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

Horari d’Autobusos TEISA
OLOT - GIRONA Per Amer
 

Feiners 7,15 7,25 7,40 7,45 7,55 8,01 8,05 8,20 8,45
Diari 9,15 9,25 9,40 9,45 9,55 10,01 10,05 10,20 10,45
Feiners 12,00 12,10 12,25 12,30 12,40 12,46 12,50 13,05 13,30
Diari 15,00 15,10 15,25 15,30 15,40 15,46 15,50 16,05 16,30
Feiners 17,45 17,55 18,10 18,15 18,25 18,31 18,35 18,50 19,15
Diari 19,00 19,10 19,25 19,30 19,40 19,46 19,50 20,05 20,30

GIRONA - OLOT Per Amer

Feiners 7,00 7,15 7,30 7,34 7,40 7,50 7,55 8,10 8,20 
Feiners 9,30 9,45 10,00 10,04 10,10 10,20 10,25 10,40 10,50
Dissabtes, diumenges i festius 11,30 11,45 12,00 12,04 12,10 12,20 12,25 12.40 12,50 
Feiners 13,15 13,30 13,45 13,49 13,55 14,05 14,10 14,25 14,35
Feiners 15,45 16,00 16,15 16,19 16,25 16,35 16,40 16,55 17,05
Diari 17,30 17,45 18,00 18,04 18,10 18,20 18,25 18,40 18,50
Diari 20,30 20,45 21,00 21,04 21,10 21,20 21,25 21,40 21,50

OLOT - BARCELONA - OLOT Per Amer
                          OLOT  -  ST.FELIU DE PALLEROLS  -  BARCELONA
Dilluns a divendres feiners 6,00 6,20 8,25
Dissabtes, diumenges i festius 7,00 7,20 9,25
Feiners 9,30 9,50 11,55
Feiners 15,30 15,50 17,55
Diumenges i festius 17,30 17,50 19,55
Festius vigília dies lectius universitaris 20,30 20,50 22,55
                                                                        BARCELONA  -  ST.FELIU DE PALLEROLS  -  OLOT
Diari 10,00 11,40 12,00
Feiners 15,00 16,40 17,00
Feiners 20,00 21,40 22,00
Diumenges i festius 20,15 21,55 22,15

OLOT  -  LLORET DE MAR  -  OLOT
Horari d’hivern (16 de set. - 14 de juny)
No s’admeten viatgers de Vidreres
a Lloret de Mar i viceversa.

Diari 8,30 8,37 8,41 8,50 9,05 9,13 9,30 9,40 10,10
De dilluns a dissabte 17,30 17,37 17,41 17,50 18,05 18,13 18,30 18,40 19,10

De dilluns a dissabte 10,15 10,38 10,50 11,02 11,15 11,25 11,34 11,38 11,55
Diari 19,15 19,38 19,50 20,02 20,15 20,25 20,34 20,38 20,55

BUS TRANSVERSAL    De dilluns a divendres feiners
Sortida Sant Feliu direcció cap a Olot
H. SORTIDA 7,08 9,08 11,08 13,08 15,08 17,08 19,08
H. ARRIBADA 7,36 9,36 11,36 13,36 15,36 17,36 19,36
Sortida Olot direcció cap a Sant Feliu
H. SORTIDA 6,30 8,30 10,30 12,30 14,30 16,30 18,30
H. ARRIBADA 6,58 8,58 10,58 12,58 14,58 16,58 18,58

VIC - OLOT per Bracons   Nota: No s’admeten viatgers entre Vic - Torelló    
De dilluns a divendres feiners    Dissabtes feiners    Dgs. i dies festius
Vic 7,45 10,00 14,15 16,00 20,00 Vic  9,30 16,45 18,45  Vic 9,30
Les Preses 8,20 10,35 14,50 16,35 20,35 Les Preses 10,05 17,20 19,20  Les Preses 10,05
Olot 8,30 10,45 15,00 16,45 20,45 Olot  10,15 17,30 19,30  Olot 10,15

OLOT - VIC per Bracons   Nota: No s’admeten viatgers entre Vic - Torelló    
De dilluns a divendres feiners    Dissabtes feiners    Dgs. i dies festius
Olot 7,00 9,15 13,15 15,15 19,00  Olot 8,45 15,45 17,45 Olot 8,45
Les Preses 7,05 9,20 13,20 15,20 19,05  Les Preses 8,50 15,50 17,50 Les Preses 8,50
Vic 7,45 10,00 14,00 16,00 19,45  Vic 9,30 16,30 18,30 Vic 9,30
      

Horaris de serveis

AJUNTAMENT
De dilluns a divendres, matins de 9 a 3.
Dijous, de 6 a 9.

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

CONSULTORI MUNICIPAL
Medicina General:
Dra. Núria Gonzàlez:  Dilluns, tarda de 3 a 9. Dimarts, matí de 9 a 3. Dimecres, 
tarda de 3 a 9. Dijous, matí de 9 a 3. Divendres, tarda de 3 a 9. 
Infermeria 
Sra. Anna Roscada: Dilluns, matí de 2/4 de 9 a 2/4 de 10, tarda de 3 a 8. Dimarts, matí 
de 9 a 1. Dimecres, tarda de 3 a 9. Dijous, matí de 9 a 1. Divendres, matí de 2/4 de 9 a 3.
Sra. Glòria Guardiola: Divendres, tarda de 2/4 de 5 a 9. 
Llevadora
Sra. Montse Junquera: Dijous, tarda de 3 a 5.
Pediatria
Dra. Roser Teixidor i infermera Ester Masó. Dijous, tarda de 3 a 8.
Assistent social
Sra. Sandra Casado. Dependència. Dijous, de 3/4 d 9 a 1/4 de 12 al consultori 
municipal.
Educadora social (per famílies)
Sra. Coralí Balés: Dimarts, matí de 12 a 2/4 de 3.

ATENCIÓ A L’USUARI
Dilluns i dimecres, tarda de 3 a 9. Dimarts, matí de 2/4 de 9 a les 3. Dijous, 
de 2/4 de 9 del matí a les 8 del vespre. Divendres, de 2/4 de 9 del matí a les 
9 del vespre.
Per urgències diürnes telèfon 972 44 42 98. Si el vostre consultori no està obert, 
podeu trucar al consultori de Les Planes (972 44 81 12) o al consultori de Sant 
Esteve (972 69 03 02).
Urgències Dissabtes, Diumenges i Festiu, de 9 del matí a 9 del vespre:
Medicina general: 609 49 46 15
Infermeria: 619 40 58 94
Urgències nits: 112
Hospital Sant Jaume d’Olot: 972 26 18 00

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

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

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

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

MISSES
Dies feiners: cada dijous a 2/4 de 7 del vespre.
Dissabtes, missa a 2/4 de 7 del vespre.
Vigílies festius, missa a 2/4 de 7 del vespre.
Santuari de la Salut: a 1/4 de 2 del migdia, diumenges i festius. 

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

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
Cada dimecres a partir de les 8 del matí.
Cal avisar l’Ajuntament i deixar els trastos al costat del contenidor de deixalles 
més proper.

