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Bona casa i bona brasa,
bona brasa i bon tió,
i bon Nadal que Déu ens dó
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Horaris de serveis

Telèfons d’interès

TARDOR - HIVERN

Ajuntament i Jutjat de Pau ........................................................... 972 44 40 11
Consultori Municipal ................................................................... 972 44 42 98
Metge (telèfon mòbil) .................................................................. 609 49 46 15
Centre de dia ................................................................................ 972 44 45 64
Creu Roja Olot ............................................................................. 972 27 22 22
Hospital Comarcal Olot .......................................972 26 18 00 / 972 26 88 88
Hospital Trueta Girona................................................................. 972 20 27 00
Ambulàncies ........................................................972 27 28 28 / 972 26 76 52
Farmàcia....................................................................................... 972 44 41 32
Bombers ...................................................................................................... 085
Mossos d’Esquadra ..................................................................................... 088
Guàrdia Civil Girona................................................................................... 062
Correus ......................................................................................... 972 27 15 81
Escola Pública Rocalba ................................................................ 972 44 40 96
Escola Bressol Pescallunes .......................................................... 972 44 44 38
Institut de Batxillerat Amer.......................................................... 972 43 03 47
Biblioteca Municipal.................................................................... 972 44 44 47
Oficina de Turisme ....................................................................... 972 44 44 74
Parròquia ...................................................................................... 972 44 40 58
Hidroelèctrica avaries .................................................................. 900 77 00 77
Telefònica
Informació .................................................................................... 1002 / 11818
Reclamacions ............................................................................... 900 11 20 22
Avaries ......................................................................................... 900 11 10 02
Informació comercial ................................................................... 900 55 50 22
TEISA Olot .................................................................................. 972 26 01 96
Estació Autobusos Girona ............................................................ 972 21 23 19
Renfe Girona ................................................................................ 972 20 70 93
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ANGLÈS

LES PRESES
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7,55
10,25
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16,40
18,25
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8,10
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12.40
14,25
16,55
18,40
21,40

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

OLOT - BARCELONA - OLOT Per Amer
OLOT - ST.FELIU DE PALLEROLS - BARCELONA

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

De dilluns a dissabte
Diari

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

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

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

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

Sortida Olot direcció cap a Sant Feliu

CASAL DE LA GENT GRAN “SANT MARC”
De dilluns a divendres, de 1/4 de 2 a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenges, de 4 de la tarda a 9 del vespre.

VIC - OLOT per Bracons Nota: No s’admeten viatgers entre Vic - Torelló
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LLORET
DE MAR

SILS

OLOT

BUS TRANSVERSAL De dilluns a divendres feiners
Sortida Sant Feliu direcció cap a Olot

MERCAT SETMANAL
A la plaça del Firal, cada dissabte al matí.

LES PRESES

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

DEIXALLERIA MUNICIPAL
De dilluns a divendres, de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda. Dissabtes de 10 a 1 del matí.

CORREUS
De dilluns a divendres, d’1 a 2 del migdia.

STA.COLOMA
DE FARNERS

LA CELLERA

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
ST.ESTEVE
D’EN BAS

Diari
De dilluns a dissabte

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

AMER

OLOT - LLORET DE MAR - OLOT
No s’admeten viatgers de Vidreres
a Lloret de Mar i viceversa.

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

BARCELONA - ST.FELIU DE PALLEROLS - OLOT

Diari
Feiners
Feiners
Diumenges i festius
Horari d’hivern (16 de set. - 14 de juny)

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

ST.FELIU DE
PALLEROLS

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.

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

AMER

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

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

ST.FELIU DE
PALLEROLS

MISSES
Parròquia, dijous i dissabtes, a 2/4 de 7 del vespre.
Vigílies festius, a 2/4 de 7 del vespre.
Santuari de la Salut: a 1/4 de 2 del migdia, diumenges i festius.

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

LA CELLERA

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

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

ST.ESTEVE
D’EN BAS

ESCOLA BRESSOL
De dilluns a divendres, de les 8 del matí a 2/4 de 7 de la tarda.

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

STA.COLOMA
DE FARNERS

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

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

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.

Feiners
Diari
Feiners
Diari
Feiners
Diari

LES PRESES

Hospital Sant Jaume d’Olot: 972 26 18 00

OLOT - GIRONA Per Amer

SILS

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
OLOT

ATENCIÓ A L’USUARI
Dilluns i dimecres, tarda de 3 a 9. Dimarts, matí de 2/4 de 9 a les 3. Dijous,
de 2/4 de 9 del matí a les 8 del vespre. Divendres, de 2/4 de 9 del matí a les
9 del vespre.
Per urgències diürnes telèfon 972 44 42 98. Si el vostre consultori no està obert,
podeu trucar al consultori de Les Planes (972 44 81 12) o al consultori de Sant
Esteve (972 69 03 02).

GIRONA

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. Laura Bronchales. Dependència. Dijous, de 10 a 12 al consultori municipal.
Educadora social (per famílies)
Sra. Coralí Balés: Dimarts, matí de 12 a 2/4 de 3.

OLOT

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

LLORET
DE MAR

AJUNTAMENT
De dilluns a divendres, matins de 9 a 3.
Dijous, de 6 a 9.
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Les Preses 7,05 9,20 13,20 15,20 19,05
Vic
7,45 10,00 14,00 16,00 19,45

Dissabtes feiners
Olot
8,45
Les Preses 8,50
Vic
9,30

15,45
15,50
16,30

17,45
17,50
18,30

Dgs. i dies festius
Olot
8,45
Les Preses 8,50
Vic
9,30

Sumari

Editorial

Serveis ........................ 2
Editorial ...................... 3
Informació
municipal
Informació ................... 4
Grups municipals ........ 12
Mirador ...................... 15
Actualitat .................... 23
Entitats ....................... 29
Bústia ........................ 32

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
S A N T F E L I U D E P A L L E R O L S

GASTRONOMIA NADALENCA

Vés per on, ja hi tornem a ser! De nou ressonen les frases de calaix.
Sembla ahir que gaudíem del concert dels anys 60 amb els Mustang,
celebravem la Vena Setmana de la Gent Gran, la castanyada popular,
l’Aniversari del Casal... i el bou i la mula ja són al portal. Tempus
fugit! L’esperit nadalenc ens envolta de nou, insuflant en els nostres
cors el seu càlid alè.

Dit això, ara cal que cadascú protagonitzi el seu propi Nadal. I això
passa per l’inevitable recordatori de les festes de l’any passat. La
maquinària es posa en marxa, tot assaborint ja la compromesa gastronomia nadalenca.
Algunes recomanacions: res de confiar-ho a la improvisació, ni caure
en les presses d’última hora. Cal ésser el més innovador possible,
sense deixar de banda els fonaments de la gastronomia tradicional,
com un saludable costum que prevaleix de generació en generació.
No perdem de vista, però, que la gastronomia, en aquest cas la nadalenca, va més enllà de l’estricte menjar i beure. Existeix una voluntat de
compliment, un vehement desig de pau i benestar, d’afables paraules
i mútues felicitacions. A redós de la taula, es compleix una renovada
tradició, com deixar que l’esperit nadalenc es manifesti en tot el seu
esplendor. Un esplendor que emana dels elements que caracteritzen
aquestes festes. Els inequívocs guarniments, el tió, l’arbre refulgent
o l’inefable pessebre, passant per l’esplèndid parament.
Imperdonable seria no retre un carinyós homenatge a les nostres
àvies, que amb el seu esforç i abnegada dedicació, s’han esmerçat
any rera any, perquè la gastronomia nadalenca assoleixi la rellevància
que es mereix.

BUTLLETÍ
D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL
Amb la col·laboració de la

I és que el beneït Nadal i tot el que l’envolta incideix en el nostre
tarannà, aflorant un bondadós sentiment que es percep en l’ambient
i es porta a flor de pell.
Finalment, el Consell de Redacció de l’Hostolenc desitja a tots i a
totes, una molt bona gastronomia nadalenca i un venturós anys nou.
Moltes felicitats i bon profit!!!

Edita: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
C/ Firal, 23 - Tel. 972 44 40 11 - Fax 972 44 44 22
E-mail: ajuntament@santfeliudepallerols.cat
Pàgina web: http://www.santfeliudepallerols.cat
Consell de redacció: Sergi Aldabó, Àngels Armengou, Lluís
Colom, Rosa Maria Montañá, Joan Monteis, Lluís Pous,
Margarida Serra, Jaume Vallbona i Joan Casas.
Fotos: Gaspar Codina, Anna Serra, Margarita Serra, Sergi
Aldabó, entitats i col·laboradors.
Elabora: Jaume Vallbona
Imprimeix: Impremta Monserrat
Dip. Leg.: GI-1072-2002
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Informació municipal
INAUGURACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ
DE L’ESCOLA ROCALBA DE SANT FELIU DE PALLEROLS
El passat diumenge dia 19 d’octubre, la consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau i Oliver, va inaugurar les obres
de reforma i ampliació de l’escola Rocalba, conjuntament amb
l’alcalde, Joan Casas i Carreras. L’ajuntament, com també tota
la població n’està satisfeta d’unes obres que donaran molt de
sí i, sobretot perquè han estat adjudicades, realitzades i inaugurades en una època de crisi generalitzada i, per tant, amb
pocs diners a l’administració. Que avui siguin un fet ens ha
d’omplir d’orgull i també de gratitud cap a aquelles persones
que ho han fet possible. Una altre obra que computa en el
llistat d’obres fetes i ben gestionades que contribueixen en la
millora de la nostra Vila.
Es tracta doncs d’una obra que és molt important per a la
població. L’ajuntament va creure en aquesta necessitat i, amb
esforç i molta tenacitat finalment ho ha aconseguit. El fet de
fer realitat una obra d’aquesta magnitud ha estat motiu de celebració i d’alegria per a tots els santfeliuencs i santfeliuenques
constatada en el transcurs d’aquest dia: molta gent va voler
participar d’aquest acte en el que els i les mestres de l’escola
juntament amb els alumnes hi varen tenir un paper destacat:
parlaments per part de cada curs on s’elogiava l’escola nova i
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des d’ on varen defensar les instal·lacions de la cuina i la seva
gestió. Per acabar, després dels parlaments oficials (Directora
de l’escola, vicepresident del Consell Comarcal, alcalde i
l’Hble. Consellera) una cançó, interpretada pels nens i les nenes de l’escola i amb la participació del públic feta només per
a l’ocasió que va acabar d’arrodonir la festa de la inauguració.
L’actuació ha consistit en una ampliació de 1.577 metres
quadrats i una adequació de 1.021 metres quadrats. Ha suposat
una inversió de 3.632.779,74 €.
L’ampliació ha fet que el centre disposi d’unes instal·lacions
àmplies i lluminoses, noves aules i l’adequació d’unes altres
que permeten als ensenyats exercir la docència amb unes
condicions excel·lents.
La consellera va donar a conèixer una novetat que el poble
va acollir amb un gran aplaudiment: que en un termini encara
per concretar, es podria oferir cursos del primer cicle d’ESO
en aquest centre en unes proves pilot que es farien en tot el
territori català. Vegeu doncs la importància que ha suposat
la realització d’aquesta obra!.

Informació municipal
L’AJUNTAMENT RECUPERA ELS HORTS DE SOLER
L’ajuntament ha iniciat el projecte de recuperació d’una
zona situada a la falda de la muntanya de La Salut formada
per unes feixes que estaven plenes de vegetació, que havia
estat destinada a horts que eren de les cases situades al nucli
de la població i conreats fins fa uns cinquanta o seixanta anys.
És coneguda com a Horts de Soler.
L’objectiu per al desenvolupament d’aquest projecte és
doble:
Primer.- Recuperació del paisatge. Recuperar la imatge
de les feixes que ocupen unes 5 Ha tal i com havien estat a
mitjans del segle XX: limitades amb murs de pedra seca.

Segon.- Finalitat Social. Convertir-la de nou en una zona de
conreu per a l’autoconsum. Una vegada recuperats i identificats
els horts i d’acord amb els propietaris, l’ajuntament gestionarà
mitjançant un conveni la cessió a persones del municipi que vulguin conrear-hi establint com a preferència les de menys recursos.
Actualment, després d’una primera reunió amb els propietaris
identificats, s’està duent a terme la primera fase d’aquest projecte: l’estassada de la vegetació que compta amb l’assessorament
dels tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i
ha comportat la contractació d’una empresa i de dos treballadors
que estaven a l’atur. L’actuació de neteja, té un cost de 12.000,00 €
i compte amb una subvenció de la Diputació de Girona.
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Informació municipal
BIBLIOTECA JOSEP M. DE GARGANTA
- Els llibres prohibits
El passat 14 de setembre, a Llagostera es va fer la primera fira
d’Europa dedicada als llibres prohibits.
Els llibres, com a instruments de transmissió d’idees i opinions, han estat considerats sempre
objectes perillosos.
Llibres com El dia que va morir Marilyn de Terenci Moix, El Petit Príncep d’Antoine de SaintExupery, La caputxeta vermella, L’origen de les espècies de Darwin, Cien años de soledad de G.
García Marquez o el Diccionari de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, a primera vista res ens
fa sospitar que es tracta d’obres que, en un moment donat de la història i en determinats països, han
estat censurades. Els motius són molt variats.
Del 15 de setembre al 15 d’octubre es va fer una exposició de llibres prohibits del nostre fons a la biblioteca. També s’ha
realitzat una guia amb tots els llibres prohibits que coneixem, tant d’adults com infantils i juvenils. És molt curiós conèixer
aquests llibres així com els motius pels que van ser censurats o prohibits als llarg dels anys i per diferents països. Si voleu,
la podeu consultar.

RECORDEU... a la biblioteca hi trobareu moltes revistes tant per adults com també per infants, de temàtica variada
que podeu consultar in situ o bé emportar-vos-les a casa. Per exemple, INFANTILS:

ADULTS:
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Informació municipal
ALGUNES DE LES NOVETATS EN LLIBRES QUE PODEU TROBAR-HI:
- El cel que ens queda d’Alejandro Palomas. És una història de tendresa, de moments difícils de superar, d’amor de
mares a filles, d’àvies a nétes i entre germanes però sobretot
és una novel·la d’emocions.
- Pacto de Lealdad de Gonzalo Giner. Novel·la ben documentada, que ens explica la participació dels gossos en les
dues guerres del passat segle XX: la guerra civil espanyola
i la segona guerra mundial en la que els animals, de fet els
gossos, són protagonistes i tenen com a objectiu un experiment
nazi buscant gossos de guerra, utilitzats com a soldats o bé
que s’incorporarien a les unitats de rescat de la Creu Roja a
Espanya.
- És l’hora dels adéus? de Xavier Sala i Martín. Radiografia sobre quin pot ser el futur de Catalunya en un context
d’independència.
- Siéntete radiante! de Pilar Benítez. Manual de salut i alimentació per a dones que volen millorar el seu nivell d’energia.
- Les ulleres de la felicitat de Rafael Santandreu. Métode de psicologia cognitiva per ser més feliçoc i gaudir de la vida plenament.
- Cafè Barcelona de Joan Carreras. El cafè Barcelona és
al centre d’Amsterdam punt de partida d’aquesta excel·lent
novel·la que reflexiona sobre les relacions humanes, amb
l’amor i l’amistat al capdavant.
- Desig de xocolata de Care Santos. Tres dones unides en
el temps per la seva passió per la xocolata.
- La llei del mirall per a joves de Marta Gómez i Clàudia de
Puig. Els joves descobriran en aquesta història la llei del mirall,

una regla que ens serveix per afrontar i vèncer els problemes.
- Una dona meravellosa de Joan Jordi Miralles. Explica la
història de la Neus i el canvi de rumb de la seva vida. Tracta
del món de la incomunicació entre dones i homes al segle XXI,
la hipocresia de les relacions humanes trenades amb molts
silencis, l’autodestrucció i la pérdua de la dignitat
- Els escarxofats de Michele Serra. Ens parla de la història d’un
pare i el seu fill adolescent i l’abisme relacional que els separa.
- Això és tot de James Salter. En poc més de 350 pàgines,
el lector assisteix com un espectador privilegiat al recorregut
vital de Philip Bowman un jove oficial de la marina nord
americana que combat en la Segona Guerra Mundial.
- Aniversari d’Alba Sabater. Guanyadora del Premi Marian
Vayreda dels Premis Literaris Ciutat d’Olot 2013. Relat viu i
punyent sobre la proximitat de la vellesa.
- La mirada dels àngels de Camilla Lackberg. Una vegada
més, la reina de la novel·la negra escandinava, ens hi torna a
arrossegar amb una nova intriga esfereïdora. Aquesta vegada,
ni els nens no podran dormir tranquils.
- Mort entre línies de Donna Leon. El robatori i tràfic de
gravats i llibres antics el nus del nou cas del comissari Brunetti.
- Si Beethoven pogués escoltar-me? de Ramon Gener.
Llibre ple de música, d’història, d’anècdotes i de pinzellades
biogràfiques, escrit amb el seu inconfusible i apassionat to.
- La sopa de l’avi de Mario Satz. Una petita joia d’amor
i compassió, un model de relació nét-avi que pot inspirar
molta gent.

