que s’espera, la beguda, en comptes d’endinsar-lo en la foscor de l’oblit, li desvetlla 
la claror dels records; en lloc de cegar-lo, li permet veure i entendre -i, sobretot, veure’s i entendre’s- 
millor. I, per damunt de tot, aprendre que pots fugir de tot menys de tu mateix. O, més exactament, que 
fugir no és possible, atès que tots els viatges són d’anada i tornada.

 “Mostrar la disbauxa d’una nit de carnaval mitjançant un personatge cada cop més alcoholitzat 
no és una tasca senzilla. Aconseguir que les emocions i pensaments del protagonista es facin nostres 
ja és una tasca mestre. Van Mersbergen ho ha aconseguit, Cheapeau.” L’editorial.

SALVATGE. Un viatge per Sender de la Cresta del Pacífic de Cheryl Strayed. 

És una novel·la basada en fets reals. L’autora ens narra la seva experiència durant la travessa pel 
Sender de la Cresta del Pacífic (SCP), des de California fins al Pont dels Déus sobre el riu Columbia 
(uneix els estats d’ Oregón i Washington). La Cheryl emprén aquest llarg recorregut perquè necessita 
fer quelcom que l’ajudi a superar molts neguits i, sense la preparació suficient s’embarca en aquesta 
aventura comprovant que la confiança en ella mateixa anava creixent a mesura que caminava, pràcti-
cament sola, al llarg d’uns 1.800 quilòmetres. 

Ens explica el seu cansament vital amb només vint-i-sis anys i també el recorregut físic de la tra-

Us recomanem una novel·la sensacional, exuberant i exquisida, una narració directa i sense tabús sobre 
l’amor, la sensualitat i la sexualitat d’una dona atrapada emocionalment per un matrimoni convencional. 

Una història tendra, honesta i commovedora sobre un club de lectura de només dos membres, una 
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vessa. Pel lector no es fa gens feixuc, ben al contrari, t’acarona 
l’ànima i et dóna una empenta per revisar la pròpia vida i la 
manera com la planteges i afrontes, alhora, adquireixes co-
neixements geogràfics de les muntanyes i característiques de 
la ruta que la Cheryl porta a terme.   

Són cinc llibres molt diferents entre ells però el que tenen 
en comú és que l’autor/a aconsegueix remoure els sentiments 
del lector, tenen una seqüència que t’enganxa, una trama molt 
interessant  i, per descomptat una forma de narrar excel·lent.  

FAIRY TALES IN ENGLISH

La professora DEVI MOSS ha realitzat 7 sessions explicant 
contes amb llengua anglesa. Una iniciativa que considerem 
ha estat positiva, almenys per anar habituant als petits en 
aquesta llengua. 
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“Error dels sentits o de l’esperit que fa prendre per realitat 
l’aparença. Engany degut a una falsa aparença. Esperança 
sense fonament real.  Engrescament que s’experimenta amb 
l’esperança o la realització d’alguna cosa”.

Aquestes són les definicions d’il·lusió segons el diccionari 
de la Llengua Catalana. La que ens interessa i de la que en 
parlarem és la darrera perquè pensem que en realitat la il·lusió 
així entesa és la que mou el món. Cadascun de nosaltres si 
cada dia no ens aixequem amb una il·lusió per petita que 
sigui: de fer això, de mirar allò, de buscar quelcom, de trobar 
aquell o allò altre, de menjar no se què, d’acabar una feina, 
d’ anar a aquell lloc, de començar  quelcom,... etc.,  ens seria 
difícil viure.  

Tots i totes tirem endavant projectes, siguin de la natura-
lesa que siguin, que ens engresquen. Individuals: començar 
una vida en parella, comprar una vivenda, tenir fills, iniciar 
uns estudis, iniciar una feina, ..., col·lectius: ens associem, 
ens unim a entitats per aconseguir una meta, una obra social, 
un programa, una idea, ... Tot plegat, són il·lusions, anhels i 
esperances que ens fan viure més intensament. 

El fet de sentir il·lusió per aconseguir quelcom, sobretot 
si ets d’un grup, fa que tinguis confiança, seguretat, valentia, 
audàcia, a no tenir por, a ser llençat, ... que fa que puguis 
sortir-te’n. 

El nostre grup de C i U ha lluitat, s’ha esforçat, ha treballat 
per Sant Feliu de Pallerols amb aquesta disposició, amb aquest 
sentiment il·lusionat d’anar a totes. Tenint fe i confiança amb 
els que han estat al capdavant d’aquest projecte de poble que 
ara teniu i tenim al davant.

No hem estat il·lusos. Teníem molt clar cap on volíem 
anar. No era una quimera, una aparença, un engany. S’ha fet.  

També es cert que una il·lusió no satisfeta comporta 
desil·lusió. Cal ser capaços d’admetre-ho i si es dona el cas, 
capaços de remuntar i pensar en alguna altre cosa que ens 
il·lusioni de nou. 

La gent que es dedica a la política ha d’estar especialment 
il·lusionada per ocupar-se per aconseguir un bé, una millora,  
per a una comunitat i, en conseqüència ha de ser generós. 
Perquè l’estat d’ànim que el predisposa a posar-se a actuar, a 
treballar, a planificar, organitzar, ... i tantes coses més utilitzant 
el seu temps per dedicar-lo bàsicament a altre gent, és d’una 
gran generositat. Per tant, aplaudim a qui s’ha dedicat a 
la política local perquè fins i tot amb les desil·lusions de 
torn que ben segur hi ha hagut, han treballat per a tots 
nosaltres i  fins i tot han repetit amb aquelles ganes, amb 
aquella il·lusió de servei. 

Gosem demanar que si hi ha alguna persona il·lusionada 
amb algun projecte, idea, desig i creu que pot fer quelcom 
més per Sant Feliu de Pallerols, que sàpiga que es pot posar 
en contacte amb nosaltres i en parlem plegats. 

A veure, pensem entre tots què més podem fer per Sant 
Feliu?  

                                                   GRUP DE CIU 
                                                 ciusfp@gmail.com

                                                                                                                                                     

IL·LUSIÓ
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Opinem que la nostra política municipal actual està perdent 
de vista les necessitats reals de Sant Feliu. Pensem que cal 
enfocar molt bé quines son aquestes necessitats. Us donarem 
uns quants exemples:

Necessitem desencallar la zona industrial, doncs en els 
propers anys ja s’acosta la recuperació econòmica. Això és 
parlar de futur. Necessitem que els nostres joves no hagin de 
marxar de Sant Feliu per poder  treballar en condicions dignes.

Necessitem projectes reals de necessitats bàsiques que 
encara no estan solventades.

Necessitem abaixar impostos, no pot ser que determinats 
impostos els paguem desmesuradament més alts que els pobles 
veins. Sempre hi haurà un poble que pagarà més i un altre que 
pagarà menys, no obstant hem creuat moltes línies vermelles. 
No ens cansarem de dir que aquest és el punt més important 
que cal solventar en aquests moments i que el poc que s’ha 
fet al respecte és insuficient. Nosaltres ho vam intentar però 
no teníem els vots necessaris.

Estem arrastrant la mala gestió de vàries obres, una de les 
quals hem demostrat que es va sobrevalorar en les certifica-
cions. En comptes de fer un esforç i aclarir els comptes, l’equip 
de govern va optar per treure importància als errors. Mica en 
mica pensem que cal canviar aquestes actituds.

No se’ns mostren els comptes clars. No ens cansarem de 
repetir-ho. No se’ns han mostrat documents que hem reclamat 
amb insistència.

Es van aprovar els comptes del 2013 amb els únics vots 
faborables de ciu. Cal dir que hi ha partides que l’ajuntament, 
de moment no ha pogut aportar justificació sòlida dels ingres-
sos i despeses. No hem rebut cap explicació al respecte. A 
la majoria d’altres dubtes que vam qüestionar no hem rebut 
encara resposta. La gestió econòmica del poble, per tant, 
pensem que no és correcte. 

Suposo que tothom s’ha adonat que cada any tenim més 
d’un milió d’euros de pressupost (aquest darrer any 1.272.000 
euros) i en canvi en quasi tres anys que portem de legislatura  
unes despeses de més de 3.000.000 d’euros. Tot han sigut 
retallades i pujades d’impostos i ara farem una pregunta als 
Santfeliuencs. Algú ha detectat algun augment d’ofertes de 
treball al poble? Algú ha sentit parlar d’incentius per treballar 
o donar feina? bonificacions importants d’impostos municipals 
a les famílies que realment ho necessitin? 

La resposta sempre és negativa. I a aquestes alçades hau-
ríem d’haver notat ja la dinàmica positiva del nostre equip 
de govern. Cada vegada percebem més retallades, més pro-

blemàtiques, més impostos, menys informació i sobretot més 
sensació d’enquistament.

La manca d’informació és cada vegada més gran a Sant 
Feliu. S’ha fet quelcom per promoure aquesta informació mu-
nicipal? Nosaltres, per exemple, creiem que perquè les coses 
funcionin en comptes de demanar diners a les empreses per 
fer la revista, i tinguent en compte que hi ha una subvenció 
anual de la diputació, el que hauria de fer l’equip de govern 
és editar aquesta revista més vegades i fer-la més àmplia, i si 
cal, destinar-hi diners... La informació municipal cada vegada 
hauria de ser més important ja que si preguntem a qualsevol 
Santfeliuenc on van a parar els diners dels impostos que es 
paguen, gairebé ningú sap justificar-ho. Fixeu-vos que sempre 
que hi ha estats de comptes, hi són, però d’alguna entitat. I els 
de l’ajuntament, que son tema tabú? 

Pensem que s’ha d’invertir en aquest aspecte i cal potenciar 
l’Hostolenc. En debats interns al nostre grup sempre coincidim 
en que hi ha poca informació municipal i molta informació 
d’associacions, entitats, actes, etc. Cal mantenir la informació 
d’associacions i entitats però cal potenciar la informació mu-
nicipal. No podem pretendre no donar explicacions al poble, 
de com es gasten els més de 3.000.000 d’euros que, des que es 
va encetar la legislatura, han generat despesa a l’Ajuntament.

Les activitats que es fan amb el sacrifici de tots els Sant-
feliuencs les apoiem i les apoiarem sempre, i creiem que hi 
hauria d’haver activitats i actes on l’Ajuntament hi hauria de 
donar molt més suport.

S’está fragmentant una mica el poble i per nosaltres la 
solució es ser transparent, prioritzar els comptes clars, i prio-
ritzar el bé comú i sobretot les necessitats reals de Sant Feliu. 

Darrerament hem notat que moltes associacions i agru-
pacions estan treballant molt i tenen moltes ganes, el futbol, 
l’Atic, el carnaval, etc. Des d’aquí els hi donem tot el nostre 
suport i les encoratgem a seguir endavant. No ens equivoquem, 
qui mou el poble som tots, i els grups polítics en cap cas hem 
d’interferir en el bon funcionament de les activitats que s’hi 
desenvolupen. Nosaltres pensem que caldria més suport mu-
nicipal a qualsevol iniciativa de gent de Sant Feliu.

Després de tanta crítica cal també ser positiu, i reconèi-
xer que l’equip de govern va acceptar la proposta d’Units 
d’incloure la reubicació de la parada d’autobús amb 
l’ordenació de la zona inclòs l’accés al parc de Mas Rostoll. 
Aquesta proposta s’ha inclòs al PUOSC per l’any 2015.  

Per acabar esperem que passeu una bona Festa Major.

UNITS PER SANT FELIU

 ESTEM PERDENT EL TREN



111111

Opinió dels grups municipals

“Clar i català”, això diem els catalans quan ens volem referir 
a coses, situacions, explicacions, .... que són clares, diàfanes 
i transparents. I això és el que, ara ja fa exactament un any, el 
nostre Grup va demanar al govern municipal.

Ni abans de demanar-ho, ni en el moment de demanar-ho, 
ni, com molt temem, en el futur, ens ha estat respost, donat, 
contestat... El govern municipal continua en la seva línea de 
fer les coses com està acostumat a fer-les, “al seu aire” i sense 
cap mena d’explicació.

Els que ens asseiem a la taula del Ple no sabem ni “de la 
missa la meitat” ja que el govern s’ha acostumat a aprovar-
ho tot per Decret d’Alcaldia o per Comissió de Govern i sols 
arriba al Ple allò que no té més remei que portar, allò que per 
llei cal que hi passi o, si no, no ho pot tirar endavant.

Quan al Ple hi arriba alguna cosa, s’aprova per majoria, 
“és de calaix”, ells la tenen. No acostumen a escoltar allò 
que, des de l’oposició, els diem. I tant “van al seu aire” que 
moltes vegades tenim la impressió que alguns regidors del 
Grup que governa ni tant sols s’han llegit la documentació 
que, prèviament al Ple, se’ns fa arribar a tots “amb el temps 
just” o no fos cas que els de l’oposició ens poguéssim preparar 
massa les al·legacions a fer.

Aquesta manera d’actuar provoca situacions curioses. A 
vegades, els regidors del Grup que governa sembla que no 
sàpiguen de què estem parlant, “estan a la inòpia”. Hi ha qui 
obre el sobre amb la documentació quan s’asseu a la taula del 
Ple, en tenim tota la convicció. D’altres, donen informació 
parcial. I d’altres, directament ni la donen.

“Com a mostra... un botó” de cadascuna de les situacions 
esmentades:

- El tant “portat i amanit” tema del Pla dels Bastons que, 
hores d’ara, encara no està tancat perquè falten uns detallets. 
Falta tornar la garantia a l’empresa constructora, encara que 
la hi havien d’haver tornat ja fa més de dos anys, quan llavors 
ja en feia dos de la finalització de l’obra..... No us sembla tot 
poc clar?