DEIXALLERIA MUNICIPAL
De dilluns a divendres, de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda. Dissabtes de 10 a 1 del matí.
JUTJAT DE PAU
Els dimecres a partir de les 10 del matí. 

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

CORREUS
De dilluns a divendres, de 2/4 de 2 a les 2 del migdia.

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

    10 ANYS DEL CENTRE DE DIA

No són ni pocs ni molts. Però mai suficients. El Centre de dia de 
Sant Feliu va molt més enllà de percebre’s com un centre destinat a 
l’atenció social en règim residencial. Perquè la vida de les persones 
és com una deu inesgotable, que tot formant un torrent impetuós, al 
llarg del seu decurs es va apaivagant, arrossegat per la inèrcia del 
pas del temps.

Tanmateix, com que la vida no s’atura, el seu cabal es va eixamplant, 
ja tranquil i assossegat. Aquesta és la versemblança amb les perso-
nes, que en assolir una certa edat o patint una salut precària, poc a 
poc s’esdevenen reflexius, amb les espatlles carregades de penes i 
treballs, farcits de vivències, de records que intenten compartir, potser 
no exempts d’enyorança, però amb la íntima satisfacció del deure 
acomplert, i d’haver assolit el nivell social de GENT GRAN.

Per això, fent referència al Centre de dia, tots, d’alguna manera ens 
hi veiem reflectits, no com el principi d’un final ineludible, sinò com 
una etapa més de la vida, en la que cada instant compta.

Deixant a banda la burocràcia i evitant reduïr-ho tot a diners, el nostre 
Centre de dia disposa d’un ampli ventall de serveis, amén d’un fer-
vorós acolliment, en el que cada persona genera una prova d’amor, i 
com a tal és tractada. I això no té preu.

Per tant, el Consell de Redacció, aprovà per unanimitat dels assis-
tents a la reunió del passat 21 d’Octubre, dedicar aquest Hostolenc 
al Centre de dia de Sant Feliu en el seu desè aniversari. Per tot això, 
creiem que cal celebrar aquest esdeveniment amb un reconeixement 
sincer i veritable a tot el personal, que amb una total dedicació, esforç 
i molt d’afecte, han contribuit a que unes persones dependents, puguin 
gaudir d’una vellesa digna i acollidora.

I com a colofó, val a dir que en el Centre de dia queda palesa una 
encoratjadora voluntat de servei, una lloable convivència i un senti-
ment propi del tarannà santfeliuenc.

Per molts anys, moltes felicitats i Bones Festes a tots i a totes!!!

Infinites gràcies.

CONSELL DE REDACCIÓ

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, entitats 
i col·laboradors.
Fotografia portada: Pessebre de Joan Pujolràs
Elabora: Jaume Vallbona
Imprimeix: Impremta Monserrat
Dip. Leg.: GI-1072-2002
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1ª FASE INICI DEL PROJECTE

ANY 1994: 

Redacció del projecte i execució de les obres de Rehabi-
litació de l’antic edifici de “Les Monges” per destinar-lo a 
LLAR SOCIAL. 1a fase . En aquest espai rehabilitat s’hi va 
ubicar la llar de jubilats: Casal de la Gent Gran Sant Marc.    

L’Ajuntament va anar adquirint les finques per assolir 
l’objectiu de fer una zona dedicada a Llar Social i Centre de 
Serveis per a la Gent Gran de la població.

Així, a l’ ANY 1995:  

L’ajuntament compra part de l’edifici de les monges que 
encara era del Bisbat de Girona. 

Es va fer la redacció del projecte i posterior execució de les 
obres de Rehabilitació de l’edifici per a Llar Social. 2a Fase 
(estructura i tancaments).

2ª FASE: REPLANTEIG PER FER UN CENTRE DE 
SERVEIS PER A LA GENT GRAN: CENTRE DE DIA, 
RESIDÈNCIA I SERVEIS A DOMICILI D’ACORD AMB 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA (Conselleria de 
Benestar Social - Consellera Irene Rigau - ) I EL CON-
SORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA GARROTXA.

___________________________________________

Amb l’entrada de nou al govern municipal, el Grup de 
CiU, any 1999 i sempre amb el suport de les autoritats com-
petents del moment, es replantegen uns equipaments socials 
a llarg termini en la zona anomenada de “Ca les Hermanes”. 

ANY 2001: 

Compra de Cal Soterrador

ANY 2002:

Compra de Can Patrici, fent una permuta: la finca del Clot 

Fondo, 3, propietat de l’Ajuntament, per Can Patrici, que era 
de la Cooperativa Verntallat.

Aprovació del projecte i realització de les obres de Rehabilita-

ció d’edifici per a Llar Social, 3a fase. Les obres acabades a l’any 
2003 van consistir en l’execució de l’estructura i tancaments.

 Redacció del projecte de distribució interior de la planta 
baixa i planta pis de les fases 2a i 3a de rehabilitació per a 
Centre de Dia i, tot seguit, execució de les obres.  

ANY 2003:  

Finalització de les obres i obertura del Centre de Dia.   

Acord de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i el Con-
sorci de Benestar Social de la Garrotxa i inauguració del Centre de 
Dia. El primer de Catalunya subvencionat per la Generalitat. 

Autorització del Centre de Dia per a Gent Gran per part 
del Departament de Benestar Social.

ANY 2004: 

Constitució de l’Associació del Voluntariat Social de Sant 
Feliu de Pallerols Verge “La Salut” que a part de promoure el 
voluntariat dins el terme municipal de Sant Feliu de Pallerols, un 
dels objectius prioritaris és el d’impulsar, recolzar i col·laborar 
per tal que es portin a terme els equipaments d’atenció a la 
gent gran del municipi de Sant Feliu de Pallerols. 

Redacció per part dels serveis tècnics de l’ajuntament d’un 
primer estudi per a la formació d’un equipament conjunt 
de residencia de gent gran i centre de dia.  

ANY 2006, compra de Can Trenta.

ANY 2008: 

Redacció d’un segon estudi per part de l’arquitecte M. 
Teresa Solà, per a residencia de gent gran i centre de dia, 
ampliant la capacitat d’usuaris prevista en el primer. 

MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS FETES PER L’AJUNTAMENT 
PELS EQUIPAMENTS SOCIALS PER A LA GENT GRAN

MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS FETES PER L’AJUNTAMENT 

Informació municipal
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Informació municipal

Acord del Ple de l’ajuntament pel qual es demana la 
col·laboració i assessorament al Consorci de Benestar Social 
de la Garrotxa en relació al futur Geriàtric. En relació a aquesta 
petició el Consorci fa un Decret d’acceptació (29-04-2008).   

ANY 2011:

Redacció d’un tercer estudi per part d’una empresa 
gestora d’aquest tipus d’equipaments i alhora amb un depar-
tament de construcció - Artipyme -. 

El Casal de la Gent Gran Sant Marc, en assemblea ordinària 
aprova el suport a l’ajuntament per la construcció d’un geriàtric. 

