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Les nostres fonts
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Telèfons d’interès

Horaris de serveis

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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GIRONA

BESCANÓ

ANGLÈS

LA CELLERA

AMER

LES PLANES

ST. FELIU DE
PALLEROLS

LES PRESES

LA CELLERA

AMER

LES PLANES

ST. FELIU DE
PALLEROLS

LES PRESES

OLOT

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

ANGLÈS

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

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

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

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

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

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

8,10
10,40
12.40
14,25
16,55
18,40
21,40

8,20
10,50
12,50
14,35
17,05
18,50
21,50

OLOT - ST.FELIU DE PALLEROLS - BARCELONA

8,25
9,25
11,55
17,55
19,55
22,55

10,00
15,00
20,00
20,15

11,40
16,40
21,40
21,55

12,00
17,00
22,00
22,15

LLORET
DE MAR

SILS

STA.COLOMA
DE FARNERS

LA CELLERA

No s’admeten viatgers de Vidreres
a Lloret de Mar i viceversa.

6,20
7,20
9,50
15,50
17,50
20,50

AMER

Horari d’estiu (15 de juny - 15 de set.)

6,00
7,00
9,30
15,30
17,30
20,30

BARCELONA - ST.FELIU DE PALLEROLS - OLOT

OLOT - LLORET DE MAR - OLOT

OLOT

LES PRESES

ST.ESTEVE
D’EN BAS

AMER

ST.FELIU DE
PALLEROLS

8,30 8,37 8,41 8,50 9,05 9,13 9,30 9,40 10,10
17,30 17,37 17,41 17,50 18,05 18,13 18,30 18,40 19,10
LLORET
DE MAR

De dilluns a dissabte
Diari

CASAL DE LA GENT GRAN “SANT MARC”
Diàriament, de les 2 a les 7 de la tarda.

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

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

Diari
Feiners
Feiners
Diumenges i festius

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

JUTJAT DE PAU
Els dimecres a partir de les 10 del matí.

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

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

Dilluns a divendres feiners
Dissabtes i diumenges i festius
Feiners
Feiners
Diumenges i festius
Festius vigília dies lectius universitaris

Diari
De dilluns a dissabte

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

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

OLOT - BARCELONA - OLOT Per Amer

MISSES
Dissabtes, habitualment a les 7 de la tarda.
Dies assenyalats a concretar, veure full parroquial.
Santuari de la Salut: a la 1 del migdia, diumenges i festius.

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.

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

ST.FELIU DE
PALLEROLS

OFICINA DE TURISME
Del 22 de juny al 15 de setembre: de dimarts a divendres, matí de 2/4 d’11 a 2/4
de 2. Tarda de 4 a 6. Diumenges i festius, matins de 10 a 2.

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

LA CELLERA

BIBLIOTECA
De l’1 de juliol al 8 de setembre, de dilluns a dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Des del dissabte dia 6 de juliol fins el dissabte 14 de setembre, la biblioteca
romandrà tancada els dissabtes al matí.
Del 29 al 3 d’agost i del 2 al 7 de setembre tancada.

Feiners
Feiners
Dissabtes i festius
Dissabtes feiners
Feiners
Diari
Diari

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

ST.ESTEVE
D’EN BAS

ESCOLA BRESSOL
De dilluns a divendres, de les 8 del matí a 2/4 de 7 de la tarda.
Juliol: de 8 del matí a 6 de la tarda. Agost: de 8 del matí a les 5 de la tarda.
Dies 30 i 31 de juliol i 1ª setmana de setembre tancada.

GIRONA - OLOT Per Amer

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

STA.COLOMA
DE FARNERS

ESCOLA
Inici de curs 12 de setembre. Horari acadèmic: de dilluns a divendres, de 9 del matí
a 2/4 d’1 del migdia i de 3 a 2/4 de 5 de la tarda. Al migdia, servei de menjador.

Feiners
Diari
Feiners
Diari
Feiners
Diari

BESCANÓ

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.
Dissabtes de guàrdia: obert matí i tarda.

OLOT - GIRONA Per Amer

LES PRESES

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.

Horari d’Autobusos TEISA

SILS

ATENCIÓ A L’USUARI
Dilluns i dimecres, tarda de 3 a 9. Dimarts, matí de 2/4 de 9 a les 3. Dijous, matí
de 2/4 de 9 a les 8 del vespre. Divendres, matí de 2/4 de 9 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).

OLOT

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. Dijous, tarda de 3 a 8.
Assistent social
Sra. Sandra Casado. Dependència. 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.

GIRONA

SERVEI D’URBANISME
Dilluns i dijous, matí de 8 a 3.
Dimarts, tarda de 3 a 8. Del 15 al 26 de juliol no hi haurà servei.

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 44 41 30
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

OLOT

AJUNTAMENT
De dilluns a divendres, de 9 a 3.

10,15 10,38 10,50 11,02 11,15 11,25 11,34 11,38 11,55
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

H. ARRIBADA
Sortida Olot direcció cap a Sant Feliu

H. SORTIDA

H. ARRIBADA

7,08
7,36

9,08
9,36

11,08
11,36

13,08
13,36

15,08
15,36

17,08
17,36

19,08
19,36

6,30
6,58

8,30
8,58

10,30
10,58

12,30
12,58

14,30
14,58

16,30
16,58

18,30
18,58

OLOT - VIC per Bracons Nota: No s’admeten viatgers entre Vic - Torelló
De dilluns a divendres feiners
Dissabtes feiners
Vic
8,00 10,00 14,15 16,00 20,00 Vic
8,15 13,30
Les Preses 8,35 10,35 14,50 16,35 20,35 Torelló 8,30 13,45
Olot
8,45 10,45 15,00 16,45 20,45 Les Preses 9,00 14,15
Olot
9,15 14,30

17,30
17,45
18,15
18,30

19,45
20,00
20,30
20,45

Diumenges i dies festius
Vic
8,15 13,30
Torelló
8,30 13,45
Les Preses 9,00 14,15
Olot
9,15 14,30

VIC - OLOT per Bracons Nota: No s’admeten viatgers entre Vic - Torelló
De dilluns a divendres feiners
Dissabtes feiners
Olot
7,15 9,15 13,15 15,00 19,00 Olot
7,15 9,15
Les Preses 7,20 9,20 13,20 15,05 19,05 Les Preses 7,20 9,20
Vic
8,00 10,00 14,00 15,45 19,45 Torelló
7,55 9,55
Vic
8,15 10,15

16,30
16,35
17,10
17,30

18,30
18,35
19,10
19,30

Diumenges i dies festius
Olot
7,15 12,30 18,30
Les Preses 7,20 12,35 18,35
Torelló
7,55 13,10 19,10
8,15 13,30 19,30
Vic
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LES NOSTRES FONTS

Les fonts, són quelcom més que una eixida natural i localitzada
d’aigua que brolla de la terra. La seva funció va més enllà que la
d’apaivagar la set del qui s’hi acosta a visitar-la. Deixant a banda els
tecnicismes geològics que les configuren, les fonts són el néctar de la
natura que Déu ens regala com una prova de gratitud vers nosaltres.
Fidel destí de les nostres passejades, berenars i bon repòs, són un referent ineludible del paisatge santfeliuenc, ja de per sí força privilegiat.
Llastimosament, però, moltes s’han esgotat cansades de rajar per
ningú, engolides per l’avanç inexorable del bosc. Cal mantenir nets
els accesos de les que resten actives, i tindre’n cura. Elles, sempre
han estat al seu lloc, tot esperant que algú les visiti per gaudir de la
seva frescura.
Com un element vivificador del paisatge, cal que constitueixin un
digne llegat per a les futures generacions. I aquesta contribució és
cosa de tots.
Per tot això, hem convingut que les nostres entranyables fonts, bé es
mereixen la dedicació d’aquest Hostolenc. Així, quan el tinguem a les
nostres mans, tot gaudint del seu contingut, ens preguntarem de nou:
A quina font anirem avui?

CONSELL DE REDACCIÓ

Amb la col·laboració de la

Edita: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
C/ Firal, 23 - Tel. 972 44 40 11 - Fax 972 44 44 22
E-mail: sfp@ddgi.cat o administracio@santfeliudepallerols.cat
Pàgina web: http://www.santfeliudepallerols.cat
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Colom, Rosa Maria Montañá, Joan Monteis, Lluís Pous,
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Fotos: Gaspar Codina, Anna Serra, Margarita Serra, entitats
i col·laboradors.
Elabora: Jaume Vallbona
Imprimeix: Impremta Monserrat
Dip. Leg.: GI-1072-2002
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Informació municipal
EQUIPAMENTS
Acabem d’inaugurar el nou local de la biblioteca de la
població. Els santfeliuencs tenim un altre punt positiu en el
balanç d’equipaments nous municipals que estan al servei del
nostre poble. Hem de felicitar-nos tots plegats.
Acabem de complir un altre dels objectius contemplat en el
nostre programa presentat en les passades eleccions municipals.
Això és feina feta, ben palpable i en benefici de tota la gent
de la població.
Estem a l’ajuntament per servir-vos, encara que algú pensi
que el benefici és per a qui governa??!!. Lamento que hi hagi
persones que pensin així i ho lamentem tots el que treballem
voluntàriament per fer aquest Sant Feliu que tenim i que és
l’enveja positiva de moltes poblacions fins i tot més grans
que la nostra.
Tothom amb sensibilitat i amb un xic de raonament, de
“sesera” (paraula que m’he copiat d’una persona noble i
intel·ligent de la població que penso defineix el que vull
expressar) convindrà amb nosaltres que ens hem trobat i ens
trobem a l’ajuntament per fer les gestions i portar la nostra Vila
cap a un punt que ratlla l’excel·lència. Això és petulància? No
senzillament és la veritat: els fets parlen per si mateixos: el
camp de futbol i les seves instal·lacions, el Centre d’Atenció
Primària, el Casal de la Gent Gran, el Centre de Dia, els
locals que s’utilitzen per tantes activitats, l’ampliació de
la Sala de Ca Les Hermanes, l’escola Rocalba i l’escola
bressol Petits Pescallunes, els parcs, la urbanització del
Pla dels Bastons, carrers, les fonts, la nova biblioteca,...
crec que no ens podem pas queixar. L’ajuntament ha fet una
gran inversió en equipaments municipals que no han suposat
un cost per a la població.
Qui vol trobar “tres peus al gat” se les enginya sempre per
cercar quelcom, després hi posa èmfasi i en fa la gran notícia
mediàtica. Però si es fa una anàlisi, i us convido a què la feu,
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us adonareu que tot plegat són nimietats davant de tot el que
s’ha aconseguit. Perfecció, tots sabem que no existeix - sempre
podria haver-se fet millor, sempre és comet algun error -, i
aquesta actitud de voler trobar errades intencionades de
manera gairebé malaltissa, diu molt poc de qui s’entreté i
perd el temps buscant allò que sigui per tal de fer mal a qui
està treballant amb esforç per la gent de la Vila.
No us oblideu que tot el que s’ha fet i el que està en camí,
és en benefici exclusiu de Sant Feliu de Pallerols.
Hem de gaudir-ho, servir-nos-en i acceptar-ho com el que
és: instal·lacions, serveis, infraestructures, equipaments per
a la comoditat de totes i tots els santfeliuencs.
Fa anys que varem pensar amb el Sant Feliu que ens
agradaria i, de mica en mica, amb esforç, tenacitat i voluntat,
l’hem anat construint.
El nostre poble té futur perquè se’l va projectar a llarg
termini. Actualment en tenim l’evidència: uns equipaments
idonis i en llocs adients per a les nostres necessitats actuals
i les de futur.
I encara no s’ha acabat. No hem arribat al punt i a part.
Al contrari, és un punt i seguit. Des del Consistori seguim
treballant, com bé sabeu, amb altres projectes i objectius i,
encara que els temps actuals no ens hi acompanyin seguim
estan ocupats de forma obstinada, amb voluntat de servei i amb
l’únic interès que és la millora del poble i mirant cap endavant.