- La recuperació dels anomenats “Horts d’en Solé”. Es 
va explicar al Ple quan ja s’havia comentat amb alguns dels 
propietaris, donant-t’ho tot “fet i amanit”. No us sembla im-
portant dir que això té un cost econòmic de més de 3.000 € per 
parcel·la?... No us sembla ridícul voler arranjar tota aquesta 
zona quan acaben d’aixafar tota la del costat per fer-ne un 
trial?... Manca d’informació. O no?

- L’emissió d’uns nous títols de propietat dels nínxols del 
cementiri, on, “sense previ avís”, la propietat passa a ser una 
concessió.... Nul·la informació, o no?

L’oposició ens assabentem de moltes coses perquè veiem 

els cartells a les botigues, una nota a La Comarca o rebem 
un fulletó informatiu a la bústia de casa: Festa Major, Aplec 
de la Sardana, activitats d’estiu, curses, trial, volta ciclista...

L’Ajuntament és un òrgan representatiu de tota la gent del 
poble per als afers públics. Ha de ser una organització política, 
pública i democràtica. La vivència que han transmès  tots els 
Grups que han exercit d’oposició durant aquesta llarga etapa 
dels governs de CiU és que, molt sovint, el govern municipal 
administra les coses públiques com si fossin privades. Quan-
ta gent, a part dels que som o han estat regidors, han tractat 
amb algú del Grup que governa i després s’han adonat que la 
informació ha estat imprecisa i/o llaminera? Quanta gent no 
ha tingut la impressió que se’ls havia dit una cosa i se n’ha 
acabat fent una altra? Aquesta estratègia és la que sovint es 
fa servir per vendre, però mai hauria d’esser així a l’hora 
d’administrar les coses que són de tots.

Quin mèrit té això? Ho hem d’acabar acceptant per sempre 
més? No ha hi una altra manera de fer? “A la força no es gua-
nyen voluntats”. Aquesta frase resumeix el que el nostre Grup 
pensa sobre l’actuació de l’equip de govern municipal en el 
que portem de mandat, però tenim clar que, si tots “hi posem 
una mica de la nostra part”, les coses poden canviar i que dis-
posem d’un any, a comptar des d’ara, per decidir si volem que 
tot continuï igual o volem claredat, transparència, informació 
fiable i confiança. Per això cal sortir de l’acomodament on, des 
de fa una llarga sèrie d’anys, estem instal·lats. Nosaltres bé 
que hi confiem. Ens és important la dita de que “l’esperança 
no es perd mai”.

Amb aquesta esperança volem desitjar a tots els santfe-
liuencs que els dies de la Festa Major siguin d’alegria, de 
retrobament amb els que estimem, de confiança en el futur i 
de renovació de les il·lusions. També volem desitjar-vos un 
bon estiu a tots.

GRUP ISOM
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El municipi de Sant Feliu de Pallerols està dividit en nucli 
de població i en set veïnats: Veïnat dels Bastons, Veïnat de la 
Fàbrega, Veïnat de Pallerols, Veïnat de Sant Iscle de Coll-
tort, Veïnat de Sant Miquel de Pineda, Veïnat de la Salut i 
Veïnat de la Torra. 

Cadascun d’ells té unes característiques que el defineixen. 
De forma molt resumida, us en volem destacar algunes.   

Quatre d’aquest Veïnats porten el nom d’un mas important 
en el territori des de temps molt reculats i possiblement  per ha-
ver estat propietari de la gran majoria de terres del seu voltant.

En la relació de masos i molins segles XIII-XIV (Esbart de la 
Vall d’Hostoles) el mas Pallerols figura com un mas alou, és a dir 
tenia la propietat del territori lliure i exempta de tota càrrega i dret 

ELS VEÏNATS DE POBLACIÓ
DE SANT FELIU DE PALLEROLS

senyorial. El Mas Bastons i el Mas La Torra, masos remences, 
alliberats per la Sentència Arbitral de Guadalupe (1.486). Del Mas 
Bastons també en sabem que tenia una torre que encara avui dia 
se’n veuen els fonaments, per tant devia haver estat una casa forta: 
casa habitada dotada d’elements constructius defensius (murs i 
torres), destinada més a la protecció de vides que dels béns i les 
propietats i que proliferen durant la baixa edat mitjana i l’edat 
moderna. El Mas La Fàbrega, en la relació esmentada abans, hi 
consta com a mas remença que no fou alliberat per la Sentència. 

Tant el Mas Pallerols com el Mas La Torra, tenen capelles 
particulars. 

Els altres tres veïnats, disposen de parròquia i els coneixem 
pel nom del sant o santa que hi alberguen.



131313

Mirador

Aquest veïnat està situat en ple Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, en ell s’hi troben els volcans de La 
Tuta, Can Tià i Fontpobra.

És el veïnat amb més cases o masos, n’hi ha un total de 
25, són: La Sala, La Salica, El Perer, Codolós, Ca L’Olotí, La 
Pedrosa, Casal-Prim, El Castanyer, Campassol, Els Sayols, 
El Prat, La Coromina, Can Puigvert, El Port, Can Paià, La 
Rectoria Ca L’Escolà, L’Hostal, Campderrich, La Rigosa, Can 
Tià, La Rovira, La Salota,  Mas Colltort. De nova construcció 
L’Eixida.  

També s’hi troben les runes de Can Pere Boc.
Està situat al nord del municipi i es troba a la dreta anant 

per la carretera que travessa la Vall d’Hostoles, entre Sant 
Feliu de Pallerols i el Coll d’en Bas. La vall de Sant Iscle és 
plàcida i assolellada i a quatre quilòmetres de l’entrada hi ha 
l’antiquíssima església dedicada al sant del mateix nom. Un 
xic més avall, al fons de la vall, hi ha el caseriu de Colltort 
que ens parla dels castlans (habitants) del castell del mateix 
nom, emplaçat a la carena de la Serra del Corb i de Fontpobra, 
que separa les valls de Colltort i de Santa Pau.

Transcrivint un bocí de la valuosa història circumscrita a 
la Vall d’Hostoles trobem el Comte de Besalú, Bernat de Ta-
llaferro, que abans del 1020 havia comprat el castell de Sant 
Iscle a un tal Rodgario. 

Aquest castell, per la seva situació geogràfica, situat a la 
frontera entre els comtats de Besalú i Girona, va crear con-
flictes al segle X, quan es va fer la separació d’aquests dos 
comtats a conseqüència del testament de Guifré el Pilós. Ja al 
segle XI, entre els anys 1021 i 1035, el Comte de Barcelona, 
Berenguer Ramon, cedí al de Besalú el Castell de Colltort. A 

EL VEÏNAT DE SANT ISCLE DE COLLTORT

Màrtirs De Crist estimats
Que gosau d’eterna gloria
GLORIOS ACISCLE I VICTORIA
SIAU NOSTRES ADVOCATS.
D’España sou naturals
I en Córdoba vos criareu
La fe santa professareu
Fugint la secta dels mals
Puig en els bens eternals
Estau solament posats.
GLORIOS ...
Creixent en la perfecció
Cercaveu en eficacia
De l’ànima augments de gracia
I exercicis d’oració
A molts que vos han imitat.
GLORIOS ...
Amb vergues vos assotaren
Per ser constants en la fe
Pero amb la sang que vos isqué
La corona vos esmaltaren

En una presó vos posaren
Despres de ser assotats.
GLORIOS ...
En lo profundo del mar
Manà Dion que vos llansasen
I pedres vos posasen
El coll per mes penar
Pero dels que vos varen llensar
Pels angels foreu lliurats.
GLORIOS ...
Als devots que amb fe i fervor
Vos reclamen, socorreu;
I los alcansau de Deu
De la pluja lo favor
I al oir, nostre clamor
Feu fugir les tempestats.
GLORIOS ...
Lliris amb sang esmaltats
Flors del verger de la Gloria
GLORIOS ACISCLE I VICTORIA
SIAU NOSTRES ADVOCATS.

la fi es reconegué el senyoriu directe sobre les potestats del de 
Barcelona, en els castell de Finestres i Colltort, quan en llatí 
s’anomenaven “Finestras et Sancto Acisclo de Colltorto”. Al 
segle XV aquest castell fou escenari de la revolta remença.

Fent un salt en la història, el veïnat de Sant Iscle patí els 
terratrèmols de 1427 i, sobretot, el del 2 de febrer de 1428, 
que causà greus danys personals i arquitectònics.

L’església era en origen una construcció romànica, però 
al segle XV se’n va bastir una altra damunt la primitiva, 
d’aquesta última se’n conserven pintures. Es va anar reformant 
fins que l’any 1987 es va restaurar definitivament. En una 
de les seves restauracions, al seu voltant, s’hi trobaren una 
sèrie de monedes força antigues, que probablement arribaren 
barrejades amb els materials de les reformes anteriors.

GOIGS DE SANT ACISCLE I SANTA VICTORIA



141414

Mirador

Al nord-oest del municipi, a l’esquerra del riu Brugent, a 
tocar de la carretera C-63 que va de Girona a Olot, s’hi ubica 
el veïnat de Sant Miquel de Pineda, centrat per l’església 
dedicada a l’arcàngel Sant Miquel, és d’origen romànic però 
actualment està força modificada. 

El veïnat està format per un total de 21 cases, que són: La 
Bora, Les Comelles, La Canova, El Coll de Baix, El Coll de 
Dalt, Mas Julivert, La Casanova de l’Hostal o del Claperol, 
El Claperol, La Baga, L’Aulina, Masoveria la Condomina o 
Rectoria, El Pla, El Pla Petit, La Codinoia, El Franc, Peradalta, 
La Calsina, El Collell, La Xaramada i Les Cabanyes. I una 
nova construcció: Mas Julivert II.

El topònim del lloc ja ve citat l’any 1346 en l’acta de res-
titució, per part dels oficials reials i a petició dels procuradors 
de Guidó, abat d’Amer, del bestiar que havien embargat a 
diversos homes de la parròquia. Uns anys després, el 1375, 
el rei Pere III confirmà a Hug de Santa Pau la venda que, de 
la parròquia, li havia fet la reina Elionor.

El temple, aixecat sobre una elevació del terreny, consta 
d’una sola nau amb capelles laterals afegides a ambdues 
bandes, i el seu interior és enguixat. Presideix l’altar una 
imatge de Sant Miquel i a la dreta de l’absis s’hi troba una 
Dolorosa asseguda. Amagada en una dependència habilitada 
a l’efecte, hi ha una pica baptismal romànica, d’immersió, 
de factura senzilla. L’església va ser parcialment destruïda 
pels terratrèmols del 1427 i 1428, però reconstruïda més tard.

A l’esquerra de l’església  s’hi conserva una creu de fe-
rro, implantada en un pilar petri. Es tracta d’un conjurador, 
al qual s’hi recorria, adreçant-hi pregàries, amb la intenció 
d’apaivagar les tempestes i demés calamitats que assolaven 
els conreus. A redós de l’església trobem un petit cementiri, 
curós amb l’entorn, que transmet pau i serenor.

EL VEÏNAT DE SANT MIQUEL DE PINEDA

Actualment aquest veïnat forma part del Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa i està creuat per l’antiga 
via del carrilet, ara reconvertida en via verda, que endinsa el 
visitant en un marc de vegetació incomparable, a més de fer 
esport i salut.

Arcángel de gran valor
I Princep sou en el Cel
Vullau-nos ser protector
Patro nostre Sant Miquel

Cuant Deu Etern vos creá
Mostrá lo gran poder seu,
Miquel, per nom vos doná
Ques dir que sou veu de Deu;
Per voler igual honor
Cástich donau a Luzbel.

Capitá sou valeros
De tropes Celestials
Rendits quedaren per Vos
Tots los Dragons infernals;
Desterrantlos ab rigor
Á patir pena cruel.

De las ánimas amparo
Sou contra tot enemic
Essent Vos refugi raro
Contra son poder inic;
Per abatrer son rigor
Es vostre balansa fiel

En lo Judici final
Se veurá vostre poder
Separant lo bé del mal
I fent guerra á Llucifer; 
Entre tant gran amargor
Mostrau-vos panal de mel.

Sent tant gran vostre poder
En la terra, mar y Cel
Vullau-nos ser Protector
Patró nostre Sant Miquel

GOIG DEL GLORIOS SANT MIQUEL

Stetit …………………………
Habens thuriblum aureum in manu sua
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EL VEÏNAT DELS BASTONS

Està situat a l’ Est del municipi. Per la seva situació, aquest veïnat 
forma part de  la zona del municipi assolellada i per tant, més seca 
sobretot en la seva part Nord, en la que hi trobem un ambient i una 
vegetació més de caire Mediterrani: alzines, brucs, boix marí i saüc 
sobretot a les vores del torrent. La seva part Sud és més humida.

En relació a la fauna, hi trobem entre altres, el porc senglar, 
el teixó, el conill, la musaranya, el ratpenat, el gaig.   

Aquest Veïnat rep el nom de Bastons per la Masia situada 
a la part baixa del veïnat i molt a prop del nucli de població.  
Aquesta casa la trobem documentada ja al segle XIII, en que 
Bernat Bastons inicià la nissaga.

Aquest Veïnat el conformen les següents cases pairals o masies: 
Mas Bastons, La Naspleda, Els Botets, El Contaller, el Relleixat, 
el Pujol, Mas Déu i La Teularia en ruïnes, i dues cases de nova 
construcció, la casa nova de la Naspleda i Can Sau. Pel vell mig del 
veïnat hi transcorre el Torrent del Ballac que en la seva part baixa 
també rep el nom de torrent del Bastons, avui dia amb poca aigua. 

Cal assenyalar la Font de les Tombes situada en la zona 
del bac dels Bastons, fins fa pocs anys subministrava l’aigua 
al mas. Avui dia ja no seria possible perquè tot i que encara 
raja, no fora suficient. L’indret que l’acull és ben peculiar. Hi 
alberga una Mare de Déu i  en una de  les parets d’aquesta font 
hi ha la inscripció D.P.R (Déu, Patria i Rei) feta segurament 
durant una època determinada de la història d’aquest país. 