En el transcurs de dos mesos a Sant Feliu de Pallerols s’han presentat tres llibres! Felicitats als

autors!

Julieta, ... la meva flor de Glòria Colomer Rodà.
Llibre de marques de Josep Valls.
En aquests dos llibres hi veiem identificats plenament
els seus autors: la Glòria, ens hi mostra la seva vesant artística, deixant-hi al descobert molts sentiments, ah! i amb
una particularitat: el text és trilingüe. En el text d’en Josep,
hi parla de la seva ànima viatgera i curiosa de mena i hi
transcriu allò que ha viscut i que l’ha marcat.
El tercer llibre, JO Francesc de Verntallat de Miquel
Freixa i Serra l’autor del qual no és santfeliuenc però en
coneix molt bé la seva història i contrades. Conté, unes
il·lustracions magnífiques, l’autor de les quals és Jordi
Vila i Delclòs. Ens parla d’aquest personatge únic que tant
va influir en l’abolició de l’impost anomenat “la remença”.
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BRIGADA DE VOLUNTARIS D’ESTIU
Aquest any ha sigut la 7a edició de les brigades, un programa que hem intentat millorar i adaptar cada any als joves.
Com ja sabeu és un projecte adreçat a nois i noies de 14 i
15 anys de Sant Feliu de Pallerols, amb l’objectiu que aprofitin
les vacances escolars per a realitzar un voluntariat en algun
servei municipal, on aprendran tècniques i competències que
els ajudaran en el seu creixement personal, i que alhora fan
un servei al poble.
Aquest any hi han participat 6 joves, 4 nois a la brigada, 1
noia al casal d’estiu i 1 noia a la llar d’infants.
Abans de començar les brigades realitzar les tasques s’ha
comptat amb els responsables de cada servei, sense els quals el
projecte no es podria dur a terme. Amb ells es fa un calendari
de tasques a realitzar i un seguiment.
És un projecte comarcal que es realitza a 8 municipis
més de la comarca (Castellfollit de la Roca, Sant Jaume de
Llierca, Vall de Bianya, Vall d’en Bas, Santa Pau, Riudaura,
Les Preses i Olot).
Amb tots els participants es realitzen dues activitats conjuntes:

abans d’iniciar les brigades es fa una jornada de formació
d’iniciació al voluntariat amb tots els joves participants de
la comarca, en la que hi van assistir 87 joves, i la formació
va anar a càrrec dels Escoltes d’Olot, que a través de jocs i
dinàmiques es van introduir en el món del lleure, la cooperació
i el treball en equip.
I al final de les brigades es fa una sortida conjunta amb tots
els brigadistes a Portaventura, en la que hi van assistir 76 joves.

CASAL D’ESTIU
Des de l’ajuntament s’ha dut a terme el Casal d’Estiu de
Sant Feliu de Pallerols per oferir als nens i nenes un espai
lúdic i educatiu durant les vacances escolars.
Per tercer any consecutiu s’ha gestionat des de l’Àrea de
Joventut del Consell Comarcal amb l’objectiu d’optimitzar
recursos, facilitar la feina als ajuntaments i mantenir les característiques pròpies de cada municipi.
Aquest any l’empresa que ha organitzat els casals a 4 municipis (Sant Feliu de Pallerols, Castellfollit de la Roca, Sant
Jaume de Llierca i Santa Pau), ha estat ROCATOMBA SL.
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El casal s’ha realitzat al gimnàs de l’escola, i s’ha ofert tot
el període de vacances durant els matins de dilluns a divendres.
L’hora d’acollida queda inclosa en el preu del casal, o sigui
que el casal estava obert de 8 a 1h del migdia
Per part de l’empresa hi havia descomptes a germans i descomptes per setmanes, i cal destacar l’aportació de l’ajuntament
per a fer que el casal fos assequible a totes les famílies.
Podem destacar dins la programació activitats com els
tallers de postres i coques, sortides, la piscina i tallers que han
agradat molt als nens. Com també una sortida especial que es
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va fer al llac de Banyoles amb caiac.
El casal d’estiu a Sant Feliu es valora molt positivament
ja que és una activitat que comporta una funció de caire més
social, ofereix un servei al poble i és una activitat que fa

poble, realitzant un treball de cohesió social entre els propis
joves i infants.
Fins l’any que ve us desitgem que passeu un bon curs
escolar !

TAULA COMARCAL DE JOVES

Us volem explicar la Taula comarcal de joves, per animar
a nois i noies de Sant Feliu a participar-hi !
La taula es va iniciar el 2013 i ha funcionat dos cursos escolars. És un nou espai de participació juvenil a nivell comarcal,
i està formada per 22 joves a partir de 16 anys. Hi poden
participar 4 joves de cada municipi que té tècnic de joventut.
L’objectiu de la taula és posar en marxa un procés participatiu, tenir un espai d’intercanvi i de formació amb joves per
a crear un espai de reflexió i debat i detectar les necessitats
dels joves. La taula està dinamitzada per l’equip de tècnics
de joventut de la comarca.
La taula es troba 4 vegades l’any, un divendres al vespre de
20 a 22h, i aquest darrer any a cada taula es van tractar 3 temes
que van escollir els joves a la primera taula: treball, formació
i salut. En treball ens vam centrar en treballar a l’estranger; de
formació el tema escollit van ser pràctiques a l’estranger; i de

salut es van treballar dinàmiques d’autoconfiança i autoestima.
En cada taula vam convidar experts per exposar els temes i que
la taula pogués preguntar dubtes i debatre els temes.
Arrel de la taula aquest estiu es va dur a terme un intercanvi
de Joves a Tuïr, França, per tal de treballar temes de formació
i treball en joves d’àmbit rural. Hi van participar 10 joves de
la Garrotxa i 10 joves de la comarca dels Aspres. L’intercanvi
va ser molt interessant i s’està preparant l’intercanvi per l’estiu
vinent qu en que els joves de Tuïr vindran a la Garrotxa.
Animem als joves de Sant Feliu que vulguin participar a
la Taula jove es posin en contacte amb l’àrea de joventut de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols. (aprat@garrotxa.cat).

Àrea de joventut de l’Ajuntament
Anna Prat -Tècnica de joventut
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OPINIÓ RESPECTADA PERÒ NO PAS COMPARTIDA
En aquesta ocasió vull respondre a la opinió manifestada
en l’últim Hostolenc pels dos grups municipals que estan a
l’oposició. Pretenc contrastar el que diuen i alhora que qui
em llegeixi conegui la opinió de l’equip de govern respecte
del què diuen.
UNITS PER SANT FELIU
- Units per Sant Feliu comença el seu escrit així: Estant
perdent el tren... la nostra política municipal actual està
perdent de vista les necessitats reals de Sant Feliu. Si be
és evident que no es pot abastar tot, sí que durant aquesta
legislatura hem fet la biblioteca nova, s’ha fet el projecte
de Centre de Serveis per a la Gent Gran i també ja s’ha
adjudicat l’obra i, s’han fet les obres de reforma i ampliació
de l’escola Rocalba, això en plena crisi, déu n’hi do!
- Necessitem desencallar la zona industrial. Es troba
en la recta final atès que només queda l’aprovació del Pla
Parcial que justament s’ha modificat per fer-lo més rentable. Pràcticament si hi hagués una indústria que volgués
ubicar-s’hi ho podria fer, l’ INCASOL s’hi ha compromès.
De totes formes, parlem clar, la zona industrial del municipi ja estaria feta si no hi haguessin hagut les pressions de
sorgiren en el seu moment que varen obligar a canviar els
terrenys adquirits en el seu dia (l’any 1994 !!!!!) amb el
resultat que han suposat perjudicis econòmics, industrials,
perjudicis a l’ajuntament, al poble i també a la pròpia
Generalitat. No ho hem d’oblidar.
- Necessitem abaixar els impostos. En els últims dos
anys els impostos municipals s’han mantingut congelats.
No s’han abaixat justament per evitar que aquesta mesura
afectés als serveis que dóna l’ajuntament i en època de crisi,
els hem pogut mantenir tots. Un cop feta aquesta revisió
cadastral que porta a terme el Ministerio de Hacienda,
l’ajuntament proposarà rebaixar l’IBI pels propers anys.
- Estem arrastrant la mala gestió de vàries obres. En
els últims deu anys s’han realitzat a Sant Feliu de Pallerols
importantíssimes obres. És cert que per finançar-les s’ha
hagut de recórrer al crèdit (altrament no s’haurien fet) i
que això comporta que actualment no es puguin fer grans
inversions (com a la majoria d’ajuntaments). Això no és
en absolut mala gestió, ben al contrari, ara podem gaudir
d’obres acabades i en funcionament que ens beneficien a
tots, no arrastrem res, gaudim de totes elles.
- No se’ns mostren els comptes clars. Cada any
l’ajuntament ha aprovat els comptes i també tal i com mana
la Llei han estat tramesos a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya perquè en faci l’oportuna comprovació. Per tant
l’ajuntament ha presentat i té els comptes clars.
- La manca d’informació és cada vegada més gran a
Sant Feliu. En el web municipal s’hi troba molta informa-
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ció. Pensem que és una bona manera perquè la població estigui al dia i creiem que ho estem aconseguint. S’hi pengen
les actes dels acords presos en els Plens Municipals, i així
es fa, després d’un acord pres per unanimitat pel Consell
de Redacció de la revista l’Hostolenc per considerar que
publicar-les ocupava massa espai i el cost que suposava.
Per tant, s’ha d’utilitzar els mitjans informàtics.
- Hi hauria d’haver activitats i actes on l’ajuntament
hi hauria de donar més suport. Qualsevol Entitat o Associació que desitja fer una activitat a Sant Feliu, des de
l’ajuntament se li dona totes les facilitats (deixar-los locals,
materials, fer-los els programes, cartells, propaganda...)
i també se’ls ajuda econòmicament. Fins i tot, si algun
particular vol desenvolupar algun acte, l’ajuntament també
hi col·labora cedint-los local o material. Crec que hi ha un
alt grau d’implicació d’aquest ajuntament amb les entitats
i associacions.
Grup ISOM
- El govern municipal continua en la seva línia de
fer les coses com està acostumat a fer-les, “al seu aire”
i sense cap mena d’explicació. L’equip de govern segueix
treballant en els assumptes, projectes,...etc que formen
part del seu programa i al llarg de la legislatura els ha anat
presentant en els Plens municipals per fer-los realitat. I,
justament és en els plens on es donen les explicacions i
raonaments dels assumptes que es volen portar a terme.
Abans del Ple els expedients que es porten a aprovació
poden ser consultats per tots els regidors. Per tant, si es
vol, es disposa de tota la informació per estar-ne totalment
al corrent.
- Els que ens asseiem a la taula del Ple no sabem ni
“de la missa la meitat” ja que el govern s’ha acostumat
a aprovar-ho tot per decret d’Alcaldia o per Comissió de
Govern... Es veritat que en els Plens municipals no s’hi
porta tot perquè hi ha dos òrgans que tenen competències
pròpies: La Junta de Govern i l’Alcaldia i que poden actuar
en l’àmbit en què legalment són competents. Els acords que
s’adopten es transcriuen en les actes de la Junta de Govern
(en la qual un regidor de cada grup polític a l’oposició hi
pot assistir) i en els Decrets d’Alcaldia. Aquesta documents
són públics i consultables per a tothom i per tant, pels
regidors. A més, en el cas dels decrets, del seu contingut
se’n dóna compte al Ple.
En la nostra opinió, no estem perdent el tren, més aviat hi
hem sabut pujar a temps.
Molt Bones Festes de Nadal i un molt bon any a tots i totes.
JOAN CASAS CARRERAS
ALCALDE.
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VIVIM EN EL PRESENT I PENSEM EN EL FUTUR
El proper mes de maig tindrem les eleccions municipals.
El nostre grup es tornarà a presentar amb un equip que tindrà
experiència i alhora cares noves. Sobretot gent jove, amb moltes ganes de treballar i amb il·lusió per continuar el projecte
iniciat fa anys. Un projecte que pensa amb les necessitats
reals del nostre poble i sobretot amb els serveis a les persones.
Durant aquests anys que el nostre grup ha estat al capdavant del govern municipal s’han destinat molts esforços en
fer que Sant Feliu sigui cada vegada una mica millor, tant en
infraestructures com en serveis i, procurant de no fer créixer
massa l’endeutament.
Això, de vegades, ens ha comportat haver de prendre
decisions difícils però necessàries per continuar invertint en
el poble i prioritzar en el que és indispensable. Recentment,
per exemple, hem decidit ajornar una fase de millora del riu
(300.000 €) considerant que en aquest moment no era una obra
de primera necessitat i que implicava un gran esforç econòmic
i apujar considerablement l’endeutament (això ha suposat
renunciar a una subvenció, que es pot tornar a demanar en els
propers anys, quan les condicions ho permetin). En canvi, es
durà a terme la pavimentació i enllumenat de l’antiga estació
(uns 60.000 €), una obra finançada pels veïns i l’administració,
que no suposa cap augment de l’endeutament municipal.
Creiem que s’ha fet una bona gestió. És veritat que tenim
un endeutament que supera lleugerament el 75 %, però un cop
es puguin vendre les parcel·les urbanes del Pla dels Bastons
passarem a un endeutament de menys del 50%. Ben segur
que sense una bona direcció hagués estat impensable créixer
tant amb patrimoni ( ha augmentat amb un valor de 6.000.000
€) i alhora disposar d’unes infraestructures, instal·lacions i
edificis immillorables. Cal recordar que ens aquest moments
tan difícils, s’ha aconseguit que sigui una realitat l’ampliació
de l’escola Rocalba, unes instal·lacions que properament
podran acollir l’ensenyament fins els 14 anys. També hem

anat fent millores i arranjaments a molts carrers i barris, hem
seguit amb el projecte del sòl industrial, etc. També hem tingut
en compte el tema de l’estalvi energètic en edificis públics
(caldera biomassa i plaques solars), i hem fet millores en els
serveis de l’enllumenat, subministrament d’aigua i de gas.
Cal que tinguem en compte que som un poble “petit” en
dimensions, però no ens hem cansat mai de reivindicar el
que hem cregut necessari i hem aconseguit un poble “gran”
amb serveis.
Quin poble veí disposa de tots els serveis que tenim
nosaltres?
Quan parlem de benestar, també ens referim a tenir un
poble net, endreçat, bonic, parlem d’ordre, de civisme… i això,
ho hem d’aconseguir entre tots. L’ajuntament ha de fer l’esforç
amb la part que li toca (tenir el carrers nets, engalanar el poble
per cada ocasió, la il·luminació per Nadal, ... i fer el corresponent manteniment…), però els vilatans hem de col·laborar
en no deixar excrements dels nostres gossos, no aparcar en
zones prohibides, respectar els veïns, no embrutar, ...
Aquest és el nostre present, uns equipaments i unes infraestructures modernes i actuals plenament consolidades que ens
permeten encarar el futur en les millors condicions. Podem
pensar molt fermament en el Centre de Serveis per a la Gent
Gran, serà un realitat!, com tots els projectes que avui tenim
iniciats. El nostre aval com a grup i com a persones és el treball
esmerçat i la bona gestió feta fins ara.
BONES FESTES DE NADAL I FELIÇ ANY 2015!