JOAN CASAS I CARRERAS
ALCALDE

Informació municipal
Nous tríptics
L’ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Girona
ha editat els itineraris pedestres 22 “VOLCANS DE SANT
MARC I DEL PUIG ROIG” i 23 “FONTS, POU DEL
GLAÇ I SANTA CECÍLIA” que proposen i senyalitzen dues
rutes molt interessats i, alhora de dificultat baixa, molt ben
aconseguides per gaudir d’una passejada entre la naturalesa i
el coneixement.
També s’ha editat el tríptic “EL MOLÍ DE LA CONQUETA” en el que també hi ha col·laborat la Diputació de
Girona. Una eina molt important per tal de promoure l’interès
pel patrimoni i la història.

NOVA SEU DE L’OFICINA
DE CORREUS
Com a conseqüència de la jubilació de la cartera del
poble, la Sra. Enriqueta Pascal Vila, veïna de la població,
que ha estat 25 anys al servei de correus, hi haurà un canvi
en la nova ubicació de l’oficina. Ara la trobareu a la
Plaça el Firal, 23, local de l’antiga biblioteca.
HORARI:

de dilluns a divendres,
de 2/4 de 2 a les 2 del migdia.
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Informació municipal
PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS
POBLACIÓ TOTAL A 01/01/2013 .................... 1.349

VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS:
ALTES: 73
ALTES PER CANVI DE RESIDÈNCIA ................. 61
ALTES PER NAIXEMENT...................................... 10
ALTES PER OMISSIÓ ............................................. 2
BAIXES: 90

FRANCESC GREGORI CHUGAR
BET MESTRE CLEMENTE
NIL GRABALOSA BOADA
JAUME FORMATGER VILA
UNAI SAU GONZALEZ
DEFUNCIONS
CORONA SADERRA PUJOL
JAUME CAPDEVILA MASEGUR
JOAN BASTONS MASALLERA
JOSEP TRIAS BOADA
CARME CROUS VILARRASA
MERCÈ SELLAS VENTOLÀ
LLUÍS COLOMER PLANA

BAIXES PER CANVI DE RESIDÈNCIA .............. 62

MERCÈ BOSCH ROMAGOSA

BAIXES PER CADUCITAT INSCRIPCIÓ ............. 7

JOAN BARRET LLORENÇ

BAIXES PER DEFUNCIÓ ...................................... 20
BAIXES PER CANVI MUNICIPI (estranger) …...... 1

CARME SAUS DORCA
DOLORS PUJOLRAS COSTA
FRANCESC PLANAGUMA TEIXIDOR
MONTSERRAT ROSELL SIN

NAIXEMENTS

COLOMA CASALS DOMENECH
LOURDES CASAS BOIX

MIA COLOM GASCON

MIQUEL FONT BOSCH

RITA BASTONS SALINE

ELVIRA FEIXAS BOIX

ISAAC DONAT SOLA

JOSEP PORT LLACH

IKRAM HAJJI

RAMON TRIAS TORRENT

EMMA SANCHEZ PERIS

ESTEVE PIELLA TARRUELLA
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Informació municipal
NOU ESPAI PER A LA BIBLIOTECA JOSEP M. DE GARGANTA
Algú ha dit que cada poble és el reflex de la
gent que hi viu. Sant Feliu de Pallerols és allò
que la seva gent ha volgut que fos.
És així perquè els vilatans en la seva
majoria han contribuït en fer el Sant Feliu
actual perquè han escollit a les persones que
els representessin a la Casa Consistorial i,
són aquests representants de la població, que
anomenem alcalde i regidors que una vegada
al govern municipal prenen les decisions i
treballen de valent per fer això o allò, normalment contemplat en el seu programa electoral.
Dic això, perquè, l’alcalde i regidors
a l’ajuntament en el seu moment, van fer
possible que un poble petit com Sant Feliu
disposés d’un espai dedicat a Biblioteca.
Com a ciutadans de la nostra estimada Vila,
hem d’agrair sempre la feina que fa i que ha
fet aquesta gent per a Sant Feliu de Pallerols.
La Biblioteca Josep M. de Garganta va
ser inaugurada el 17 de maig de l’any 1986,
encara que jove, 27 anys, ja ha fet un bon
recorregut. Al llarg d’aquests anys ha anant
creixen en nombre de fons, de serveis i també
en nombre d’usuaris.
És de titularitat municipal i és una de les
358 biblioteques integrades al Sistema de
Lectura Pública de Catalunya, compte amb
el suport de la Diputació de Girona i de la
Generalitat de Catalunya. Segueix doncs, el
model de sistema bibliotecari plasmat en el
Pla de Biblioteques de Catalunya, cosa que
només ens proporciona avantatges. Tenim doncs un gran
privilegi i cal que en siguem conscients i ho valorem.

Ara, gràcies a la feina feta per l’actual ajuntament, disposarem
d’un nou espai. Més ampli, més modern, adaptat a les exigències
actuals. Ja se sap: “renovar-se o morir”.
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Informació municipal
Què hi podreu fer en aquest nou espai? El mateix que en
l’altre però d’una manera més còmode.
Les biblioteques actuals són més flexibles, no són tant
aquells espais supersilenciosos on només hi havien taules,
cadires i llibres. També funcionen com a lloc on relaxar-se
llegint còmodament un diari o una revista en una butaca. Com
a llocs de trobada i d’intercanvis culturals: clubs de lectura,
hores del conte, presentacions de llibres,...etc
És un espai on tots i totes i de totes les edats, hi podeu trobar
el vostre lloc per a la lectura, la informació, el coneixement, el
lleure, en definitiva la cultura. Podeu consultar el fons divers
de què disposa: llibres, revistes, diaris, DVD, CD i CD-ROM.
Utilitzar el servei de connexió a Internet, a partir dels ordinadors de la biblioteca, o bé dels propis portàtils ja que disposa
del sistema Wifi afavorint la via a les noves tecnologies. Podeu
consular el catàleg col·lectiu de la lectura pública i fer ús del
préstec interbibliotecari. També disposareu d’un carnet que és
únic per a tota la xarxa de biblioteques de Catalunya.
Per tot plegat, us convido a que feu ús d’aquest servei públic
tant interessant i al vostre abast.
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Em ve de gust transcriure unes paraules del Sr. Xavier
Melgarejo, especialista en el model finès d’escola en les que
explica la importància dels llibres en la nostra vida:
A l’afirmació -bona part dels preadolescents deixen de
llegir i els perdem- Respon: “Els nens i les nenes de Finlàndia no deixen de llegir. Són els que més llegeixen... i els que
més rendeixen.
Són els pares i les mares els que parlen contínuament
de com és de maco llegir. Tota la societat va en la mateixa
direcció. Es tracta realment d’un sentiment nacional perquè
llegir és un dret. Et trobes llibres a tot arreu.
...T’ajuden a créixer: informació, coneixement, emocions,
pensaments. Tot això circula, prové de les famílies, surt de les
biblioteques, s’intercanvia entre persones i s’acreix amb Internet. Tota la nació hi està implicada, és una autèntica xarxa
nacional,... els nens apleguen llibres perquè tothom ho fa. És
una imitació, no una obligació. Si no llegeixes tens una visió
molt limitada de món. Llegir és accedir a altres perspectives i
fa dubtar. Se’t convida a fer-te com tu vulguis. Així esdevenim
ciutadans demòcrates. Llegint ens fem lliures.”

Informació municipal

Això és el que passa a Finlàndia, un país que el posem de
bon exemple a tots els nivells.
Per això els pares i les mares teniu un paper decisiu en
que els vostres fills i filles agafin aquest hàbit que “ens dona
l’aliment que fa viure el cervell” – Emili Teixidor-.
Ja fa un parell de cursos que l’escola Rocalba en la seva
planificació escolar hi programa visites a la biblioteca, ha estat
una decisió, des el meu punt de vista, molt encertada perquè
és una altre manera d’ensenyar a la canalla que existeix aquest
espai, el seu funcionament i per descomptat, per transmetre
també el gust pels llibres i la lectura.
Ara podeu conèixer les novetats de la biblioteca mirant el
web: bibgirona.cat/biblioteca/sant-feliu-de-pallerols, o bé
des del web de l’ajuntament en el que hi trobareu l’enllaç.
Arribarà un dia en que s’acabaran els llibres i com a
conseqüència les biblioteques? Per a mi és impensable, però
potser sí, tot és possible en un món tan canviant, però crec
que aquests espais seran sempre, d’una forma o altre, motors
de cultura, de coneixement i de vida.

Au va! Veniu a la biblioteca!!
Cada cop que llegim un llibre, les paraules reviuen, i el
cap se’ns omple de vida i per això podem dir que els llibres
són com converses de vida que guardem a les biblioteques i
a casa per alimentar el cervell: els pensaments, la fantasia,
les emocions,....
Llegir és viure molt més i molt millor!
Llegir no omple el meu temps, llegir omple i afegeix valor
a la meva vida!
Paraules d’Emili Teixidor del llibre “la lectura i la vida”.

MARGARITA SERRA
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA
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Opinió dels grups municipals
EL SANTFELIUENC DE L’ANY
Cada any, a la ciutat d’Olot, el Centre d’Iniciatives Turístiques
(CIT) organitza el lliurament dels premis “El Garrotxí de
l’Any” i dins aquesta celebració es premia a la millor iniciativa
empresarial, la millor iniciativa social, la millor iniciativa
promocional, la millor trajectòria personal i finalment el
garrotxí de l’any.
Festa que valorem molt positivament.
En la societat actual, amb una crisi generalitzada, econòmica,
de valors, financera, d’autoestima, d’emprenedoria,...és molt
important que surtin a la llum i es premiï a la gent activa,
a la gent que ha destacat en algun àmbit, social, personal,
empresarial, perquè són persones que fan coses i les fan bé.
La gent del CIT, després de presentar els finalistes de
les cinc categories de premis que concedeixen acaben
dient....”perquè és un dels millors de tots nosaltres”, frase
justa, colpidora que et fa reflexionar. En el video de presentació
expliquen la trajectòria de la persona o empresa o associació i
te n’adones del que algú o alguns són capaços de fer, i tu no fas,
o no has fet o no ets capaç de fer i, per això, merescudament
són els millors. És evident.
Podríem atorgar premis a la gent de la nostra Vila que
amb el seu esforç ha fet coses, premiar al millor santfeliuenc
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o santfeliuenca de l’any? Podria ser interessant que de forma
objectiva, amb el cap i amb el cor es premiés a qui per les
seves capacitats, per la seva feina, pel seu coratge, per la seva
generositat, per la seva iniciativa, per crear llocs de treball,
etc. destaqués per sobre de tots nosaltres i se li reconegués.
Massa vegades les persones, per ser com som, ens sap com
greu que es donin distincions a la gent que es mou (sobretot si
és el nostre veí) i dedica part del seu temps, o tot, a emprendre.
No hauria de ser així, perquè qui fa quelcom d’extraordinari
o fora del que és quotidià sigui en l’àmbit que sigui, i ho fa
correctament, bé que es mereix sigui conegut i reconegut, i
més encara en aquesta època que sembla que tot estigui perdut,
que no es pugui portar a terme res i, en canvi, hi ha històries
de veritat que són exemples d’esforç, de creativitat, de treball,
dedicació, generositat,... per a tots i totes.
Models a tenir en compte i que et fan pensar que es pot
fer molt encara.
Estem a favor de premiar als que s’arrisquen i creen.