Al límit amb el municipi de Les Planes d’Hostoles hi trobem 
el Puig Cornador. Segons explica Xavier Puigvert Gurt en un 
article que titula “Cornadors Idonis”, ben podria ser el lloc 
des del qual, en temps molt reculats, servia per comunicar-se 
amb els veïns. Diu .... cercaven cims de panoràmica i acústica 
excel·lents, que els asseguressin la identificació d’un perill mi-
litar i la comunicació d’alerta als veïns d’una vall o una plana 
per mitjà d’un so....el toc precís d’un corn de banya o de vori 
era el més pràctic..... d’aquí vindria el nom del Puig Cornador. 

La zona més planera de tot aquest veïnat la trobem entre  
El Contaller i Els Botets on hi ha els camps de conreu més 
extensos, actualment utilitzats també com a prats de pastura. 
Tota la resta del veïnat és més abrupte, és a dir a mesura que 
vas cap al Nord es va guanyant alçada fins arribar als 650 m.

Està situat a l’ Est del municipi. Per la seva situació, aquest veïnat 

EL VEÏNAT DE LA SALUT

És el més petit en extensió i el menys habitat. De fet només hi 
trobem una casa -La Feixassa- actualment abandonada i el San-
tuari. Està situat al Sud-Oest del terme municipal i el distingeix 
una vegetació pròpia de les zones obagues. És a dir, hi trobem 
fagedes i rouredes, castanyers i falgueres, freixes i aurons que con-
figuren un paisatge típicament centre-europeu.  La seva orografia 
és accidentada fins arribar als 1.030 metres d’altitud,  on es troba 
el Santuari de la Salut. A tot el seu voltant hi trobem un paisatge 
exuberant amb unes fagedes fantàstiques, arç blancs, bedolls, prats 
de pastura,... En relació a la fauna, destaquem el talp, el pinsà 
vulgar, el mussol banyut, el pica-soques, el tallarol capnegre, el 
tallarol de casquet, l’aligot, el bitxac, la salamandra, la fagina,...etc

D’aquesta zona destaquem, en primer lloc el Santuari de la 
Mare de Déu de la Salut del qual en tenim notícies ja a l’any 
1644 quan es va construir la primera capella després que el Sr. 
Joan Carbonés en trobés la imatge a l’any 1642.  Tots el conei-
xem i sabem la seva ubicació privilegiada: des de la terrassa 
de l’hostatgeria es divisa tota la Vall d’Hostoles, les serralades 
pirinenques de la Garrotxa, i l’Empordà. En dies molt clars es 
veu clarament el golf de Roses. És un mirador excepcional. 

Dins l’església hi trobem la Verge de la Salut, per la qual 
hi ha una gran devoció tant dels propis santfeliuencs i santfe-
liuenques com per gent d’arreu del principat. 

Des del Santuari es poden fer unes excursions formidables 
cap als paratges del Collsacabra, a les roques encantades, a 
l’estanyol del Coll, .....

També cal fer esment del Clot de l’Infern en que  hi trobem 
un bosc de faig monumental amb alçades fins a tres metres i 
també freixes, blades i aurons enormes. 

Aquest veïnat, junt amb bona part de la muntanya de la Salut, 
cingles de Rocalba, ...forma part del PEIN Guilleries-Collsaca-
bra (Pla d’espais d’interès natural) aquest espai conserva una 
bona mostra de la diversitat dels sistemes naturals del Sistema 
Transversal i una mostra excepcional de la vegetació de caràcter 
atlàntic de la Catalunya humida, amb formacions vegetals molt 
rares en el conjunt del país. Atesa la seva ubicació, immers en 
la regió oriental humida, aquest espai presenta un gran interès 
faunístic, amb la presència d’algunes espècies singulars.

És el més petit en extensió i el menys habitat. De fet només hi 
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Aquest veïnat el formen un conjunt de masies, poques i  
algunes ja abandonades des de fa temps. Situat al Sud del 
terme de Sant Feliu de Pallerols, entre el Castell d’Hostoles i 
el Santuari de la Verge de la Salut. Les masies que el confor-
men son: Els Miradors, La Peça, Els Escarnits, La Casanova 
de la Rovira, Mas Carrera,  El Molí de la Rovira,  El Sesquer, 
Cal Music, La Torra, El Boix de Dalt, El Boix de Baix, El 
Grèvol, La Rovira. 

Aquestes masies, avui es troben quasi sense gent..., però 
no fa gaire temps, hi varen néixer, varen casar-se i van formar 
famílies..., en conclusió varen néixer i morir moltes genera-
cions de Santfeliuencs..., amb l’evidència que durant la “època 
del mals usos”, a l’Edat Mitjana, ja hi eren; amb quantioses 
complicacions i grans tribulacions per poder fer front a les 
exigències pròpies d’aquells temps. Això seria a grans trets 
la histografia d’aquest veïnat...., però, creiem que no n’hi ha 
prou..., creiem que ens deixaríem el més important..., el fer 
un comentari sobre aquesta gent...

“Tots els que van viure i jo vaig tenir la sort de conèixer, 
tenien, jo penso, la mateixa semblança, tots eren treballadors 
sense mesura, acostumats a treballar, com se sol dir, de sol 
a sol, amb uns mitjans, que avui ens sembla impossible que 
podessin treure profit....; però amb voluntat, molta voluntat 
i suor, molta suor, aquells “bancals” donaven el suficient 
per viure tota la família, tal vegada les exigències actuals no 
serien suficients..., ja que pensar que durant molt de temps en 
el pensament d’aquells homes i dones sols els preocupava el 
que podien treure d’aquella terra per mantenir la família... La 
globalització ens ha portat a un realisme que tal vegada tindrà 
una sortida difícil, esperem que el futur sigui prou il·lusionant 
com per adreçar d’alguna manera les dificultats actuals....

Hem comentat sobre els homes i les dones..., recordo en Pep 
i l’Esperança de la Torre, en Xicu i la Pilar de la Casanova, 
que després van anar a la Torre, En Pere i la Maria del Molí, 
en Joan i la Pilar del Sesquer, en Quim i en Pep i també la 
dona del primer la Maria de la Carrera... i la meva família, 
la meva àvia Conxita, el meu oncle en Miquel de la Torre i la 
seva germana, la meva tia Rossita i sobretot recordo el tràfec 
pel matí de cantines de llet a la carretera, l’anar a abeurar les 
vaques al riu o al torrent, l’era amb el blat o l’ordi trepitjat 
pels bous, el fer el paller, que n’era tot un art i l’espallonar 
el blat de moro al cap vespre..., en fi tot això forma una part 
inoblidable de la meva joventut i recordat amb molta, molta 
melancolia.... Els masos Miradors, Escarnits, i la Peça, en 
altres temps habitats, avui estan quasi en ruïnes..., ja formen 
part d’un passat que es fa difícil que torni. Tota aquesta 
gent tenien la mateixa manera de ser, com he assenyalat, 
foren producte de la suma que el magnetisme del volcà de 
Sant Marc i les penúries que durant segles van passar les 
generacions anteriors, van fer aquest caràcter propi..., i si 

més no, permeteu-me aquesta frivolitat, amb vocabulari i 
girs gramaticals també propis, almenys aquesta és la manera 
que jo ho entenc.”

Conxita Torra i Corell

D’aquest veïnat cal destacar en primer lloc el CASTELL 
D’HOSTOLES. Aquest castell, propietat del Mas La Torra, 
es troba situat dalt d’un turó d’uns 600 m. des d’on podem 
contemplar una magnífica vista de la Vall d’Hostoles. 

És un dels més importants de la història de Catalunya, 
sobretot pel protagonisme que tingué en el conflicte dels re-
mences. Era el centre del poder del senyor feudal i també fou 
el quarter general de Francesc de Verntallat. Tot i el seu estat 
ruïnós, actualment, des de l’ajuntament, s’han promogut  obres 
de consolidació,  molt necessàries. Anar al castell d’Hostoles 
és una altre petita excursió que paga la pena. 

Després el VOLCÀ DE SANT MARC, també anomenat 
Artigues Roges. És un dels volcans del municipi. Hi trobem 
un oratori amb la figura de Sant Marc. No sembla que sigui 
un volcà ja que està cobert de vegetació, però al llarg del camí 
d’accés te n’adones clarament de l’existència d’un volcà per 
les parets de terra volcànica. També s’ha recuperat aquest 
indret. Ara és una excursió suau, molt bonica de fer i des d’on 
és veu el poble de Sant Feliu des d’una altre òptica. 

I per últim, s’ha de parlar necessàriament del riu BRU-
GENT, que el seu pas per aquest veïnat el fa encara més bell. 
Pel desnivell, per la seva orografia basàltica,... forma gorgs: 
gorg del Boix (Miami), tres petits gorguets anomenats els Tres 
Oros, el gorg d’en Valls, el gorg de les Ànimes, el gorg Negre,  
el gorg de la Mola o de la Torra, en aquest punt destaquem les 
grutes de la Torra o les Baumes de la Torra, protegides per una 
tanca, al seu interior hi alberga una gran varietat d’estalactites 
i estalagmites, després trobem el gorg de la Llaura (gorg mort) 
i el gorg de la Pedrera d’en Biel.

Mirador

EL VEÏNAT DE LA TORRA
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El veïnat de La Fàbrega deu el seu nom a la casa pairal de 
La Fàbrega, situada a la part oest del poble, sota la falda de 
la Salut, en la seva part més obaga.

El barri comença just a la sortida del poble en direcció 
oest, quan s’enfila la carretera de la Fàbrega, amb tot de cases 
construides als anys seixanta-setanta, la més antiga de les quals 
és Ca l’Esperança. Pujant per la carretera ens quedarà a mà es-
querra l’Omvert, un mas imponent amb dues masoveries també 
situat a la falda de La Salut, sota la casa del Vallac. Justament 
és en aquesta zona on s’hi troba el dipòsit municipal d’aigua 
que recull l’aigua tant de la Font Grossa com del Fontanil 
pel suministre d’aigua a la població. Pujant per la carretera 
ens quedarà a mà esquerra tot el quintà de l’Omvert, amb uns 
bucòlics prats escalonats on hi pastura el bestiar. Passat Can 
Bonmatí, l’última casa del primer tram de la carretera de La 
Fàbrega, ens quedarà a mà dreta un gran desnivell i veurem 
el riu Brugent a baix, serpentejant cap als Arbres d’en Casals.

A mig camí cap a La Fàbrega creuarem el torrent Sa Ver-
neda, encara en terme de l’Omvert, que baixa de la falda de 
La Salut. Des d’allà, seguint un camí a mà dreta, podem anar 
cap al pas d’en Nyeua i empalmar amb el carril-bici.

Seguint per la carretera de la Fàbrega veurem a mà esquerra, 
ubicades en el bac, 5 cases construides als anys setanta, que 
han contribuït a donar vida al Veïnat. 

Arribats al lloc anomentat “La Creu de la Fàbrega”, on diu 
la llegenda que va tenir lloc la batalla entre moros i cristians, 
origen de les llegendes sobre la faràndula local (gegants, 
cavellets i mulassa), tenim dues opcions, trencar a mà dreta 
o seguir tirant cap amunt.

Si trenquem a mà dreta passarem per davant de Can Vilallon-
ga, una altra torreta construida als anys seixanta, i a continuació, 
just després de creuar el rec de la Font Grossa, a mà dreta ens 
quedarà el primer dels 5 molins que hi ha en aquest indret: el 
molí de Can Manyà. Els molins, que daten de l’edat mitjana, 
aprofitaven el desnivell del rec de la Font Grossa en aquesta 
alçada, i feien servir la força de l’aigua per moldre cereals i altres 
tipus de cultius (blat de moro, aglans, etc.).  Seguint cap amunt 
trobarem el molí del Noc, molí draper, el molí de Can Campa-
neta, el de Can Norat, i el Molí Nou, que tot i no tenir molí en 
l’actualitat és l’unic que porta el nom de molí. Tots els molins, 
que van deixar de tenir ús a finals dels cinquanta, principis dels 
seixanta, han estat restaurats en els últims quinze anys i estan 
habitats. Alguns d’ells preserven bona part de la instal.lació 
del molí, el que en fa un conjunt d’un interés històric notable.

Val a dir que el trencant que hi ha a mà dreta entre Can 
Manyà i El Noc ens porta a la Font del Mosquer, passant pel 
Pou del Glaç, uns dels pocs pous de glaç existents en la línea 
que va des de Sant Feliu a Girona.

Tornant a la creu de la Fàbrega, si seguim cap amunt, i des-
prés d’una forta pujada, arribarem a la característica avinguda 
de xiprers (plantats a principis del segle XX) que porta a la 
casa de la Fàbrega. Aquesta casa pairal, fruit de diverses am-
pliacions i modificacions, la última modernista, està envoltada 

d’una muralla, té un pinsap de gran alçada en el seu jardí i té 
al davant la Font de la Fàbrega, destí de moltes passejades 
tant per l’aigua boníssima que brolla de la seva font com per 
l’ombra i frescor que ajuda a passar les caloroses tardes d’estiu.

Quatre dels cinc molins mencionats anteriorment formaven 
part de la propietat de La Fàbrega, que probablement deu el seu 
nom a l’existència d’una farga en èpoques remotes. És justa-
ment a La Fàbrega on es conserva un dels pergamins més antics 
del poble, que data de l’any 1039 i on es menciona per primer 
cop l’indret “palazol” (segons els historiadors: pallerols).

Creuant el rec de la Font Grossa per una palanca, després 
de deixar enrera l’era de La Fàbrega, arribem a Can Campa-
neta, un dels molins dels que ja hem fet esment. Seguint cap 
amunt tenim dues opcions, anar cap a la Font del Molí Nou, 
o bé seguir pel camí marcat que porta al casal imponent de 
Riubrugent (molt més amunt hi trobariem el Mas Rovirola) 
tot passant per dos molins més, avui en ruines, Can Mates i 
Can Saderra. Justament és en aquest indret on trobem la Font 
Grossa, sorgència espectacular d’aigua de falla, que dóna lloc 
al rec de la Font Grossa, el qual s’ajunta al riu Brugent just 
abans d’entrar al poble de Sant Feliu. 