 ANY 2012: 

Aprovació definitiva per part de la Comissió d’urbanisme de Gi-
rona de la modificació puntual del POUM d’ Ordenació i ajustament 
dels espais lliures i equipaments del sector de Ca les Hermanes, amb 
la finalitat de millorar la ubicació definitiva del centre de Residència 
i Centre de dia per a la gent gran, DOGC 6233 de 16 /10/2012. 

___________________________________________

Per tant, durant anys, les actuacions de l’Ajuntament 
varen estar orientades cap a la realització d’un projecte 

conjunt per fer aquesta zona de serveis per a la gent gran 
i, per tant, aconseguir un geriàtric o residència per a la 
gent gran. Per això, es va tractar al llarg d’aquests anys amb 
els diversos Consellers o Conselleres del Departament de  
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya:

- IRENE RIGAU,  ANNA SIMÓ, CARME CAPDEVILA, 
LLUÍS CLERIES i NEUS MUNTÉ. 

3ª FASE: EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Durant aquesta legislatura (2011-2015) s’han continuat amb 
insistència les gestions per aconseguir el centre de serveis i resi-
dència plantejant-lo també sobre una nova base: Ampliació cap 
a l’àrea del Ter-Brugent parlant amb els ajuntaments del sector 
(Les Planes d’Hostoles, Sant Aniol, Amer, La Cellera i Anglès).

- En data 6 de juny de 2013, va ser aprovat pel Ple de 
l’ajuntament la contractació pel procediment obert de la 
cessió d’un dret de superfície sobre una finca de titularitat 
municipal per a la construcció i gestió d’una residència-
centre de serveis per a la gent gran. 

- Durant el mes de juny d’aquest any, es va fer la presentació 
de tot el procés a la gent gran de la població.

- En data 25-06-2013, surten publicades en el BOP de 
Girona, núm. 121, el plec de clàusules administratives. 

- En el termini establert que s’acabava el 13 de setembre, 
es presenta una oferta. 
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- En data 20 de novembre 2013, el Ple de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Pallerols va adjudicar a GAAVOC SL d’Olot 
les obres de construcció i la posterior gestió d’una residència-
centre de serveis a la gent gran. 

Es preveu que les obres de construcció tinguin una durada 
de dos anys i que per tant el nou equipament entri en funcio-
nament a finals de 2015 o inicis de 2016.   

El treball executat, ha comportat una gran tasca de 
gestió per part de l’ajuntament d’un poble petit, suposant 
molts anys de feina. Ha comportat també la gestió d’acords 
i compromisos amb altres administracions. Finalment s’ ha 
arribat a l’últim tram del trajecte després d’haver fet tots 
i cadascun dels passos per aconseguir l’objectiu proposat. 

Ara ens manca la última peça que es troba en mans del go-
vern de la Generalitat de Catalunya: la resolució per la qual es 
doti amb 20 places públiques concertades aquesta residència. 

CURS DE SUPORT VITAL BÀSIC
Després de la instal·lació de desfibril·ladors al nostre muni-

cipi, una de les condicions de Dipsalut era que almenys dues 
persones de l’ajuntament tinguessin la formació necessària per 
tal d’actuar degudament davant de situacions d’emergència i 
fer servir de manera adequada els desfibril·ladors. Per això una 
part del personal de l’ajuntament i dels regidors (concretament 
4 persones) han realitzat el dia 2/12/2013 un Curs de suport 
Vital Bàsic + DEA impartit segons normativa vigent (DOCG 
151/2012) per el Consell Català de Ressuscitació de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Aquest mateix curs es tornarà a realitzar el dia 1 de febrer 
de 2014 i aquesta vegada estarà obert a tot el públic en general 
que s’hi vulgui afegir.

Més endavant ja us facilitarem la informació concreta per 
tal que si hi esteu interessats el podeu portar a terme.

Informació municipal

El titular d’aquest article és copiat  d’un escrit  del Sr. Carles 
Font, president de l’Associació de Veïns del Pla de Bastons  
publicat a l’Hostolenc num.37, ara farà un any.

A l’escrit en el qual faig referència, s’acusava al grup de 
CiU d’“haver endeutat el poble per una molt mala gestió”, que 
“s’haurien d’apujar els impostos un 4% el 2014 i 2015”. El 
Sr. Font, no tenía raó:  l’any 2014 ni s’apujaran els impostos, 
ni tampoc es faran retallades en els serveis, ni reducció en els 
llocs de treball, i, a més, es continua apostant amb fermesa per 
l’Ensenyament, augmentant les partides i ajudes a l’Escola Bres-
sol (la Generalitat ha reduït un 50% la seva aportació), També 
s’ha augmentat l’aportació per part de l’ajuntament a l’Escola 
Rocalba per la compra d’unes pissarres digitals, per equipar 
amb noves i millors tecnologies l’ensenyament dels nostres fills.

En aquest mateix escrit del Sr. Font, volia fer creure, en 
relació a l’obra del Pla dels Bastons, que s’havien fet certi-
ficacions irregulars, s’havien certificat elements i obres de 
més, ...etc. Amb l’únic que podem donar-li la raó és amb la 
mida més reduïda dels arbres plantats en relació al projecte, 
però absolutament amb res més. Ara podem dir clarament 
que després de desacreditar, falsejar informes i grans titulars 
a la premsa, hem demostrat que la urbanització del Pla 
de Bastons s’ha fet amb molt de rigor i amb un resultat 
excel·lent. Per explicar-ho a tothom el mes de juny es va fer 
un acte públic on es van detallar extensament els comptes de 
tota l’obra de la urbanització quedant ben clars per a totes les 
persones. A partir d’aquest dia varem decidir passar pàgina 
de tot el que incumbeixi a aquest  projecte per considerar-
lo altament debatut i, a partir d’aquest moment, destinar els 
esforços cap al futur per tal de fer-ne d’altres.

Ben aviat encetarem l’any 2014, amb noves il·lusions, 
optimisme i, com us deia, amb nous projectes per afrontar.  

Sant Feliu de Pallerols pot veure com el projecte més esti-
mat pel nostre alcalde, la residència i centre de serveis de la 
gent gran sigui un fet, camina amb pas ferm, així com també,  
la construcció de la segona fase de l’Escola Rocalba que 

ja es troba en l’últim tram. Per tot plegat doncs, podem dir 
que el temps ens dóna la raó: la planificació que ha fet el 
grup de CiU de les instal·lacions i equipaments que s’han 
anant fent al llarg d’aquests últims anys, està ben feta, és 
una realitat i certesa l’èxit i l’aprofitament que se’n fa de 
tots aquests nous serveis. Tots ho constatem.

- De l’Escola Bressol: actualment en gaudeixen uns 35 
infants, també s’utilitza per activitats extraescolars, com ara 
les classes d’anglès per infants a partir d’un any.

- La nova biblioteca: un lloc molt concorregut amb una 
mitjana d’uns 675 usuaris mensuals. Ara també disposem 
d’un nou servei per poder retornar els llibres i documents 
de la biblioteca durant les 24 hores del dia: bústia de retorn. 