Grup de CiU

Opinió dels grups municipals
EL POBLE SEGUEIX ENDAVANT
De tant en tant, cal parar un moment, i fer-se un mateix una
sèrie de reflexions sobre com avança la vida pròpia i la de la gent
que ens envolta. Disposar d’aquest espai per poder fer aquestes
“reflexions” en veu alta ens permet compartir-les. En els propers
punts fem una sèrie d’observacions, que volem deixar al vostre
abast per si ens voleu acompanyar en aquest exercici:
Creiem que mereixen el nostre més sincer reconeixement:
S’han iniciat els tràmits per moure la parada del bus. Ho
celebrem i felicitem l’equip de govern per haver sabut escoltar
els grups opositors.
També felicitem l’equip de govern per la inauguració de
la nova biblioteca.
Finalment s’ha clausurat la deixalleria per a les empreses.
Bàsicament hi havia una empresa local de jardineria que
abocava una gran quantitat de restes vegetals.
Trobàvem injust que hi hagués l’empresa d’un membre de
l’ajuntament que ha utilitzat durant anys el personal de la brigada,
per a tractar la brossa que generava. S’ha aconseguit, per tant, a
part d’evitar les molèsties pels veïns, trobar un lloc on les empreses
municipals puguin abocar els residus vegetals.Podràn tractar-los
conjuntament, sense repercutir-ne el cost al poble.Tots els particulars poden continuar portant les restes vegetals a la deixalleria.
Al demanar varis pressupostos a empreses locals s’ha aconseguit que es rebaixessin algunes obres fins a assolir estalvis
del 40% en algun cas.
Finalment els veïns del Pla dels Bastons, ja han començat
a rebre els diners que se’ls havien cobrat de més. Restem
a l’espera que es comencin a retornar els diners cobrats
“erròniament” del SUNC. Tampoc hem pogut quadrar altres
despeses importants.
Abans de les eleccions passades també vam reunir-nos amb
la Junta de la Llar d’avis i en la reunió vam observar una certa
inquietud per si nosaltres érem partidaris de construir o no un
geriàtric. Doncs ens és molt grat anunciar a la gent gran que
la fórmula amb la que es treballa, per tal que una empresa
privada es faci càrrec de la construcció i gestió d’aquest sense
endeutar més el nostre poble, té tot el nostre suport.
Penseu que el que ens ha portat on estem és la mentalitat
de construir sense parar. Clar que volem equipaments i obres
pel poble, el que no volem és que per fer obres se’ns hagin
d’apujar tant els impostos tal i com està succeint.
Sobre les transferències de feines al Consell Comarcal,
pensem que n’hi pot haver alguna de positiva i que ens faci
estalviar diners, o guanyar en qualitat, no obstant, us posarem
l’exemple del casal d’estiu: es va decidir passar el casal (amb
els vots de tota la oposició en contra) a una empresa que tenia
altres concessions de pobles mancomunades pel Consell, i de
pas es va deixar una empresa local amb menys feina.
El resultat ha sigut dolent pel poble: els Santfeliuencs ho
paguen més car, es va treure feina a l’empresa local i l’Ajuntament
hi ha de posar més diners. Per sort, l’empresa de Sant Feliu ha
sabut donar-li la volta i ara tot i la competència d’una empresa

forània amb el recolzament municipal, té ja més clients que
l’any passat.
Nosaltres com a grup polític sense cap lligam amb cap partit
podem dir clarament que no som partidaris de mancomunar serveis
que no siguin realment més econòmics i amb més qualitat. Pensem
que l’elevat sou que cobra l’alcalde de Sant Feliu del Consell
Comarcal hauria de servir si més no per evitar aquestes relliscades.
D’altra banda, no ens agrada gens com s’estan fent les coses
en altres qüestions, a detallar:
No ens agrada gens, en aquesta publicació, haver de parlar
de la mala gestió portada a terme per una regidoria. Continuen
havent-hi enfrontaments entre la regidoria d’urbanisme i empreses
del nostre municipi. Per nosaltres cal un canvi de rumb.
Nosaltres pensem, que és molt probable que evitant relliscades amb contractacions adjudicades “directament” (Pla dels
Bastons) i evitant també contractacions sense convidar cap
empresa municipal (Castell d’Hostoles) es podia haver aconseguit
un estalvi important de diners.
Ens volem queixar també de l’opacitat de la regidoria de
medi ambient. Pensem que no es fa correctament la feina de
difusió tant de les subvencions procedents del Parc Natural,
com d’altres actuacions possibles que podrien millorar les
expectatives de la gent que viu fora del nucli.
Durant la inauguració de la nova biblioteca l’alcalde en el
seu discurs va dir públicament que estaven orgullosos de les
obres realitzades, mentre d’altres només pensaven en les mides
dels arbres. Com a grup estaríem molt contents que el problema
del poble fossin les mides dels arbres del Pla dels Bastons:
Diguem-ho amb delicadesa:
• El problema és posar-los petits i cobrar-los grans.
• El problema és que la regidoria d’urbanisme no ens entrega
els amidaments detallats de les certificacions efectuades del
Pla dels Bastons, perquè ens entengui tothom no ens deixa
comprovar on han anat a parar els prop de 4.000.000 d’euros
que s’han pagat per aquesta obra.
• El problema és que la feina d’un grup polític com el nostre
no hauria de ser anar al darrera un regidor durant mesos perquè
ens mostri els comprovants de les despeses.
• Volem que a l’urbanitzar (dins del sector del Pla de Bastons),
tots els veïns rebin un tracte just i equitatiu.
El problema ara mateix és que no hauríem d’estar parlant de
problemes. Hauríem d’estar proposant com fer un poble millor.
Esperem per tant que aquesta “mala feina” que ens toca fer ara,
serveixi almenys perquè de mica en mica es canviï aquesta tendència que arrosseguem de tants anys i que ens ha portat on som.
Properament editarem una nova publicació de l’Oposició
Informa conjuntament amb l’altre grup opositor Isom. Amb les
retallades que està patint l’Hostolenc pensem que és el vehicle que
ens serveix a tota la oposició per a que la gent del poble conegui la
nostra opinió.
UNITS PER SANT FELIU
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Opinió dels grups municipals
Creiem necessari, en aquesta ocasió, escriure sobre el tema
que tant ocupa els mitjans de comunicació i les pàgines dels
diaris. Tristament és el que podem titular com el tema estrella
de l’actualitat del nostre país: la corrupció.
Tots estem ja molt farts de sentir parlar de crisi econòmica.
I, encara més farts, de patir-la dia a dia amb l’encariment de
tots els productes i serveis que s’enfronten a la congelació i/o
retallades dels sous.
També a diari patim les notícies sobre entitats i persones
corruptes. Ara ja no se’n salva ningú: bancs, empreses, associacions, grups polítics de tots els colors... i fins i tot la casa reial.
Ha arribat el moment en que desconfiem de tot i de tothom.
Per aquesta raó necessitem, més que mai, transparència.
Claredat sobre el què està passant. Informació fiable. Confiança
en els nostres representants. I tot això ha de començar per la
base, s’han de renovar les maneres de fer, els mètodes que
s’utilitzen per arribar als ciutadans i, si cal, les estructures de
funcionament sòcio-econòmiques. Ha d’haver-hi persones fiables
que es posin al davant, que redrecin i marquin els camins.
L’entitat més bàsica que hi ha al nostre país és l’Ajuntament.
Demanem que el nostre sigui clar, que doni explicacions quan
calgui donar-les, que informi del què fa i com ho fa, que
aclareixi els dubtes que puguem tenir, que deixi de banda les
imposicions per decret.
Tenim a vegades la impressió i sovint la certesa que la
claredat, les explicacions, les informacions i les imposicions
es mouen segons els desitjos dels nostres governants. Ens
trobem amb que les preguntes dels Plens no es contesten al
moment; amb que no es fan partícips als grups de l’oposició
de les coses que es volen fer; no se’ls informa, ni molt menys
se’ls explica, res dels projectes que es duen a terme o es volen
tirar endavant en un futur pròxim. Ni tan sols se’ls comenten
aquelles activitats que es repeteixen any rere any, com és el cas
de la Festa Major, el casal d’estiu, la brigada jove, el teatre, el
cinema... o tants altres actes que succeeixen al llarg de l’any.
Un dels temes pendents que l’Ajuntament no acaba
d’aclarir, i que ja fa massa temps que dura, és el de les obres
del Pla dels Bastons. Aquestes obres es van finalitzar fa més
de dos anys. La garantia sobre les obres, dos anys a comptar
des del final d’aquestes, també està acabada de final del mes
de febrer. Els que han construït ja han cobrat el que tenien
pendent, el juny de 2012. Però s’havien de fer retocs, que
entraven dins la garantia, que no tenim coneixement que estiguin
realitzats. El llistat de les despeses finals i com s’han imputat
als veïns, també està pendent i no hi ha manera que el facin
públic. A més, i per acabar de complicar la situació, apareix
en el darrer Ple un conveni fet amb alguns dels veïns que resta
pendent de signatura des de juliol de l’any 2007.
En resum, els que estem a l’oposició no tenim tota la
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informació i això fa que pensem que la transparència de la
que, més que mai, hem de gaudir, s’hagi convertit en opacitat.
El senyor Alcalde ens diu que s’han d’encarar els projectes
de futur i s’han de tenir ganes de treballar plegats, que hem
de cooperar els diferents grups polítics. Nosaltres li preguntem: com podem cooperar si la informació no se’ns dóna?...
on podem participar si se’ns tanquen totes les portes?... com
podem col·laborar si a hores d’ara encara no se’ns ha fet
cap proposta?... Tenim la impressió que ell i el seu equip ho
maneguen tot com millor els sembla, no informen de res i,
sobretot, no tenen en compte els que també seuen a la taula del
Ple que, a l’igual que ells, han estat elegits democràticament
pel poble de Sant Feliu.
Altrament, li diem al senyor Alcalde que si ell i el seu equip
no desencallen el tema del Pla dels Bastons, difícilment podrem
treballar plegats. És important deixar les coses clares, que
tot sigui nítid i transparent o no podrem anar junts endavant.
Sabem que l’equip de govern utilitzarà les premisses de
sempre, ens continuarà titllant de mentiders i desconfiats.
Mentiders, no, ja ho hem demostrat. Desconfiats, sí, no ens
n’amaguem pas. Senyors del govern, canviarem la nostra
postura quan se’ns demostri la transparència, quan se’ns doni
la informació que demanem, quan aquesta informació sigui
clara, quan sapiguem què és el que es vol fer i com es vol fer...
Quan tot això sigui possible, quan no tinguem dubtes de les
seves intencions, comptaran amb nosaltres, però mentre això
no succeeixi, no sigui una realitat, nosaltres no entrarem en
aquesta manera de governar. Això no és un joc ni, menys que
mai, el seu joc.
Desitgem a tots els lectors que l’estiu sigui més net i transparent
del que està sent per ara la política del nostre territori, que la
confiança en el futur es renovi i que les noves il·lusions siguin
una realitat. Bon estiu a tothom!!!

GRUP ISOM

Entitats
Associació ATIC
- El nostre poble podrà gaudir de la continuïtat de
l’Associació ATIC, una de la vàries associacions que sense
ànim de lucre promocionen activitats relacionades amb el
nostre municipi.
En l’Assemblea general celebrada el dia 18 de febrer
d’enguany es convocà la nova junta, els quals es descriuen
a continuació:
PRESIDENT:

ALBERT BOADA

VICE-PRESIDENT:

TEIA CORCÓ

SECRETÀRIA:

TXELL SOLÀ

TRESORER:

ANDREU MONTES

VOCALS:

CARME ALCARAZ
JOSEP FLORES
LIDIA PORT
SARA RIVAUD
TERESA FRANCO
MERCÈ TORIBIO
FELIX CASTANYER

- El conjunt de totes aquestes persones som professionals
i/o empresaris que del poc temps que disposem tenim ganes
de donar continuïtat a tots els actes duts a terme fins avui i
elaborar futurs projectes.
Lògicament, també estem oberts a propostes i col·laboracions
si es dóna el cas amb altres entitats o l’Ajuntament.