Des de Riubrugent, seguin en direcció oest, arribem a coll 
d’Uria, a 700 m d’alçada, on trobem la carretera que va de la 
vall de Bas a La Salut. 

Si volguéssim fer un resum del barri de La Fàbrega diríem 
que és un dels destins preferits tant dels santfeliuencs com de 
les persones que visiten el nostre poble, i ho és per la seva 
bellesa, per la combinació de muntanya i prats, tot envoltat 
d’una vegetació variada i exhuberant, creuat pel rec que ve la 
Font Grossa, ple de cascades i gorgues, amb un gran nombre 
de fonts i tot plegat només a 1-1,5 km del poble, amb un molt 
bon accés per carretera asfaltada, el que en fa un passeig molt 
fàcil i a la vegada molt bonic. 

Es també un dels veïnats de fora la població amb més es-
tadants, cosa que contribueix a que estigui ple de vida i sigui 
estimat i molt ben cuidat per part de tots els veïns.

EL VEÏNAT DE LA FÀBREGA
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El veïnat de Pallerols està situat a la banda Oest del mu-
nicipi de Sant Feliu, amb el que llinda. Al nord hi té l’antiga 
parròquia de Sant Miquel de Pineda, a l’est la parròquia de 
Sant Iscle de Colltort i al Sud el veïnat de la Fàbrega.

Componen el veïnat un total de 20 cases, que són: Mas la 
Riba, Llongafollia, Gaús (en ruïnes), Cal Cucut, Can Llogà, 
Viladecàs, La Cabanya, La Badia, La Casanova de Pallerols 
(la Teularia), El Llapart, Can Talledes, Pujabé, El Crous, Mas 
Pallerols (amb una petita capella), Molí de Pallerols (Molí 
de la Teularia), Sobremón (en ruïnes). I les cases de nova 
construcció, Casanova de Cal Cucut, Casanova de la Badia, 
Fontana, Casanova de la Riba.  

L’edificació religiosa més important de la zona és l’ermita 
de Santa Cecília, lloc on es fa anualment un aplec que ajun-
ta a tot el poble. Actualment la majoria de cases tenen un 
ús residencial, hi ha però agroturisme La Badia, derivats 
d’explotació forestal a can Telledes i, fins fa poc, jardineria 
arbòria a Llongafollia.

Arquitectònicament també cal destacar el pont sobre el 
riu Brugent i els dos ponts de l’antic carrilet, que són els 
de Pallerols i el de Ferro. Aquest és l’únic que es conserva 
de l’antiga línea que té estructura Eiffel i que actualment és 
propietat d’alguns veïns.

El nom del veïnat prové d’un dels masos que dominaven 
el territori en l’època medieval. Els seus propietaris tenien 
les terres i les cases a canvi de fidelitat i servitud al senyor 
feudal. Aquesta situació va prosseguir en el temps en forma 
de gran propietat que era treballada per petits pagesos a canvi 
d’un arrendament i una part de la collita. Així va restar inalte-
radament fins a mitjans del segle passat quan l’economia va 
canviar, va deixar de ser bàsicament agrícola i ramadera i es 
van implantar les petites propietats actuals.

Geogràficament el lloc està format per planes conreades 
sobre antigues colades basàltiques que provenen dels volcans 
de Sant Iscle. Pel centre de la plana discorre el riu Brugent, 
on s’hi aboquen les aigües de petits torrents: el de Pallerols, 
el del Llapart, el de la Cabanya, el de Gaús i el del Mosquer. 

També s’hi troben les fonts de la Teula, la Fontana i el Mos-
quer. Els punts més alts d’aquesta zona són el Puig Alt a l’est 
i Sobremont al nord.

La vegetació predominant a la zona és l’alzina i el roure, 
també algun freixe. Vora el riu i els torrents hi trobem pollan-
cres i verns. També hi ha plataners, però gairebé sempre en 
forma de plantació. I en llocs obacs hi trobem avellaners. En 
quan a les plantes arbòries de sotabosc hi ha el bruc, el boix, 
l’arç i el grèvol. També hi ha romegueres, esbarzers, farigola, 
espígol, falgueres i un gran nombre d’herbes ramelleres.

En quan a la fauna, hi ha petits ocells com el pardal, el 
pinsà, la cueta o el rossinyol. Aus més grans com la perdiu i la 
guatlla, ànecs de coll verd, esparvers, àguiles, corbs i garses. 
Trobem també mamífers com el senglar, la guineu, el teixó 
i algun esquirol. Amfibis com galàpat i la granota. I rèptils 
com la serp verda, l’escurçó, la serp noia, la sargantana, el 
llangardaix o la salamandra.

Des de fa uns anys aquest veïnat, menys el pla de Llonga-
follia, està inclòs dins el Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa i l’antiga via del carrilet forma part de la xarxa 
de vies verdes de Catalunya.

A quatre d’aquests veïnats, hi passa el riu Brugent. Riu 
que des del seu naixement és d’una bellesa extraordinària. 
Volem esmentar que la ubicació del seu naixement ha estat 
controvertida entre els habitants de Sant Feliu de Pallerols. Hi 
ha qui defensa que el riu neix a la Font Grossa prop del mas 
Riubrugent. D’altres que el seu naixement és a la serra Mar-
bolenya que està situada al Nord del municipi. En qualsevol 
cas neix a casa nostra. 

Consell de redacció

Mirador

EL VEÏNAT DE PALLEROLS
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LES ACTES “HISTÒRIQUES” DE L’AJUNTAMENT
(Recull a càrrec de F.Xavier Banti i Casas, dansaire del “Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa” i membre de la Comissió 

de Manteniment –encarregat dels balladors/res-)

BCGMARAFA60ANYS

“BALL DELS CAVALLETS, GEGANTS I MULASSA”
ARA FA SEIXANTA ANYS I MÉS....

Octubre.

A parer del poble que indicarem i de diversos indrets, l’octubre és el mes de la Mare de Déu.

Benedicció del terme.

El diumenge abans del Roser (4 d’octubre), dia de la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols, la gent pujava a Puigsacreu, 
on no hi havia capella ni res, i es beneïa el terme. Cada familia portava un pa de casa seva, que el sacerdot beneïa i que després 
es repartia entre els assistents.

Festa Major de Sant Feliu de Pallerols.

Per la diada del Roser, el 4 d’octubre, segons que hem dit, se celebrava la festa major a l’indicat poble. El primer dia era 
dedicat al Santíssim i el segon al Roser. S’hi feien ballets a la plaça i al firal. Ballaven els gegants i actuaven els cavallets 
tots junts: de primer, el ball pla; després, el contrapàs; seguidament la matadegolla; i després, una sardana curta, en la qual 
ballaven fins i tot el contrapunt, com si fos senyal de victòria. Era tradició que els cavallets, una lluita entre moros i cristians, 
s’esdevingués en un camp [Camp de la Creu] avui propietat del senyor Joan Vilallonga. Els cavallets s’anaven eliminant fins que 
només quedaven els capitans. Hi havia, a més la mulassa, que no ballava i servia per fer lloc a la plaça tot corrent i empaitant 
el públic des del matí així que sortía, i la mainada l’escridassava dient:

                                                                      Mulassa verda,
                                                                      verda seca,
                                                                      seca de ràbia
                                                                      i de mal d’ulls.                     

                                                                                                      Generosa Vilamanya. Estiu de 1951 (*)

Ball del contrapàs.

El ballaven a la tarda quan sortien de la funció de l’església, abans de les sardanes, per la Festa Major de Sant Feliu. Molts 
homes d’aquest poble, quan sentien cantar-lo, es posaven a ballar encara que fessin qualsevol feina. Tenien una gran resistència 
quan ballaven.

Comparsa dels cavallets.

Per la Festa Major de Sant Feliu feien la comparsa dels cavallets, que dansaven a la sortida dels oficis religiosos i substituïen 
les sardanes, que aquell dia no es ballaven. Portaven la indumentària corresponent. El comunicant els havia ballat anys enrera.

                                                                                                        Magí Pujol i Cullell. Estiu de 1951 (**)

{Apunts estrets del llibre del Sr. Josep Romeu i Figueras (1917 – 2004) “La Garrotxa, creences i costums. El cicle de l’any”. 
Publicat per Farrell Editors, dintre de la Col·lecció Popular, Llegendes –nº 20-}.

(*) Generosa Vilamañá Costa (1909 – 1983). Domiciliada al Firal, va ser durant anys l’encarregada de “vestir” els cavallets, 
els gegants i la mulassa, quan s’apropaba la Festa Major.

(**) Magin Pujol Collell (1877 – 1954) . Va ser “ballador” de cavallets a principis del segle passat.
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Aquesta fotografia està desada en una de les 
vitrines de la Sala de Sessions de l’Ajuntament, i 
segons consta en el peu, fou entregada, amb de-
dicatòria inclosa, el mes de Juny de 1951, pel Sr. 
Ramon Paulís i Pujol (1879 - 1962), sabater, músic 
-fabliolaire habitual dels Gegants de Barcelona- i 
pare del també músic i mestre compositor Narcís 
Paulís i Vila (1905 - 1988). En unes altres fotogra-
fies de mitjans dels anys quaranta  i principis dels 
cinquanta del segle passat, se’l veu acompanyant 
als Gegants amb el seu flabiol i tamborí, com per 
exemple la que apareix en el programa de la Festa 
Petita i 75è Homenatge a la Gent Gran d’enguany, 
entremig de la Gegantessa i el Gegant i els seus 
portadors del moment,  els Srs. Miquel Comas i 
Rigall  (1899 - 1966) i Miquel Pascal i Juanola 
(1919 - 2011). 

L’autor de la fotografía va ser el Sr. Valentí 
Fargnoli Ianneta (Barcelona 1885 - Girona 
1944). D’orígens italians, la seva activitat pro-

fessional es va estendre des de l’any 1902 fins el 1944. En els seu 
catàleg hi consten 68 fotos de Sant Feliu de Pallerols. Se suposa que el Sr. Ramon Paulís va adquirir aquesta 

còpia l’any 1951 a l’estudi fotogràfic “Ampliaciones y Reproducciones Mas” -Arxiu Mas-, situat al carrer Freneria, 5, de Barcelona.
L’instantània està feta al Firal (en aquella època “el Prado”), en el cantó oposat a l’Ajuntament i Capella del Roser, -Ca la Flora/

Ca la Carolina- espai habitual de representació del Ball, segons ha quedat registrat en altres fotografies de principis de segle passat. És 
distingueix el terra fet amb totxo cairó, segurament unes de les dues eres a on es batien les messes.

En primer terme hi apareixen els vuit Cavallets (primeres figures conegudes –del cap petit-) amb els seus portadors encapçalats 
per José Picart Iglesias (un dels capitans). “L’espléndida ornamentació del cos del Cavallet, a tall de gualdrapa, es realitzaba amb la 
superposició de domassos, cobrellits, mocadors, mantellines o altres peces de roba d’extraordinària riquesa” ( La Festa Major de Sant 
Feliu de Pallerols.  Memòria, pàg. 18). Darrera s’identifiquen els Gegants antics (de 1880?) i dues Mulasses (aspecte que corrobora la 
descripció de més avall del Sr. Luis Colomer Serrat).

Com a teló de fons hi apareixen les següents cases: L’Esbart / Ca L’Uan (amb fornícula i creu inclosa), Ca la Llúcia, Can Jepet del 
Cafè, Ca la Lina / Can Picart , Ca La Francisqueta. Aquestes tres últimes amb un seguit de persones, sobretot dones i mainada, en els 
balcons i finestres.

A pla de plaça, darrera i al costat de la comparsa un  nombrós públic, els homes i nens amb gorra de visera,  cobla i parella de guardies 
civils inclosos, contempla l’escena de l’enregistrament fotogràfic, sense que res indiqui si s’havia ballat o no.

De la cobla/orquestra “L’Avenç”, es pot distinguir un instrumentista de tenora, el contrabaixista, i un noi jove amb un violí a les 
mans, que podria ser el Sr. Frederic Bars i Carrera, nacut l’any 1893.

Tot seguit es reprodueix la “biografia” dels dansaires que va fer el Sr. Luís Colomer Serrat (1901 - 1996 ), empleat de l’Ajuntament 
i que va adjuntar a la fotografia en qüestió:

Año 1905 – Pequeña biografia de cada uno de los que  componen este cuadro

“C A B A L L E T S”
Empezando por la parte de la Orquestra “L’Avens” se llaman o llamaban

1º  JOSE PICART IGLESIAS [1863 - ? ] (***) -Alias Pep Sant-  Vivia en P.Caudillo nº 40- Su hijo llamado José Picart Codony, 
actualmente es Director Estadio Muntjuich Barcelona.

2º  PEDRO PUJOLRAS VILA [1881 - 1963] -Alias Sastre Bellach- Vive en la Plza Caudillo nº 22, su hijo mayor José, vive en la 
C/ Puigdegruful, casado con Pilar Verdaguer Campsolinas.

3º  MAGIN PUJOL COLLELL [1877 - 1954] -Alias Magí Barraca- Vivia en la calle del Torno nº 11, su hija mayor Mª del Tura, 
soltera,vive en la misma casa.

4º  JOSE PUJOLRAS VILA [1886 - 1969] - Soltero, vive en la calle Puigdegruful nº 1, en el mismo domicilio hay un sobrino suyo, 
José Pujolrás Plana “A.Marrustoi”.

5º  JOSE MOISET DORCA [1879 - 1934] -Alias Murica- Vivia en la Plaza Caudillo 22 (hoy Her. Carmelita). Su hijo Juan Moiset 
Gurt vive casado en Olot.

6º  JUAN BOADA VILA [1871 - 1946] -Alias Sisó- Vivia en c/ San Sebastian 21, su hijo Pedro y su nieto Pedro Boada Comas, 
viven aun en la misma calle - Casados.