FÈLIX CASTANYER
REGIDOR D’URBANISME
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Opinió dels grups municipals
Sprint final
Si fóssim un mitjà de comunicació de més ampli abast
probablement parlaríem dels temes que ocupen l’actualitat més
recent: la corrupció en les seves variants, la crisi, la violència,
els preus del petroli, el procés independentista de Catalunya.
O potser de la Pantoja i l’Urdangarin.
Però ja sabem tots que el que tenim a les mans és un humil
butlletí d’informació local que no té altra pretensió que posarnos al dia d’aquells fets que en un principi destaquen pel seu
interès en el nostre municipi.
Per començar i com a grup, volem mostrar un desacord en
certes informacions. En el número 3 de “l’oposició informa”
i en el primer paràgraf s’exposa que es vol fer arribar la informació al ciutadà d’una manera “clara i entenedora”. Quan
analitzes algunes informacions t’adones que de clares i entenedores res de res. Massa sovint s’hi descobreix aquell punt
de voler fer quedar malament sense miraments. Es ressalta la
part que pot fer mal; la resta no importa massa. Un exemple
molt clar el trobem a la pàgina 3 on es llegeix: Subvenció del
Parc Natural i Ajuntament sobre una finca privada. Qui la
llegeixi entendrà que s’han invertit uns diners públics en una
finca privada i ho entendrà bé perquè la informació no dona per
més. Ni es diu el perquè, ni el motiu, ni què es deu voler fer,
etc. Què passa? Lògicament que el lector queda confós perquè
no s’explica tot el contingut de la notícia. Cal dir que en un
Ple ja se’ls va explicar en què consistia la inversió però ni així.
Com que és molt més gratificant parlar de coses positives
passem a comentar-los-hi un parell de projectes ben actuals. Un
d’ells fa referència a les obres del Castell d’Hostoles. Per tercer
any consecutiu la Diputació fa una aportació d’uns 20.000 €
que fins ara s’han destinat a la consolidació de les parts més
deteriorades pel pas del temps. En paraules del molt estimat Sr
Canal (qepd) ens recordava que “mai hem estat prou conscients
de la importància d’aquest castell”. Pensem que va ser el quarter
general de Francesc de Verntallat en les seves lluites a favor
dels pagesos de remença. Aquest canvi sobtat en la manera
d’entendre el paper del pagès va ser un dels pilars perquè Catalunya iniciés un procés cap a un país emprenedor i capdavanter.
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Un altre projecte en el qual ja s’hi està treballant és la
“recuperació dels horts del Soler”. Es un paratge d’unes 4,5
hectàrees situat sobre l’antic camp de futbol. Es un lloc molt
a prop del poble i amb una història al seu darrere. Sembla
ser que hi va haver temps en que tothom qui tenia una casa
al poble i ho desitjava se li concedia un trosset de terra a fi
de treure’n el que pogués tot treballant-la. Se n’han identificat una cinquantena. Els més grans del poble tenen present
d’haver vist conreat una bona part dels horts. S’estan fent els
treballs de neteja amb una subvenció de la Diputació. Des de
ja feia temps que estava cobert totalment per les bardisses.
La neteja ha posat al descobert un espai que denota el treball
i l’esforç dels nostres avantpassats. Ens hem d’imaginar que
originàriament seria un bosc amb força pendent. Amb les eines
més rudimentàries anirien aplanant el terreny fent les feixes
per poder-ho treballar. Per evitar les possibles esllavissades els
caldria fer parets de contenció les quals s’han fet ben visibles
després de la neteja. Tot un seguit de camins feia possible
l’accés a tots i cadascun d’ells. Un altre element indispensable
és l’aigua. Encara es poden veure les regueres i fins i tot algun
dipòsit per disposar-ne en temps de sequera.
En una altra fase caldrà veure qui hi pot estar interessat tot
signant un conveni amb el propietari o si no és el cas, amb el
mateix ajuntament.
La idea de la recuperació d’aquest espai va força més enllà
de la que podria ser de tenir un hort per fer-hi verdures tal com
s’entenia en el seu principi. El fet d’estar a prop del centre urbà
pot ser l’escusa perfecte perquè la gent gran s’impliqui en la
posada en marxa i en el seu seguiment. Segurament sortiran
un munt d’idees i cadascú adequarà el seu petit espai en un
lloc d’esbarjo, de relació en d’altres i a la fi, en un motiu
d’enriquiment i benestar personals.
Des d’aquí desitgem un Bon Nadal a tots els sanfeliuencs.
Molta salut i que la sort ens acompanyi.

Grup de CiU

Opinió dels grups municipals
Els impostos i taxes municipals
Els impostos i taxes municipals són els imports que paguem a les
arques del consistori municipal. Són varis, i ens afecten, en alguns
casos de forma considerable, l’economia familiar. Són necessaris?
Sí, però en aquestes dimensions?
Tots aquests impostos van a parar directament a les arques
municipals. L’ajuntament per tal de “gestionar-los correctament”
n’ha externalitzat els serveis de recaptació d’alguns d’ells tot, igual
que han fet altres municipis, a través dels serveis de recaptació
de Xaloc. La gestió que fan té un preu, un % de l’import que es
cuiden de recaptar, i en cas d’impagat, també de la sanció aplicada.
D’un temps ençà, que el nostre Grup, està treballant sobre
l’impacte que això té en les economies familiars, per la desproporcionalitat i l’elevat preu d’algun d’aquests impostos i taxes. Tant
és així que hem promogut, en 2 ocasions, mocions , en els Plens
Municipals, per a la rebaixa del més significatiu, per l’elevat preu
que té, l’IBI (La contribució).
Que per què ens hem centrat en l’IBI? Per dues qüestions bàsiques, la primera per què és el que més castiga a les famílies i la
segona, per què el tipus impositiu que s’aplica no és del tot extern,
sinó que està a les mans de l’equip de govern, i per tant, aplicar una
rebaixa substancial del coeficient és, a més de possible, relativament
fàcil. L’IBI s’ha incrementat en més d’un 17% els darrers 5 anys.
Darrerament hi ha hagut una revisió de cadastre que farà que
molts santfeliuencs acabin pagant molt més del que pagaven els
anys anteriors. Que cal una revisió cadastral? Sí, hi ha finques que
encara tenen valors anteriors a 1950. Però, important, una vegada
a tots se’ns calculin les bases amb criteris homogenis als nostres
veïns, CAL SER CONSEQÜENT, i donat que pugen les bases,
CAL REDUÏR EL COEFICIENT APLICAT.
A pesar de les 2 mocions, l’equip de govern municipal ha decidit
congelar-lo, aquest coeficient. Nosaltres continuem pensant que
el que cal és abaixar-lo. Que per què es manté? Per l’elevat deute
municipal? Pot ser, però potser millor fer un control de la despesa
de gestió, no? Que no pas augmentar la pressió fiscal als vilatans?
I si cal més recaptació, potser de forma moderada i controlada, no?
Hi ha persones a qui l’IBI se’ls multiplicarà. . Ho podran assumir?
Hi haurà més impagats? El que està clar és que hem de poder viure
amb dignitat, i penseu que les persones afectades, majoritàriament,
són les que viuen en cases velles, parlem doncs, de gent amb certa
edat i uns ingressos concrets.
Un poble s’ha de gestionar sense haver de carregar la majoria
de les inversions als ciutadans. Ara tenim equipaments, però els
hem de fer sostenibles.
Hi ha d’altres impostos com per exemple les escombraries, és
una taxa que els santfeliuens tenim desproporcionada, almenys si
ens comparem amb els pobles veïns (des de 2007 ha augmentat
un 45.9 %). Tots els diners que es recapten per a escombraries van
realment a la gestió d’aquestes?
A l’altre banda de la balança hi posem els serveis i avantatges
que les empreses i particulars obtenim, per uns impostos tant elevats
que paguem. Obtenim els serveis que paguem? Si paguem a preu
d’or, hauríem de tenir un poble impecable, no?
La nostra conclusió és, com hem repetit tantes vegades, calen
diners per cobrir l’endeutament municipal, PERÒ, cal que sigui
a costa dels impostos i de les taxes que paguem els vilatans? No

hauríem de fer un replantejament de les despeses estructurals, de
manteniment, etc? Quines són imprescindibles i quines prescindibles? I inversions que generin resultats econòmics?
Als nostres ulls, tenim un poble magnífic, que no ha de viure
sotmès a les gestions mal planificades dels nostres polítics locals.
I noves inversions? Quines volem realitzar? El geriàtric? Doncs
sí, posats a demanar, el volem, però com el volem?
Estem a favor del geriàtric, ho hem fet públic en diverses ocasions, per això ens sorprenen notes de premsa on podem llegir que
el nostre actual alcalde es “torna a presentar perquè aquest projecte
es quedaria al calaix si hi hagués algun altre grup al govern”...
Bé, el que llegim entre línies és que no ens ha escoltat i que no ha
comprès que una oposició com cal no hi és per dir sempre no, sinó
per treballar per a una gestió municipal millor.
I sobre el geriàtric, és necessari el geriàtric per a Sant Feliu?
la resposta és Sí. S’ha de fer a qualsevol preu? la resposta és No.
No volem que un equipament pel que cal una inversió molt gran,
suposi un altre sobreendeutament que el poble no pugui assumir.
Volem un geriàtric que sigui sostenible, en primer lloc a nivell
social i de benestar per als atesos i les seves famílies, però també
a nivell econòmic, per a TOTS els santfeliuencs.
Per molta confiança que se’ns hagi donat a les urnes a nosaltres
o a CIU pensem que donada la delicada situació del poble, el que
cal primer és informar als ciutadans i després cal no tornar-nos a
equivocar. Una nova “patinada” la pagaríem durant molts anys.
Sobre el fet de que l’alcalde pressuposi a la premsa que el nostre
grup deixaria al calaix un equipament com el geriàtric, nosaltres sí
que volem opinar al respecte. Potser no l’hauríem construït perquè
no hi ha recursos o potser ja ho hauríem fet. El que tenim clar, és que
fins que no fos una realitat, no estaríem fent promeses a la gent gran.
El que li cal al poble en aquests moments és una bona dosi de
realitat, almenys fins que hàgim de deixar de repercutir el nostre
endeutament, fruit d’una mala gestió, als veïns de Sant Feliu. Cal
també que deixem de generar endeutament.
A part de planificar bé les inversions el que cal és que una vegada
es decideixi fer alguna actuació, realitzar concursos d’adjudicació,
promovent que les empreses participants tinguin en primer lloc,
igualtat de condicions i que a ser possible n’hi hagi quantes més
millor que paguin els seus impostos a Sant Feliu. Això fa que
s’aconsegueixi també un estalvi en les inversions i de pas incentivar
l’economia local.
Pensem que una vegada s’hagi remuntat una mica aquest deute
adquirit tot s’anirà posant de mica en mica al seu lloc.
En tot cas qui ha de decidir quants impostos vol pagar en funció
de les infraestructures de que vol disposar és en última instància el
veí de Sant Feliu. Per tant, esperem que els propers anys els grups
polítics, siguin del color que siguin, realitzem una millor gestió
dels recursos municipals i no s’hagi de reviure de nou una nova
pujada d’impostos.
En qualsevol cas, tot i els impostos, aprofitem aquest escrit per
desitjar-vos a tots els santfeliuencs i santfeliuenques unes bones
festes i un molt pròsper 2015!!!
Grup Units per Sant Feliu
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Opinió dels grups municipals
Ja tornem a estar a les portes d’un nou Nadal i d’un nou
any. Tothom diu que són festes d’alegria, de família i de
replantejaments de cara a l’any que està arribant. I realment
és així, es compleixen l’alegria, les reunions familiars i, a
vegades, algun dels propòsits.
Al nostre grup independent sí que ens hem fet nous replantejaments, per tant bons propòsits. Sabem que segur es
compliran en part i tenim el desig de que es compleixin en
la seva totalitat.
Després d’un temps formant part de l’Ajuntament, des de
l’oposició, ha arribat el moment de deixar-ho estar com a
grup i donar via lliure a altra gent que està ben posicionada
per tirar endavant positivament.
Alguns de nosaltres entraran a formar part de l’altre grup
de l’oposició, d’altres no. N’hi ha que encara tenen ganes de
continuar treballant pel poble i d’altres hi han dedicat molt
de temps i esforços i arriba l’hora de la retirada.
Creiem que si sumem capacitats, competències i esforços podem arribar al que ens proposem. També la suma de
votants ens poden portar allà on volem.
La paciència que hem tingut en aquest mandat municipal
se’ns ha acabat, degut a les pràctiques maldestres i reiteratives que caracteritzen la manera de fer del grup de CIU. És
aquest el motiu per fer aquest canvi.
Reconeixem que han estat quatre anys difícils degut a
la situació econòmica, però el resultat que ara tenim no ha
millorat gens ni mica. El poble està molt endeutat (per sobre
del que permet la llei) i no pot fer cap inversió. I tot s’ha
agreujat per la manera de fer del govern municipal. No sabem
si la gent n’està o no contenta, o si se n’ha oblidat, o si tant
li fa, però seria necessari que cadascú de nosaltres féssim
una reflexió profunda de si volem continuar així o volem
un canvi. Si ens volem deixar enlluernar amb promeses que
no es compleixen o volem començar un nou camí que ens
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doni oxigen després de setze anys d’una manera de fer que
considerem viciada. Ho sabrem ponderar?
Necessitem un Ajuntament amb prestigi i bon criteri, és la
manera de superar la situació adversa que tenim. Necessitem
molta complicitat i enteniment per part de tots. Són reptes als
que aspirem. Estem convençuts que amb esforç i voluntat el
poble seguirà endavant. No ens podem encantar.
Volem donar les gràcies a aquelles persones que han treballat i/o col·laborat amb nosaltres, que ens han donat suport al
llarg de tot aquest mandat. Desitgem ens el continuïn donant
en aquesta nova etapa i que tots puguem fer de Sant Feliu
un lloc millor on viure.
Amb aquesta esperança volem desitjar a tots els santfeliuencs que els dies de Nadal siguin d’alegria, de retrobament
amb els que estimem, de confiança en el futur i de renovació
de les il·lusions. També volem desitjar-vos un bon 2015 a
tots.
ISOM – Independents per Sant Feliu de Pallerols
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GASTRONOMIA NADALENCA
La proximitat del Nadal fa que comencem a donar voltes
a què cuinarem i com ens organitzarem per aquestes festes.
Per aquest motiu, al Consell de Redacció d’aquesta revista,
li ha semblat bé parlar en aquest Hostolenc de la gastronomia
nadalenca i fer una breu marxa enrere en el temps per comparar
i descobrir diferències o similituds en la cuina i en els costums
gastronòmics durant les festes de Nadal, partint com a punt
de referència l’època de les nostres àvies, és a dir a principis
o mitjans del segle passat.