- La sala de conferències - al costat de la biblioteca -: 
també s’ha acondicionat, i ja s’ha utilitzat per diverses activi-
tats: l’hora del conte amb anglès, activitats, presentacions….

- La Sala de Ca Les Hermanes, realment es feia neces-
sari poder adaptar-la a les inquietuds i necessitats del nostre 
poble, es tracta d’un equipament que dóna cabuda a tot tipus 
d’espectacles, activitats molt diverses, per a grans i petits, .... 
tot un èxit d’utilització.

Tot això ho comento, primer perquè ho conegueu i segon, 
perquè moltes vegades i en la opinió d’alguna gent sembla 
ben bé que els que estem a l’ajuntament fem poques coses i 
encara mal fetes, doncs no, treballem molt i ens esforcem per 
obtenir els millors resultats possibles pensant en Sant Feliu 
de Pallerols que en definitiva és on vivim tots. 

I per acabar, us desitjo, que passeu unes molt bones festes 
de Nadal i un bon any 2014, tot esperant poder satisfer les 
vostres necessitats i intentar facilitar-vos els serveis per poder 
viure millor en la nostra població. 

Fèlix Castanyer
Regidor d’ensenyament i urbanisme

EL TEMPS ENS DÓNA LA RAÓ
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Abans de res vull felicitar-vos el Nadal i desitjar-vos 
un bon any 2014. 

Del que us parlaré en aquest Hostolenc no és nou, per a mi 
personalment, però sobretot com a alcalde el tinc ficat al cap 
i, des del mes de setembre em neguiteja profundament: LA 
RESIDENCIA–CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT 
GRAN DE SANT FELIU DE PALLEROLS.

Des de l’ inici va quedar clar que hi havia uns compromisos 
a assumir per les dues parts – Ajuntament i Generalitat – :  

Per part de l’ajuntament: Trobar l’empresa que al seu càrrec 
construís l’edifici i posteriorment gestionés la residència.

Per part de la Generalitat: Dotar la residència amb un  
mínim de 20 places concertades i concedir les acreditacions 
necessàries. L’ajuntament ha fet la feina. 

M’explico: el mes de juny passat, el Ple de l’ajuntament va 
aprovar les clàusules per adjudicar en concurs la construcció 
i la gestió posterior de la residència. En el termini de presen-
tació d’ofertes s’hi va presentar una empresa. A principis 
de setembre vaig tenir entrevista amb la Vicepresidenta del 
govern, Sra. Joana Ortega, amb el Secretari de Cooperació i 
Coordinació de les Administracions Locals, Sr. Joan Cañada i 
la Consellera de Benestar Social i Família per donar un impuls 
definitiu al nou centre. 

Uns dies més tard em reuneixo amb la Directora de 
l’ICASS, Sra. Carmela Fortuny per acordar la part comprome-
sa per la Generalitat i l’obtenció dels permisos. Però la meva 
sorpresa negativa va ser el fer-me saber que de moment no 
podria pas desencallar el compromís de Sant Feliu.

 A partir d’aquest moment i fins ara, he hagut de pedalar 
en terrenys bastant pedregosos, lluitant contra pronòstics 
negatius i el que considero interessos polítics, pensant mil i 
una estratègies per tal que cadascú assumís els seus compro-
misos tenint en compte el treball de mes de 10 anys emprat 
per l’ajuntament i recolzat  pel Consorci de Benestar Social 
de la Garrotxa i pel Govern de la Generalitat. 

EL PROCÉS PER LA RESIDÈNCIA-CENTRE DE SERVEIS PER A 
LA GENT GRAN DE SANT FELIU DE PALLEROL S ’HA ACABAT 

La nostra sort ha estat haver fet la feina ben feta, malgrat hi 
hagi qui digui el contrari, aquesta ha estat la nostra garantia i, per 
això,  he rebut mostres de recolzament a qui vull agrair moltíssim. 

En aquest moments la situació és la següent:  

El Ple de l’ajuntament celebrat en data 20 de novembre, 
va adjudicar a l’empresa GAAVOC,SL d’Olot les obres de 
construcció i la posterior gestió de la residència-centre de 
serveis a la gent gran. Es preveu que les obres de construcció 
tinguin una durada de dos anys i, per tant, el nou equipament 
entri en funcionament a finals de 2015 o inicis 2016. Això, és 
sens mena de dubte una molt bona notícia. 

Estem però a l’espera que la Generalitat emeti la resolució. 
Després de les últimes negociacions, crec poder confiar-hi.  

D’aquí ve el meu neguit d’aquests mesos que si bé s’ha 
apaigavat, fins que no tinguem el compromís escrit no 
podré assolir tranquil·litat pel què fa a aquest tema. 

Ara bé, el que sí m’il·lusiona i em fa sentir satisfet és que 
el dia 5 de desembre celebrarem el 10è aniversari del Centre 
de Dia. Deu anys d’èxit. Si bé li va  costar  arrencar i els seus 
inicis varen ser durs, actualment està consolidat. El mateix 
pot passar amb la futura Residència. 

Del que ens sentim orgullosos, i ho podem dir amb el cap 
ben alt, és d’ haver acabat, pas a pas, punt per punt, aquest 
projecte iniciat ja l’any 1994 en el que preteníem aconseguir 
que la zona de Ca Les Hermanes esdevingués un espai de-
dicat a la Gent Gran: Casal de la Gent Gran, Centre de Dia, 
Residència-Centre de serveis per a la gent gran. Estem a 
un mil·límetre d’aconseguir-ho del tot. I me n’alegro i ens 
n’alegrem moltíssim per a Sant Feliu de Pallerols. 

Espero que aquella màxima emprada pel govern de la 
Generalitat fa uns anys es compleixi: “La feina ben feta no té 
fronteres” i un conegut anunci hi afegia “ni rivals”. 

                                              JOAN CASAS CARRERAS
                                                                      ALCALDE 
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Després de molts anys de no intervenir-hi, s’han pogut fer 
obres de consolidació del conjunt que forma l’estructura del 
que fou la fortalesa medieval més important de Sant Feliu de 
Pallerols i de la Vall. Últimament, el seu deteriorament era 
molt més notable presentant fins i tot perillositat per la gent 
que hi accedia. 

L’any passat es va fer una primera intervenció. Les 
obres bàsicament varen consistir en la consolidació de la 
cisterna de captació d’aigües, l’assentament de la torre 
de l’homenatge i la instal·lació de baranes de protecció a 
l’entorn de les ruïnes.

Actualment s’hi desenvolupa una segona fase d’obres 
que consisteixen en la continuació de la consolidació de la 
cisterna i del recinte interior. 

La singularitat de fer aquestes obres està en el seu accés 
que complica la portada dels materials de construcció, per 
això, cal sempre el transport d’aquest a través d’un helicòpter. 

La Direcció de les obres és a càrrec del Servei de Monu-
ments de la Diputació de Girona desenvolupant també els 
treballs de control arqueològic.