Aquesta fotografia està desada en una de les 
vitrines de la Sala de Sessions de l’Ajuntament, i 
segons consta en el peu, fou entregada, amb de
dicatòria inclosa, el mes de Juny de 1951, pel Sr. 
Ramon Paulís i Pujol (1879 - 1962), sabater, músic 
-fabliolaire habitual dels Gegants de Barcelona- i 
pare del també músic i mestre compositor Narcís 
Paulís i Vila (1905 - 1988). En unes altres fotogra
fies de mitjans dels anys quaranta  i principis dels 
cinquanta del segle passat, se’l veu acompanyant 
als Gegants amb el seu flabiol i tamborí, com per 
exemple la que apareix en el programa de la Festa 
Petita i 75è Homenatge a la Gent Gran d’enguany, 
entremig de la Gegantessa i el Gegant i els seus 
portadors del moment,  els Srs. Miquel Comas i 
Rigall  (1899 - 1966) i Miquel Pascal i Juanola 
(1919 - 2011). 

Fargnoli Ianneta (Barcelona 1885 - Girona 
1944). D’orígens italians, la seva activitat pro

fessional es va estendre des de l’any 1902 fins el 1944. En els seu 
catàleg hi consten 68 fotos de Sant Feliu de Pallerols. Se suposa que el Sr. Ramon Paulís va adquirir aquesta 
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7º  GABRIEL POUS EXPOSITO [1881 - 1955] -Alias Biel Casals- Vivia en la C/ mayor. Su hijo Joaquin, y nietos viven en el 
mismo domicilio, a su lado han levantado una Fonda llamada El Rech.

8º  JOSE SOLA SERRA [1868 -  1934] -Alias Jep Ponet- Vivia en la calle de San Sebastian nº 14, su hijo Juan y nieto Faustino, 
viven a la misma calle Nº 26.

                                                                 “PORTADORES DE ELS GEGANTS”

           El Gegant
FRANCISCO MAS SALA [1865 - 1943] -Alias Xeliu- Vivia en la calle de San Sebastian nº 13. Su nieto Pedro Coronellas Mas, 

vive en Hostalets de Bas, y es cocinero de la Moixima de Olot.
      La Gegantesa
JOSE TORRENT VILA [  ?     -      ?  ] -Alias Xache- Vivia en la Plaza del Caudillo nº 18, actualmente y en el mismo domicilio 

vive una pariente suya llamada Carmen Torrent Boada, casada con Miguel Piñana Serra.
     Las MULASSAS - Las llevaron varios, no habia contratados, pero si aficionados.

San Feliu de Pallarols 20 de Octubre de 1952

El Empleado

(***) Dates interpolades en el text original dintre d’aquests dos signes gràfics [ ] –claudàtors-, pel recopilador de l’escrit.
 Esbart Català de Dansaires –Fundat l’any 1908-. Fitxer sobre el Ball de Cavallets de Sant Feliu de Pallerols. Gentilesa de la Sra. 

Montserrat Garrich i Ribera.
Descripció: Aureli Capmany: “Mercès a la avinentesa d’haver fet coneixensa i bona amistat amb Joaquim Sans, fill d’aquesta po-

blació, entusiasta per la conservació del tresor nacional de la nostra terra, va explicarme que en aquell poble s’hi conservava encara 
el costum de dansar uns balls populars molt tipics, entre els quals es distingueix el conegut amb el nom dels CAVALLETS que esta 
composta dels nomenats Ball Pla i del Matdadegolla completat per un fragment de Contrapas i de una Sardana Curta”.

“Amb el desitg de que fossin coneguts i conservada la seva existència m’oferi la avinentesa que probablement podria alcansar 
que un dels bons balladors de les dances esmentades vingés a Barcelona a ensenyarles perquè els balladors de l’Esbart Català de 
Dansaires que llavors jo dirigia poguessin pendreles per a reproduirlas”.

“Afectivament el 25 de Jener de 1913, Josep Picart Iglesias (****) de 49 anys fill de la dita població de Sant Feliu de Pallerols qui desde 
d’edad de 24 anys que ballava les esmentades dances fen de capita en les mateixes m’informà la manera en que havien de ser interpretades”....      

(****) Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Pallerols: José Picart Iglesias –José, Juan, Emilio-. Nascut el 13 de Novembre de 1863 
<dos cuartos antes de las cuatro de la mañana>.

Prevere: José Freser, vicario.
Pare: Vicente Picart, de Sant Feliu. 
Mare: Margarita Iglesias, d’Amer.
Avis paterns: Juan Picart, Sabina Barnó.
Avis materns: José Iglesias, d’Amer. Josefa Grabolosa, de Tavertet.
Padrins: Juan i Maria Iglesias, germans, d’Amer.
Vist i Plau: Mn. Isidro Matabosch, Prevere i Rector. [Isidro Matabosch e Ylla. 1798 – 1890. 44 anys a la Parròquia].                                          
En un seguit d’Actes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols de principis de segle passat, hi apareix el Sr. Picart en relació al 

“Ball dels Cavallets”, p.ex.: Acta del 20/12/1903: Pagaments varis..., a D.José Picart Iglesias para bailar los caballitos en los dias de 
fiesta mayor, cuarenta pesetas...

I també en relació a altres activitas, p.ex.: 15/02/1903: Alistamiento Mozos...Acto seguido a propuesta del Sr. Presidente [Alcalde: 
Segismundo Costa Vila] se acordó ratificar el nombramiento de Médico titular interino a favor de D.Miguel Bosch Mir, quien será citado per 
medio de oficio para que el dia primero del entrante mes i a las ocho se presente en la casa Consistorial para practicar los reconocimientos 
necesarios en el acto de declaració de soldados y revisión de exenciones. Asimismo y no habiendo en esta localidad ningun sargento del Ejer-
cito de ninguna clase se nombre tallador para dicho acto de clasificación y declaración de Soldados a D. José Picart Iglesias ex-sargento del 
Ejercito que tambien será citado en firme para que se presente en el acto referido para cumplir con su cometido, á no ser que la Superioridad 
ordenare lo contrario, en cuyo caso se entenderá nulo dicho nombramiento y se entenderá nombrado tallador el que la superioridad ordenara.

[Ajuntament: Segismundo Costa Vila (Espígul, 10), Juan Prat Cendra (S.Acisclo, 7), Eudaldo Arbat Pladevall 
(Centro, 4), Francisco Vila Llapart (Prado, 42), Mateo Collelldemont Plana (Puig, 7), Narciso Arbat Torra (Vehinat 
de Pallarols, 10), Salvador Torra Suñé (Vehinat de la Carrera, 8), Pio Vila Rabat (Edificios diseminados, 1), Juan 
Noguer Espuña (S.Miguel de la Pineda, 7). Secretari: Narciso Paulís Bosch].
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L’Angeleta va morir el primer dia de primavera als vuitanta 
vuit anys. Tot i haver-la tractat tota la vida, he de dir -per 
vergonya meva- que fins que vaig llegir el recordatori del seu 
enterrament, ignorava els seus cognoms. Per mi era l’Angeleta 
de Can Ginesta i prou.

Però qui era aquesta Angeleta? Ho podria definir amb ben 
poques paraules. Era una de tantes dones de pagès, que donen 
més que no reben. I amb això ja s’hauria d’entendre tot. Ella 
solia dir que no havia anat mai a l’escola, i que, per tant, “no 
sabia de lletra”. Ho deia amb més indiferència que recança; 
potser intuïa que a l’escola no s’aprèn tant com pretenim, 
sinó que la gran sabiduria ve de la mateixa vida, del silenci, 
de l’observació i del contacte permanent amb la naturalesa.

L’Angeleta era una dona dura i tendra alhora, colrada pel 
sol, endurida per vents i fatigues. Havia tingut cinc fills amb un 
marit mandrós i sorneguer que anava a la seva. Contràriament, 
la dona era feinera, soferta, un pèl esquerpa amb els desco-
neguts, però sempre propícia per ajudar a veïns i necessitats. 
Ara, vídua de molts anys, amb l’oïda poc fina, s’havia anat 
aïllant dels més joves que sovint parlaven de coses que no li 
feien ni fu ni fa. El seu món el formaven l’aviram i el bestiar, 
la perola i les cassoles, l’hort i el rebost, la font i el safareig, i 
naturalment els contorns, els arbres i els camps. I com a teló 
de fons el Canigó, majestuós, immens.  

Malgrat que ella no ho arribés a saber mai, l’Angeleta era 
una dona sensible. Arran dels quatre graons que menaven a 
l’atrotinada i fosca sala, esbotzaven en atuells i galledes les 
millors flors que he vist mai. A la primavera, violers, clavelli-
nes i geranis vestien l’escalè d’una policromia singular. I les 
olors, que provenien del vell lilà i la xeringuilla, haurien fet 
les delícies de qualsevol perfumista. Al seu voltant, aquí i allà, 
pollets i lloques eren un esclat de vida. Als pollets els hi picava 
el blat de moro, perquè s’atipessin bé, a poder ser sense pinso. 
Els darrers anys solia reposar en un pedrís mentre la roba estesa 
voleiava i la neu dels cims prenia aquell rosa prim, alegre com 
un presseguer florit. Es lligava el davantal amb una cordilla 
i tornava a la feina voltada de gats. Els gats la seguien per 
tot, mentre ella rondinava, tot i que li trespuava una espurna 

d’estimació. De fet, s’hi entenia bé. I ja no parlem dels gossos 
caçadors, que quan la veien passar feien bots d’alegria.

L’Angeleta de Can Ginesta amb els anys va anar fent, 
no amb el delit d’abans, és clar, però la feina la distreia i 
el paisatge l’abstreia. Asseguda, o simplement estintolada, 
remugava sense malícia enamorada de l’entorn del que no 
s’havia allunyat mai.

Es per això que, quan arran d’una mala caiguda va ser 
traslladada a l’hospital i se li va diagnosticar una fractura que 
requeria una intervenció quirúrgica, l’Angeleta, desorientada per 
l’anestèsia, colpejada pel dolor, desubicada, apartada del seu vast 
horitzó, es va anar apagant dia rera dia. Va deixar de menjar, i 
enyorada del seu llogarret va caure en una tristesa fonda, fonda... 
Envoltada de veus estranyes, sense aire pur, ni perfums de flors, 
ni farum de pagès, la dona va morir tres setmanes després.

Ara, menada al repòs vora l’aigua descansa en prats delicio-
sos, tal i com ens diu el salmista. És el paradís que es mereix 
ella, i totes les heroïnes anònimes que sense una queixa han 
viscut pels altres, en qualsevol masoveria, masia o casalot de 
la nostra terra.

    Rosa Maria Montañá

L’ANGELETA
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La història no hauria de ser només per a les grans gestes 
i personatges, sinó també pels petits fets i per a les persones 
que deixen petges de senzillesa i bonhomia. Allò petit pot 
esdevenir grandiós, i allò grandiós terrible. Vet aquí alguns 
records senzills de quan jo tenia set o vuit anys, just abans 
d’esclatar la terrible Guerra Civil.

Ja fa molt temps, els diumenges es feia un petit mercat al 
Firal i a la plaça de l’Església. Al Firal hi parava en Rabeja 
de Les Planes i en Jonquera d’Amer, que venien godais. I a la 
plaça de l’Església, entre altres, en Targa d’Amer, que venia tota 
classe de planter i alguna fruita de l’època. Tots eren de molt 
bon tractar i, per tant, de recordar. En Targa d’Amer arribava 
a Sant Feliu el dia abans i s’allotjava a can Bora, al carrer del 
Puig, que havien tingut fonda i el continuaven acollint perquè 
era seriós i bondadós. L’ajudava una persona del nostre poble, 
agradable i simpàtica que, per fer-nos contents a la mainada, 
movia les orelles. Això ens feia molta gràcia, perquè no tothom 
es capaç de fer-ho. Si no recordo malament, era el pare d’en 
Lluís Colomer, l’antic carter de Sant Feliu, que vivia a on avui 
hi ha el bar La Taverneta, que abans en dèiem a can Peric. 

De les botigues del poble, només faré referència a aquelles 
de les quals tinc alguna anècdota per explicar. Al començament 
del carrer del Puig, a can Managues, hi havia una botiga de 
comestibles i fleca que portaven en Climent i la Conxita. ¡Les 
vegades que hi havia anat a comprar una capça de llumins per 
cinc cèntims de pesseta! Els diumenges al matí, alguns joves 
s’assentaven en un pedrís que hi havia al racó del costat de 
la porta, per esmorzar un bon tros de coca amb sucre i un got 
de vi bo (moscatell) per vint-i-cint o trenta cèntims. El germà 
de la Conxita, que li dèiem «el Noi», tenia una discapacitat 
intel·lectual i era d’una bondat infinita. La seva distracció era 
assentar-se en el pedrís i parlar amb la gent que passava pel 
carrer. Quan la quitxalla li demanàvem que ens cantés una 
sardana, no es feia pregar, i de seguida ens donava la melodia 
que li havíem demanat. Se’l veia tant satisfet de complaure’ns 
i sentir-se necessari!

A l’amo de can Pascal, una botiga de comestibles que hi 
havia al que avui em sembla que és el número 9 de la plaça de 
l’Església, l’havien operat de la gola i parlava amb dificultat. 
La seva dona es deia Carme i la filla Irene. La Carme era 
encantadora amb la mainada: ens donava caramels i sempre 
tenia una paraula amable i una manyaga per nosaltres. Era com 
si tots fóssim els seus fills! Aquesta família, com tantes altres, 
va marxar de Sant Feliu i es va traslladar a Barcelona, però 
em consta que sempre van recordar amb estimació el poble i 
van mantenir una entranyable relació amb els seus parents de 
ca la Matilda, que avui tenen el correu.