li sembla que és un costum arrelat a la ciutat, perquè a pagès
es menjava a diari i per tant no feia festa. A casa seva, el dia
de Nadal menjaven canelons.
Cuinarà també amb tota cura les pintades, els ànecs, aquests
els acompanyarà amb peres. No són pas pel dia de Nadal, s’ho
menjaran per Sant Esteve i les sobralles s’ho emportaran amb
tapers els seus fills i filles.
Per aquestes festes no
poden faltar els canelons. A
casa la Teresa els mengen
per Sant Esteve. La Teresa
segueix fil per randa tot
el procediment (li han dit
que abans es feien amb les
sobralles de la carn d’olla.
Ella no els ha fet mai així
ni se’n recorda d’haver-ho
vist a casa seva):

La Teresa és una senyora
de prop de noranta anys que
té la sort de poder desenvolupar-se autònomament.
Encara ara és la que cuina
per Nadal i Sant Esteve per
tota la seva família. Pel que
fa a la cuina, ha conservat
la tradició heretada de la
seva mare i com que viu a
Rosteix la carn a trossos
pagès, la pot conservar gaiEl pollastre farcit olorós i fumenjant, entronitzat solemnement a la taula de Nadal. sencers (carn magra de
rebé autèntica. Alguns dels Lola Anglada (Extret del Tradicionari del Nadal català)
porc, pit de pollastre) en una
productes bàsics de la cuina
cassola
amb
oli
i
una
mica
de
llard,
amb ceba, alls, sal, pebre
de Nadal els haurà criat ella, sobretot l’aviram. Des de fa uns
i
canella.
La
deixa
coure
fins
que
és
ben
tendra i torrada. I tira
mesos que està criant un pollastre, unes pintades i un parell
una
miqueta
d’aigua
i
un
raig
de
vi
ranci.
Cap al final i afegeix
d’ànecs. Temps enrere també tenia conills però com diu que
un
parell
de
fetges
de
pollastre
i,
algunes
vegades també hi
són més delicats se’ls va deixar. En la seva millor època també
ha
posat
cervells
de
xai.
Quan
tot
plegat
es
refreda, ho talla
criaven porcs. Ara ja no.
tot a bocins i ho passa per la picadora tenint en compte que
Tot i mantenir uns costums d’antany pel que fa a la forma no quedi excessivament fi. Abans, sense picadora, ho tallava
de cocció i l’ordre de col·locar els ingredients a la cassola a amb el tallant o la mitja lluna.
l’hora de cuinar, tant pel què fa al pollastre, els ànecs, les pinUn cop bullits els canelons, els posa en aigua freda, i els
tades, com pels canelons o l’escudella, no s’amaga d’explicar
estén
damunt d’un drap blanc perquè s’assequin.
que amb alguna cosa també ha emprat les noves tecnologies
sobretot pel què fa a la comoditat que suposen. Per exemple,
Llavors s’ha de fer la beixamel amb mantega, farina i llet,
ja té instal·lada la vitroceràmica, i forn elèctric, per tant cuinarà fent que no quedi massa espessa i coent-la molt bé. Hi posa
tots aquests plats amb electricitat. A casa seva, quan era petita una mica de suc del rostit. Llavors, ja es poden enrotllar. Es
ho feien amb fogonets de llenya o carbó, després amb butà.
col·loquen en una llauna untada amb mantega o de suc del
Però l’essència de la cuina de Nadal la manté. És a dir, passarà moltes hores a la cuina per coure tot aquest aviram, que
a més, abans haurà matat i desplomat i tallat. Els courà a foc
molt lent, amb grans cassoles que abans eren de fang, ara amb
la vitro no van bé. I posarà oli però també una mica de greix.

Pel dia de Nadal, els farà l’escudella de galets, aquell caldo
dens que demana molta preparació, amb el morro i les orelles
de porc, la pilota, la botifarra negra,... que el fan de gust únic,
potser pel sagí que hi posa? i després el pollastre rostit. Algun
any l’ha fet sencer i farcit amb botifarres i prunes i pinyons al
forn, per canviar una mica, i fer una bona presencia quan el posa
a la taula, però a la Teresa, li agrada més fer-ho de la manera
seva i la de les seves antecessores: coure el pollastre rostit.
Comenta que quan ella era joveneta, mai menjaven escudella i carn d’olla per Nadal. Actualment ha esdevingut tradició,

rostit i s’hi tira la beixamel, formatge ratllat, pilotetes de
mantega i al forn a gratinar. Boníssims!.

Llavors vindran les postres que com sempre estaran
formades per torrons, de Xixona, de gema i d’Alacant -els
forts- . Algú de la família en portarà de més sofisticats, com
de xocolata i canella, o de coco, o de taronja amb... Cap any
falten les neules, encara que cada any queden, però fan Nadal!
Totes aquestes menges estaran regades per bon vins, que
els fills i filles se’n cuidaran de portar, que si un cabernet
sauvignon, que si un rosat merlot del Penedés, etc. Escollir
bons vins i discutir de quina cava són, avui està de moda. A la
Teresa tant li fa, ella ja no pot veure vi. Només provarà el cava,
pel brindis, que en la seva millor època en deien “xampany”,
en bevien poc i era molt dolent perquè feia caparrassa. I el vi
era de bóta, a granel.
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Explica la Teresa que l’abundància en el menjar durant
aquestes festes s’ha mantingut al llarg dels temps, només ha
faltat en èpoques ja passades viscudes amb molta misèria,
durant i després de la guerra civil, per exemple. Però en general, per Nadal, l’hàbit de menjar molt segueix ben present
perquè continua fent festa.
En un altre lloc, a ciutat, la Gisela junt amb les seves
dues germanes, parelles corresponents i nebots i nebodes,
celebraran a casa seva el Nadal. Elles, ja fa uns anys que
són orfes, i junt amb les seves famílies es concentren cada
any el dia de Nadal en una casa diferent. Enguany ha tocat
anar a ca la Gisela. La gastronomia a casa la Gisela serà una
mica diferent de la de casa la Teresa. Aquí, cadascú portarà
quelcom de menjar per no carregar a una sola família tot el
pes de la cuina. De primer, faran entrants diversos: amanida
variada amb pernil de gla i vinagreta de poma, torradetes amb
foie, gambes marinades amb carbassó, crema de pèsols amb
cloïsses, safates d’embotit ibèric, safata de formatges, ... De
segon, suquet de peix, fet pel cunyat que li agrada la cuina i
pollastre desossat i farcit pel carnisser de confiança fet al forn
acompanyat de patates.
Els que han guisat a casa seva, han fet servir la Termomix
aparell del que en diuen que fa virgueries, també han utilitzat
la olla a pressió Duromatic pel suquet de peix que en 12 minuts
ha estat cuit i el microones per fer les patates que acompanyen
el pollastre, fetes en un tres i no res.
De postres, a més dels torrons, de tots colors i gustos, alguna germana ha portat panettone, (és una mena de pa dolç,
amb una molla molt tendra que porta fruita confitada i panses,
originalment típic de la zona de Milà, que tradicionalment es
prepara i es menja per Nadal o Any Nou). No hi ha neules.
Per beure, tota classe de vins d’excel·lents referències i
un bon cava.
En les dues celebracions hem observat tres coses comunes
que s’han mantingut al llarg dels anys: Per Nadal el dinar
és familiar, molt abundant i calòric, i de postres es mengen
torrons. I una de més actual: el gust d’assaborir uns bons vins
i veure un bon cava.
Pel què fa al menjar d’aquest dia i de com es cuinarà, tot
dependrà de si a la família encara hi ha una mare, una àvia, o
algun familiar que es pugui entretenir a preparar i cuinar com
a principis del segle passat: invertint-hi moltes estones. El
que sí ha experimentat un canvi important ha estat la qüestió
temps. En general, avui dia, es va curt de temps i per tant, no
es dedica pas a cuinar amb tanta preparació, ni que sigui per
Nadal. Per aquest motiu també trobem i fent servir aparells de
cuina que simplifiquen els cuinats i ajuden a anar més ràpid en
la cocció, o bé ho comprem tot ja mig preparat a punt d’anar
al forn o la cassola i fins i tot hi ha qui ho compra tot fet, a
punt d’escalfar i servir. Ara bé, avui dia tot és possible, hi ha
tant en el mercat i tantes les combinacions emprables, que pel
què fa a la gastronomia, pot ser que la tradició vagi a menys
i el factor originalitat, sorpresa o moda la vagi reemplaçant.
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PETITA HISTÒRIA
D’UNA CUINA MODERNA
Finalment, estrenarien la cuina nova de trinca, que havia de
substituir a la vella a la masia dels avis.”Que bé!”, va pensar
la Carmina mentre obria la porta forana. A partir d’ara, tot
seria molt més fàcil amb una cuina moderna, intel·ligent, amb
tots els ets i uts. A més, l’ocasió era ben propícia, l’endemà
cel·lebraríen el dinar familiar de Nadal al mas.
La Carmina –previsora ella– portava un plat ja cuinat,
però el rostit el faria allà mateix, amb les facilitats que de ben
segur donaria una cuina com aquella. Ell, en Miquel, anava i
venia. Treia els paquets i bosses del portaequipatge i ho anava
col·locant tot. Per ser sincers, hem de dir que tant bon punt va
traspassar la porta, el que va veure li va semblar més un laboratori d’experimentació que una cuina convencional. Veient
a la Carmina tan engrescada, no va voler fer cap comentari.
Després d’una ullada general, ella es va espantar una
mica. Tants botons, pius, comandament a distància, les portes
idèntiques, el terra metàl·lic, ni un trist plànol on orientar-se...
“Miquel”, va cridar, “vine que necessito ajuda. Diries que això
són els fogons?” va preguntar. Ell va apuntar insegur: “Em
sembla que sí. Es veu que és una cuina intel·ligent, basada en
la robòtica; no sé si estarem preparats.” En Miquel va apretar
un botó, i tot seguit es va encendre una llum que feia pampallugues. Eren lletres vermelles, i es llegia CAUTION.“Què deu
passar? Aquí indica perill. Però si encara no hem fet res.” “Ja,
però això indica que no anem pas bé. Si almenys tinguéssim
un llibret d’instruccions!” Ara ja si que tots dos es temien el
pitjor: no poder cuinar. Van mirar i remirar uns calaixos que
s’havien de desprecintar. En un d’ells va aparèixer el llibre
que buscàven. Però ai!, les instruccions només es podien
llegir en alemany!
“I pensar que demà en tenim dotze a dinar!”, va concloure
ella horroritzada. I de sobte va enyorar la vella cuina del
mas. Allà haurien pogut coure xai i botifarres, les patates
escalivades que tant agradaven a tothom, torrades amb oli pel
vespre, i tot tant bo. “És el progrés, es va dir amoïnadíssima”
i naturalment va passar la nit en blanc.
L’endemà –dia de Nadal– van dinar cap a les cinc de la
tarda en un hostal proper. I perquè els coneixien, que si no...
Vet aquí la petita història d’una cuina moderna.

Rosa Maria Montañá
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El dinar de Nadal
L’Anna Colomer Comas, de Ca la Nica, ens ha explicat com
solien ser els àpats de les festes de Nadal quan ella era jove.
La seva mare va anar a servir amb la família Bofill, els de
la Clínica de Girona. Allà va aprendre com feien el dinar de
Nadal. Més endavant, ja casada i instal·lada de nou a Sant
Feliu, en va copiar aquesta celebració. L’Anna l’ha seguida
fins a dia d’avui, encara que cuit amb forn elèctric, més ràpid
i còmode. S’ha de tenir en compte que quan ella era jove, les
dones s’estaven a casa, no treballaven fora i, per tant, disposaven de molt de temps per cuinar.
El pollastre era el plat fort d’algunes de les festes anuals,
tan sols es menjava 2 ó 3 cops a l’any, bàsicament per Nadal,
per la Festa Major i potser algun altre dia.
Uns 5 ó 6 mesos abans de les festes nadalenques, criaven
un pollastre que el veterinari capava. L’engreixaven amb
verdures i blat de moro, així la carn quedava flonja. El feien
al foc de carbó i com que havia de coure moltes hores, ja que
era un procés lent, el començaven el dia abans de Nadal. El
coïen sencer, farcit de prunes, pinyons i salsitxes. El rostien
amb oli, cebes, alls i vi ranci (ranci o el que hi hagués).
Amb els menuts d’aquest capó, afegint-hi una mica de carn
de porc i de vedella, en feien els canelons, amb beixamel.
Aquest era el primer plat de l’àpat nadalenc. Una curiositat,
per gratinar-los els posaven una tapa de ferro al damunt amb
brases a sobre.
El dia de Sant Esteve aprofitaven el que quedava per coure
del capó. Amb el coll, les potes i el pedrer, més un os de porc
i una mica de xai, en feien escudella. També s’hi posaven les
tripes ben netes (les rentaven amb vinagre).
Aquest dia, a més a més de l’escudella, es menjaven les
restes del capó i dels canelons que havien quedat del dia de
Nadal.
Cal tenir en compte que en aquell temps el menjar no es
podia guardar. No hi havia neveres. Tot es desava en un ar-

mariet, amb tela metàl·lica a la porta perquè no hi entressin
cuques. Per tant, el menjar s’havia d’anar fent cada dia.
Quedava per aprofitar el fetge del pollastre. Amb aquest es
feia un paté, tallat ben petit i afegint-hi un tros de porc i un de
vedella (també tallat petit). Ho lligaven ben lligat i embolicat
amb mantellina (tela amb què es fan les pilotilles). El feien al
bany maria, ben tapat i sobre el jaç de carbó. També era una
menja d’aquestes dates.
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Parlem de St. Feliu de Pallerols (2)
I, el temps anava passant, el nou estiu s’apropava, i de nou
sentírem la necessitat de tornar al nostre paradís de vacances,
i de nou, posàrem en marxa els preparatius per fer l’escapada,
l’equipatge, els estris de pintar, la càmera de fotos (no podia
faltar) els plànols per les excursions, i , com no, els records
de l’any anterior per retrobar-nos amb les amistats fetes el
passat any.
I novament agafàrem els trens de vapor, i, totalment plens
de fum i escòries ens plantarem a la “nostra” Fonda Finet
que era més plena d’ hostatjats que el darrer any. Un vegada
instal·lats, amb el meu amic Antoni Pascual pujàvem cada
any a un cim que hi ha sobre Aiguavella (el Calvari ?) on hi
havia una creu de fusta, i des del qual la visió del poble i les
muntanyes de la Salut i el Far era colpidora.