L’ajuntament era conscient de la falta que feia una inter-
venció urgent en un monument d’aquestes característiques tan 
important i essencial en la història de la població i del territori 
i, per tant, haver aconseguit poder fer quelcom per cuidar-lo, 
assentar-lo i consolidar-lo, li ha suposat haver aconseguit 
l’execució d’un nou objectiu i n’està satisfet.  

CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL D’HOSTOLESCONSOLIDACIÓ DEL CASTELL D’HOSTOLES
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TELEVISIÓ PER CABLE
Informem a tothom de la població que disposa del servei 

de TV per cable que en aquests moments s’està ampliant 
la recepció per veure tots els canals digitals. Els canals 
analògics aniran desapareixent  a mesura que vagin fallant 
per  no poder fer el manteniment adequat per falta de peces.

TOC D’ATENCIÓ!!
SI US PLAU NO POSEU BROSSA A LES PAPERERES!! 

No és on han d’anar les deixalles! A part que no tenen aquesta 
funció, resulta molt desagradable per qui després les ha de treure.

BRIGADES DE VOLUNTARIS 
D’ESTIU

Per sisè any consecutiu des de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Pallerols s’han organitzat les Brigades de voluntaris d’estiu, 
una activitat adreçada als joves de 14 i 15 anys.  

És un projecte que es porta a terme a diferents municipis 
de la comarca que també tenen tècnic de joventut, i l’objectiu 
principal és que els joves puguin aprendre i realitzar tasques 
de voluntariat en un servei del poble. 

D’aquesta manera aconseguim que els participants es 
puguin quedar al mateix poble durant l’estiu, que coneguin 
millor el seu municipi i els seus serveis.  

La brigada es va realitzar de l’1 al 26 de juliol de 9 a 1h, i 
els joves van poder escollir on realitzar el servei, i aquest any 
ha quedat repartit així: 

- 6 nois a la brigada municipal
- 3 noies a la llar d’infants

Sense la dedicació i suport dels responsables de cada ser-
vei, no seria possible realitzar any a any aquest projecte, per 
això els agraïm la seva disposició i els animem a continuar 
col·laborant per millorar-lo.  

  
Adrià Ferrés, Elizear Paredes, Eloi Pujol, Xavier Roura, Rohit 

Rattu i Pau Vilanova

Azahara Martín, Coral Fauchs i Sònia Serramitjana
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TOC D’ATENCIÓ!!
RECORDEM QUE ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT 

EN PARCS PÚBLICS INFANTILS:
1.- PASSEJAR GOSSOS, I MÉS ENCARA, DEIXAR-

LOS DESLLIGATS.
2.- QUE FACIN EXCREMENTS I DESPRÉS NO 

RECOLLIR-LOS.
Aquestes accions són sancionables.
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TASQUES REALITZADES PER LA BRIGADA DE 
MANTENIMENT DEL POBLE

Els de la brigada amb la direcció de l’equip de la brigada 
municipal de l’Ajuntament han realitzat tasques ben diverses 
pel municipi encarades al manteniment i millora. A continua-
ció podeu veure algunes de les feines que han dut a terme: 

− Jardineres de la carretera: netejar, treure males herbes, 
posar escorça 

− Netejar la font del Firal

− Pintar bancs

− Arreglar i reparar els jardins del Pla de Bastons

− Preparar actes de l’Estiu Viu: netejar cadires, penjar i 
despenjar cartells, desmuntar escenari, repartir papers a les 
cases i botigues, etc.

− Millores al pati de l’escola bressol: posar bobines, pintar 
bancs i mobles.

− Pintar mobles de l’escola bressol

− Fer la lectura dels comptadors d’aigua

− Netejar papereres

− Neteja del Molí de la Conqueta

− Preparar regals pel Dia de la Vellesa

TASQUES REALITZADES PER LES NOIES DE LA BRI-
GADA A L’ESCOLA BRESSOL “PETITS PESCALLUNES”

Cada noia ha pogut estar en una aula diferent al costat de 
l’educadora, aprenent l’ofici, veient com és el dia a dia a l’escola, 
les activitats quotidianes i observant el creixement dels infants.

A proposta de l’escola les noies van elaborar els dibuixos  
d’un conte per poder explicar després a tots els infants. 

FI DE BRIGADES

El darrer dia de les brigades vam estar fent neteja d’una 
planta invasora al camí de la Font de la Teuleria juntament 
amb el grup d’esplai Joan Suñol que hi feia un camp de tre-
ball, i per finalitzar la jornada es va anar a la piscina a fer una 
resfrescada i un dinar conjunt. 

Un cop acabades les brigades tots els joves participants 
podien anar a PortAventura participant en una  sortida conjunta 
convivint amb els brigadistes d’altres pobles de la comarca. 

Aquest any un total de 60 joves han participat a la sortida, 
que es va dur a terme el 5 i 6 d’octubre. 

QUÈ EN PENSEN ELS BRIGADISTES 

1. Què us ha motivat a apuntar-vos a la brigada de 
voluntaris d’estiu?

Azahara: l’experiència de poder treballar.
Eloi: per anar a PortAventura.

2. Què és el que més us ha agradat d’aquesta experiència?

Azahara: treballar amb nens petits.
Eloi: tot.

3. Repetiríeu l’any vinent?

Azahara: sí.
Eloi: no, perquè ja tindré 16 anys i no podré participar-hi.

Bona feina!

Anna Prat 
Tècnica de joventut de l’Ajuntament

de Sant Feliu de Pallerols

Informació municipal



111111

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 segon any consecutiu s’ha gestionat des de l’Àrea de 
Joventut del Consell Comarcal amb l’objectiu d’optimitzar 
recursos, facilitar la feina a l’ajuntament i mantenir les ca-
racterístiques pròpies de cada municipi.

El casal s’ha pogut realitzar a l’escola, i es va oferir tot el 
període de vacances durant els matins de dilluns a divendres. 
Com a novetat dins l’horari hi havia inclosa l’hora d’acollida, 
o sigui que el casal estava obert de 8 a 1h del migdia, hi havia 
descomptes a germans i descomptes per setmanes. 

Podem destacar dins la programació del casal l’acampada a 
Sant Marc, la presència sorpresa cada setmana d’un personatge 
anglès que animava els nens a practicar l’idioma, un dia a la 
piscina, excursions setmanals, entre altres. 

40 nens i nenes han participat al casal de Sant Feliu, i durant 
el mes de juliol és quan hi ha hagut més inscripcions. 

Fins l’any que ve us desitgem que passeu un bon curs escolar!

Informació municipal
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QUÈ HI TROBAREU DE NOU A LA BIBLIOTECA? 

1.- Trobareu a prop de l’entrada de la biblioteca una BÚSTIA DE RETORN DE PRÉSTECS. 
S’ha instal·lat per facilitar a la gent el retorn del material prestat per la biblioteca i, pugui ser 

puntual en el retorn al no haver de dependre de l’horari d’obertura. Es podrà fer la devolució a 
qualsevol hora del dia ja que sempre estarà operativa. S’hi poden retornar tots els documents que 
s’hagin prestat des de la biblioteca de Sant Feliu, tant els llibres, CD, DVD, com revistes. 