A la primera casa dels Cantons Estrets hi havia el cafè de 
can Gallina. Amb els amics hi anàvem a prendre «un soldat», 
que era una ampolla de gasosa amb un raig de cafè. Els amos 
eren en Joan i la seva dóna la Rita, els pares d’en Francesc 
Boix, que vivien a can Gallina, al carrer Llorenç Espígol nú-
mero 3. Eren unes bellíssimes persones. La Rita era afable, 

educada i alegre. I en Joan, quan un client demanava una 
consumició i ell per distracció s’equivocava, no era problema: 
es prenia la beguda que havia servit i a no trigar et donava el 
que havies demanat. Tot per no molestar el client. 

Davant mateix de l’església hi havia El Cafetín, propietat 
d’en Jaume Garganta. Era un home corpulent, de conversa 
llarga i agradable i molt prudent. En Jaume Garganta i en Joan 
Roure, pare d’en Jesús Roure, tenien molt bona amistat. Quan 
anaven a treballar al camp, sovint es trobaven i feien petar la 
xerrada amb tant d’interès que les hores s’allargaven. Del que 
més els agradava parlar era dels conreus i de la conveniència 
de plantar aquesta o l’altra llavor, tenint sempre en compte les 
llunes que, en aquella època, era una qüestió molt important. 
Mai es contradeien i sentir les seves converses era un goig. Hi 
havia respecte, intel·ligència i molta educació i, el més lloable, 
és que no s’adonaven d’aquestes qualitats que tenien. El meu 
pare m’havia explicat que en Joan Roure, en una reunió en la 
qual tractaven els problemes del batre, va donar una solució: 
comprar una màquina entre tots i compartir-la. I tot i que era 
una cosa molt encertada, no tothom hi va estar d’acord.

Al número 32 del Firal hi havia el cafè de la Lina. La mes-
tressa era la Carolina, una dona molt simpàtica i bromista. La 
clientela s’hi sentia còmoda, com si es trobés en família, i és 
per això que les orquestres forasteres que venien a Sant Feliu 
gairebé sempre el triaven per fer la beguda. La Lina feia el 
cafè a casa seva, al carrer Llorenç Espígol número 10, i el 
portava fins el bar escampant olor i alegria. Recordo que el 
primer que feia el meu sogre, el rei d’Amer, quan ens venia 
a veure, era anar al cafè a saludar la Lina, que era de la seva 
joventut. Mai se n’oblidava. 

En Rabeja, en Jonquera, en Targa, en Lluís, en Climent, la 
Conxita, el Noi, la Carme, la Irene, en Joan, la Rita, en Jaume, 
en Jesús, la Lina, el Rei... i tanta i tanta altra gent que hem 
conegut i que ens han regalat, amb més o menys intensitat, 
la seva amistat o fins i tot el seu amor, són, no hi ha dubte, la 
nostra història. La vertadera història. 

Salvi Canimas Torrent
Febrer de 2014

Detalls
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Mirador

A la població de Sant Feliu, segons dades del Idescat 
de finals de 2013 sobre l’atur registrat, 80 persones es 
troben en situació d’atur. Aquestes, són les que estan 
comptabilitzades com a “demandants d’ocupació no 
ocupats” perquè renoven la demanda de l’atur, document 
que moltes persones deixen de renovar quan no cobren 
cap prestació i per tant no apareixen comptabilitzades.

La situació actual és…la que és. Potser millor no qualificar-
la! Amb aquesta situació, doncs, tenim dues opcions: queixar-
nos (emprenyar-nos, renegar)…o adaptar-nos. I tan físicament 
com psicològicament, la millor opció és adaptar-nos. Veure 
què podem fer per estar bé en aquesta nova situació. I sí, de 
tan en tan fer alguna crítica (també és sa!) però sense creure 
que el control de tot està a les mans d’altres. Especialment en 
el procés de recerca de feina ens anirà bé si ens interessem per 
allò que podem canviar (quan dic que ens anirà bé em refereixo 
que, com a mínim, ens sentirem més bé, en equilibri). 

El canvi només està a les mans de cadascú. Asseu-te i 
pensa què pots fer tu per canviar la situació que tu vius. 
Potser t’ajudarà pensar que és una situació, i que per tant pot 
canviar…no ets aturat, et trobes en una situació d’atur. Pensa 
en altres ocasions que et vas sentir desesperat i vas sortir-te’n. 
Deixa que t’envaeixi el sentiment de satisfacció que vas tenir. 
Sent-te capaç. Si no t’ho creus tu, no s’ho creurà ningú. 

El que més ens ajudarà a inserir-nos de nou al mercat 
laboral són els contactes. Entre un 50 i un 60% dels llocs de 
treball que s’han de cobrir no es publiquen enlloc, es busquen 
dins la xarxa de contactes. Així doncs és molt important que 
donis a conèixer la teva situació laboral a les persones del teu 
voltant perquè et tinguin present. És el moment de fer un bon 
màrqueting de tu mateix/a.

“És que he tirat un piló de currículums”. Stop. Pensa quines 
paraules estàs utilitzant: tirar. I si penses que has lliurat molts 
currículums? Segurament et sentiràs…diferent. 

Que important és el que ens diem! Pensa en quins són els teus 
aspectes positius i quins aspectes hauries de reforçar. Pensa-hi, 
i actua.Imaginem per un moment que som publicistes i hem de 
augmentar les vendes d’una producte molt concret: un paquet 
d’arròs. Aquests publicistes no poden arribar de la mateixa ma-
nera ni amb el mateix missatge a una persona de classe baixa que 
busca satisfer la seva necessitat de menjar, que a una persona de 
classe alta, que busca autorealització. Han de posicionar-se. Els 
mitjans com la televisió o la ràdio els permeten segmentar, no 
personalitzar. Fixa’t en la sort que tens! Pots dedicar a comu-
nicar el que vols i com ho vols a cada lloc. Ara tu ets el paquet 
d’arròs. Hi ha moltes altres marques, però t’han de comprar a 
tu. Et cal saber sobre l’empresa, veure en quina situació està, 
adaptar el currículum, fer una carta de presentació explicant per 
què t’han de contractar a tu i no a l’”arròs” del costat. Que cal 

molta dedicació? Sí. I? Si el que has fet fins ara t’ha funcionat, 
segueix fent-ho. Si segueixes fent el mateix, obtindràs el mateix 
resultat. Si canvies alguna cosa, el resultat serà diferent.

Desprès de lliurar el currículum pel mitjà que tinguis més 
proper, espera que et citin per a una entrevista. No et truquen? 
Prova d’insistir. Sense fer-te molest (no et converteixis en 
aquell spot que per pesat el tenim entre cella i cella). Pots trucar 
quan faci uns dies que vas lliurar (i no tirar) el currículum. 
Demana per la persona responsable de recursos humans…si 
en saps el nom, molt millor. Sigues amable, tolerant i sobretot, 
no exigeixis. Recorda, tenim el doble d’orelles que de boca, 
per alguna cosa serà! Anota el dia de la trucada, amb qui vas 
parlar. Et pot servir per si et diuen que més endavant necessi-
taran personal però ara no. Podràs tornar-hi a parlar i dir-los 
exactament quan vas trucar i amb qui vas parlar.

És recomanable que abans de l’entrevista et repassis el 
currículum i pensis de quina manera l’explicaràs. Això no 
significa que te’l estudiïs, significa que sàpigues els períodes 
de temps, les tasques que vas fer, els motius pels quals no 
estàs treballant-hi…i sobretot, sàpigues expressar-ho bé, de 
manera que el que l’entrevistador interpreti sigui el que vols 
comunicar. Trobaràs un munt d’informació a la xarxa amb les 
preguntes més freqüents. No hi perds res si hi fas una ullada. 
Sigues natural i no menteixis. Aconseguir una feina no és fàcil, 
però és més difícil conservar-la.

Quan et truquin per una entrevista pensa en el procés de 
lligar. A ningú agrada trucar a una persona per la que estem 
interessats i que no es recordi de qui ets. A l’empresa igual, 
no li agrada trucar-te i que li preguntis de quina empresa és, 
per a quin lloc de treball. Si comentes que t’apuntes a moltes, 
d’ofertes, és com si li diguessis al pretendent que tires la canya 
a molta altra gent… Posa atenció en el que et diu, apunta bé 
la direcció, l’hora. Si cal, ves-hi abans. Pensa en positiu: si 
t’han trucat, el teu perfil els agrada. Si no, no t’haurien trucat. 

Per l’entrevista, recorda que la primera impressió només es 
té un cop. Cuida la imatge. Escolta bé l’entrevistador, no el tallis 
i mira d’explicar a consciencia tot el que et pregunta. Evita el 
negativisme: no parlis malament del teu antic lloc de treball, del 
teu sou. Demostra que vols el lloc de treball perquè t’agrada, 
perquè ho saps fer. Que un altre candidat/a et superi per talent, 
no per actitud. Si no et fa il·lusió i et manca les ganes, difícilment 
seràs la persona seleccionada. Cuida la teva comunicació verbal, 
i sobretot la no verbal, especialment el to (un 38% de l’impacte 
de la nostra comunicació depèn del to de veu). 

Inverteix temps, pensaments i accions en fer allò que està a 
les teves mans per trobar feina (i per trobar la felicitat). Pensa 
en positiu per actuar en positiu…tens una alternativa millor?

Marta Sala Pascal

Puc canviar la meva situació quan estic a l’atur?
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El 15 de desembre passat varem celebrar la tradicional Fira 
de Santa Llúcia. 

El dissabte abans, com a preàmbul de la celebració de la fira, 
es varen fer dues activitats de caire social molt participades: 

- SUBHASTA en benefici de la Fundació Oncolliga de 
Girona que recaptaren 620,00 € quantitat que servirà per ajudar 
als malats de càncer i a les seves famílies. 

- CONFERÈNCIA a càrrec de la Sra. EULÀLIA CUCURE-
LLA, Gerontòloga i Presidenta d’ Alzheimer Catalunya Fundació. 
Amb el títol “Paraules que es veuen” va parlar als assistents sobre 
la comunicació amb el malalts d’Alzheimer o amb altres demències. 
Una conferència molt i  molt interessant i emotiva que va servir per 
entendre com adreçar-nos a la persona malalta d’Alzheimer i des-
cobrir alguns secrets que, de vegades, molts de nosaltres ignorem. 

Què podem destacar d’aquesta Fira?
1.- L’important que és mantenir durant anys unes activitats 

constants com La XIX Pedalada Popular, el 17è Tast Gas-
tronòmic, l’exposició de pintures i la dels cotxes antics, el 
bestiar.... i amb un molt respectable èxit de participació i molt 
bona acollida per part dels participants i visitants.  

2.- La cercavila pels carrers de la població per animar la 
fira per parts dels nostres timbalers PATIM, PATAM.

3.- L’Èxit de visitants al MOLÍ DE LA CONQUETA, que 
durant la Fira té les portes obertes al públic.  

4.- L’exposició dels pessebres, que any a any ha anat guan-
yant en volum i en nombre de participants. L’enhorabona per 
la constància i la voluntat  de perseverar per tal que cada any 
hi trobem quelcom de nou i diferent. Una demostració d’art 
popular que cal conservar i elogiar. 

5.- La davallada de participants en les activitats de la tarda/
vespre fins i tot en la botifarrada popular que es fa en favor 
de La Marató de TV3. La quantitat recaptada aquesta any va 
ser de 725,00 € recaptada entre la Xocolatada i botifarrada, 
parada panera i la bústia ubicada en l’exposició de pessebres.

Actualitat

FIRA DE SANTA LLÚCIA
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Es va efectuar el sorteig de la Campanya de 
Nadal de 2013-2014, presentada amb el títol 
“Comprar a Sant Feliu té premi”. Recordareu 
que aquesta campanya es va iniciar l’any 2012 
(del 15 de novembre al 15 de gener 2013) a ini-
ciativa de l’àrea de promoció de l’ajuntament. 
Aquest any, l’organització ha estat traspassada 
a l’Associació de Turisme,  El Comerç i la In-
dústria de Sant Feliu de Pallerols (ATIC) amb 
la col·laboració de l’ajuntament que varen 
introduir la modalitat de donar tres premis en 
comptes d’un. Els premiats d’enguany foren: 

Premi “Comerços i establiments”, la 
guanyadora va ser l’ANNA M. COLOMER COMAS.

Premi “Restaurants, bars i allotjaments”, la guanyadora 
va ser la TEIA CORCÓ SOY.

Premi “Indústria i Serveis”, el guanyador va ser LLUÍS 
GIMÉNEZ COLOMER. 

Cadascun d’ells va estar premiat amb un premi de 300,00 
€ per gastar-los en productes i/o serveis dels establiments 
comercials i turístics de Sant Feliu adherits a la Campanya.  
ENHORABONA A TOTS TRES!.

Actualitat

Es va efectuar el sorteig de la Campanya de 
Nadal de 2013-2014, presentada amb el títol 

. Recordareu 
que aquesta campanya es va iniciar l’any 2012 

-
ciativa de l’àrea de promoció de l’ajuntament. 
Aquest any, l’organització ha estat traspassada 

-

ANNA M. COLOMER COMAS.

FESTES DE NADAL

La programació d’activitats per les Festes de Nadal, va ser 
més o menys com cada any per aquestes dates. 

· Assenyalem la QUINA, per ser tan característica 
d’aquestes festes. Celebrem que any rere any la Comissió de 
la Festa Major l’organitzi. 

· La REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS, pel que 
representa per a les famílies amb nens i nenes, i està clar,  
també per a la resta de santfeliuencs ja que la representació 
dels Pastorets  fa  que la tradició i el sentiment del Nadal sigui 
més viu.  Recomanem es segueixin representant. Felicitats als 
que ho fan possible. 

· LA CAVALCADA DE REIS. Si els Pastorets els trobem 
necessaris per que, sobretot els més menuts, visquin més 
intensament les festes de Nadal, la Cavalcada dels Tres Reis 
d’Orient és ja indispensable. Aquest any s’ha apostat per fer 
algun canvi: els nens i les nenes de Sant Feliu varen a anar a 
saludar Ses Majestats a l’aire lliure, a la mateixa Plaça el Firal 
on també s’hi havia muntat un petit campament. Com que el 
fred no va apretar, la cosa va funcionar molt bé. 