Cursa per equips
WARCLUBS RUN
Sant Feliu de Pallerols
7/07/13
Ja fa una colla d’anys que el grup Skaldabecs organitzem
algunes proves de caire esportiu, tant a peu com en bicicleta.
Ara intentant ser innovadors, hem volgut muntar una
cursa diferent, una cursa de muntanya per equips. Aquesta
competició se celebrarà el dia 7 de juliol, quan encara la calor
ens deixa córrer sense asfixiar-nos.
El circuit serà circular de 21 km amb un desnivell acumulat de +750 metres, transcorre en la seva totalitat per
pistes i corriols de muntanya, la majoria són per l’ombra,
passant per boscos i fondalades amb la bellesa que caracteritza el nostre entorn, que per alguna cosa forma part del
conegut Parc Natural de la Zona volcànica de la Garrotxa.
Cal que els participants formin equips de tres a cinc corredors, cada trenta segons es donarà la sortida a un equip,
durant la cursa no cal que vagin junts i tant sols es comptabilitzarà els tres millor temps de cada equip. Hi haurà premis
en metàl·lic per els primers equips classificats i obsequis per
a tots els participants.
Repartits pel recorregut hi haurà varis punts d’avituallament
i aigua abundant per refrescar-se, a l’arribada es farà entrega
dels obsequis, menjar, begudes, premis, etc.
Podeu trobar més informació:
a la web: http://www.warclubs.cat/
o per mail: warclubs@gmail.com

Actualment, pot ser més complicat que en altres temps
organitzar activitats, ja que la gent està espantada i aferrada
a l’estalvi, és per això que també creiem convenient eludir
per una estona aquestes preocupacions i problemes diaris,
envoltats amb alguna activitat on podem divertir-nos tant els
petits com els grans.
No podem passar per alt la tasca de l’anterior Junta, presidida
pel Sr. Manel Serra i agrair-li la disposició per assessorar-nos
sobre el funcionament dut a terme fins avui i l’oferiment
d’ajuda en cas de necessitat.
Hem augmentat el nombre de socis i col·laboradors per la
pescada de llunes del 5 de maig. Aquest gest no només ens
ajuda econòmicament si no també moralment per continuar
treballant.
Esperem i és la nostra voluntat que desprès del sacrifici
aportat per organitzar actes i promocions, el conjunt del poble
en pugui gaudir-ne, seria la nostra recompensa.
Atentament
La junta
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Entitats
El Casal SANT MARC
informa
El 17 de de març 2013 se celebrà l’Assemblea General
Ordinària de l’entitat, en l’ordre del dia de la qual hi havia la
lectura i aprovació de l’acta anterior, informació i aprovació
del balanç i estat de comptes, informe de la direcció, revisió de
quotes, torn obert de paraula i renovació de la Junta del Casal.
Exposats, examinats i aprobats un per un els diversos punts
de l’ordre del dia, es procedí finalment a la renovació de la
Junta per un nou mandat de tres anys, segons marquen els
Estatuts. S’agraí públicament i unànimament la feina feta per
Antoni Port que deixava el seu càrrec a la Junta, a qui se li
lliurà una placa de record. El president Manel Serra llegí els
articles 13, 14 i 15 dels Estatuts en relació a la renovació de
la Junta. Van renovar tots els membres de la mateixa, i Josep
Valls hi entrà a formar-ne part com a Vicepresident, i la Carme
Busquets com a vocal.
També es recordà i remarcà que els acords presos en
l’Assemblea General eren vinculants de ple dret perquè
l’Assemblea General és l’òrgan on es prenen exclusivament
les decicions que afecten al funcionament de l’entitat. I es
repetí que si algun soci o sòcia vol saber qualsevol cosa sobre
comptes, decisions o el que sigui en relació al Casal, hi té tot
el dret i no ha de dubtar a demanar-ho a la Junta.
- El dimecres 20 de març, Manel Serra, Francesc Boada
i Josep Valls van assistir a la reunió del Consell Consultiu
de la Gent Gran de la Garrotxa que se celebrà a les Preses,
on, entre altres, es va prendre la decisió sobre la possibilitat
d’organitzar i celebrar una trobada de tots els membres dels
casals de la Garrotxa (en principi el divendres 27 de setembre
2013), possibilitat de la qual el President informà a tothom
abans del dinar del dia de la festa de Sant Marc i Sant Jordi.
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- El diumenge 21 d’abril tingué lloc la celebració de Sant
Marc i Sant Jordi. Hi hagué un dinar amb 125 comensals.
Després de l’àpat es procedí a honorar i fer memòria dels socis
(14) que han mort durant l’any 2012. Tot seguit hi hagué la
lectura tradicional de poemes creats per socis i sòcies (9 en
total), amb un petit recordatori de la celebració al nostre país
de l’Any Espriu (centenari del naixement del poeta). Acabada
la lectura es va fer el lliurament de plaques commemoratives
i de felicitació als qui celebren les Noces d’Or matrimonials,
que aquest any eren Roser Colomer-Joan Puigvert, i Joana
Aubert-Pere Pujol. El lliurament de trofeus del campionat de
parxís resultà extraordinàriament multitudinari, perquè aquest
any hi ha hagut més de trenta participants.
- El dimarts 23 d’abril, diada de Sant Jordi, el Casal
organitzà una petita festa que ja ha esdevingut tradicional,
dedicada i oferta als nens i nenes de les nostres escoles (131,
en total). Es van lliurar els diplomes de premi dels dibuixos
i poesies als dos primers guanyadors de cada curs, un llibre
de record a les mestres de l’escola, i la coca ensucrada, la
xocolata i unes begudes van ser repartides entre la nombrosa
assistència. També hi eren convidats els usuaris del Centre
de Dia (15 persones). A la sortida, feta per ordre de cursos
començant per P-3, es lliurà un petit record a cada nen i nena,
obsequi tot plegat del Casal Sant Marc els qui, en paraules del
presentador de l’acte Manel Alonso, qualificà com “el futur
esperançador de Catalunya”. Expressió, per cert, que va ser
acollida amb forts aplaudiments i crits d’entusiasme per part
dels nostres escolars.

Casal Sant Marc

Actualitat
CAMPANYA DE NADAL 2012
“Comprar a Sant Feliu té
premi!!!”
La Campanya que l’ajuntament va endegar per tal de
promocionar i dinamitzar el comerç i el turisme local durant
les festes de Nadal va tenir molt d’èxit. Va estar molt ben
rebuda pels establiments comercials de la població i s’espera
tornar-la a organitzar de cares el Nadal 2013.
El número premiat en el sorteig del premi de 800 € va ser el
4431, el va regalar la Carnisseria Montserrat i l’afortunada
va ser Pilar Santanach i Orri.

EL TEATRE A SANT FELIU
Amb l’ inici del nou any, continua havent-hi molta requesta
per fer representacions teatrals al local de la Sala de Ca Les
Hermanes ara tan ben preparat per dur-hi a terme aquesta
disciplina.
Hi ha hagut obres amb molt èxit de participació i d’altres
no tant, però la qüestió és que aquest local s’utilitza com mai
i això és molt important i valuós.
- 12 de gener: “HOMES X DONES” representada per
l’Orfeó de Teatre d’Olot.
- 3 de març: “ENS HA CAIGUT LA SOGRA!” representada pels Manaies d’Amer.
- 31 de març: “HOMES X DONES” representada per
l’Orfeó de Teatre d’Olot.
- 14 d’abril: “BAULA” representada per Teatre de Contacte,
companyia jove iniciats a l’escola de teatre El galliner de Girona.
- 17 de maig: “BOLA DE NEU” representada pel Grup de
Teatre l’Espill de Sant Feliu de Pallerols.

Solucions a l’encreuat de la contraportada
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CARNESTOLTES 2013
Dissabte 9 de febrer es va celebrar a la nostre vila la II Gran
Festa de Carnestoltes organitzada per la Penya Carnestoltes
Pescallunes amb el suport de l’ajuntament. Aquest any eren
els “Minimoys”.
Es va iniciar la festa a les 5 de la tarda amb una rua pels
carrers de la població que es va acabar quan ja era fosc.
Després hi hagué un bon sopar popular i per finalitzar la
festa música amb els DJ’S PESCALLUNES.
També aquest any, la Penya Carnestoltes Pescallunes va
participar en el carnaval d’Olot i en el de Sant Joan Les Fonts
amb la seva carrosa i comparsa “De Pescallunes a Minimoys”.
Enhorabona pel vostre dinamisme, voluntat i esforç.
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SETMANA SANTA 2013
Del 23 de març a l’1 d’abril es va celebrar la Setmana
Santa. Com és costum l’ajuntament amb la col·laboració de
l’Agrupació Miralluna, Creu Roja i el Consell Parroquial
varen confeccionar el programa que contenia des de les
inauguracions de dues exposicions (de pintura de Mariona
Soms: “Racons i fogons” i de Creu Roja: “Centenari de Creu
Roja la Garrotxa”) passant pels actes estrictament religiosos
(Benedicció de palmes i rams, Eucaristia del Sant Sopar, Via
Crucis,....) fins al més festiu i de més concurrència: II CONCURS DE BUNYOLS amb bunyols de categoria, música per
a tothom i pels més menuts els castells inflables.
La participació al concurs va ser més gran que l’any passat.
Els premis que obtingueren els guanyadors varen ser gentilesa
dels bars, restaurants i comerços de Sant Feliu.
Els guanyadors de les tres categories foren:
- Bunyolaire Novell: Gemma Monroig, Jana Busse i Núria
Duran.

FESTA MAJOR SANT FELIU
DE PALLEROLS 2013
Ha estat una festa passada per aigua i una temperatura ambiental molt baixa per ser l’època en què la gent ja comença
a anar d’estiu. Tot i això, es varen poder dur a terme tots els
actes que calia fer a l’aire lliure: La cercavila amb els Cavallets, Gegants i Mulassa del dissabte i els balls dels Cavallets,
Gegants i Mulassa a la plaça de l’Església i a la Plaça el Firal
del diumenge i dilluns. Per tant, la nostra estimada faràndula
va poder sortir al carrer i lluir i, sorprendre als que no la coneixien i als més menuts.
Destacar les activitats amb més assistència de públic: la
segona nit de ball amb Festa Flaixbac “Va Parir Tour 2013”
molt animada i divertida. El concert del diumenge cap al tard,
a càrrec del grup Star’s i el sopar popular que continuava
amb la tercera nit de ball i l’elecció de la pubilla i l’hereu de
Sant Feliu 2013: L’ADRIÀ JURADO LÓPEZ i la BERTA
BUSQUETS MASÓ. FELICITATS!!!.

- Bunyolaire Expert: Anna Mª Colomer, Mª Àngels Artigas
i Carme Comas.
- Bunyolaire Innovador: Raquel Quiles, Àlex Arandia i
Carme Colom.
Enhorabona a tots/totes!! i gràcies per participar!

Remarquem l’estrena del grup de timbalers PATIM PATAM Agrupació Miralluna que també pogueren presentar-se
a la població amb el seus sons característics.
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LA BIBLIOTECA JOSEP M. DE GARGANTA
HA CANVIAT DE LLOC
El local dels baixos de l’ajuntament, dedicat a biblioteca des
de l’any 1986 ja no tindrà aquesta utilitat. En aquests vint-iset anys, la biblioteca ha anat creixent en nombre de fons, de
visitants i de serveis. Li convenia una ampliació.

Cultural i d’Acció Social de la Diputació de Girona, la Sra.
Carme Fenoll i Clarabuch, cap del servei de Biblioteques de
la Generalitat de Catalunya i la Sra. Carme Renedo Puig, cap
del Servei de Biblioteques de Girona, els regidors i l’alcalde.

El lloc on ocupava la biblioteca tan càlid i acollidor, servirà
per altres funcions. A partir del dia 1 de juny, trobareu la
biblioteca Josep M. de Garganta de la nostra Vila, en un
espai més ampli i modern: als baixos de l’Escola bressol, en
el carrer del Soler, 5.

Hi va haver espectacle infantil, amb contes i titelles i un
petit berenar per a tohom.

El dissabte 1 de juny es va fer la inauguració d’aquest
nou espai. L’acte va estar presidit pel Sr. Joan Cañada Campos,
secretari de Coordinació i Cooperació de les Administracions
Locals de la Generalitat de Catalunya, pel Sr. Xavier Soy i
Soler, vicepresident segon i diputat de Cooperació Local,
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Cal celebrar amb il·lusió i joia que l’ajuntament pugui
inaugurar una obra totalment acabada, amb mobiliari totalment
nou. És un èxit.
Sant Feliu de Pallerols torna a estar d’enhorabona estrenant
les instal·lacions d’un servei públic, gratuït, a l’abast de
tothom i sempre necessari.
Tenim el privilegi de disposar d’una biblioteca amb un

Actualitat
fons de més de vuit mil documents que forma part del Sistema
de Lectura Pública de Catalunya, i, ara, amb un mobiliari i
instal·lacions nous.
L’ajuntament ha tornat a fer bé la seva feina. Els habitants
de Sant Feliu poden gaudir d’aquesta infraestructura renovada
que proporciona coneixements, entreteniment, accés a les
noves tecnologies,... en definitiva cultura.