Us demanem que  no deixeu mai el material a sobre o al costat de la bústia i assegureu-vos que hi són a dins! 

La instal·lació de la bústia respon a una necessitat demanada pels usuaris. Esperem facilitar-vos, d’aquesta manera, el servei. 

2.- FAIRY TALES IN ENGLISH BY DEBI MOSS
Un cop al mes durant aquest curs (de novembre a maig) s’explicaran contes en anglès adreçats als nens i nenes de 0 a 

12 anys. APROFITEU AQUESTA INICIATIVA QUE POT SER MOLT INTERESSANT!

La biblioteca s’ha acollit a la proposta que ENGLISH OLOT va oferir per considerar-la molt atractiva i important per 
anar familiaritzant els més petits en aquesta llengua.

Podeu venir a escoltar-los un dilluns de cada mes a les 5 de la tarda en el nou local al costat mateix de la biblioteca. 

PARES I MARES: ESPEREM US SIGUI ATRACTIVA LA PROPOSTA I VENIU AMB ELS VOSTRES FILLS I FILLES!  

Programació dels contes:
NOVEMBRE: THE ENORMOUS TURNIP
DESEMBRE: THE THREE WISE MEN
GENER: THE GINGERBREAD MAN
FEBRER: THE TOWN MOUSE AND THE COUNTRY MOUSE
MARÇ: THE THREE BILLY GOATS
ABRIL: PINOCCHIO
MAIG: THE UGLY DUCKLING

3.- MOLTES NOVETATS EN LLIBRES: 
Per espai, només us en transcric una petita mostra: 
- Quan en dèiem xampany. Rafel Nadal
- Estimada Vida. Alice Munro
- Barcelona 1714. Agustí Alcaoberro
- Mis recetas anticáncer. Odile Fernández
- El viatge més llarg. Nicolàs Sparks
- El noi sense color i els seus anys de pelegrinatge. Haruki Murakami
- Sorpréndeme. Megan Maxwell
- Fes-me callar amb un petó. Blue Jeans
- Sense por. Teresa Forcades
- La frontera invisible. Kilian Jornet
- Anatomia d’un desengany. Germà Bel
- La infancia de Jesús. J.M. Coetzee
- Bioko. Marc Pastor
- El petit lladre d’ombres. Marc Levi
- Del color de la leche. Nelly Leyshon
- Enamorada del silencio. Yolande Duran
- Maravillosa mente. Joaquim Valls
- Adolescents. Cat. El manual 2
- Mu! David Safier
- La veritat sobre el cas Harry Quebert. Joël Dicker
- La bruixa de pedra. Miquel Fañanàs
- Els pirineus, 50 excursions als llags més emblamàtics. Jordi Congas Mayayo
- La dona que va decidir no sortir del llit durant un any. Sue Townsend
- El meu hivern Zerolàndia. Paola Predicatori
- Dispara, jo ja sóc mort. Júlia Navarro
- Seducción (mi hombre). Jordi Ellen Malpas
- Homer Simpson. Manual del perfecto holgazan
- ...

   

QUÈ HI TROBAREU DE NOU A LA BIBLIOTECA? 

Informació municipal
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Opinió dels grups municipals

Seria cap a mitjans de novembre i en el telenotícies vespre 
de TV3 on van donar la següent informació, deia més o menys 
així: “a Catalunya hi ha unes 2.000 urbanitzacions que van 
fer-se sense cap planificació urbanística. La majoria construï-
des als anys 60/70”. Segurament que més d’un la va sentir. 
Particularment em va cridar l’atenció. Sabia per la premsa de 
l’existència del problema però no que fos de tal magnitud. El 
primer que penses es que 2.000 és una xifra increïblement 
alta. Sembla ser que en un principi la majoria de vivendes 
d’aquestes urbanitzacions eren de segona residència i que ara, 
moltes d’elles, s’havien convertit en l’únic habitatge, durant 
tot l’any, d’un bon grapat de famílies.

Donant voltes sobre el tema et ve a la memòria la gran 
quantitat de cases que es veuen escampades per la muntanya 
quan viatges per la costa catalana, vora mar, o anant a Barce-
lona pels túnels de Bracons. La majoria estan al bell mig de 
pinedes. Quin perill deu ser, en cas de foc!! Els pensaments 
van més enllà: i com deuen ser les clavegueres, els carrers, 
les conduccions d’aigua, les línies elèctriques...? en prin-
cipi quan la seva utilitat seria només pels caps de setmana, 
per vacances... o per l’estiu, quan el temps et permet viure 
més de qualsevol manera faria que les mancances en els 
serveis no fossin tan evidents. Ara que, ja ho hem dit, s’hi 
viu més durant tot l’any, ha fet obrir els ulls als seus usuaris 
per adonar-se que la majoria de serveis no estan al dia, ni 
molt menys. La notícia s’ampliava tot dient que els usuaris 
d’aquestes urbanitzacions reclamaven millores però els 
costos, ja ho sabem, molt i molt elevats. La solució última? 
Complicada, no hi ha dubte. 

I perquè ens referim ara i aquí en una notícia com aquesta? 
No cal dir que qualsevol habitant de Sant Feliu haurà pensat en 
una urbanització de la qual se n’ha parlat molt i que ha aixecat 

prou rebombori sobretot entre els seus habitants. Parlem, està 
clar, del Pla dels Bastons. Ara per acabar voldríem només 
plantejar les següents consideracions perquè una vegada més 
hi reflexionem.

- Ens agradaria que el Pla dels Bastons fos una de les 2.000 
urbanitzacions que estan, a hores d’ara, pendents d’urbanitzar?

- Creiem sincerament que ha valgut la pena l’esforç de tots 
plegats per tenir el Pla dels Bastons com tenim ara?

Aquí acabem. Qualsevol valoració que hagueu fet és molt 
respectable. La nostra no pot ser altra que creiem que les coses 
s’han fet tan bé com s’ha pogut. Desitgem que la gent que 
hi viu en pugui gaudir durant molts anys. S’acosten festes. 
Desitgem de tot cor que serveixin perquè tots poguem ser una 
mica més feliços i les poguem celebrar amb salut i perquè no, 
amb més alegria que mai. 

Grup de CiU

Reflexions en veu alta
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Opinió dels grups municipals

Benvolguts convilatans, aprofitem l’ocasió, en primer lloc 
per saludar-vos a tots, i a partir d’aquí aprofitem per fer-vos 
saber una mica les nostres inquietuds i les nostres propostes 
per al poble:

Com a grup opositor hem de dir que estem preocupats per va-
ris temes. El que més ens afecta a tots: Els impostos que paguem. 

 Hem constatat que durant els darrers anys Sant Feliu ha 
experimentat una pujada d’impostos  molt significativa. Lluny 
de fer demagògia, el que pretenem, des de l’oposició, és no 
haver de comprometre el poble sencer a pagar  impostos des-
mesuradament (més elevats que els pobles veïns, fins hi tot), 
amb el que creiem cal controlar millor les despeses actuals, 
per no haver de comprometre el poble sencer a pagar impostos 
desmesuradament més elevats que els pobles veïns.