L’endemà era el dia dels “descobriments”, el temps agradable, la gent nova i les que representaven una nova amistat, els
amics i la gent del poble que ens acceptava amb simpatia. Els
que ens dedicàvem a la pintura cercàvem paisatges i motius
(el lloc n’era ple) per poder esplaiar-nos.
Hem de dir també que durant els primers dies hi havia el
perill, en el cas de passar-se amb el menjar, de l’aparició de
molèsties agudes que ens retenien a les habitacions i serveis,
i també, el dolor de gola en el cas d’haver fet abús dels banys
al riu (que aquells temps era netíssim) o també la fresca de les
agradables nits al Firal o al camp de futbol. Tot això requeria
l’assistència del Dr.Arbat, genuïna figura del poble que ens
receptava els remeis que s’havien descobert aquells anys, les
sulfamides i la penicil·lina.
Una vegada superats aquets inconvenients, ja ens podíem
dedicar de ple a les activitats, la pintura, els berenars a les
fonts de la contrada, les nits fresques al camp de futbol amb
degustació de síndries i els esforços per apropar-nos al caliu de
les amistats femenines que lluïen jerseis anomenats “rebecas”
i també llargues i àmplies faldilles estampades de estretes
cintures... i res mes ! Tot això en el segle actual sembla ridícul, però aleshores era tot el que estava permès. Així mateix,
es van realitzar una sèrie d’excursions, com el Far, Cabrera,
el Puigsacalm, els volcans d’Olot, Besalú i Castellfollit de la
Roca, inclòs Núria, sempre amb busos, el carrilet i les “cames”

Bassa d’aiguabella 1947. Foto O. Galcsran
Després, el sopar de “forquilla”, amb la tènue llum que de
tant en tant s’apagava, i les converses variades, fins que la son
ens obligava a cercar els llits de matalassos indescriptibles.
És possible que en aquesta continuació de records repeteixi
coses que ja vaig comentar en l’anterior escrit, espero em
perdoneu doncs són coses de l’edat !
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Les edats dels estadants era variable, oscil·lava entre la
dels infants de sis a dotze anys, els que arribaven a disset i
els més grans, que com jo, en tenia ja vint- i- tres el 1947! I
d’aquesta manera van passar els estius fins el 1952 en el qual
hi va haver noves iniciatives...
Ens va venir la idea que podríem aprofitar la ubicació del
teatre i cinema del poble, per fer un espectacle, que vam acordar alegrement denominar-lo “revista” en el qual cada un de
nosaltres tindria que desenvolupar un número apropiat per fer
riure (o plorar) i també unes activitats corals amb una cançó
que es nodria amb allò del poble “petit” el tren de “ fum”, les
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aigües del Riu, etc. Tot això, ens va fer viure una activitat
molt intensa, per poder pensar cadascú de nosaltres el que
podríem fer per tal de fer riure (o plorar!) al possible públic
que podria venir al teatre. Així mateix vam demanar ajuda
al sempre recordat Mestre Paulís per tal que ens acompanyés
amb el desafinat piano del teatre, cosa que ens va fer amb la
simpatia que el caracteritzava.
Aquells dies l’activitat de tots nosaltres es va fer intensa, i
els assajos que realitzàvem ens feien passar molt bé el temps.
Els espais de descans, ens reuníem al bar l’Esbart i també a
la pastisseria Bosch, al Firal.

La idea crec que va ser bona i ens va unir amb una amistat
sincera que ha arribat fins els nostres dies. Efectivament al cap
de cinquanta anys vam celebrar, com no, a la estimada Fonda
Finet, i amb una reunió al Firal d’una “Colla” que va tenir feina
per a reconèixer-se desprès de tant de temps. Això va ser l’any
1991, i va ser seguit d’ una sèrie de trobades dels integrants en
diferents llocs molt ben escollits i que sempre recordarem, on
les converses eren variades i divertides, doncs crec, que com
va dir Disrraelli, la vida es molt curta per entristir-la.

1946. Foto O. Galceran
L’esbart. Foto O. Galceran
Crec que, si no recordo malament, dita “revista” es va
representar dos estius i així mateix que el cost de la entrada
que podria ser que fos d’una pesseta , es va donar un any a les
monges i l’altre al Sr. Rector de la parròquia, mossèn Ramón
Canadell com a petita ajuda.

Espero que aquest humil escrit faci recordar uns temps
que no eren fàcils i que els escassos medis i les dificultats per
a poder estudiar i seguir la vida de formació de les famílies
eren importants. Ens conformàvem amb si podíem tenir uns
estris per a pintar i una senzilla càmera per a fer unes fotos en
blanc i negre i uns coneixements per ajudar-nos en el futur.
I com podeu veure no he comentat la convivència humana
que vam tenir i les relacions amistoses i d’ altres, per a no
complicar-nos la vida !
Amb una salutació i una gran simpatia per a Sant Feliu
de Pallerols.
OCTAVI GALCERAN

Fent teatre a l’Esbart. Foto O. Galceran
Aquells dies de gran activitat va fer més gran la unió entre
tots i ens va portar a fer que tota la colla pogués tenir una
continuada amistat. I no sabem com, ni qui, va tenir la idea
de donar-li el nom de la Colla Bells (i no vells com som ara)
a tots els integrants del conjunt que formàvem la mateixa i
que veníem de diferents contrades del nostre petit “estat”.
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Dos sanfeliuencs a la guerra de Cuba
Hi ha dues persones de Sant Feliu de Pallerols que es
mereixen que les recordem perquè, en un moment de la seva
vida, van patir els desastres de la guerra, i ho van fer a Cuba,
lluny de la seva pàtria. Una és en Vicenç Blanch i Expòsit, i
l’altra en Francesc Pujol i Colomer.
Per contrastar alguns records que tinc d’en Vicenç i podern’hi afegir d’altres, he parlat amb la seva neta, la Montse Vila.
En Vicenç, que primer va viure al carrer de Sant Sebastià
número 19 i, de gran, al carrer del Puig de Grúfol, número 22,
era una persona senzilla, humil i molt treballadora, incapaç
de fer cap mal a ningú. Als 21 anys va haver de fer el servei
militar i, a no tardar, el van destinar a la guerra de Cuba a
on, a conseqüència d’una explosió, va quedar completament
sord. El van declarar inútil i l’embarcaren cap a la Península
Ibèrica, juntament amb altres ferits de guerra. D’aquest retorn,
en Vicenç explicava amb tristesa el dolor que hi va veure:
joves amb terribles ferides i mutilacions que patien grans
sofriments per manca de medicaments i tractament mèdic,
molts dels quals no van arribar mai a casa i els seus cossos
van ser llençats a l’Atlàntic.
Abans es posaven motius a tothom. A en Vicenç li deien «el
sord», i casa seva va passar a dir-se «cal sord». Al declararlo inútil, li van assignar una paga de per vida, però ja sigui
perquè era persona feinera o per acabar de completar la paga,
que devia ser ben minsa, es va dedicar a fer de mosso allà a
on trobava feina. Això va fer que anés a treballar, entre altres
cases, a can Sisó (carrer de Sant Sebastià número 39), i que
l’amo d’aquesta casa, i no cal dir la seva filla, es fixessin
amb ell, perquè era un home treballador, bona persona i eixerit. El casament d’en Vicenç i la Dolors de can Sisó no va
ser de conveniència, sinó per enamorament i, fruit d’aquest
amor, va néixer la seva filla Dolors, una dona molt guapa i
de molt bon caràcter. Es veu que la Dolors explicava, amb
l’enyorança dels moments d’infantesa que mai han de tornar
però amb la satisfacció d’haver deixat enrere misèries que
és d’esperar que mai més tornin, que de petita dormia en un
catre amb màrfega en una habitació prop de la cor de porcs.
Però el temps és imparable i la vida tombarella, i en Vicenç
i la seva dona van morir a Calldetenes, un poble de la plana
de Vic, a on la seva filla i el seu marit, en Sandro Vila, es
van traslladar per la feina.
L’altra persona de la qual també m’agradaria parlar és en
Francesc Pujol i Colomer, de can Masarús, una casa de la
carretera d’Olot número 44. Abans d’escriure aquestes ratlles
he parlat amb la Conxita, la seva filla. En Francesc tenia un
posat respectuós i gens altiu, era sensible i educat, i provenia
del mas Masarús, una casa de pagès de Les Planes d’Hostoles.

20

Eren dotze germans, i quan tenia 7 anys ja el varen posar,
com tants fills de la gent treballadora i pobre d’aquest país,
a guardar vaques al mas de Rocarroja. La seva filla Conxita
m’ha explicat que va passar moltes calamitats i que, petit com
era, una vegada es va adormir atalaiant les vaques i l’amo el
va despertar amb un cop de garrot.
Quan en Francesc va arribar a l’edat de la quinta militar
obligatòria, el van destinar a cavalleria, i la seva companyia
va ser embarcada cap a Cuba per defensar la colònia que
Espanya tenia en aquell país. Als que anaven contra Espanya
els anomenaven «insurrectos». En un combat que hi va haver
en un poble anomenat Hoguin, varen ferir d’una cama en
Francesc, amb tant mal extrem que li van haver d’amputar.
En arribar a la Península, el van declarar inútil total i se’n va
anar a viure a les Planes d’Hostoles, amb la seva germana
Lluïsa, que el va cuidar durant la convalescència. En Francesc es va casar amb primeres núpcies amb Antònia Expòsit,
amb la qual va tenir una filla, la Pilar i, en quedar vidu, es va
casar amb Caterina Feixes, amb la qual va tenir la Conxita,
la Francisqueta i la Núria.
Hi ha tres anècdotes d’en Francesc que són curioses i que
potser val la pena explicar abans que el temps se les emporti
del tot. La primera és que quan tramitava el cobrament de la
pensió, va haver d’enviar a Madrid uns papers amb la seva
fotografia i al cap d’uns dies el van contestar dient que no era
ell. El motiu és que s’havia afaitat el bigotàs que portava, i se’l
va haver de tornar deixar per fer-se una altra fotografia. La segona, és que en Francesc no se sentia còmode amb la cama de
fusta que li havien posat a l’hospital militar, i va demanar a en
«Pep Sidro», un fuster del nostre poble que vivia a l’avinguda
Viola número 18, que n’hi fes una de nova. La cama que li va
fer en Pep Sidro sempre li va anar bé! I la tercera anècdota
és que quan l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols es van
assabentar que Alfons XIII, Rei d’Espanya, anava a Olot, va
fer els tràmits per tal que el tren parés al nostre poble. I així
va ser: el tren va parar a sant Feliu de Pallerols i el rei Alfons
XIII va baixar a saludar en Francesc de can Maserús, com a
oficial i en agraïment pel seu mèrit. En Francesc va morir als
vuitanta anys amb el nomenament de tinent coronel. Un dels
seus germans era en Sidro, casat amb la Marieta, que vivien
a l’ermita de sant Salvador i es guanyaven la vida cultivant
unes quantes feixes. Encara recordo quan la Marieta passava
pel poble amb la imatge o una postal de sant Salvador, demanant una petita ajuda, que normalment se li donava amb
productes del camp.
Salvi Canimas Torrent

Mirador
Pel 2015, els nostres millors
desitjos... o els nostres millors
objectius?

LES ACTES “HISTÒRIQUES”
DE L’AJUNTAMENT

Quan canviem d’any solem desitjar que sigui millor que
l’anterior, tant als qui ens envolten com per nosaltres mateixos.
Els desitjos són sentiments que no tenen perquè implicar una
acció; desitjar és fàcil i bonic...i sense compromís. Vull anar
de vacances al Carib!

AÑO DE 1883. ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO
DE S.FELIU DE PALLAROLS.

Els nostres propòsits solen també aflorar a principi d’any:
ens proposem aprendre anglès, anar al gimnàs o passar més
temps amb la família, i pocs cops ho aconseguim. Ens proposem canviar la nostra situació actual, i quan un canvi té a
veure amb la voluntat es transforma en objectiu: som nosaltres mateixos els protagonistes, els qui decidim i emprenem
l’acció. Si no actuem serà solament un desig que deixarem a les
mans de l’atzar. Que diferent és doncs, un desig d’un objectiu!
Els objectius, en primer lloc, han de dependre de nosaltres
–els hem de voler nosaltres i ser-ne els actors- tenint clar que
comportarà guanyar en alguns aspectes, però també perdre en
d’altres. Així doncs, hem de plantejar-nos si realment volem
aconseguir aquell objectiu amb totes les conseqüències que
tindrà. En segon lloc, han de ser SMART: eSpecífics, Mesurables, Assolibles, Realistes i amb una dimensió Temporal. Quan
algun d’aquests ítems falla, és molt més difícil aconseguir-lo.
És molt recomanable escriure els objectius, plasmar-los en
paper, poder-los rellegir i comprovar. Tenir present el que ha
fet prendre la decisió ens ajudarà a mantenir-la.
Si, per exemple, volem tenir una vida més sana hem
d’identificar quines accions ens faran arribar a estar més sans/
sanes per poder mesurar-ho, quantificar-ho i temporalitzar-ho.
Plantejar-nos “practicar esport almenys dos cops per setmana (dilluns i dimecres), durant 15 minuts, cada setmana de l’any iniciant
dilluns que ve” és un objectiu ja que pot mesurar-se fàcilment, és
assolible i realista –almenys per la majoria de la població, no estem
parlant de fer una triatló!-, i podem també marcar un timming.
Cal valorar abans però si volem complir-lo, si estem disposats a
deixar d’invertir hores de sofà –o del que sigui– per moure el cos,
perquè si no, no cal que perdem temps i energia pensant-hi. Per
cert “vull anar de vacances al Carib”, què té de SMART?
Quan els nostres objectius són específics, mesurables, assolibles, realistes i amb una dimensió temporal i per tant podem
comprovar-ne la viabilitat, però per contra no els complim és
recomanable fer un anàlisi de l’objectiu i de la nostra voluntat: o
no està tan ben definit, o no ho volíem tant, no hi ha altra opció.
Identificant què ha fallat podrem recapacitar, reformular i sobretot
prendre consciència de les mancances per no sentir-nos frustrats.
Així que per aquest nou any, espero que cadascú de nosaltres
identifiqui què desitja i també quins objectius té, sàpiga per a
quines situacions vol només quedar-se amb l’afany i per a quines
vol actuar.... Tan de bo complim els nostres objectius aquest nou
any! Això significarà que hem fet un procés d’autoconeixement,
veient què volem –i no pas què “no volem”–. I significarà també
que estem bé amb nosaltres mateixos/es, que és amb l’única
persona que de ben segur estarà amb tu tota la vida.
MARTA SALA PASCAL

(Recull a cura d’en F.Xavier Banti i Casas)