SANTUARI DE LA SALUT DE
SANT FELIU DE PALLEROLS
El Santuari de Sant Feliu ha tornat a obrir les seves portes amb
les habitacions i instal·lacions totalment reformades i actualitzades; l’hostatgeria disposa de 25 habitacions totalment equipades
i pensades per al descans del visitant. Les instal·lacions són lluminoses, acollidores i còmodes, amb unes vistes immillorables.
El restaurant del Santuari disposa d’un menú diari, menús
per a colles i una àmplia carta.
Telf: 972.44.40.06
Crta. Vic – Olot, Km. 40 (17174 St. Feliu de Pallerols)
Mail: santfeliu@santuarisdegirona.cat
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FELICITACIONS
A ALBA OCAÑA RECIO per haver quedat 1ª classificada
en la 4ª OLIMPIADA DE GEOLOGIA.
L’1 de febrer es va celebrar a la Facultat de Ciències la fase
territorial de les comarques gironines de la 4ª Olimpíada de
Geologia, adreçada a estudiants de Batxillerat. Organitzada per
l’AEPECT i el centre GEOCAMB, va comptar amb el suport
de Deganat de la Facultat de Ciències, el Col·legi Oficial de
geòlegs de Catalunya i l’Institut geològic de Catalunya, entre
d’altres. Hi varen participar 115 estudiants procedents de 12
centres educatius. Les xifres de participació han suposat un
increment de gairebé un 20% en relació a l’edició anterior.
Els estudiants varen realitzar una prova teòrica amb preguntes
específiques de Ciències de la Terra i una prova pràctica que
requeria interpretar un tall geològic i identificar minerals,
roques i fòssils.

presidenta de l’Esplai d’Olot. Sobre cent poemes presentats,
quedaren finalistes 14, sotmesos, com cada any, al parer del
Jurat Popular, és a dir, del públic assistent, molt nombrós com
sempre. Montserrat Bastons, participant ja en edicions anteriors,
obtingué el primer premi del Jurat Tècnic i el segon del Jurat
Popular pel seu poema titulat “Dissabte”, reproduït més avall.
Per un vot de diferència no s’endugué també el primer, un
súper premi en no haver coincidit la medalla d’or en ambdós
veredictes. Va cloure l’acte el batlle d’Olot tot felicitant els
guanyadors, esperonant els participants i expressant la seva
satisfacció per la qualitat i quantitat de poemes presentats
i, sobretot, per la iniciativa d’impulsar i conrear la poesia,
valor positiu enmig d’una crisi global, activitat creativa que
demostra i pregona un gran servei a la llengua i a la cultura
de casa nostra.
“Dissabte”
He fos l’anell de noces i he venut el vestit,
he llençat els llençols a les escombraries,
he cremat els romanços que em contaves de nit,
m’he tret del cap la pols que potser tornaries,
he desat a les golfes dolors i desenganys,
he ratllat les cançons que t’eren preferides,
he aspirat sospirs, he estès tots els anys
perquè els toqui l’aire, m’he recosit ferides,
he posat maquillatge en cada cicatriu,
he remogut retrets, he oliat cada porta,
m’he repintat els llavis, he rentat amb lleixiu
cada llàgrima viva, cada promesa morta,
he esquinçat les fotos en què sorties tu,
he escombrat engrunes de velles abraçades,
he esborrat les adreces dels amics en comú
i he reciclat records i amb fortes estrebades
i a tires del meu cos m’he arrencat la pell

A MONTSERRAT BASTONS i GARCIA, per haver
obtingut dos premis de poesia.
El 17 de febrer se celebrà el XIII Certamen de Poesia Breu
organitzat per l’Esplai d’Olot Obra Social de la Caixa, amb
la presència de l’alcalde d’Olot Sr. Josep M. Corominas i del
vicepresident del Consell Comarcal i alcalde de St. Feliu, el
Sr. Joan Casas. Obrí la vetllada poètica la Sra. Isabel Brussosa,
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per tal que una me’n creixi de més gruixuda i apta
per reaprendre a viure, per oblidar-me d’ell.
En acabar m’he dit: “Avui he fet dissabte”

M.B.G.

Mirador
EL PRINCIPI DE SEGLE
A SANT FELIU DE PALLEROLS
Paulo minora canamus…(*) (**)
Y no ho tinguin per mal començament.
L’altra semana descrivia aquest periòdich la funció ab
que’ls olotins solemnisaren l’entrada en el nou segle, y si al
costat d’aquella ressenya hi posem la que vaig a trassar, com
qui diu à més corre, no hi ha dubte que la comparació material
justificarà l’hemistiqui (***) del cap-de-mont.
Però si bé Sant Feliu perdería en la comparació matemática
del número de concurrents als actes religiosos y en lo esplèndid
dels meteixos (cosa molt natural tingut en compte lo reduhit de
la població y la falta de medis que això implica), en cambi ni
en entussiasme, ni en devoció, ni en assistència proporcional
hi ha cap poble que hagi respost als designis del Sant Pare
millor que la vila de Sant Feliu de Pallerols, qui compta com el
més preuhat de sus timbres la religiositat que l’ha distinguida
en totes les èpoques de la seva historia. Lo trist, lo verament
trist, ha sigut la falta de preparció, que si bé ha posat més de
relleu la fe dels nostres compatricis, afegint als seus actes al
mèrit de la espontaneitat, també fou causa de que s’omitissen
alguns detalls, que sense afectar à l’essencia de les funcions,
haurian contribuit à revestirles de major pompa y solemnitat.
Però deixèm lo que no té remey y fem de cronistes, encare
que molt ràpidament, ja que les nostres ocupacions personals
no’ns han permès agafar la ploma fins poques hores avans de
sortir aquest número.
A semblanza de lo que s’havia fet l’any anterior, els terciaris
de Sant Francesch procuraren que’s celebrés el Quinari de
costum a últims de desembre, com à terminació del segle y
preparació inmediata à la funció de mitja-nit; y, com l’any anterior, encarregaren també els sermons al Rvnt.
P. Fr. Lluis de Vilafranca, caputxí del Convent
d’Olot, qui desarrollant temes interessantíssims,
ens provà sense volerho, que’ls seus profonds
coneixements científichs no danyan en res à
l’unció evangélica y á la facilitat y elegancia de
paraula que’l caracterisan.

demostrar que les inclemencies dels temps no poden disminuir
el fervor religiós; sobre les dotze de la derrera nit de l’altra
centuria, el P. Predicador començà una solemne Missa, cantada
à tota orquestra. Desprès d’una plàtica eloquentíssima del
celebrant, ell y el señor vicari distribuiren el Pá dels Angels
à més de cinchcentes persones, qui s’acostaren à la sagrada
Taula, ab profonda veneeració. Mentres els fidels anavan
sortint de l’iglesia, tocavan al campanar de la meteixa les
dues de la primera nit del segle. Desde aquesta hora fins à les
dotze, el Santíssim Sagrament estigué exposat, organisantse
alguns torns d’homes y dones, pera donarli guardia d’honor.
A les dues de la tarde, tingué lloch à la Parroquial una breu
funció, després de la qual sortí una professó ab banderes y
pendons (que’s deixaren à l’iglesia de Sant Sebastià), composta
de vuytcentes vintiset o vuytcentes vintivuyt persones, contades una per una, quines organisades en correcta formació’s
dirigiren el vehí Puig de Monti-Calvari, en un de quals turonets
s’havia plantat els die avans una Creu de cinch metres d’alsada
(ofrena d’un propietari) com à monument conmemoratiu del
homenatge de fè y amor que hem rendit à Jesucrist en aquest
principi de segle. Arribada la professó –que pujà resant el Rosari- al cim de l’històrica montanyeta, el Rvnt. Señor Rector
benehí solemnement la Creu, tocant l’orquesta la Marxa Real.
Seguidament el P. Lluis dirigí als romeus una hermosa prèdica,
retrayent noms y fets de la nostra historia de temps millors y
exhortant-nos ab fervorosos y brillants períodos à la veneració
de la Santa Creu que deixavan clavada en aquell munt com à
signe de Redempció y penyora de victories futures. Després de
la prèdica, y ab menys ordre que al pujar, per no permetre altra
cosa els accidents del terreno, la professó baixà à la carretera,
hon s’organisà de nou, dirigintse à l’iglesia Parroquial.

El derrer die del segle XIX –y aquèt es un
dels petits detalls à que suara’m referia– se varen
encendre en algunes masíes petits foguerons,
que no produhiren l’efecte desitjat, puix ignorant
les pagesos dels volts aquèt hermós número del
programa, no estigueren preparats pera secundar el projecte de la Comissió Internacional del
Solemne Homenatge à Jesucrist.
Plena l’iglesia Parroquial de Sant Feliu,
contra lo qu’era d’esperar, atès el vent-pluig
que regnava feya hores y que sols servi pera

El Monti Calvari en el primer via-crucis organitzat el 1900
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La professó, com he dit, constava de més de vuytcentes
persones, però com que’n pujaren moltes perr altres bandes,
podèm calcular que’l número total de les reunides no baixava
de noucentes, xifra enorme que diu de l’entussiasme dels
feliuhenchs millor de lo que jo l’hauria dit ab els comentaris
que no ting temps de fer.
Ademés del senyors Párroco, Vicari y P. Predicador, assistiren
al romiatge els Rvnts. Capellá custodi del Santuari de la Salut
y Regent interí de la parroquia de Cogolls.
Durant el curs de la professó y després que aquesta hagué
arribat à la montanya, el nostre digne compatrici adoptiu don
Joseph Vilallonga va treure algunes vistes fotogràfiques, ab
la primera màquina domiciliada formalment á Sant Feliu.
Si aquesta fos una ressenya de caixó are haurian de venir les
enhorabones de caixó als organisadors del acte y als que hi concorregueren; però com que mirantho imparcialment veig que
Todos en él pusimos nuestras manos
y com que d’altra part se m’acaba’l temps y ni me’n queda per llegar les quartilles, crech millor felicitarlos à tots en
globo, reservant-me un cachito de eyu, perque també jo tinc
l’honor, que per altre no cambiaría, d’haverhi pres un xica de
part. Y com que d’actes com aquèts sols cada cent anys poden
celebrarsen, no crech, que en tal ocasió se’m negui el permís
de trencar la costum, ja inveterada, pera estampar aquí, sense
eufemismes ni penitencies un nom hostolench y diminut.

LES ACTES “HISTÒRIQUES”
DE L’AJUNTAMENT
(Recull a càrrec d’en F. Xavier Banti i Casas)

LIBRO DE ACUERDOS DEL
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO
DE SAN FELIU DE PALLAROLS.
AÑO 1867.
En al villa de San Feliu de Pallarols a los veinte y seis
de Mayo de mil ochocientos sesenta y siete; reunido el
Ayuntamiento en el lugar de costumbre presidido por el
Sr. Alcalde manifestó este Sr. que segun oficio recibido
del Sr. Gobernador Civil de esta provincia debe hacerse la
propuesta en terna para remitirla al propio Sr. Gobernador
para el nombramiento de cartero baligero de las Planas;
manifestó también el Sr. Alcalde que solamente dos han
sido los que han solicitado el espresado empleo de cartero
baligero de las Planas; en su vista el Ayuntamiento ha
acordado remitir para la propuesta los nombres de los
dos únicos que lo han solicitado que son Gaspar Codina y
Dalmacio Valenti; ambos vecinos de las Planas y sujetos
que reúnen los requisitos necesarios para el desempeño
de dicho cargo.