Pensem  que cal una millor gestió municipal  i considerem 
que  és molt important, si contenim la despesa, bonificar i in-
centivar la nostra economia local. És per això que com a grup 
vam presentar una moció de modificació de les ordenances 
fiscals en el darrer Ple per tal d’abaixar impostos i ajustar-nos 
una mica a la realitat actual. 

Cal dir que en aquesta moció l’equip de govern va votar en 
contra, i per tant no hi ha rebaixes d’impostos ni bonificacions. 
Pensem però, que cal que es conegui el que proposàvem. 

Una primera actuació proposada per  reduir la pressió fiscal, 
va consistir en rebaixar un 10% la contribució que suposaria 
eliminar la pressió fiscal addicional, imposada per el govern 
central de Madrid el passat desembre de 2011, d’obligat 
compliment pels períodes 2012 i 2013. La segona actuació 
proposada, va ser en rebaixar un 15% les escombraries. Ja que 
considerem desmesurat que s’hagi incrementat en els darrers 
anys (desde 2007) un 45% aquesta taxa i que en l’actualitat 
els vilatans de Sant Feliu de Pallerols paguem un 23% més 
de taxa que els pobles veïns de Les Planes o la Vall de Bas, 
(pobles que disposen del mateix servei de gestió de residus 
que el nostre municipi).

La moció contenia també, que fos d’aplicació en tot el 
municipi les bonificacions existents única i exclusivament 
al nucli antic, i vàm proposar noves bonificacions a l’impost 
de construccions i obres per incentivar l’activitat econòmica. 

Volem mostrar, també, la nostra disconformitat amb la 
gestió econòmica i d’informació de l’equip de govern, ja que 
de moment no han quedat, els Comptes del 2012, gens clars.  
Hem detectat errors en els ingressos imputats en l’exercici als 
comptes de l’escola Bressol. Creiem necessària una explicació 
per part de l’equip de govern, que encara no se’ns ha donat. 

Estem totalment en desacord sobre com s’ha adjudicat la 
nova fase de la restauració del Castell d’Hostoles. Si bé és 
una fórmula legal, ja que es compta amb varis pressupostos, 
no pensem que sigui moralment ètic discriminar varies em-
preses de construcció del poble que no han tingut ocasió de 
pressupostar-ne les obres. La regidoria d’urbanisme, per tant, 
continua actuant d’esquenes a les empreses locals.

Continuem sense haver pogut aclarir aspectes molt im-
portants, entre ells temes econòmics d’obres realitzades al 
poble. S’han detectat “nous errors” al Pla dels Bastons i per 
tant s’hauran d’esmenar.  

Com a oposició, fem sempre un exercici responsable, i les 
nostres accions són consensuades per a les persones del grup. 
Tenim molt clar que l’exercici de l’oposició NO significa 
estar en contra de forma sistemàtica amb totes i cada una de 
les propostes de l’equip de govern, per això, la proposta de la 
construcció i gestió del nou geriàtric al poble ha tingut el nostre 
suport a tots els nivells. Treballem per a millorar el poble!

Com l’any passat, aprofitant l’exitosa Fira de Santa Llúcia, 
muntem una parada davant la nostra seu. L’objectiu de la nos-
tra parada no és tant el fer-nos conèixer, sinó el d’amarar-nos 
de l’esperit de la Marató que se celebra el mateix dia, i fer-vos 
partícips en propostes de col·laboració a entitats del nostre 
poble. L’any passat vam recaptar fons per a la biblioteca de 
l’Escola Rocalba, enguany la nostra col·laboració serà amb 
l’AMPA, i el que recollim serà per a la informatització de 
l’escola (pissarres digitals i pens).

Us encoratgem als que us interessa una proposta com la 
nostra a apropar-vos al grup, i si no teniu prou temps, per 
què els vostres compromisos diaris no us ho permeten, podeu 
fer-nos costat comprant números de Nadal, que aquests dies 
haureu pogut trobar a diferents comerços del poble.

El grup Units per Sant Feliu us desitja unes bones festes 
de Nadal i un millor 2014.

UNITS PER SANT FELIU

UN ANY MÉS DE FEINA FETA PER AL POBLE!



151515

Opinió dels grups municipals

Ara sí, el Govern Municipal impulsa una proposta de gerià-
tric a Ca les Hermanes amb l’acord unànime de tots el Grups 
Municipals. Fer un geriàtric a càrrec de l’Ajuntament o la 
Generalitat, com sempre s’havia pregonat, s’ha comprovat que 
no és possible. Si es vol un geriàtric a Sant  Feliu, ha d’ésser 
una empresa especialitzada qui el faci. Abans de l’estiu, es 
van presentar les bases que regulaven el concurs perquè una 
empresa privada se’n fés càrrec de l’explotació i gestió del 
servei. Fins ara no s’havia concretat res més enllà d’anuncis 
i discursos, sovint electorals. Modestament, creiem que la 
manera de fer dels Grups de l’Oposició en aquest mandat,  té 
molt a veure en que ara es disposi d’una proposta concreta. 
Anem a veure, doncs, perquè mereix el nostre suport, quines 
qüestions estan prou clares, quines no tant i els avantatges i 
els inconvenients que hi veiem en l’operació:

1) Serà una empresa privada, com a negoci propi, qui do-
narà el servei amb els condicionants públics que el regulen. Les 
condicions del concurs corresponen a l’Ajuntament. Mentre 
que les autoritzacions i el seguiment correspon a la Generalitat.  

2) L’empresa que gestionarà i explotarà el servei ha d’haver 
guanyat el concurs convocat per l’Ajuntament i disposarà per 
un període de 40 anys de tots els immobles de l’antic edifici 
de Ca les Hermanes i finques veïnes. A canvi, l’empresa, a part 
de fer-se càrrec del servei de geriàtric i també del Centre de 
Dia, haurà de fer i pagar totes les obres de condicionament, 
igual que les de trasllat i condicionament de la Llar d’Avis i la 
ubicació temporal del Centre de Dia, tot a les plantes superiors 
del Teatre. L’empresa haurà de pagar a l’Ajuntament un cànon 
anual i estarà subjecte a un règim disciplinari que pot comportar 
sancions en cas d’incompliments, mal ús, etc. També s’estipula 
que l’empresa no rebrà cap ajuda dels pressupostos municipals, 
ni tampoc serveis de manteniment per part de l’Ajuntament.

3) El servei del geriàtric disposarà de més de 60 places, 
de les quals 20 seran públiques. Tenir o no l’atorgament 
d’aquestes últimes pot fer canviar la conveniència del pro-
jecte ja que, hores d’ara, no estan compromeses per part de 
la Generalitat. També, el geriàtric, disposarà de les actuals 
places de Centre de Dia.