En la villa de S. Feliu de Pallarols a los cuatro de Febrero
de mil ochocientos ochenta y tres: Reunidos los Srs del Ayuntamiento en la casa Capitular en session extraordinaria,
previo aviso a los mismos, y siendo las diez de la mañana,
el Sr. Alcalde Presidente D. Juan Fábrega manifestó que el
objeto de la session era, que habiéndose construido en el
año de 1874 la fortificacion de esta villa, por órden del S.
Jefe del destacamento que vino en esta el 29 de Octubre del
citado año D.Juan Fá/b/re/ga [error no justificat] Jarral;
consistiendo dicha fortificacion en dos torrecitas, la una en
las afueras de la Iglesia parrocal y la otra en la esquina de
la plaza del Prado, arpiellar la pina de la torra del campanario y ventanas de la bóveda de dicha Iglesia parrocal,
y como dicha fortificacion se costeo en su todo por este
municipio, y resultando que en la actualidad dicha fortificacion perjudica no solo al tránsito público si que tambien
deteriora muchísimo el campanario y bóveda de la citada
Iglesia, siendo por tanto de una urgencia se acuerda por
la asamblea lo que procediera de lo expuesto; y enterados
todos los Srs. del Ayuntº y despues de una madura y atenta
discucion, se ha acordado por unanimidad del Ayuntº el
derribo de dicha fortificacion prévio la debida Autorizacion
del Exmo. Sor Gobernador militar de la provincia, puesto
que nos hallamos en tiempo normal y el haberse costeado
la relatada fortificacion por este municipio exclusivamente,
por perjudicar notablemente, tanto el transito público como
el deterioro que es a la descrita Iglesia parrocal.
Al propio tiempo se acuerda que al solicitar dicho derribo
por medio de una atenta solicitud al Exmo. Sor Gobernador
militar se acompañe copia de este acuerdo de referencia.
Y no habiendo otro asunto de que tratar se levantó la
session, cuya acta firman todos los Srs del Ayuntº conmigo
el Secretario de que certifico.
El Ayuntº
El Presidente
Juan Fábrega
Miguel Bastons
José Rovira
Jose Collell
Jayme Trias
Sadurní Carrera
José Vila y Llapart
Francisco Saderra
Esteban Ribas
Fidel Corriols Secrº
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L’any que no venien “Els Cavallitos”
Conte dedicat a la Festa Major (versió curta)
Ara, ningú no se’n recorda, però un fet inesperat ocorregut
a la Festa Major de l’any 2007, va commoure tot el Poble.
De ben poc, aquell any, no hi ha un daltabaix d’aquells que
costen d’esborrar. La Festa, és un esdeveniment molt esperat.
Per això tothom, i especialment els més menuts, estan pendents del moment en que es munten parades al Firal. El dijous
abans de la Festa del 2007, en Pol i en Quimet (de P4), amb
tota la il·lusió del món, van anar treure-hi el nas per espiar el
parament. Oh, sorpresa!: “Els Cavallitos” no hi són. Els nens,
esverats, ho van dir a un jove de la comissió, el de la comissió al president, el president al regidor de festes, el regidor a
l’alcalde. Immediatament, el Batlle va treure el mòbil i trucà.
- Ramon, què passa amb Els Cavallitos ? - Quant vindreu
? (l’alcalde escolta el que li explica en Ramon) - Ah, estàs de
vacances a Fitjji i has enviat un substitut? - Va sortir dimarts,
dius? - Doncs no ha arribat encara. - Ja sabia el camí? – Colombià i es diu Esteban Eduardo!!! - Uf!, a veure si s’haurà
perdut!. – Tens el seu mòbil? el trucaré jo que sortirà més
barat. Et dic alguna cosa.
L’alcalde trucà al camioner - El teléfono al que está llamando se encuentra apagado o fuera de cobertura (va dir la
veu electrònica). A la tarda ho tornà a provar. La mateixa
veu i la mateixa resposta. En Ramon va proposar canviar
els “Cavallitos” per un tren de la bruixa. Es va rebutjar.
“Els Cavallitos” no es podien substituir. Era millor buscar el
transportista. Segurament s’hauria equivocat de Sant Feliu.
L’alcalde va trucar a Sant Feliu de Guíxols. “Demà o demà
passat us direm alguna cosa”, van dir. Després a Sant Feliu
de Llobregat: “Demà o demà passat us direm alguna cosa”.
Tot seguit va trucar a Sant Feliu de Buixalleu. L’havien vist.
L’agutzil, que és gambià, hi va parlar, però sense entendre’l
massa. L’havia enviat a Sant Feliu de Llobregat. Tornà a
trucar a Sant Feliu de Llobregat: “Demà o demà passat
direm alguna cosa”. Ja eren les 10 de la nit del dijous i es
va decidir organitzar una comissió per anar a Sant Feliu de
Llobregat per intentar localitzar-lo. Divendres, a un quart
de set del matí, agafaven la TEISA cap a Barcelona. A les
10 esmorzaven “callos” a Cal Estevet. A les 11, un taxi els
portava cap a Sant Feliu de Llobregat. En Mohamed, que era
el vigilant del pavelló d’esports, els va dir que el dimecres al
vespre s’havia trobat amb un tal Esteban Eduardo que anava
perdut buscant un poblet que es deia Sant Feliu de no sé
què. Li va insistir que allò era una ciutat i que en tot cas, no
massa lluny, trobaria un altre Sant Feliu, El de Codines, on
per cert, hi vivia al seu cosí Mahamadou. Només d’entrar
al Poble es trobaren amb el tal Mahamadou. - “Ayer por la
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mañana llegó un señor con un camión que me pidió si aquel
lugar era Sant Feliu de Pallerols”. Amb l’ajuda d’una veïna
i un mapa van mirar d’ajudar-lo a traçar una ruta amb la què
arribar a aquell misteriós Poble. L’Esteban Eduardo i el seu
camió van partir com un llamp cap una ruta que en Mahamadou no va aconseguir explicar. Sense cap pista clara era
evident que ja no era possible trobar el transportista. Però,
on podia ser que no es pogués localitzar de cap manera?
L’Alcalde va trucar als mossos, al servei d’emergències i
al RAC. La recerca per tot el país va començar a les 6 de la
tarda d’aquell mateix dia.
Dues hores més tard, a l’h ora del pregó, l’alcalde es mostrava molt inquiet. Havia rebut una trucada “D’Interior” dient-li
que havien trobat a l’Esteban Eduardo i al camió. La situació
era complicada, però tot i que no es podia assegurar res,
s’estaven fent tos els esforços perquè els “Cavallitos” fossin al
poble quant més aviat millor. Al darrer minut del pregó, es va
sentir un toc de campana i algú va exclamar, amb més il·lusió
que convenciment - “Els Cavallitos”, són “Els Cavallitos”!
Tenia raó. En poc temps, un helicòpter havia transportat la
màquina, i un grapat de voluntaris, amb l’ajuda d’enginyers
de Protecció Civil, els havien muntat en un moment. Finalment la festa del 2007 va acabar essent completa. La gent va
poder tornar a reviure aquell moment de primavera en que
tots gaudim del Poble en el seu millor moment.
Ara, voldreu saber què havia passat amb el transport, oi?
Ho desvetllaré: la ruta que havien triat per anar de Sant Feliu
de Codines al de Pallerols passava per Vic i Coll de Bracons.
Al passar per la Vola, l’home no es va adonar que es ficava per
un dels camins de les obres del túnel de Bracons que s’estava
construint en aquella època. Ell i camió es van endinsar dins el
forat. Amb els sotracs, va rebentar dues rodes i el dipòsit del
combustible. La bateria es va esgotar intentant arrencar. Era
fosc. No hi havia cobertura de mòbil i ningú a qui demanar socors, perquè en aquells dies no es treballava per aquella banda.
Va passar la nit. Finalment una escletxa de claror endevinava
una possible sortida. Ensopegant aquí i allà, l’Esteban Eduardo
va anar fent camí cap a la llum. Al sortir, el sol li donava a la
cara i no hi veia a dos pams. Un dels guardes de seguretat li
donà l’alto i l’apuntà amb una arma. Esteban Eduardo anava
fet un Sant Crist. - Señor... señor... va exclamar el colombià.
De seguida el vigilant va trucar els mossos. Eren dos quarts
de sis de la tarda. La resta de la història, com ja sabeu, va ser
una Gran Festa.
Pere Torrent i Soler

Actualitat
LA VOLTA CICLISTA A LA GARROTXA. 24-25 de maig
El plat fort del ciclisme de carretera d’aquesta primavera
va ser la Volta a la Garrotxa que es va celebrar en tres
etapes puntuables realitzades entre el dissabte i el diumenge
a Sant Feliu de Pallerols organitzades amb èxit i alt nivell
d’organització per part el CC Montmell que presideix Quim
Arroyo i de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols. El principal protagonista va estar el garrotxí Adrià Moreno que es
va proclamar guanyador absolut de la Volta a La Garrotxa.

El lliurament de premis va estar presidit pels regidors de
l’Ajuntament que també va donar suport a la prova, Fèlix
Castanyer i Marc Verdaguer que van lliurar els corresponents
trofeus i mallots i un lot dels típics embotits de La Garrotxa.

Resum de les tres etapes: La primera del dissabte el
matí, es va disputar per carreteres sense cap port important
i tranquil·les de la zona de Les Preses amb un total de 118
Km. La cursa de la tarda es va dedicar al tan enyorat Xavier
Tondo, amb una crono escalada de 7 km a Sant Iscle de Colltort
amb dures rampes que es va imposar un dels millors corredors
actuals catalans, l’olotí Adrià Moreno, i la carismàtica etapa
reina de diumenge de 100 km amb els mítics ports de Condreu i Bracons, 5 corredors van aconseguir l’escapada bona,
i Moreno va repetir victòria amb un emotiu esprint.

SANTA CECÍLIA, 23 de novembre
Des de fa un temps, i aquest any també s’ha corroborat, que
el matí de l’aplec de Santa Cecília és molt concorregut: gent a
peu, amb bicicleta o en cotxe es desplacen fins a l’ermita, van
a oir la missa que es celebra a la capella, i fins i tot es queden a
dinar. En canvi, són pocs els que hi van per la tarda i és molt
comprensible, per aquestes dates el sol a les tres ja ha marxat.
Per això, ha estat un encert programar el concert de Santa
Cecília a la Sala de Ca les Hermanes cap el tard. Molta gent
en va gaudir.
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Actualitat
LA FESTA MAJOR
Enguany, celebrada a principis del mes de juny. Durant
aquests dies la població va tenir la campana Llibertat que es va
ubicar a la Plaça el Firal. Finalitzada la cercavila del dissabte,
el músic Xavier Pallàs, la feu repicar. El Ball dels Cavallets,
Gegants i la Mulassa, foren, com cada any, les estrelles de la
Festa aconseguint molta participació de gent per tal d’escoltar
la seva música i veure els seus balls.

LA FESTA DE CORPUS CHRISTI
22 de juny
Amb l’ornament de catifes pel pas de la processó s’inicià
aquesta diada que enguany es va celebrar com en èpoques
passades: Festa matí i tarda. Processó acompanyada amb els
cavalles, gegants i mulassa i per la tarda audició de sardanes
i ball dels Cavallets Gegants i Mulassa. En fi, una festassa per
la gent de la Vila i també, és clar, pels de fóra.

Durant la tercera nit de ball del diumenge, es va elegir i
proclamar la pubilla i l’hereu de Sant Feliu de Pallerols, any
2014 que varen ser:
ANNA SOLÀ HERNANDEZ i ADRIÀ SASETA GALA
Enhorabona!!

Classes gratuïtes d’anglès
De gener a juny, 1,5 h a la setmana
Dilluns o dimecres de 20:00 a 21:30 h.
Professor: Jordi Casadevall
Patrocina
Places limitades
Inscripcions i informació:
Tel. 610 27 52 01
unitspersantfeliu@gmail.com
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LA 8ena FESTA
DELS ANYS 60
5 de juliol

FESTA PETITA
i 76è HOMENATGE
A LA GENT GRAN

L’excepció de l’estiu: sense pluja tot el dia. Encert total: el
temps, l’organització i la participació.

Com és costum, cap al migdia, els homenatjats, homes i
dones convocats, es reuniren a la Plaça el Firal per dirigir-se,
acompanyats dels néts o netes, fills o filles,... o, qui ha tingut
més sort, pel seu marit o muller, cap a l’església. Aquest
moment resulta especialment emotiu sobretot si hi tens algun
familiar. Un cop a l’església i després de l’ofici, es feu l’acte
d’Homenatge a la gent gran amb un petit concert i seguidament es donaren els ram de flors als homenatjats de més edat:
Joaquim Pous i Joaquima Casadevall.

Una tarda-nit esplèndida va acabar de contribuir en que
aquesta festa fos un èxit. Moltíssima gent varem gaudir de la
música d’aquests anys amb el grup convidat: Los Mustang
que va fer tornar a molts dels assistents records d’una altre
època. Però també varen estar molt bé els teloners Anna
Gorgoll i Les Xuic que s’estrenaven a Sant Feliu. Els Corbs
Negres, ja coneguts pels fans, com sempre excel·lents.
Tot plegat va lligar aquesta festa per fer-la una de les millors
de les vuit organitzades.

Després, a la sobretaula del dinar de germanor, s’escolliren
l’hereu i la pubilla 2014: Miquel Freixa Bosch i Àngela
Canal Sala.
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DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
11 de setembre
Aquest any, tornava a ser una diada especialment important
i sentida.
Com ja fa anys, a primera hora del matí (2/4 de 8) excursió cap al Castell d’Hostoles per fer el canvi de senyera.
Després, concentració a la Plaça el Firal, per l’esmorzar
popular i fer l’acte institucional de la Diada enguany també
amb la col·laboració de l’ ANC de Sant Feliu que va llegir el
Compromís Ciutadà.
Després de l’acte institucional es va fer un assaig de la V
prevista per la tarda a Barcelona a la mateixa Plaça el Firal
de Sant Feliu tot entonant el Cant dels Segadors.
Després de tot això, varen sortir 4 autocars cap a Barcelona
per participar en la V gegant que com es sabut estava convocada
el L’Assemblea Nacional Catalana i per Òmnium Cultural per
reivindicar el dret de vot dels catalans el dia 9 de novembre.
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APLEC DEL SANTUARI DE LA
MARE DE DÉU DE LA SALUT
21 de setembre

FESTA MAJOR I APLEC DE
SANT MIQUEL DE PINEDA
4 d’octubre

Com a novetat, es va portar la Mare de Déu de la Salut,
l’autèntica, en pelegrinatge des de la parròquia de Sant Feliu
cap al santuari, cosa que va complaure a tothom. Molta gent
va assistir a la missa solemne acompanyada per les veus del
nostre cor parroquial. En general, es pot dir que va anar molt
bé, només que pels actes de la tarda no hi havia massa gent.

Per por del mal temps es va celebrar a la Sala de Ca Les Hermanes que es va omplir totalment. Èxit, doncs, de participació
i d’organització.

FESTA MAJOR DE SANT
ISCLE DE COLLTORT
28 de setembre
Enguany, la pluja va aigualir aquesta festa que es va haver
de suspendre. Tot i això, es va celebrar la missa i el tradicional
encantament de coques.

DINAR DE GERMANOR

LA CASTANYADA POPULAR I
1er. CONCURS DE PANELLETS
26 d’octubre
No pot faltar. Ja se sap, amb el primer aire fred, unes bones
castanyes calentes... que bones! Una altre tradició que no es
pot deixar de celebrar. Enguany amb concurs de panellets i
tot!. Celebrada en diumenge i amb una bona música per part
del DJ Pescallunes per crear ambient. També donava un bon
caliu els globus i les llunes col·locats per l’ANC de Sant Feliu.
Ja sabeu, és un any de revindicació i el color groc de “Volem
votar”, donava una bona lluminositat a la Plaça a aquestes
hores ja sense sol.
Campiona del concurs de panellets: Sra. Àngels Artigas
2on. premi: Laura Masdeu
3er. premi: Judit Blanch
Premiades amb un val per menjar en un restaurant de Sant
Feliu de Pallerols. Bona iniciativa per part de l’ajuntament
cosa que també acostuma a fer en altres festes. Tot es queda
a casa.