Joseph M. Garganta
Lluny d’Hostoles: die XI del segle XX.
Article publicat al setmanari olotí “EL DEBER”, l’any
1900. Pàgines 24, 25 i 26. Recollit per F. Xavier Banti i Casas.
(*) “Paulo minora canamus…” “Ho diguem amb veu
petita…”. Agraïment a Mn. Elies Ferrer i Borrell, rector de
les Parròquies de la Vall d’Hostoles, qui va traduir literalment
aquesta frase llatina, posant-la en el seu context, així com
també el significat d’algun mot que apareix a l’escrit.
(**) En el text original de “EL DEBER” hi apareixen frases
i paraules escrites en escriptura cursiva (lletra d’impremta
inclinada a la dreta imitant més o menys les lletres manuscrites,
amb que aquestes s’uneixen les unes amb les altres mitjançant
prolongacions i lligadures). (DICLLECAT-IEC-).
(***) Hemistiqui: Qualsevol de les dues parts d’un vers
separades per la cesura –pausa-. (DICLLECAT-IEC-).
[Nota final: Aquest text de l’any 1900, està escrit en la llengua
catalana usada abans de la normativització de l’Institut d’Estudis
Catalans –IEC-(1907). Creada la Secció Filològica (1911), aquesta
va tenir com a primer encàrrec la missió de fomentar la restauració,
això és, l’enfortiment i l’expansió de la llengua catalana, o sigui la
normalització del seu ús, creant sota la presidencia de Pompeu Fabra
les Normes ortogràfiques, el Diccionari ortogràfic i la Gramàtica].
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Y no habiendo otro asunto de que ocuparse se levantó
la sesión firmándose esta acta, de que certifico.
Miguel Bastons

Domingo Sala

Pera Llantá

Pere Llach

Antonio Codina

Antonio Coromina

Jph Arbat
Domingo Descals

Ramon Bastons
(Secretario Interino)

Mirador
MOSAIC HUMÀ A LA FONT DE LA FÀBREGA
Ja hem parlat moltes vegades de la riquesa d’una font que
brolla abundant i gratuïtament. És un regal de la naturalesa
que potser mai agrairem prou. Només si alguna vegada, pels
motius que sigui, deixa de rajar, valorarem el tresor que suposa
la contínua font, l’aigua clara i transparent que, com el sol,
surt per a tothom.
Hi ha però un altre aspecte ben pintoresc que ha captat la
meva atenció: el mosaic humà entorn de la font. Si ens fixéssim en els diferents grups que s’hi apropen i els poguéssim
classificar, el resultat obtingut podria ser aquest:
Els solitaris. Solen ser matiners, molt matiners. S’asseuen
amb la mirada perduda, l’oïda atenta al soroll beneït de l’aigua,
hi són però no hi són. Marxen abans no arribi algú més, però
tornaran l’endemà a punxa de dia.
Els sorollosos. Arriben en grup. Expliquen acudits i riuen
estrepitosament. Es porten un vas, beuen i per moments
s’esquitxen. Solen ser estiuejants habituals jubilats.
Els aprensius. Porten paper de diari per posar damunt les
pedres que envolten la font. Es dirigeixen a la primera persona
que troben per preguntar per la potabilitat de l’aigua. Malgrat
la resposta tranquil·litzadora de l’entès, es resisteixen a beure.
S’esveren amb el més petit soroll, i confonen una sargantana
amb una serp.
Els entesos. Acompanyen als nouvinguts i es desfan en
elogis i explicacions de tota mena. Comenten que ja venien
de petits i es mostren eufòrics i comunicadors. Es beuen tres
o més gots àvidament per donar exemple.
Els somiadors. Contemplen el raig de l’aigua en silenci
i es concentren en sí mateixos en un estat meditatiu. Alguns
fins i tot s’abracen als arbres. Semblen absents de tot el que
els envolta i probablement busquen trobar l’armonia de la
naturalesa en la seva propia vida.

Els enamorats. Fan testimonis del seu amor a les fulles i
els ocells, s’obliden de tot, menys de ser joves i estimar-se.
Fins i tot alguns s’han casat a la Font.
Els assedegats. Solen ser ciclistes, muntanyencs o altres
esportistes. Arriben a la font acalorats. Beuen molt i omplen
cantimplores i ampolles. Alguns s’estiren sobre l’herba i
disfruten de la fresca verdor.
Els nouvinguts. Gratament sorpresos per l’entorn pregunten per la font que tenen a tocar. El primer que fan és una foto
de record. Elogien les flors i els arbres, tot i que la majoria
desconeix el nom de les especies.
Els indiferents. Acostumen a arribar a la font mentre parlen pel mòbil. No s’adonen de res, ni tan sols s’asseuen. No
fan comentaris i gairabé sempre se’n van quan la conversa
telefònica encara perdura.
Els barruts. Són els que s’emporten flors, remouen pedres,
arrenquen plantes i sembren deixalles per tot arreu. Un rastre
de mocadors de paper, paquets de tabac, bosses de plàstic i
altres testimonien el seu pas desconsiderat i barroer per un
lloc tan bonic i respectat.
Els acaparadors. S’apropen a la Font amb el cotxe. Descarreguen unes quaranta garrafes de cinc litres. Les omplen fins a
dalt i molt satisfets s’emporten l’aigua a la ciutat. Sortosament
l’aigua continua brollant i no s’acaba.
Els nens. Heus aquí els visitants que més disfruten de la
troballa d’una font. Uns xisclets alegres, com si es tractés
d’un vol d’orenetes, trenquen el silenci. Els nens necessiten
tocar l’aigua, mullar-se, beure amb tota la cara dins el raig. I
no solen fer cas dels advertiments dels grans i assenyats -que
generalment no entenen res- quan se’ls diu “No us acosteu a
la font” “No us mulleu” “Compte” “Us refredareu”. No cal
dir que tots acaben molls com ànecs.
Els pacífics. Aquests són ja d’una certa edat. Conversen
a mitja veu, respectuosos amb l’entorn i admiren tot el que
veuen. Al cap d’una estona de repòs es treuen un vaset plegable
d’una bossa i beuen amb fe, com si es tractés d’un manantial
miraculós. Están convençuts de les propietats benèfiques de
l’aigua de font.
I així desfilen diferents tipus de persones amb actituds diverses. Les seves reaccions devant el regal d’una font, diuen
molt del seu caràcter i la seva sensibilitat. És un mosaic de trets
variats que se’ns mostra d’una manera espontània i natural,
sense cap afectació ni fingiment.
Rosa Maria Montañá
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EL PAÍS DE LES CENT FONTS
A mitjans del passat segle, hi havia a Sant Feliu de Pallerols una colònia de “verenejants” que estimava i animava la
vida del poble.

el Ter, a l’alçada del Pasteral. Com el seu nom indica brolla
abundosa de les entranyes de la muntanya, i entre flors, basses
i salts, corre juganera, conformant un entorn paradisíac.

Entre ells, un grup de jovent que eren l’avantguarda de tot, i
que molts de nosaltres admiràvem sense reserves. Tenien festa
tot l’estiu. Venien bàsicament de Girona i Barcelona. Alguns amb
llaços familiars al poble. Anaven vestits a l’última. Eren rics.

Aquesta font, fa uns quants anys que també omple els
dipòsits de l’Omvert.

Organitzaven trobades, festes i balls, anaven a nedar al riu
i sortien a berenar a la font.
Varen rebatejar els llocs que anaven, amb noms de cine. El
gorg d’en Boix era el “MIAMI”. La bassa de sobre Can Mates
“EL LAGO DE MIS ENSUEÑOS” i el terme del poble “EL
PAÍS DE LES CENT FONTS”.

Doncs la del Fontanil era insuficient.
Ara tenim, tota l’aigua que necessitem i de la millor qualitat.
Aquesta situació idíl·lica, l’enterboleix el clor i els cànons.
Podríem fer-hi alguna cosa?
De la mateixa muntanya...la del Molí Nou, Rovirola, la
Fàbrega, la del Roure, Sant Marc, la de Ranberga, Rocalba,
El Vern, Els Àngels, i la Font de La Salut.
El Brugent, parteix el poble. També fa una altra partió,
potser no tant vistent però molt més antiga. Separa subtilment
un clima atlàntic i un de mediterrani.
En el bosc de ponent de la muntanya de La Salut, hi ha
castanyers, roures, i el rei és el faig. En canvi, en la part de
llevant l’aulina és la que mana, també hi ha ginesta, bruc,
farigola, romaní, i unes poques sureres.
Les fonts són escasses i no tant abundoses. Tenim les rieres
de St. Iscle, St. Miquel, el torrent del Bellac. Fonts com les
Tombes, el Malitrau, la Mateta.

La dita, és clar, no era exacta, però si que explicava la gran
quantitat de dolls, que d’ací i d’allà sortien de les entranyes
de la terra.
Alguns d’aquests, brollaven arran de riu: La Fontana n’era
una, també el Mosquer, on hi celebràvem la tornaboda de la
Festa Major. La Teula, que hi anàvem sovint a agafar “cangrejos” que enfilàvem a un jonc, per després poder menjar-los
fregits i vermells. La d’en Coromines, que devia ser molt
important abans que es canalitzés l’aigua Del Fontanil, per
poder tenir, una font pública a cada carrer i aigua corrent, en
unes poques cases del poble.
Aquesta millora, només es pot valorar, si (com el qui escriu)
durant l’infantesa, ha anat a la font del Firal, centenars de
vegades amb una galleda de ferro, per poder rentar els plats a
l’aigüera de casa. Seguint riu avall, Sant Sebastià, la del Boix,
la font d’en Cinto, Cal Music, de la Torre.
Sens dubte però, les més abundoses i constants, surten de
ponent, a redós de la muntanya de La Salut.
Comencem per la Font Grossa, que no s’ha eixugat mai,
i dona vida al Brugent. El riu del poble que vessa l’aigua en
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Aquestes lletres, no pretenen ser un inventari de totes les
deus del terme. És només un record de l’abundància de fonts
de l’entorn. El perquè del PAÍS DE LES CENT FONTS. I
dic un record, perquè n’hi ha que, o han desaparegut, o estan
malmeses. Causes? Plovia més abans? Tenim aquesta percepció, però les xifres es mantenen a l’entorn, dels mil litres
per metre quadrat i any. L’augment espectacular de la massa
forestal? El que si és segur, que la canalització de les fonts i
un consum frenètic hi ha ajudat.
Les necessitats i els costums estan en constant moviment.
I encara que records entranyables idealitzin el passat, en la
majoria de les coses hem canviat a millor. Els que tenim anys
al damunt, recordem l’entorn desbastat per la destral i la necessitat de llenya i carbó, per escalfar i poder cuinar.
Ara el bosc és atapeït, però cremem petroli i embrutim.
Seria desitjable, trobar l’equilibri entre l’aprofitament i la
conservació.
Aquest però, seria un altre debat. Avui, només parlem .....
DEL PAÍS DE LES CENT FONTS.

JOSEP OLIVA DONAY
29 D’ABRIL 2013
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Les Fonts de Sant Feliu de Pallerols
Unes de les característiques de Sant Feliu de Pallerols és
la quantitat de fonts i surgències naturals que hi ha, se n’han
catalogat un total de 56 que es poden trobar repartides en tot
el seu municipi. Algunes d’elles de gran interès ja sigui per la
qualitat de les seves aigües, per l’entorn on es troben ubicades
o pel cabal surgent.

del Sesquer, font del Molí de la Rovira, font del Roure,
font de l’Omverd i font Fresca. A més, s’ha catalogat la
font de la Torre, prop de la casa del mateix nom, associada
a la font del Molí de la Rovira, de la qual s’alimenta a través
d’una canalització.

Una font és el punt on l’aigua subterrània d’un aqüífer surt a
l’exterior de forma natural, per efectes de pressió o de càrrega
hidràulica. A Sant Feliu existeixen diferents tipus de fonts, des
de les que ragen amb una petita teula fins a les que tenen varis
sortidors, passant per les fonts de muntanya. El que és segur
és que les fonts han estat condicionades per l’ús de l’home.
Les fonts han estat el punt de partida de trobades lúdiques,
festives i culturals, suposant al darrer quart del segle XIX i
part del XX un lloc d’estiueig per tota la família, els canvis
d’hàbits en la societat han provocat que moltes de les fonts
existents s’hagin acabat perdent i per aquest fet és important
tenir-les inventariades.
Hi ha les fonts que estan localitzades en les zones de muntanya (la Salut, Puig Alt,...) i que provenen de l’aigua atrapada
entre les roques sedimentàries que formen aquestes serralades
(gresos, conglomerats, margues,...) Aquestes formacions rocoses emmagatzemen l’aigua a través de dos processos: per
carstificació o per fissuració. La carstificació es produeix en
roques carbonatades com les calcàries, les quals es dissolen
i donen lloc a la formació de canals i conductes subterranis
per on es filtra l’aigua. En altres tipus de roques la recàrrega
dels aqüífers es produeix per fissuració: l’aigua aprofita generalment els sistemes de diàclasis o fractures de la roca per
escolar-se poc a poc.
Aquest tipus d’aqüífers eocens es troben distribuïts en el
subsòl de tot el municipi, però els que per contacte amb la
superfície brollen de manera natural i abundant se situen a la
vessant dreta de la vall, al sector sud-oest del municipi. En el
sector nord del terme, només es pot extreure aigua d’aquestes
roques mitjançant pous bastant profunds, ja que les formacions
rocoses que hi afloren no contenen aigua emmagatzemada.
L’aigua pot aflorar de forma natural des d’aquests aqüífers
de dues maneres: aprofitant un pla de falla, el qual actua de
conducte natural cap a l’exterior o bé perquè el nivell piezomètric queda tallat per la topografia terrestre.
Les surgències de cabal més important i regular són originades pel primer d’aquests mecanismes i les 13 que s’han
catalogat es localitzen al sud/sud-oest del terme municipal:
font de la Bassa del Grèvol, font dels Miradors, Mulladius
del Fontanil, Mulladius de Ramberga, font de la Feixassa,
font de la Rovirola, font Grossa, font de la Carrera, font