PREMIATS EN LA DARRERA CAMPANYA DE NADAL
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 CARNESTOLTES 

Per tercer any consecutiu, el dia 1 de març, la penya Car-
nestoltes Pescallunes va organitzar una “festassa”: rua de 
Carnestoltes, sopar popular i festa amb els DJ’S Pescallunes. 

Tota una celebració, aquest any amb el tema ABBA - 
MAMMA MIA. El dissabte següent també varen participar a 
la rua de Carnestoltes d’Olot. Quin goig que feien!! És ben 
bé que els pescallunes quan ens ho proposem som el què no 
hi ha!. Felicitats!.
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SETMANA SANTA A 
SANT FELIU DE PALLEROLS

A part de tots els actes religiosos habituals en aquestes 
dates, remarquem la BUNYOLADA POPULAR del dissabte 
Sant: Concurs de bunyols, castells inflables i música. 

Els guanyadors del concurs: 

- Bunyolaire Novell. Jana Busse i Aina Busse.     
- Bunyolaire Expert. Anna Mª Colomer i Àlex Arandia.
- Bunyolaire Innovador: Raquel Quiles i Gemma Monroig.

Com a premi,  tingueren vals dels restaurants col·laboradors 
de Sant Feliu.  

MOLTES FELICITATS! 

FELICITACIONS

· A la CARLA HONTORIA BUENO que va guanyar 
el TERCER PREMI DE CICLE INICIAL DEL CON-
CURS LITERARI OMNIUM CULTURAL. 

El treball premiat “L’AVI”: 

“Em dic Pep i tinc vuitanta-un anys. Sóc alt i prim, però 
tinc una bona panxa. Com que ja sóc gran m’estic quedant 
calb, només em queden tres cabells al cap. Tinc el nas llarg, 
prim i porto unes ulleres molt grosses. De vestir porto una 
camisa, un jersei a sobre i uns pantalons grisos. El que més 
m’agrada és sortir a caminar una mica cada dia”.

· A la Sra. Marina Oliva Donay i al Sr. Josep Rius 
Rovira per haver celebrat 50 anys de casats. Enhorabona!!
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MAG NANI nomenat
Director Artístic de la FIRA MONT-MÀGIC 2014

CICLE DE XERRADES
explicacions complementàries, per tal d’aclarir en el possible, 
aquest aspecte del procés independentista.

Arribat el torn de preguntes, s’evidencià un gran interés 
per part de tothom, amb les completes respostes de la Sra. 
Paluzié. Els setanta-cinc assistents a l’acte, varen prorrompe 
al final amb una tancada i merescuda ovació.

I com a colofó, gaudiren tots d’un esplèndid pica-pica, que 
es perllongà encara una bona estona, tot comentant diverses 
qüestions de la instructiva xerrada.

El passat 7 de Gener, a la Sala de Ca Les Hermanes, en el 
marc del cicle de xerrades promoguda per l’ASSEMBLEA, 
la Sra. Elisenda Paluzié i Hernàndez, degana de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, ex-
posà el tema: LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA: 
L’ECONOMIA.

A la mateixa taula, el Sr. Lluis Adell i el nostre alcalde, el 
Sr. Joan Casas. La contribució de la Sra. Paluzié al coneixe-
ment de la complexitat de l’economia, resultà força eloqüent 
i entenedora, exposant gràfiques comparatives i nombroses 

Fotografies: Sergi Aldabó Rosell

El Mag Nani, ha estat nomenat Director Artístic de la FIRA 
MONT-MÀGIC 2014, que es celebrarà els dies 19, 20 i 21 de 
setembre de 2014 a Santa Margarida de Montbui. Compartirà 
protagonisme a la Gala Màgica del dissabte 14 de juny, amb 
primers noms del món màgic, com en Jandro (del programa 
‘’El Hormiguero’’), en gran mag Yunke, l’especialista en 

grans il·lusions James Garibo o la parella de mags argentins 
Brando y Silvana. Aquesta nominació li arriba després d’haver 
estat un dels guanyadors al concurs de “Talents Show” de la 
mateixa població l’any 2013.
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VOLTA CICLISTA
A LA GARROTXA 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i el Club Ciclista 
Montmell organitzen la II Volta Ciclista a la Garrotxa els dies 
24 i 25 de maig.

Aquesta Volta Ciclista a la Garrotxa constarà de 3 etapes. 
La primera sortirà el dissabte 24 de maig a les 9h del matí de 
Sant Feliu de Pallerols. Consistirà en un traçat de 90 quilòme-
tres entre els diferents nuclis de la Vall d’en Bas i Les Preses 
fins a tornar al punt d’inici. Després d’una recuperació de tres 
hores, els corredors hauran de disputar la segona etapa: una 
cronoescalada de 6 quilòmetres entre Sant Feliu i el Ventós, que 
començarà a les 4 de la tarda i que compta amb desnivells de 
fins al 24%. La tercera i última etapa tindrà lloc el diumenge 25 
de maig amb sortida i arribada de Sant Feliu de Pallerols. Els ci-
clistes circularan per Cantonigròs, Santa Maria de Corcó, Sant 
Pere de Torelló, on s’instal·larà una meta volant. Tot seguit, el 
grup s’enfilarà fins a Coll de Bracons (de primera categoria) 
i continuarà per la Vall d’en Bas per acabar l’etapa, després 
de 104 quilòmetres de recorregut, a Sant Feliu de Pallerols. 

La Volta Ciclista a la Garrotxa vol esdevenir, de cara a l’any 
que ve, la prova de referència a Catalunya de la categoria Elit 
i Sub-23. Segons els organitzadors, a més d’oferir als ciclistes 
l’oportunitat de córrer una de les voltes més importants del 
calendari internacional, també vol donar a conèixer la Garrotxa 
com a espai per a portar-hi a terme esdeveniments esportius de 
primer ordre. Per això, cada any s’intentarà trobar nous espais 
de la comarca que ofereixin un recorregut de molt interès. 

Presentació de la Volta a la Garrotxa en el Consell Comarcal

PRIMER TRIAL 4X4

El segon cap de setmana de maig, Sant Feliu de Pallerols va 
ser l’escenari d’unes proves de trial per a vehicles 4x4. La primera 
vegada que es feien. Tothom que hi va assistir, com a participant 
o bé com a espectador, en varen quedar gratament satisfets. Sa-
tisfets per la bona organització. Satisfets per l’espectacle visual. 
Foren molts els participants, homes i dones que varen fer el 
circuit construït i adaptat per demostrar l’habilitat dels conduc-
tors i l’agilitat dels seus vehicles. L’actual campiona d’Espanya 
també va demostrar la seva destresa. Es pot concloure que va ser 
un èxit rotund. Cal donar l’enhorabona als XAFARROCS per 
la iniciativa i per l’organització que va ser exemplar, en especial 
agraïm de tot plegat al representant que tenim aquí a Sant Feliu.    

COMMEMORACIÓ DEL
TRICENTENARI 1714/2014

En el marc d’aquesta commemoració, el Comissariat del 
Tricentenari va tenir la iniciativa de plantar un roure (roure del 
tricentenari) a la muntanya de Montserrat amb terra arribada 
de tots els indrets de Catalunya que vol simbolitzar la nostra 
voluntat de ser. Aquest roure creixerà amb la terra de totes les 
viles i ciutats de Catalunya com a símbol d’unitat i fermesa.  

L’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va col·laborar en 
aquesta aportació simbòlica fent arribar el saquet ple de terra 
de la nostra Vila. 
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a partir dels diferents espais i zones de joc i aprenentatge de 
què disposa actualment l’escola.

Fruit d’aquests tallers adreçats al personal docent els pares i 
mares varen participar a replantejar i redistribuir algunes zones del 
jardí per tal que aquest sigui un espai més òptim per a l’evolució 
i l’aprenentatge de mobilitat i de sociabilització de la mainada.

Finalment s’han dut a terme les xerrades de “Créixer en 
Família”. Aquestes van dirigides als pares i mares on se’ls 
dóna eines per a solucionar problemes o conflictes del dia a 
dia amb els nens. Tant ha estat el seu èxit que també s’han dut 
a terme a l’Escola Rocalba.

I ja per acabar des de l’AMPA de l’Escola Bressol us con-
videm a entrar a formar-ne part! Tots aquells pares i mares que 
hi estigueu interessats ho podeu dir a l’escola o als membres 
de la Junta actual.

AMPA de l’Escola Bressol Petits Pescallunes

Entitats

En el número anterior de l’Hostolenc, vam dedicar aquest 
espai escrit a donar la benvinguda al nou senyor rector mos-
sèn Jesús Calm, i a agrair els serveis pastorals de l’anterior, 
mossèn Elies Ferrer. 

Mossèn Jesús Calm ja fa uns mesos (pocs) que és entre 
nosaltres. Una de les primeres coses que va fer en arribar va 
ser convocar el Consell Parroquial, i ja en aquella primera 
reunió, entre tots es van començar a fer propostes de feina 
que – ara ho veiem – fa temps que s’havien hagut de fer. 
L’abandó i deteriorament, per exemple, de les sagristies de 
Sant Miquel i Sant Iscle clamen al cel (es pot dir ben bé així) 
i ja s’hi han encetat actuacions, gràcies a la bona disposició 
de dos equips de dones voluntàries: un equip es cuida de Sant 
Miquel i Sant Iscle, i l’altre equip del temple parroquial.  S’ha 
recuperat per a la parròquia la imatge de la Mare de Déu de la 
Salut, que provisionalment presideix la capella del Santíssim. 
S’ha instal·lat una cartellera a la façana de l’església on donar 
compte de les activitats parroquials. Les misses i el culte en 

Com ja ve essent tradició, 
abans de les festes de Nadal es 
duen a terme dues activitats. Per 
una banda el fanalet per la Nit de 
Reis i per altra la tradicional festa 
de Nadal a Ca Les Hermanes. En 
sortir de la festa els nens i nenes 
de l’Escola Bressol es varen poder 
endur el seu fanalet que enguany 
va tenir forma de cilindre i en 
aquest es va dibuixar la silueta del 
nen pescallunes. 

També les mestres han pogut seguir uns tallers de formació 
en espais. L’objectiu d’aquests és poder aprofitar i optimitzar 
millor tots els racons de l’escola, tant interiors com exteriors. 
La finalitat és poder tenir un entorn on la mainada es pugui 
desenvolupar i créixer i on tothom hi pugui aprendre coses 

Un breu resum de les activitats de l’Escola
Bressol Petits Pescallunes

general han experimentat un nou impuls. S’està tractant a fons 
el tema del Santuari de la Salut on de moment les campanes 
tornen a tocar. La catequesi ha agafat una nova embranzida i 
els nens i nenes, amb els familiars, han fet una sortida a Espa-
rreguera i alguna altra activitat conjunta. La comptabilitat de 
la parròquia es fa des de casa nostra mateix. S’està intentant 
desencallar el problema que representa la gran casa que és la 
rectoria, i les reunions del Consell Parroquial són efectives i 
vives. Dintre d’aquesta idea de reanimació general, les cele-
bracions litúrgiques de la passada Setmana Santa s’han vist 
seguides i viscudes amb una mena de nova empenta que s’ha 
comentat força, i favorablement, a nivell de poble. 

Tan de bo que no minvi la vitalitat amb què s’han emprès 
aquestes i altres feines, això serà senyal de salut per a la nostra 
vida parroquial. A viure-la amb llibertat i goig, tothom hi és 
convidat. Oi tant que sí.

EL CONSELL PARROQUIAL

LA MARXA DE LA PARRÒQUIA
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Entitats

Continuem aquesta informació allà on la vam deixar l’últim 
número de l’Hostolenc, quan estàvem a punt per la Festa 
d’Aniversari, que es va celebrar el 17 de novembre passat. Tot 
va anar molt bé en aquesta celebració, potser en destacaríem 
la gran concurrència d’associats (que agraïm) i l’excel·lent 
menú de peix que van elaborar i presentar els germans Guitart 
de Roses. Destacable també l’actuació del grup “Veus Garro-
txines” que al final van fer cantar tothom – o quasi tothom.

El 4 de desembre, la Junta del Casal feia una reunió “tèc-
nica” per parlar d’un tema únic: el sopar de Cap d’Any. Es 
van presentar els números fets per al pressupost del sopar, 
i s’encarregà una caldereta de llagosta, un filet de vedella 
amb salsa, i pastís de massapà amb nata i trufa de xocolata. 
La vetllada resultà agradable i lluïda, en Marc Puig hi posà 
la música adient a la concurrència, fent-nos recordar aquells 
èxits musicals que ja han passat avall, tot i que ara es revifen 
(sembla) cada dia més. 

El 27 de febrer vam celebrar el dijous llarder amb un 
berenar-sopar que va tenir un bon èxit d’acceptació. Al final 
es va improvitzar una cantada amb piano i guitarra. Cal dir que 
aquest any el berenar-sopar va semblar més un sopar que un 
berenar, perquè hi havia carn de perol i fesols cuits, amanida 
de ceba, tomàquet i olives, amb les corresponents botifarres 
vermelles i negres, cuinades amb el mestratge ja prou conegut 
de dos tècnics de la graella i la brasa, que tenim a la Junta. 

El dimecres 12 de març, tres membres de la Junta van anar 
a les Planes a reunió del Consell Consultiu de la Gent Gran 
de la Garrotxa. Hi havia vint-i-dos assistents, de diversos ca-
sals de la comarca. Un representant de la Generalitat explicà 
(llargament) el futur Setè Congrés Nacional de la Gent Gran 

de Catalunya que se celebrarà al Mont Sant Benet a l’octubre 
de 2014. 