El 24 de setembre, els “habituals” del Casal Sant Marc varen celebrar un dinar de germanor, al pati de ca les Hermanes.
Els 38 comensals, amb Tino i Russi a la graella, amén d’altres
improvisats cambrers, serviren un saborós dinar, en el que no
hi va faltar de res.
La benentesa fou tal, que ja es parla de convocar una segona
trobada, per gaudir de nou d’aquesta entranyable festa.
Sergi Aldabó Rosell
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XVI APLEC DE LA SARDANA
29 de juny
Les cobles la Principal d’Olot, la Principal de Porqueres
i Osona foren les encarregades de fer sonar les magnífiques
sardanes que en horari de matí i tarda ressonaren per la població des dels Arbres d’en Casals. La tònica de pluja d’aquest
any també va ser present aquest dia, i per la tarda, el cel es
va ennegrir fins que les últimes sardanes no varen poder ser
tocades per l’aparició de l’habitual pluja d’aquest any.

FELICITACIONS A LA LAURA
BASTONS COMPTA
Premis rebuts pel treball de recerca de 2n Batxillerat
sota el títol de:
“Emprenedoria pràctica: Una idea de negoci”
realitzat per la Laura Bastons Compta alumna de l’IES
Garrotxa d’Olot i amb l’assessorament del professor
Gabriel Plana.
El passat 4 d’octubre d’enguany hi va haver el lliurament del “XX Premio “San Viator” de investigación
en ciencias y humanidades” a Madrid. La Laura va ser
guardonada amb el 2n premi patrocinat pel “Campus de
Excelencia Moncloa de la Universidad Complutense de
Madrid”.

EXCURSIÓ ALS SANTUARIS
El passat 18 de setembre, el Casal Sant Marc organitzà
l’excursió als santuaris de La Salut i al Far, amb 51 assistents. Es
resà el rosari i es cantaren els goigs. Després d’un breu passeig,
ofrena de ciris i compra de records, l’autocar prosseguí fins al Far,
on es resà de nou el rosari dirigit pel mossèn amb organista i cor.
Tot seguit, els assistents gaudiren d’un esplèndid berenarsopar, amb sorteig de regals inclòs. El temps va ser esplendorós, permentent admirar l’espectacular paisatge.
L’excursió als Santuaris evidencià la germanor i el goig
per part de tothom, assegurant així la continuïtat d’aquesta
arrelada tradició santfeliuenca.

Sergi Aldabó Rosell
Membre del Consell Parroquial
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El mateix treball va rebre la menció honorífica de la
9ª edició del Premi d’Economia i Empresa que convoca
la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. El
lliurament va ser el 15 d’octubre a l’auditori de la facultat
d’Economia i Empresa.

Entitats
El CASAL SANT MARC informa
Passada la festa de Sant Jordi i Sant Marc, el 22 de maig
la Junta del Casal es reuneix per anar per feina altra vegada i
començar a organitzar la revetlla de Sant Joan. En principi, pel
sopar, es pensa en alguna classe d’amanida i carn a la brasa.
El dijous 12 de juny, la reunió de Junta tenia un caire
diguem-ne polític. Es tractava de l’adhesió del Casal a la campanya i manifest pel dret a decidir, promoguda per l’ANC. Per
unanimitat, tots els membres de la Junta van decidir signar-ne
l’adhesió. Aquest mateix dia es decidí que el vicepresident
contactés el doctor Martí Boada, en vistes a què pogués venir
a fer la conferència inicial de la Cinquena Setmana de la Gent
Gran, que enguany se celebrarà del 13 al 19 d’octubre.
El dimecres 18 de juny, els membres de la Junta Manel
Serra, Manel Alonso, Josep M.Masó i Josep Valls, assisteixen
a la reunió del Consell Consultiu de la Garrotxa celebrada a
Castellfollit de la Roca. S’hi tracten els temes següents: plantejament d’una sortida de tots els Casals de la Garrotxa el dia
23 d’octubre, la publicació d’activitats del curs 2014-2015, i
el nou format de la Fira d’Entitats per a la Fira de Sant Lluc.
Mentrestant, des del Casal es va contactant grups musicals,
mirant possibilitats de sortides i concretant actes per a la
Setmana de la Gent Gran.

Els actes van començar el dilluns dia 13 amb el pregó
d’Isabel Brussosa i una conferència del doctor Martí Boada
que va fer les delícies dels assistents, pels coneixements i
la forma de comunicar-se que té aquest nostre amic biòleg,
científic ambiental, geògraf i catedràtic d’universitat. Parlà
sobre fauna i flora de la Vall d’Hostoles. Finalitzat l’acte, el
Casal oferí un selecte refrigeri als assistents.
El dimarts vam fer l’excursió a la “Côte Vermeille” (Catalunya Nord) visitant Port Vendres i Cotlliure, dinar a la
Jonquera i visita al Museu del Joguet de Figueres.
El dimecres vam poder gaudir un altre any de l’excepcional
concert del grup de música Calidae, un clàssic de la nostra
Setmana Gran, finalitzant amb xocolatada popular.
El dijous era el Grup de Playback del Casal de la Gent
Gran d’Olot qui ens delectava amb un reperori brillant, variat
i l’actuació estelar de dos santfeliuencs il·lustres, socis del
nostre Casal: en Ramon Gelis i la Rosa Riubrugent. Com
que la Junta no va quedar contenta de la castanyada de l’any
passat, aquest any vam oferir, acabada l’actuació, un assortit
de pa amb tomata, anxoves i formatges.

El primer dia del mes de setembre hi havia, a Olot, una
reunió de presidents de Casals, on s’hi demanà que cada Casal
portés una llista d’activitats per al curs 2014/2015. Nosaltres
hi vam presentar la següent llista:
* Campionat de parxís (que ha començat aquest
setembre 2014), i que té un gran èxit de participació de
sòcies i socis. El campionat està muntat de forma que es
van fent eliminatòries i es van conformant els campions,
que en la festa de Sant Marc i Sant Jordi (a finals d’abril)
són premiats públicament.
* Taller de memòria. És força participatiu i cal recalcar
la fidelitat d’assistència dels inscrits a aquest taller i el
bé que fa personalment, segons testimonis generalitzats
dels propis alumnes. El taller comença aquest octubre, i
s’allarga fins al mes de maig del 2015.
* Sessions setmanals de gimnàstica. Les sessions
començaran ara a principis d’octubre, i duraran fins al
mes de maig del 2015.
* Setmana de la Gent Gran. Des de fa quatre anys
(i aquest octubre en farà cinc) , el Casal ofereix als
socis i sòcies, i a tot el poble en general, una setmana
d’activitats culturals, gastronòmiques i lúdiques. Del 13
al 19 d’octubre
I arribaren els dies de la Cinquena Setmana de la Gent
Gran. Fent un resum ràpid, podríem dir que va ser un èxit
tant de concurrència com d’organització (encara que potser
això no ho hauríem de dir nosaltres mateixos des de la Junta).

El dia 17, divendres, va ser el torn del músic de l’Alta Garrotxa Manelic de Pera, que ens oferí un bell repertori de les
seves cançons acompanyant-se de guitarra i acordió diatònic.
Al final de la cantada hi va haver pa amb tomata, assortit
d’embotits i productes locals, begudes i postres.
Un altre gran dia de la Setmana Gran és el dia que toca anar
a esmorzar a la Fontana. Gran èxit i acollida per part de la
nostra gent, amb la garantia que no ha fallat mai dels nostres
mestres de brasa en Tino i en Russi.
I el diumenge 19, gran festa de cloenda de la setmana, que
començava amb una missa de campanya a dos quarts d’una
del migdia, seguida del dinar de celebració amb menú a base
d’entremesos variats fets a casa, estofat de vedella amb bolets,
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flam amb nata i begudes. Després del dinar hi hagué l’actuació
de la formació AMA (Agrupació Musical Amerenca), amb un
variat repertori instrumental. Vam acabar cantant tots plegats
(orquestra i públic) l’Himne del Casal.
Un aspecte que la Junta voldria destacar és que, a més de
la satisfacció general de tots els que van assistir als actes de
la setmana (remarquem això de “general”, perquè sempre
sembla que hi ha d’haver una o altra excepció), hem constatat
que els nostres convidats de les diferents actuacions també
n’han quedat contents. Els elogis d’organització i assistència
de públic que ens va fer el doctor Martí Boada, són elogis que
ens donen molta moral. Igualment els músics de la formació
Calidae, ens van assegurar que enlloc més (enlloc més!) els
tracten com els tractem aquí nosaltres. En Manelic de Pera
ens deia que llàstima que tenia pressa perquè havia de fer
una altra actuació aquell divendres, però li hauria agradat
quedar-se llargament amb nosaltres i comentar-ho tot, perquè
li semblava molt interessant. I la “troupe” de músics d’Amer
(que eren 23), van quedar també molt contents de tot plegat,
segons que ens va dir el director en nom de la formació. La
Junta (ja ens perdonaran que ho expliquem aquí) fins i tot va
tenir el detall d’oferir dos dinars especials a dos músics del
grup, que van dir que eren vegetarians.
Només ens cal desitjar i esperar que l’any que ve hi poguem
tornar i mantenir la bufera que hem tingut fins ara, amb l’ajut i
recolzament de totes les sòcies i socis del nostre Casal, sense
els quals no es podria fer res, de res, de res. Moltes, moltes
gràcies a tothom.
I el diumenge 16 de novembre, se celebrava el que en
podríem dir la majoria d’edat del Casal Sant Marc: el divuitè
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aniversari. Al dinar hi van assistir 130 sòcies i socis, hi hagué
un menú que agradà quasi tothom, hi hagueren felicitacions a
dojo i l’actuació de l’amic del Casal, el cantautor de Cabestany (Catalunya Nord) Albert Bueno, que ens oferí onze de
les seves cançons escollides per a l’ocasió, una actuació que
va ser seguida amb gran atenció i goig per part de tothom. La
interpretació col·lectiva de l’Himne del Casal posava fi a un
dia rodó, bo i desitjant-nos tots plegats els uns als altres (i els
altres als uns) que poguem complir molts anys més.
LA JUNTA DEL CASAL SANT MARC

Entitats
L’AMPA de l’ESCOLA
ROCALBA estrenem BLOG!
Des de l’AMPA creiem que és molt important una bona
comunicació entre la Junta i les famílies. És per aquest motiu que posem especial atenció en aquest tema i disposem de
diferents canals, a través dels quals intentem arribar a tothom;
fins ara amb l’accés directe als membres de l’AMPA i també
a través de la bústia, recentment col·locada al costat del plafó
informatiu prop de la porta principal.
A partir d’ara, l’AMPA de l’ESCOLA ROCALBAvol
informar als pares i mares de l’escola i a tota la població de
Sant Feliu que hem creat un BLOG.
A través d’aquest blog ens agradaria tractar temes d’interès
per als nens i nenes i les seves famílies relacionats amb la vida
escolar. Volem explicar-vos les activitats que s’estan portant
a terme des del’AMPA (activitats extraescolars, acollida matinal, tardes de juny, gestió de xandalls…), fer-vos propostes
d’oci i cultura, recomanar-vos contes i lectures per a petits i
grans, recollir vivències, records…
Estem a l’inici d’aquest blog i la nostra proposta és anar-lo
fent créixer durant el curs. De manera progressiva, hi anirem
afegint les diferents seccions proposades. Per accedir-hi caldrà que hi aneu a través de l’enllaç que trobareu a la pàgina
principal del Blog de l’Escola Rocalba:

Solucions a l’encreuat de la contraportada
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www.xtec.cat/centres/b7003343.
Des de l’altaveu que ens ofereix la revista Hostolenc, us
animem a participar en aquest blog,i ens agradaria que en
forméssiu part en algun moment. Moltes gràcies i esperem
sincerament que aquest espai sigui del vostre gust i que es converteixi en un lloc on compartir experiències, coneixements
i que, en definitiva, ens ajudi a créixer a tots una mica més.
AMPA de l’Escola Rocalba
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Bústia
LA MORT NO ÉS EL FINAL
DE TOT
La mort no és res, només he passat a la cambra del costat... El que hem estat els uns pels altres, ho seguirem sent.
Doneu-me el nom que sempre m’heu donat. Parleu de mi com
sempre ho heu fet. No utilitzeu un to diferent, no prengueu un
aire trist. Seguiu rient d’allò que ens feia riure junts. Somrieu
pensant en mi.
Cal que el meu nom sigui pronunciat com sempre ho va
ser, sense mica d’ombra. La meva vida és el que sempre ha
estat. El fil no s’ha tallat. Per què estaria jo fora del vostre
pensament? Simplement perquè ja estic fora de la vostra
vista? No sóc lluny de vosaltres, només a l’altra banda del
camí. Hi estic tan bé!
No ploreu, si m’estimàveu. Si sabéssiu el do de Déu i allò
que és el Cel! Si poguéssiu escoltar els càntics dels àngels i
veure’m a mi enmig d’ells! Si poguéssiu veure amb els vostres
ulls els nous camins que jo segueixo, els horitzons i els camps
eterns que ara veig! Si per un instant poguéssiu contemplar
com jo la bellesa d’aquest Món nou, davant la qual totes les
belleses terrenals empal·lideixen!
Creieu-me, quan la mort vingui a trencar els vostres lligams,
com ha trencat aquells que a mi m’encadenaven i, quan un
dia (el que Déu ha fixat i Ell sol coneix) la vostra ànima arribi
a aquest Cel, on jo us he precedit, aquell dia em tornareu a
veure. Veureu de nou el mateix que us estimava i que sempre
us segueix estimant, hi retrobareu el seu cor amb tota la seva
tendresa ara purificada.
Sí, tornareu a veure’m, però transfigurat i feliç, no ja esperant la mort, sinó avançant amb tots vosaltres per nous camins
de Llum i de Vida, bevent fins l’embriaguesa, als peus de Déu,
un nèctar meravellós del qual ningú no restarà mai sadollat.