Font del Molí de la Torre

La resta de les fonts que trobem emplaçades damunt aquestes roques són degudes a que el nivell piezomètric queda tallat
per la topografia terrestre. Se n’han comptabilitzat un total de
14: font del Vern, font de la Salut, font de Rocalba, font de
l’Obi, font del Ferro, fonts de les Comelles, font de Sant
Jordi de la Codinoia, font de les Tombes, font d’Escudella,
font del Releixat, font del Pujol, font de la Mateta, mines
de Campderric i font de can Tià.
La Font Grossa, els Fontanils i la Font del Molí de la Rovira es descriuen a continuació degut a la seva importància,
d’una banda pel seu cabal abundant i de l’altra perquè es
tracta de les surgències d’on s’extreu l’aigua d’abastament
per a la població.
La Font Grossa: es localitza al SW del municipi i aporta
part del seu cabal al torrent de la Font Grossa. La resta es capta
artificialment per a abastament del municipi. El cabal mínim
estimat segons Sergi Turon, en el seu treball de 1996, és de
3273 l/h a l’estiu i 3600 l/h a la tardor i la primavera. L’aigua
d’aquesta font prové d’un aqüífer subterrani que assoleix
l’exterior a través de la falla d’Amer. Tanmateix, però, aquesta
font està relacionada amb uns sistema càrstic que permet la
sortida d’aigua per diferents punts, situats en cotes superiors,
en moments de precipitació important.
Fontanils: es tracta d’una zona de mulladius on hi ha
actualment diverses captacions d’aigua artificials. El cabal
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que s’hi recull es desconeix, però és força constant durant
tot l’any. La surgència d’aigua prové d’una falla relacionada
amb la falla d’Amer, que permet aflorar l’aigua recollida en
la zona del Santuari de la Salut.

Mal Trago, font de la Nespleda, font de Bastons, font de
l’Espígol i font de la Rovira.
Els volcànics tenen una permeabilitat molt elevada tant
si es tracta de gredes que formen els cons volcànics com les
colades de lava que tot i ser molt compactes presenten una alta
permeabilitat per fissuració, ja que durant el seu refredament
s’esquerden donant lloc a diversos hàbits de retracció.
Normalment els dos tipus aqüífers, al·luvial i volcànic, es
troben interestratificats i es parla d’un aqüífer fluvio-volcànic.
En aquests tipus d’aqüífers és on hi ha la majoria de pous
per a l’abastament d’aigua de la indústria o inclús d’alguns
particulars i les fonts o surgències naturals que hi trobem en
el municipi són les següents:
Les surgències que provenen d’aquest tipus d’aqüífers (volcànic o interestratificat al.luvial-volcànic) són un total de 11:
font de la Voleia, font del Gorg d’en Valls, font de cal Músic,
font del Marge, font d’en Xinto, fonts del Boix, font de la
Fontana, font de Sant Jordi de l’Hostal de Sant Miquel,
Bassa del Pujol, font de l’Euga Morta i font del Codolós.
Per la seva importància descrivim la font de Codolós.

Font Grossa

Font de Codolós: està situada al mig de la vall de Sant
Iscle de Colltort. Les seves aigües provenen de la infiltració
de la precipitació recollida a la capçalera de la vall. En cotes
superiors, l’aigua no sorgeix en cap altre punt, degut a la forta
permeabilitat del basalt. En la zona del Codolós, un petit ressalt
facilita la surgència de l’aigua infiltrada. El cabal d’aquesta
surgència, segons el treball de Sergi Turon, és de 450 l/h durant
l’estiu, 424 l/h a la tardor i 429l/h a la primavera mesurades
els anys 1996/97.

La Font del Molí de la Rovira: està situada al sud-est del
poble de Sant Feliu, propera al Mas de La Torre. L’aigua que
brolla per aquesta font prové de nivells més profunds i sorgeix
a l’exterior a causa de la falla d’Amer. En assolir l’exterior i
degut a un canvi en les condicions del medi, precipita carbonat
de calci en forma de travertins durant el seu recorregut fins al
riu Brugent. El cabal aproximat d’aquesta font, segons Sergi
Turon (1996), és de 12.000 l/h durant tot l’any.
Hi ha uns altres tipus d’aqüífers situats en els fons de
les valls que els podem dividir en al·luvials i volcànics. Els
materials al·luvials com les graves, sorres, llims i argiles
són bons aqüífers, ja que al no estar consolidats presenten
unes condicions de porositat i transmissivitat òptimes per a
l’emmagatzematge d’aigua.
De les 56 fonts inventariades, 17 provenen d’aquests tipus
d’aqüífer: font de Sant Sebastià, font de la Fàbrega, font
del Molí Nou, font de la Teula, font del Mosquer, font de
Gaus, font de Viladecàs, font de cal Cucut, font de Pallerols,
font de Llepart, font del Claperol, font del Pla, font del
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Font de Codolós

Llorenç Planagumà i Guàrdia
Geòleg
Tosca.cat
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El nostre poble
Quan jo era petit, gairebé totes les cases de Sant Feliu eren
velles, amb façanes grises i habitatges no gaire còmodes.
Algunes ja no hi són, i altres han estat completament transformades. Eren anys difícils per fer obres. Quan entraves a
moltes cases, el primer que trobaves era el femer, imprescindible
per adobar la terra, i les corts del bestiar.
Tots els carrers, molts sense llambordes, tenien l’encant
de la vida: cridòria de nens jugant a la rotllana, blat de moro
assecant-se, un galliner o llenya a cada raconada, gent batent
els fesols, al capvespre, homes i dones fent petar la xerrada
i els diumenges, dones jugant a cartes (els homes ho feien
al cafè). Els plàtans del Firal eren joves i tot era net perquè
encara no hi havia plàstic i la situació econòmica no permetia
llençar res. Cada família cuidava la seva vorera i quan
passaven els matxos pel carrer, la gent, sense perdre temps,
recollia els excrements per adobar la terra.
La vila era envoltada de prats, camps, horts, feixes i
camins. Avui, en canvi, les terres més fondals són plenes de
cases i carreteres. Em ve enyorança al recordar aquells paisatges
del Pla dels Bastons, del Mas Rostoll, de les hortes de can
Viola, de les Feixes d’Aiguavella... L’agricultura donava
vida a les famílies i oferia una combinació de colors digne
de contemplar degut a la varietat de plantes que creixien.
A la primavera tot era verdor: herba abundosa, plantes
i flors de bosc. Tot s’aprofitava. S’engegava el bestiar als
prats i l’herba dels marges es segava amb la falç o la dalla,
per deixar-la assecar a casa i esperar l’hivern per vendre-la
a un preu adequat als pagesos dels voltants d’Olot dedicats
a les vaques. Una vegada fet el tracte, es presentaven amb
dos o tres carros per emportar-se l’herbaci. Tot ajudava
l’economia. I l’estiu també tenia el seu encant: camps i feixes
de blat daurat esperaven la sega, que contrastava amb el verd
intens del blat de moro.

L’hivern era la part de l’any més trista. La muntanya de la
Salut ens treia, com ara, el sol a les tres de la tarda i a quarts
de sis ja era fosc. El fred es feia sentir a dins de les cases
gairebé igual que a fora, per culpa de les tancadures gastades.
Però a la vida moltes coses tenen una part bona, i l’hivern
portava el recolliment de les famílies a la vora del foc, sovint
resant el rosari per després parlar de coses que passaven al
poble o a la pròpia casa. La conversa no s’allargava gaire,
per estalviar llum i llenya. Era temps d’espellonar el blat de
moro, que aplegava veïns i parents, als quals s’obsequiava
amb un ressopó senzill compost de castanyes torrades i
vi verd (vi novell). Amb el gruix dels pallons, la mainada
saltàvem i jugàvem. I el riu s’omplia amb la pluja i la neu, i
baixava abundós per donar força a les pedres dels nou molins
de sant Feliu: can Saderra, can Mates (can Borromba), can
Norat, can Campaneta, el Noc, can Manyà, La Conqueta,
Molí Gros i Molí Petit.
Els fems, el bestiar, la llenya, el blat de moro, els fesols i
l’herba assecant-se, la cansalada al rebost, el fum del foc a
terra, els pallons, la bota de vi i la cridòria dels infants feien
que la llar s’impregnés d’olors i veus que mai més tornaran.
En Josep Mª de Sagarra es pregunta: «Per què és tant dolça la
vetlla del camp?» El progrés ha canviat les coses i per res del
món tornaríem a aquella època, però els que l’hem viscuda
de vegades pensem: com m’agradaria tornar a gaudir per uns
instants d’aquella bellesa, d’aquelles olors i cridòries, de la
vetlla del camp i de la gent que ja no hi és!

Salvi Canimas i Torrent
Març de 2013

Diria que la tardor és l’estació més pintoresca. La Garrotxa,
que vol dir terra aspra, sempre ha donat varietat d’arbres, i les
fulles hi donen un colorit que és la gràcia de la nostra terra.
De la tardor s’aprofitava el fullatge dels arbres per fer el jaç
del bestiar (a Sant Feliu en dèiem «anar a jaç»), o per fer
adob per a la terra (s’apilonava el fullam i s’hi anava tirant
l’aigua bruta de la casa per podrir-lo). Per l’agricultor era
temps de goig recollir els fruits de les hortes que donaven,
com avui, tota classe de verdures. La tardor també era el
temps de segar el fajol.
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SANT FELIU DE PALLEROLS RESERVA NATURAL D’AIGUA
La vida a la terra depèn de l’aigua. Tot i que un 70% de la
superfície de la terra és coberta d’aigua, un 97% de l’aigua
total del planeta és salada formant els mars i oceans. Només
un 3% de l’aigua del planeta és dolça i no tota es troba disponible per als éssers vius terrestres: un 79% de l’aigua dolça es
troba emmagatzemada en forma de gel, a les glaceres i casquets polars, un 20% de l’aigua dolça és aigua subterrània, i
només un 1% de l’aigua dolça total forma el vapor d’aigua de
l’atmosfera, les deus, els rius i els llacs, i és l’única aigua que
poden utilitzar fàcilment els éssers vius que viuen als continents.
(“L’aigua un bé escàs”. Portal Salvem la Terra).
Sant Feliu de Pallerols és un municipi que té el gran privilegi
de disposar d’aigua en abundància i, això, el fa prodigiós.
Una de les coses que angoixen més als éssers humans és
pensar que hi ha la possibilitat de tenir problemes amb el
subministrament aigua. Recordarem tots la sequera d’uns
anys enrere i el trist que era ja només sospitar si hauríem de
dosificar l’aigua. Sant Feliu de Pallerols, de moment al menys,
no té aquest problema.
És un municipi de fonts o deus naturals. La seva geologia
així ho permet. Al llarg del temps ha anat canviant el nombre
de fonts trobades i conegudes però sempre han ratllat la cinquantena i una gran majoria a més amb un cabdal important.
L’aigua de totes aquestes deus acostuma a ser potable i de
molt bona qualitat.
L’home i l’aigua són inseparables, l’un en depèn de l’altre
per viure. Per això el paper cultural i social que han tingut
les fonts d’aigua d’arreu del món al llarg de tots els temps.
A Sant Feliu de Pallerols, sobretot a finals del segle XIX i
principis del XX les fonts tingueren un paper molt important
com a llocs d’esbarjo, de trobada, de reunió, de festa. Famílies
senceres anaven a la font a berenar, tot passejant i possiblement
amb un càntir a la mà,... Anar a la font va esdevenir tradició.
El nom i la ubicació de les diverses fonts del municipi s’han
anat recollint en llistats més o menys precisos. Un dels quals
el transcrivim tal qual va ser publicat per la família Bosch amb
data 22 d’agost de l’any 1978 i en el que s’hi recull 51 fonts.