I l’endemà, dijous 13 de març, la Junta en ple es trobava 
per preparar l’Assemblea General Ordinària del diumenge 
següent, el 16 de març. En aquesta reunió vam contestar el 
Consell de la Gent Gran de la Garrotxa, amb seu a Olot, que 
ens demanava quines activitats principals s’organitzaven al 
nostre Casal Sant Marc durant el curs 2013/2014. Els vam 
informar del següent:

* Campionat de parxís (que ha començat el setembre de 
2013), i que té un gran èxit de participació de sòcies i socis.

Es van fent eliminatòries i es van conformant els cam-
pions, que en la festa d’Aniversari del Casal són premiats 
públicament.

* Taller de memòria.  És força partici-
patiu i cal recalcar la fidelitat d’assistència 
dels inscrits a aquest taller i el bé que fa 
personalment, segons testimonis genera-
litzats dels propis alumnes. El taller ha 
començat aquest octubre 2013, i s’allarga 
fins al mes de maig del 2014.

* Sessions setmanals de gimnàstica. 
Les sessions han començat a principis 
d’octubre, i duraran fins al mes de maig 
del 2014.

* Setmana de la Gent Gran. Des de 
fa quatre anys, el Casal ofereix als socis 
i sòcies, i a tot el poble en general, una 
setmana d’activitats culturals, gastronòmi-
ques i lúdiques. Aquest any 2013 (mes de 
novembre) ha consistit en una conferència 
sobre medi ambient, música clàssica i 
popular catalana, esmorzar popular, una 
excursió cultural durant tot un dia, una 

El CASAL SANT MARC informa
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Entitats

Solucions a l’encreuat de la contraportada

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

tarda d’actuació de màgia, i dinar de germanor per cloure la 
Setmana. 

A l’Assemblea General Ordinària del diumenge 16 de març 
hi van assistir 152 socis.  La festa va ser lluïda i va transcòrrer 
amb tota normalitat i bon humor general. Es van fer els actes 
protocolaris que marquen els Estatuts, és a dir: lectura de 
l’Acta de l’Assemblea General de l’any passat, aprovació i 
informes de la Junta, precs i preguntes. S’acabà amb un dinar 
ofert pel Casal a tots els seus socis i sòcies, va cloure l’acte 
una petita vetllada musical. 

23 d’abril, Sant Jordi. A un quart de quatre de la tarda, 
135 nens i nenes de les nostres escoles donaven gran relleu a 
l’acte literari organitzat pel nostre Casal.  Hi va haver lectura 
de poemes premiats en els diferents cursos i edats, mostra de 
dibuixos dels més petits i berenar ofert pel Casal Sant Marc, 
amb lliurament final d’un petit regal a cadascun dels nens i 
nenes assistents.

I el diumenge següent, dia 27 d’abril, vam celebrar amb els 
socis i sòcies la festa de sant Jordi i sant Marc, el nostre patró.  
Vam començar amb el dinar, on s’hi presentava un menú que 
en general agradà molt a la concurrència (112 comensals). 
Després del dinar es va fer el recordatori habitual dels socis i 
sòcies morts durant l’any 2013. Tot seguit hi hagué la lectura 
de poemes dels qui n’havien presentat (12 en total, 3 senyors 
i 9 senyores), a qui s’els lliurà un petit record. Hi hagué a 
continuació l’acte d’homenatge a Marina Oliva i Josep Rius 

que enguany celebren el seu cinquantè aniversari de casament, 
i lliurament de trofeus i records del campionat de parxís, amb 
trenta participants, dels quals destacà la persona i la figura de 
Josep Serrat, guanyador del campionat d’aquest any.

LA JUNTA DEL CASAL SANT MARC
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Bústia

ANYS ENRERE

Molts dels que estem aquí assentats
us recordareu de coses que han passat:

Hi havia personatges molt estranys
a Sant Feliu, uns anys enrere...

Recordeu en Valencianet?
Era un home petitet

tothom li donava el que tenia
per això sempre venia.

I en Manelet? De moda ja anava
doncs portava una arrecada,
un abric amb botons daurats,
semblava un “jefe” d’estat.

Recordo també una gitana
La Muda tenia de nom

no parlava, i a totes les cases picava.

Qui té pells de conill?
Cridava en Sant Isidro per comprar,
però després no te les volia pagar.

Un altre: en Ramon de Tordera
El barret marró portava
que les orelles li tapava.

En Jombi: aquest no el recordo gaire.
En Girgues tenia el cap perdut,

tenia una xicota a la Salut.

Més cap aquí, en Jep Ferrera
S’estava a Sant Sebastià

i la roba a la nit, la roba anava a rentar.

També hi havia la Montserrateta,
un fill a ca la Nica va tenir

i el meu home va ser el padrí.

En Cau, feixos de llenya portava
i a can Fuixell s’estava.

A Sant Salvador hi havia la Marieta Isidre
que una guilla que a l’Ajuntament portava

i la guilla li pagaven,
però se’n van adonar que feia pudor

i que els enredava de debó.

No em recordo de cap més.
Segur que algun me n’he deixat,
però la memòria se m’ha acabat.

Maria Valls

DONEM LA TALLA?

Déu disposa d’un projecte concret per a cadascú de nosal-
tres. En conseqüència, hauriem d’anar desenvolupant totes 
les nostres potencialitats, per tal d’aconseguir alló que Déu 
vol de nosaltres. No es tracta de comparar-nos amb cap altra 
persona, doncs cada ésser humà és únic i irrepetible.

El fet de competir cal que l’assumim nosaltres mateixos. 
No es tracta de que siguem el millor de tots, sinó que cadas-
cú sigui el millor que pugui ser per ell mateix, per tal de ser 
capaços de viure segons la nostra propia “talla”. Tampoc cal 
viure per dessota de les nostres possibilitats, per tal de no 
malbaratar els dons atorgats per Déu. Mirem de no caure en la 
pretensió d’assolir metes impossibles, que només ens portaría 
cap a la frustració.

Cal recordar que no és millor el qui gaudeix de més i millors 
qualitats, sinó aquell que fa més rendibles les seves. Per tal de 
saber quina és la nostra autèntica “talla”, cal sensibilitzar-nos 
davant dels signes de Déu, romandre pendents de les seves 
veus, que s’originen al nostre interior. Així descobrirem contra 
què cal lluitar, i les potencialitats a desenvolupar.

Sense perdre mai la pau, doncs Déu no crea angoixa, sinó 
que asserena els cors. Per això cal sintonitzar amb ELL, l’únic 
capaç de donar-nos la força que ens manca. Si aprenem a viure 
d’acord amb les nostres possibilitats, assolirem la preuada pau, 
ja que en cada instant de la nostra vida, donarem la “talla” 
que Déu ens proposa.

Sergi Aldabó Rosell
Membre del Consell Parroquial

Seguint el criteri que té com a finalitat una informació clara 
i transparent respecte als convenis signats entre l’Ajuntament 
i persones amb proximitat amb l’Administració, vull fer 
públic l’acord, mitjançant signatura de conveni, de pavimen-
tació de la vorera de la parcel·la número 2 de l’Av. de la Vall 
d’Hostoles, tan de la part que afecta a l’esmentada avinguda 
com de la part que afecta al carrer de Sant Sebastià. Aquestes 
obres s’executaran d’acord a una memòria valorada i seran 
realitzades per la brigada municipal. El 73% del cost anirà al 
meu càrrec com a propietari que sóc del terreny i la resta a 
càrrec de l’Administració, perquè així li correspon.

Lluís Pous i Gravalosa
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Bústia

Maria Carme
(La nena de Can Masnou)

D’avui per demà els colors de la vida es tornen foscos com la nit.

Feia molts anys que festejàvem a la Maria Carme i recordo 
totes les coses bones i les estones que varem passar junts amb 
les seves paraules, tenia la bondat de les coses bones, i no volia 
que cap capvespre s’esguerrés per culpa seva. 

La seva mirada innocent i serena, construïa un camí fàcil 
de seguir, complicitat amb la família, els amics, la gent.

Tot això, se’ns ha estroncat d’avui per demà, però en comptes 
de deixar-nos empènyer rostolls avall pel pendent del desassos-
sec i la desesperació, m’agradaria aconseguir entre tots, la luci-
desa necessària per entendre la natural proporció de les coses.

Que ens puguem emportar un tros de la Maria Carme... 
cadascun de nosaltres, a casa nostra, com un petit tresor!

I quan ens convingui, que puguem deixar la finestra oberta per-
què ens entri el màxim de llum possible i ens il·lumini tota l’estança. 

Gràcies.

Miquel Casas Roig                                                      

EL PODER INFINIT

Sóc la força del món i a diari,
si no m’empeny cap vent contrari,
governo el nombrós i variat bestiari
que des de sempre volta per la terra,
en la que res no es mora ni es destrueix,
encara que es mati per sobreviure,
doncs tothom qui vulgui viure,
que guany l’inesgotable guerra.

Amb el poder que tinc no em puc rendir,
ni deixaré mai d’existir,
doncs ningú ni res no em pot destruir.
Per ser la força del món tinc el deure,
de preservar la pau i l’ordre.
Compte amb qui gossi alterar
els projectes que tinc per transformar,
el que encara està per veure.

Vetllo per la lluna i el sol,
que no llueix perquè està de dol.
Per això és l’astre rei. Es mostra quan vol.
Éssers humans: no teniu res a dir?
No oblideu que sou nouvinguts al món.
Amb el vostre orgull i prepotencia,
mai no podreu assolir la ciencia
suficient per crear i destruir.

Vindrà la vostre aniquilació,
perquè nous éssers visquin millor,
molt per damunt de la humana raó
que en va s’esforça per dominar,
en nom de la ciencia i del progrés.
No sóc una força qualsevol,
doncs puc fer que el món es quedi sol
i perdut en un univers llunyà.

De mi en depenen la nit i el dia,
sense mi el sol no escalfaria,
ni la pluja fecundaría,
la terra que preteneu gaudir.

La força del món mai no será vostra.
I ara, vull ser un núvol rogent,
o potser un estel errant pel firmament,
i un viure etern per no morir.

Sergi Aldabó Rosell
Soci de l’Esbart de la Vall d’Hostoles
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VERTICALS
1.- Població tarragonina. País europeu. La quarta de les vocals.
2.- Gran equip de futbol. Estimarem.
3.- Extremitat de les aus. Ciutat catalana. Prefix llatí que indica negació.
4.- Forma col·loquial, fins i tot incorrecta, de donar. Article d’alcalde. 
La segona vocal. Malaltia del son produïda per una mosca africana del 
mateix nom, sense repetir.
5.- Ens quedem amb el principi d’adob. Professió semblant a la de 
fuster (plural).
6.- Lourdes Antònia Núñez. Persona no creient. Quan parlem ho fem per via...  
7.- Or escapçat. Llengua medieval francesa. Nota musical capgirada. 
Metall preciós invertit. Vocal molt d’Espanya, d’Europa i no de Catalunya. 
8.- Nom de dona. Vehicle  no de motor que també es porta al mercat i ací puja.
9.- Principi d’armari. Oviedo i Girona junts. Goig, satisfacció, moment 
agradós (plural).
10.- Rosegador invertit. De baix per amunt, nota musical. Al revés, 
moviment de les aigües marines.
11.- Jugador que fou del Barça. Forma del verb “sortir”. La lletra en 
angle recte.  
12.- Instrument musical capgirat. Afirmació. Pronom castellà que equival 
al català “dels quals”.
13.- Principi i final dels estris. Inici de riu. Nom de dona. Rodona.

ELS MOTS ENCREUATS “CATÓ PESCALLUNES”

Per Carles Bastons   Núm.4 (2ª època)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1  
2              
 3 
4 
5 
6  
7 
8 
9  
10  
11  
12 
13 

HORITZONTALS
1.- Ciutat catalana. Inicialment pertanyen a Engràcia Espanyola Europea.
2.- Cançó popular. Una mica d’Orense. Del dret és símptoma de refredat, 
del revés clot.
3.- Ho fan els frares i capellans tot sovint. Personatge bíblic. Capgirat 
serp grossa. 
4.- Inici i final del traç. Ho té Espanya i Europa. Barri popular de Bar-
celona. Metall molt valuós.
5.- Província de l’estat espanyol. Greix, com una mena de cansalada a 
l’inrevés.
6.- La consonant semblant a un serp. Moltes de cada una de les tecles 
d’un ordenador o màquina d’escriure. Nom de  flor i alhora de dona.
7.- Inicialment pertanyen a Úrsula Ungla Uruguai. Prefix d’origen grec 
que vol dir “nou”. Inicia el pont. Corrent d’aigua que neix d’una font.
8.- Nom de dona. Ciutat catalana. Inicia el radi d’acció.
9.- Ciutat andalusa. Forma del verb “eradicar”.
10.- Còlera, ràbia. Peça dels escacs. Un euro incomplet.
11.- Primeres vocals. Riu català. Animalet que puja per les parets en 
llocs de brutícia.
12.- Eucaristia. Consell Superior Navarrès. La vocal més rodona.
13.- Inici d’Oviedo. Comença negar. Article capgirat. Capgirada capital 
europea.
 

Aquest any, ELS MUSTANG seran els grans protagonistes, junt amb 
el grup de la Garrotxa, ELS CORBS NEGRES i per primera vegada 
a la comarca, actuació de la jove cantant ANNA GORGOLL, del 
jove grup LES XUIC i del DJ JOAN SOLER. Tos ells ens transpor-
taran a aquells Anys 60 - 70 - 80 i amb més o menys nostàlgia 
podrem reviure’ls i gaudir-ne altra vegada.

Per a més informació podeu trucar a l’ajuntament Tel. 972 44 40 11

Aquest any, 
el grup de la Garrotxa, 
a la comarca, actuació de la jove cantant 
jove grup 
taran a aquells Anys 60 - 70 - 80 i amb més o menys nostàlgia 
podrem reviure’ls i gaudir-ne altra vegada.

ELS MUSTANG seran els grans protagonistes, junt amb 

 8a. FESTA ANYS 60, 70 i 80
 5 de juliol de 2014