Agustí d’Hipona

RODOLINS D’EN FELIP
Cadascun de nosaltres té una habilitat o una afició moltes
vegades desconeguda per la gent que no ens és propera. En
Felip Colomer en tenia una: fer rodolins. Encara que no
hàgim estat a temps perquè en veiés una mostra publicada en
aquesta revista municipal i, llegir-los impresos li fes il·lusió,
la publiquem igualment, perquè, qui sap si des d’on es troba
ara ho pot percebre també.
Rodolins bons i fins
els trobaràs aquí a dins.
Al campanar de Sant Feliu
els coloms hi fan el niu.
La boira s´ha ben assegut
amb la mare de Déu de la Salut.
A Coll d´Úria he anat
i un senglar he trobat.
A Sant Iscle hi ha un serrat
per on passaven per anar al mercat.
A la Font de Can Coromines
és on canten les cardines.
Per anar a Puig Sa Creu
bon camí hi trobareu.
Pel camí de la Codina pujaràs
i múrgules trobaràs.
A la Font de Can Malitrau,
la guilla hi busca el cau.
Al Carrer Dels Valls he anat
i els encenalls he portat.
Les orenetes han arribat
i fan el niu sota el teulat.
Al Firal has anat
i les sardanes has escoltat.
A la Font del Mosquer
“cangrejos” hi trobaré.
Els cavallets i gegants ballaran
i la Plaça emplenaran.
A la Font de la Teula aniré
i, de genollons, aigua beuré.
Tant si plou com si no plou,
per avui ja n´hi ha prou.
FELIP COLOMER PLANA
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EL PREMI DE LA CARITAT
Heus ací que tres germans desemparats,
fugint de la misèria que els tenia acorralats,
varen decidir tot galopant sense parar,
canviar de vida cercant fortuna més enllà
de les carenes, rius, llacs i pastures,
a la recerca d’aventures.
Esgotats i famolencs, a la fi arribaren
els germans a un indret on trobaren,
una velleta que duia un nadó als braços,
que plorant, li feia petons a cabassos.
Veniu, homes que cerqueu fortuna,
potser jo us en donaré alguna.
Doneu-me un tros de pa per aquest nen que plora,
i jo us asseguro que amb menys d’una hora,
si em feu aquesta obra de caritat,
gaudireu d’una joiosa eternitat.
No us en refieu del meu aspecte,
doncs mereixo el vostre respecte.
El germà gran digué: No penso donar-vos res,
bona dona, doncs no m’acabeu de fer el pes.
Indiqueu-me el camí de la fortuna,
que ja m’estic posant de mala lluna.
I jo l’acompanyaré, afirmà el segon germà.
Doncs tot baixant per aquí s’hi val.
Restà el petit, que li donà tot el pa.
En menjar-ne ella, amb resplandor es transformà
en la Verge Maria, i el nen amb Jesús Infant.
El noi es deplomà, cridant amb gran espant.
No us esvareu, vós m’heu fet la caritat.
Us donaré el premi que heu guanyat.
Els germans que pel mal camí anaren,
amb el mateix infern es trobaren.
Però el petit, que generós va donar-li el pa,
tot pujant fins al cel va arribar.
Maria el rebé amb l’Infant Jesús als braços,
fent-li petons a cabassos.
Sergi Aldabó Rosell
Soci de l’Esbart de la Vall d’Hostoles
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Visita a la rectoria
de St. Feliu, amb la
FRATER
Vaig fer-me present a la rectoria per compartir amb la gent
de la FRATER, en les convivències d’aquest estiu. Aquelles
parets centenàries respiraven una sensació de pau i de benestar ben difícil d’explicar. La presencia dels “FRATERNS”
donaven color i calor a cada un dels racons del vell edifici.
Segueixo creient que els humans tenim la capacitat
d’expressar-nos més enllà de les paraules, els facebooks,
twitters o els emails. I allà mateix a totes hores hi havia una
comunicació directe, sense interferències mediàtiques... Un
gest, una abraçada o un petó feien present una relació d’amistat
i de germanor sovint difícil de trobar en la nostra societat
molt tecnificada.
Als primers quinze dies d’agost la rectoria es converteix
en un espai de trobada amb persones discapacitades, els seus
parents i amics voluntaris que es fan presents a totes hores
amb la seva disponibilitat.
Tota mena d’activitats ja han sigut planificades molt abans
per omplir el temps de dia i de nit... Hi ha temps per tot; per
fer jocs, escoltar música, cantar, ballar i escoltar el silenci del
riu Brugent que voreja les instal·lacions de la casa.
Ara que estem entrant a l’hivern vaig pensant en els valors
de les persones que fa més de 30 anys conviuen uns dies
d’estiu en aquest racó de la rectoria situat en el lloc conegut
antigament com “El Puig dels Capellans”. Valors que sovint
només podem descobrir amb la llum interior que traspassa
totes les disfresses externes.
Certament la rectoria es fa vella... té molt espai i mal
aprofitat.
Caldria renovar-la?... Per fer-hi què?...
S’està despertant un somni: Fer-ne una casa de convivències adaptada (casa de colònies per discapacitats), on
hi puguin fer estada tota mena de grups de discapacitats, tant
del nostre país com d’arreu d’Europa i del món, tant a l’estiu
com a l’hivern, i mantenint els serveis parroquials ordinaris.

EL SILENCI
Vivim en un temps accelerat i envoltats de sorolls de tota
mena. Quan la gent de poble anem a ciutat, el primer que ens
torba i ens atabala, és la fressa. Si entrem en una gran superfície, topem amb una música estrident i sincopada. Als autocars
de servei regular, una ràdio a tot volum ens obliga a sentir un
programa no desitjat fins que s’acaba el trajecte. Els televisors
que trobem en els centres o residències de gent gran, funcionen
sense pausa: impossible mantenir una conversa amb els estadants. I ja no parlem de les festes o banquets que segueixen a un
casament, la música “disco”, que pretén animar als convidats, es
pot convertir en un autèntic suplici. Oblidint-se els assistents de
saludar o conversar amb els veïns de taula. Una contaminació
acústica difícil de suportar s’apodera del menjador i ho domina
tot. Mòbils que sonen a totes hores, celebracions esportives amb
petards i crits, grups de joves que a molts barris de les nostres
ciutats priven de dormir a qualsevol víctima de proximitat. Traques, clàxons, motos, màquines, bufadors (escombres que fan
fressa), i un munt d’estris sorollosos que tots coneixem i patim.
És possible reivindicar el silenci ara que sembla haver perdut
adeptes? Jo crec que a moltes persones els espanta. No oblidem
que el silenci ens ajuda a trobar-nos a nosaltres mateixos. El
silenci convida a la introspecció i a la contemplació. I estic convençuda que el silenci és o pot ser, una invitació a la saviesa. Hi
ha persones que no tenen temps d’escoltar; la vida moderna plena
d’informació i cridòria impedeix buscar el silenci, i és llàstima
perquè el silenci és una porta oberta a la calma i l’harmonia.
Potser sí que el silenci sigui un luxe inabastable pels que
viuen en ciutats condemnades a un tràfic excessiu i màquines
de tota mena. Però pels que tenim la sort de tenir la naturalesa
a tocar, no seria un contrasentit que no valoréssim el silenci
que tenim arran dels dits?
S’acosta Nadal. A mí, el Nadal m’agrada embolcallat de
silenci. Hi ha silenci en el pessebre, en el bosc, en cada arbre,
en la nit closa. Hi ha silenci en la neu... I ja per acabar, sí que
és veritat que el silenci i la quietud ens poden acostar a la
naturalesa. Però molt més important és que ens asserenin, ens
facin desplegar les nostres capacitats, la nostra voluntat i el
nostre pensament. Estic convençuda que el silenci ens porta
a la consciència de ser, la pau d’esperit i l’assossec.
Rosa Maria Montañá

Amb imaginació i creativitat… amb recursos humans i
materials… amb molta voluntat i esforç… podríem convertir
l’espai en un lloc emblemàtic per tantes organitzacions que
mereixen uns dies de vacances en un lloc apropiat a les seves
possibilitats. Ningú ens pot impedir d’intentar fer realitat un
somni!

Des d’aquest mitjà expressem el nostre més sentit
condol per la mort de les infermeres de la nostra població
CONXITA CAPDEVILA CAPDEVILA i ESTER MASÓ
MONELLS. En guardarem un bon record.

M. Jesús – novembre 2014

Ajuntament Sant Feliu de Pallerols
Consell de Redacció
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Condol

Activitats NADAL 2014-2015
DESEMBRE 2014

GENER 2015

Del 14 de desembre de 2014 al 1 de Febrer de 2015 - A
l’església del Roser, MOSTRA DE PESSEBRES dels artistes
Joan Pujolràs, Albert Marés, Nil Port, Antoni Domínguez i
Dolors Roig.
Horari per poder visitar-los: dissabtes, diumenges i festius
de les 10 del matí a les 6 de la tarda. Per poder visitar-los algun
dia feiner podeu trucar al telf. mòbil 687 453 148 o bé a les
oficines de l’ajuntament telf. 972 44 40 11.

Dijous dia 1 (CAP D’ANY) - A la 1 del migdia, a l’església
parroquial, Missa cantada pel Cor parroquial.

Del dia 22 al dia 23 - Filmacions dels diferents pessebres
apuntats al Concurs de pessebres. (Interessats apuntar-vos
a l’ajuntament, Tel. 972 44 40 11, abans del dia 19 de desembre). (Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i
TV Sant Feliu)
Dissabte dia 20 - A les 4 de la tarda, al camp de futbol
municipal, Partit de futbol entre els equips U.E Hostoles –
Argelaguer FC. (Organitza: UE Hostoles)
A 2/4 de 7 del vespre, a l’església parroquial, Missa.
Dimecres dia 24 - A les 11 de la nit, a l’església parroquial,
Missa del Gall cantada pel Cor parroquial.
Dijous dia 25 (NADAL) - A la 1 del migdia, a l’església
parroquial, Missa cantada pel Cor parroquial.
A partir de les 5 de la tarda i a partir de les 10 de la nit, a la
Sala Ca Les Hermanes, Quina de Nadal amb servei de bar i
entrepans. (Organitza: Comissió Festa Major)
Divendres dia 26 (SANT ESTEVE) - A ¾ d’1, al Local
d’Entitats, Entrega de premis del concurs de pessebres. (Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i TV Sant Feliu)
A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Ca Les Hermanes, Representació de Els Pastorets a càrrec del Grup de Teatre Petits
Pescallunes. (Organitza: Agrupació Miralluna)
Dissabte dia 27 - A 2/4 de 7 del vespre, a l’església parroquial, Missa.
Diumenge dia 28 - A les 5 de la tarda, a la Sala Ca Les Hermanes, Representació de Els Pastorets a càrrec del Grup de
Teatre Petits Pescallunes. (Organitza: Agrupació Miralluna)
Seguidament, a la mateixa sala, Quina de Nadal amb servei
de bar i entrepans. (Organitza: Comissió Festa Major)
Dimarts dia 30 - A les 5 de la tarda, a la Sala del costat
de la Biblioteca “Josep M. de Garganta”, Taller: Fest-te el
Fanalet de Reis a càrrec de la Companyia La Sal. (Organitza:
Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i Biblioteca Josep M.
de Garganta)

Divendres dia 2 - De 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del
vespre, a la Sala Ca Les Hermanes, Donació de Sang. (Organitza: Donants de Sang de Sant Feliu)
A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala del costat de la Biblioteca
“Josep M. de Garganta”, Presentació del llibre “Les receptes
de la tieta Leo” de Leonor Vila (La Leo de Ca La Matilde).
(Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols)
Dissabte dia 3 - A partir de les 5 de la tarda i a partir de les
10 de la nit, a la Sala Ca Les Hermanes, Quina de Nadal amb
servei de bar i entrepans. (Organitza: Comissió Festa Major)
A 2/4 de 7 del vespre, a l’església parroquial, Missa.
Diumenge dia 4 - A les 6 de la tarda, a la Sala Ca Les
Hermanes, Actuació de Nadal a càrrec del Grup La Gresca
– Playback Casal Gent Gran Olot.(Organitza: Ajuntament
de Sant Feliu de Pallerols)
Dilluns dia 5 - A les 6 de la tarda, a la Plaça El Firal, Arribada i Campament dels patges reials. A les 7 del vespre,
Cavalcada dels Treis Reis d’Orient.(Organitza: Ajuntament
de Sant Feliu de Pallerols, Agrupació Miralluna i Comissió
Festa Major – Col·labora: TV Sant Feliu)
Dimarts dia 6 (REIS) - A la 1 del migdia, a l’església
parroquial, Missa cantada pel Cor parroquial.
Dijous dia 8 - A les 8 del vespre, al Local d’entitats, Sorteig premis de la Campanya de Nadal “Comprar a Sant
Feliu té premi”. (Organitza: ATIC Sant Feliu de Pallerols –
Col·labora: TV Sant Feliu)
Dissabte dia 10 - A 2/4 de 7 del vespre, a l’església parroquial, Missa.
Diumenge dia 11 - A les 6 de la tarda, a la Sala Ca Les
Hermanes, Teatre amb l’obra “Dol d’Alivio” a càrrec de Pas a
Pas Teatre. (Organitza: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols)
Puntualment sortirà la programació concreta de totes les activitats programades.
L’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquest programa
si causes sobrevingudes ho féssin necessari.

Dimecres dia 31 - A les 9 del vespre, a la Sala Ca Les
Hermanes, Revetlla de Fi d’Any. (Organitza: Casal Gent
Gran “Sant Marc”)
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ELS MOTS ENCREUATS
Per Carles Bastons
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“CATÓ PESCALLUNES”

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

Núm.5 (2ª època)

HORITZONTALS

VERTICALS

1.- País de l’Orient Mitjà.- 104 romans.
2.- Forma del verb reobrir.- Mamífer que té fama de ser tonto i ruc.
3.- En conseqüència, per tant.- Antònim de baix.- Bocí, pedaç.
4.- Pronom adverbial.- Nitrogen.- Riu italià.- Codi Telemàtic.
5.- Petit arbre molt decoratiu. en sentit invers.- Nom de dona.- La primera
vocal.
6.- Sud.- Invencible, magnífic, admirat, il·lustre.- El tren de FigueresGirona - Madrid.
7.- Té por.- L’article indeterminat.- Mil.- En sentit contrari, l’antònim
de sempre.
8.- Ciutat gallega.- En sentit contrari autoritat budista.- Espanya.
9.- Espatllar, fer mal bé vist des del darrere.- Que enutja, que dona la
llauna, carregós.
10.- Antònim de probable.- Escola Oficial d’Idiomes escapçada.
11.- Nom de lletra.- Robert Llop Os.- Forma del verb brodar però en
direcció contrària.
12.- Senyor abreujat.- El servei esportiu més directe.- Imma Verntallat
Olot.- Espanya duplicada.
13.- Òrgan vital.- Batalla naval que apareix en el títol d’una novel·la i
pel·lícula de Xavier Cercas.

1.- Fa referència a temps molt antics.
2.- Les línies més ràpides.- Forma del verb cremar però vist des de sota.
3.- A l’inrevés paraula molt usada en el futbol i altres esports.- Vist per
sota guardons, gratificacions.- Nexe disjuntiu.
4.- Inici de la malaltia de l’ebola.- Nitrogen en doble dosi.- Explicar,
relatar.
5.- Abreugem de nou el senyor.- Figura geomètrica vista per sota.- Forats
que surten de baix.
6.- Parent femení.- Color en anglès.- Serp grossa i llarga en plural.
7.- President gironí de la Generalitat a l’exili.- Prefix negatiu.- Possessiu
català femení.- Vocal.
8.- Producte químic.- Capital europea vista per sota.
9.- Doble escala oberta de pintor o pintora. Ni ni.- Preu romà: 2550 €+IVA.
10.- Població osonenca.- Població italiana coneguda pel seu vinagre,
però invertida.
11.- Antònim d’econòmic.- Ciutat castellana relacionada amb Sta. Teresa.Nexe disjuntiu.- Nexe copulatiu.
12- Parent que es veu des de sota.- Exèrcit de l’Aire.- Cognom d’una
actriu de cinema molt coneguda.
13.- Vestit típic de les processons de Setmana Santa.- Personatge clau
a l’obra de La Celestina.

L’ATIC de Sant Feliu de Pallerols posa en marxa la present Campanya amb
l’objectiu de premiar la fidelitat de clients i consumidors dels comerços de Sant
Feliu de Pallerols. Es tracta d’una iniciativa de suport a l’activitat econòmica dels
establiments comercials i turístics del nostre municipi.
L’eix fonamental de la Campanya és la realització d’un sorteig amb 3 premis
valorats amb 900 € per gastar en productes i serveis dels establiments comercials
i turístics adherits a la campanya.

· 1 Premi valorat en 300 € a gastar en: Restauradors / Bars
· 1 Premi valorat en 300 € a gastar en: Comerços i establiments
· 1 Premi valorat en 300 € a gastar en: Indústria / Serveis
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El sorteig es realitzarà el dia 8 de gener de 2015 a les 8 del vespre
al Local d’Entitats i serà un acte públic.