L’any 2008 l’ajuntament va portar a terme la recuperació,
rehabilitació i acondicionament de vàries fonts del municipi. Hi
havia la possibilitat que fossin engolides per la pròpia vegetació
o que desapareixessin per falta de tenir-ne cura. Trobarem en
molt bon estat per la seva rehabilitació: la font de la Teula,
font del Boix, font del Mosquer, font del Molí Nou, font
de Cal Music, font de la Fontana, font de Rocalba, font de
Sant Marc, font d’en Xinto. I també aquestes altres: font del
Vern, font del Sasquer, la font Grossa, la font de la Fàbrega.
a

Font de la Teul
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Per tant, es pot anar passejant o fent petites excursions i
arribar a aquestes fonts amb la garantia que les trobarem en
condicions de passar-hi una estoneta i comprovar que d’elles
en surt aquest bé tan apreciat, aquesta petita joia: l’aigua, d’un
valor incalculable.
En l’actualitat són també un reclam turístic. Permeten al
visitant anar-hi fent petites excursions en les que a més de la
font pròpiament dita es troben amb un paisatge fabulós.
Sant Feliu de Pallerols té una riquesa natural que hem de
valorar i conservar tots plegats. No hem de deixar que passi allò
que una dita popular diu: “Només ho valorem quans ens manca”.

Font de Cal M

usic

Font de la Font

ana

Font del Boix

er

Font del Mosqu

Nou
Font del Molí

Font del Sasque

r

Font de la Fàbr
ega
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EL SEXE DÈBIL
Sí. Ja està bé d’aplaçar-ho, de dir-me que no tinc temps, que
he de posar la rentadora, de planxar o de fer la compra. Pujo
a dalt, em poso aquelles malles negres i la brusa taronja. Ah,
sí, he de recordar agafar la cadena de la Mel. Ostres, abans
hauria d’anar a tirar els envasos de detergent al contenidor (al
groc, és clar) No, no. Deixa-ho. Va. No et desviïs de l’objectiu.
Obro la porta. La Mel em mira com si percebés que alguna
cosa diferent passa avui. Potser sent l’olor de les esportives
noves? Em poso els auriculars. Vinga, a córrer! Tot just porto
3 minuts? Bé, fa molt que no surto a córrer, ànims. És normal.
No paris, tu pots. Són els minuts crítics... 7 minuts. Hauria
d’arribar a 15 minuts. Sento els pulmons, sento com la sang
recorre el meu cos. Quina sensació...tan fàcil d’aconseguir i
tan difícil de convèncer-me cada dia. 9 minuts. Va, ja falta
menys. Demà quan arribi a l’oficina els explicaré la ruta, la
Nina segur que em diu que el pròxim dia l’avisi...ja la conec.
Sona Eye of the tiger. Això m’anima. Va, porto 12 minuts...
me’n falten tres. Potser
tinc temps d’arribar a la
“bassa dels renocs”, deu
faltar 1 quilòmetre...és
molt o poc, tres minuts
per quilòmetre? Va...puc.
La Mel està tan contenta:
de vegades em sembla
que sap el que penso i el
que sento. Sap que em satisfà el que estic fent. Si!
15 minuts! No he arribat
a la bassa...potser podria
acabar d’anar-hi. Va, sí,
una mica més i hi arribo.
Si! Hi arribo!
Enmig dels arbres la veig allà. Sembla un quadre, quin
paisatge tan bonic. Perquè no em dono permís per estimar-me
més...i més sovint? Per gaudir d’aquelles petites coses que tan
predico que s’ha de fer...i que no m’aplico? Sec sobre una rabassa. Que bé. La Mel està cansada, a ella també li convindria
sortir a córrer més sovint. Té raó l’Andre quan em diu que no
passa res si no està tot “perfecte” a casa, que m’estima per
qui sóc...i que m’he d’estimar més, pensar més en mi. Sé que
té raó, però el dia a dia em perd. La sensació de benestar que
tinc ara em compensa. Sí, ho faré. A partir d’avui em cuidaré
més. Demà hi torno.
Veig la Mel que aixeca les orelles. Algú es deu acostar?
Veig de lluny algú...”Miquel!!” em crida. Deu ser algun conegut del poble.
Som nosaltres mateixos els i les qui atribuïm unes tasques
o unes altres a un sexe; sense que s’especifiqui quin és. Si
volem parlar d’igualtat, el primer que hauríem de fer és
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defugir d’estereotips i adonar-nos de quines són les nostres
percepcions. Només després, les accions que vagin destinades a facilitar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
arribaran a bon port.
MARTA SALA PASCAL

Fe d’errates
En l’anterior número d’aquesta revista que estava dedicat
als noms de les cases més antigues de la població, a la casa
del C. del Torn, 17, antigament coneguda com El Sasquer,
també la coneixem com a Can Callís. I la Plaça el Firal té la
numeració correlativa, no impars una banda i pars a l’altre
com la resta dels carrers de la població, per tant, la lectura
dels noms i la ubicació de cases era de mal interpretar:
PLAÇA EL FIRAL
1- Ca la Flora. Ara Ca la Carolina
2- Ca La Generosa
3- 4- Ca L’Esparter (Bar Saló Rosa)
5- Ca la Rafela
6- L’Estanc
7- Can Barranc
8- Can Trúcul
9- Can Vernach / Can Tota
10- Can Naset
11- Can Viola
12- Can Solà
13- Can Xaxa
14- Cal Metge
15- Can Tonet Espardanyer
16- Cal Penedit / Cal Xic
17- Can Manyà
18- Can Ranes
19 - Cal Quarro
20- 21 Can Manel
22- Església del Roser
23- Ajuntament
24- Casa Prat
25- La Presó
26- Can Poldo
27- Can Bep
28- Can Gallina
29- Flaquer nou
30- Esbart (Abans Ca L’Uan)
31- Can Jepet del Cafè
32- Ca La Lina / Can Picart
33- Ca La Francisqueta
34- Can Baldiri
35- Ca La Quela

Bústia
L’AVI
L’avi és un home vellet
que ha passat molts anys de vida
entre penes i alegries, però a casa tothom l’admira.
Ha passat per aquest món
treballant de nit i de dia
fent esforços fent el valent
per pujar tota la família.
Dóna consells als fills
els néts estima amb deliri
i està tan orgullós de tots
que fins el seu cor donaria.
Fa l’adormit, rumia,
està amb el cap baix
per veure el món tan canviat
i els perills que és el que més domina.
Però ferm tira endavant
lluitant amb tots els problemes
pensant amb el demà, quan ell ja no hi serà.
Estima amb tanta força
que vol per a tots el millor
i quan al vespre al llit es posa
exclama dient ¡Ajudeu-nos Senyor!
MARIA VALLS

CARTA D’AGRAÏMENT
El passat 13 d’abril mentre baixava el camí de La Salut,
vaig tenir la mala sort de posar el peu en un sot. No sé ben bé
com va anar, perquè quan tens un accident, sempre et ve així,
de cop! sense avisar ni deixar-te preparar abans.
El resultat va ser una fractura de tíbia i peroné a més d’una
ferida oberta. Em trobava sola, com tantes vegades que he
anat a caminar, amb la seguretat d’un camí conegut i apamat.
Quan vaig veure l’abast de la ferida vaig comprendre que
no era una cosa lleu, sinó que em calia ajuda i no de qualsevol,
sinó especial. Són moments incerts, en que saps que a partir
d’aquell desgraciat instant un munt de dificultats se t’apropen
i que la solució no serà fàcil ni ràpida.
Però, no cal patir.
La Laura, des de casa, amb una senzilla trucada al 112 es
van activar tots els serveis d’emergències.
Sentim veus a tort i a dret que diuen que en aquest país
res funciona.

Doncs jo vull alçar la meva de veu per a dir que sí, que
hi ha gent que treballa amb eficàcia i professionalitat. El fet
de veure les seves cares somrients i amables, sentir les seves
paraules tranquil·litzadores, segures i notar el seu suport, ajuda
a pair i acceptar el que inevitablement ha passat i cal superar.
Jo també puc dir que, no sé com us dieu, bombers, sanitaris,
metgessa, pilot i persones que aquell dia vareu participar en
el meu rescat... però estigueu on estigueu...de tot cor ...moltes
gràcies!!!!
I no oblido a les persones del poble, que vareu córrer per
saber si necessitava ajuda, els que m’heu visitat, els que m’heu
donat ànims, suport o consol... a vosaltres sí que us conec...
i ja sabeu on em podeu trobar si mai us puc fer algun servei.
Una abraçada a tots.
Dolors Compta Soms
Sant Feliu de Pallerols a 15 de maig de 2013

UN POEMA DE VIDA
Què seria del riu sense els ànecs?
Què seria dels ànecs sense el riu?
Els ànecs i el riu són com l’aire que respirem,
com un element viu del paisatge.
Ens han inclòs a les seves vides.
Hi són des de l’origen dels temps.
Però de tan passar i repassar ni ens els mirem,
tot hi que sabem que sempre hi són
i sempre hi seràn mentre duri el món.
Els ànecs són sensibles a la nostra estimació
quan els hi tirem un bocí de pa.
Aleshores, tots corren afamats.
Que potser nosaltres no fem el mateix
quan rebem un premi inesperat?
I si rebem el bé, també el mal
ens pot arrabassar per igual.
La mort és la mateixa per tothom.
Però també la vida que se’ns ha donat
i els ànecs segur que ho saben.
Només cal veure’ls surar pel riu
amb sa dolça sensació de pau.
Per això cal preservar-los
com un valuós patrimoni
que viu sota el cel blau.
Sergi Aldabó Rosell
Soci de l’Esbart de la Vall d’Hostoles
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ELS MOTS ENCREUATS
Per Carles Bastons

1
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“CATÓ PESCALLUNES”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Núm.2 (2ª època)

HORITZONTALS

VERTICALS

1.- Ciutat catalana. Població gironina.
2.- Salvatge, incult. Nota musical. Individu feréstec, primitiu, abjecte,
vil, mesquí.
3.- Déu de certa religió. Resa capgirat. Matriu capgirada.
4.- Bas desvocalitzat. Comença Girona. Nom d’home. Mamífer.
5.- Adjectiu (o pronom) que indica totalitat (plural). Capital del Perú.
6.- La primera de les vocals. Malestar digestiu fruit de nàusees. Població
de la Selva.
7.- Inicialment pertanyen a Narcís Sac Ample. L’impost que s’ha apujat
darrerament. Inicia Barcelona. Personatge bíblic.
8.- Capital catalana. Joc de taula, avui conegut amb un altre nom. Nexe.
9.- Eina de fuster, manyà, lampista. Animal folklòric estimat pels pescallunes.
10.- Inicialment pertanyen a Eva Eros Sol. Forma del verb cantar. Cançó
francesa des l’oest.
11.- Servei Nacional. Personatge nadalenc capgirat. El Barça ha posat
nerviós el Madrid.
12.- Nom de dona. Fenomen meteorològic blanquinós. Preposició.
13.- Ruquets. Els límits d’amén. Nom d’arbre vist des de la dreta (plural).

1.- La lletra B al cub. Població gironina. Inicia Amèrica.
2.- Personatge literari de la literatura alemanya. Naturals d’una població
de la Selva.
3.- Inicials d’Itàlia, Romania i Dinamarca. Òrgan reproductor femení
en plural. Inici d’aerolínies.
4.- Girona i Barcelona amb Alemanya. Matrícula dels cotxes de Toledo. Hom
escapçat. Assagista català del segle XX que després escrigué en castellà.
5.- Interjecció capgirada. Acció i efecte de geminar.
6.- Període de temps. Informació, trucada, crida capgirat. Capgirada
persona esvelta, de molta alçada.
7.- La consonat més vibrant. Nota musical. Tros de taca. Amén sense
vocalitzar. Navarra.
8.- Eina de la llar de foc. Polític rus de primera fila molt discutit.
9.- Afirmació. Interjecció de pregunta o afirmació. Cançons populars.
10.- Element mètric que tenen en compte els poetes. Article. Grau nobiliari.
11.- Forma del verb ser d’oest a est. Manca de memòria. La darrera vocal.
12.- Una loteria catalana ha embogit Olot. Riu gallec. Dona natural de Sardenya.
13.- Nom de papes de Roma. Substantiu semblant a monarquies.
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