4) Tots els serveis que hi ha actualment a l’edifici, s’hauran 
de desplaçar: Llar d’Avis, Centre de Dia, les sales on s’hi fan 
activitats diverses, TVSF i l’arxiu municipal. Els dos primers 
aniran a càrrec de l’Empresa de la concessió. No està clar què 
passarà amb els altres. L’arxiu és una peca important on hi ha do-
cumentació històrica del Poble i administrativa de l’Ajuntament. 
Una part d’aquest material està sota la supervisió de l’arxiu 
comarcal, de manera que si no està ben condicionat ens el po-
drien prendre. Hi ha el perill que l’espai del pati pugui ser un  
element de disputa entre les diferents activitats que s’hi duen a 
terme, tot i que sobre el paper, no forma part de la concessió. 

5) Segons ha explicat l’Alcalde, la Generalitat ha determinat 
que Sant Feliu és el Poble de referència de la part sud de la Co-
marca de la Garrotxa en quant als serveis d’assistència social. 
D’entrada és una bona cosa, però no coneixem que hi hagi cap 
document o acord oficial que ho concreti i que ho determini.  
No sabem què vol dir, ni quin abast o força té aquest anunci.

6) Per a la gent gran i les famílies de Sant Feliu que s’ho 
puguin permetre o tinguin opció a una plaça pública, s’obre 

l’oportunitat de disposar d’un servei prop de casa. Per al Poble, 
el més important és disposar d’una activitat econòmica nova 
que pot suposar nous llocs de treball. Aquestes són raons de 
pes per donar-hi suport i desitjar que surti bé.

7) La ubicació d’un geriàtric on hi havia l’antic edifici 
de Ca les Hermanes i les cases annexes, ha estat un objectiu 
dels governs de CiU que, amb el temps, han anat adquirint les 
finques. Sempre ho han presentat com el lloc ideal per aquesta 
activitat. Ho és? Sobre això, tenim temors que volem exposar: 

a. Si la implantació dels serveis surt bé, tindrem unes 
finques municipals en mans d’una empresa privada per un 
període molt llarg de temps i que pot continuar amb els anys. 
Si surt molt bé, segurament voldran expandir-se: per on? Si no 
surt bé, podrem com a mínim, recuperar el Centre de Dia com 
a servei públic gestionat per el Consorci de Benestar Social 
de la Garrotxa?, no ho sabem. El perdríem?, no ho sabem.

b. El geriàtric estarà davant del teatre. El teatre i el pati servei-
xen per a tota mena d’activitats festives i culturals. El geriàtric 
és un servei de 24 hores, 365 dies l’any i requereix unes deter-
minades condicions ambientals. Com es poden conciliar usos 
tant diferents? Podran conviure? Segurament no. D’entrada, el 
sol fet d’ubicar la Llar d’Avis sobre l’escenari del teatre,  xoca 
amb la normativa urbanística que disposa que aquest espai és per 
a usos culturals. Es pot canviar la normativa?, segurament, però 
hi tindran molt a dir tant els serveis Territorials d’Urbanisme 
que ho hauran d’aprovar, com el “Ministerio de Cultura” que va 
subvencionar aquests espais per a usos culturals. Tard o d’hora, 
doncs, el teatre començarà a tenir pressions i problemes.

Tot plegat ens torna a les preguntes: és el lloc ideal? Perquè 
no es podien mirar alternatives? La resposta és doble: els 
diferents Governs de CiU han tingut la idea fixa que el lloc 
havia d’ésser aquest i prou. Malauradament, doncs, ho hem de 
veure com un preu que haurem de pagar. Als futurs governs 
municipals i a les properes generacions del Poble, els corres-
pondrà la tasca d’afrontar el problema i tornar a començar 
uns equipaments culturals per a tothom. Seria greu que ho 
ignoréssim. Més greu que ho volguéssim ocultar.

Esperem que tot surti bé i no ens haguem de penedir de 
res, mentre us desitgem unes bones festes i el compliment de 
tots els vostres desitjos pel proper any.

GRUP ISOM

CAMÍ DEL GERIÀTRIC
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L’entrevista

    EL CENTRE DE DIA ESTÀ D’ANIVERSARI
El Centre de dia de Sant Feliu compleix 10 anys. Temps 

suficient per poder valorar tant el seu funcionament com la 
utilitat d’un servei que pretén el benestar de la gent del nostre 
poble. Per tenir-ne una visió el més exacte possible parlem amb 
en Joan Casas i en Salvador Vilar. Ell és metge i junt amb altres 
dos companys de professió van formar una empresa dedicada 
a la gestió de centres de serveis per la gent gran: gestionen el 
Montsacopa, el Llierca i el Centre de dia de Sant Feliu. 

- Diguem que en un moment donat l’ajuntament va fer una 
aposta clara per tenir els serveis a casa nostra. Amb l’ajut 
de la Generalitat es va anar adequant l’edifici de Ca les 
Hermanes. Es van comprar les finques veïnes i disposar així 
de l’espai suficient. Es va aconseguir tenir el primer Centre 
de dia rural de Catalunya. L’antiga Caixa de Girona es va 
fer càrrec del mobiliari.

- Hi ha altres dependències...

- Sí, una sala polivalent al costat de la sala d’estar. A 
més de guardar-hi i preparar la medicació, s’hi pot atendre 
la persona que ho necessita. Actúa com a sala de cures. El 
centre també disposa de grues de dos tipus per facilitar la 
feina de les cuidadores. Hi ha caminadors, cadires de rodes 
i una dutxa assistida. Aquella persona que no s’aguanta es 
pot dutxar igual estant asseguda. 

- A partir d’aquí cal posar-lo en funcionament. El per-
sonal, un element bàsic.

- En aquests moments hi ha tres persones qualificades, tres 
gerocultores que són les que fan el dia a dia del centre. O 
bé tenen el títol d’auxiliar de clínica o auxiliar de geriatria. 
Aquesta formació s’aconsegueix fent un cicle formatiu de grau 
mitjà. Aquests estudis s’imparteixen a IES Garrotxa des de fa 
anys. Actualment a l’Institut Montsacopa es prepara també 
per obtenir el nivell de tècnic d’atenció sociosanitari. Aquest 
títol s’exigirà a qualsevol persona que tingui cura d’alguna 
persona gran. Així ho contempla una normativa fins el 2015. 
Actualment s’està treballant tant per fer formació permanent 
del personal com per homologar estudis fets en anys anteriors. 

- Per tant es pot dir que els usuaris del centre de dia 
estan en bones mans.

- Totalment. Poden tenir la garantia que estan atesos per 
persones professionals, que han rebut la formació adient. 
Si a tot això hi afegim una bona dosis vocacional es pot do-
nar un servei de la màxima qualitat. Dir també que des del 
Montsacopa disposem de cuina al fred i cuina al buit. Aquí 
només cal fer escalfar els aliments al forn i llestos per a servir. 

- Suposem que intervenen d’altres especialistes. 

- Hi ha una coordinadora de tot el servei. És una infermera. 
Coordina tot el personal del Montsacopa i l’atenció domiciliària.

Una educadora social que coordina la tasca del voluntariat, 
la relació amb les famílies, amb les diferents entitats del poble...

Una terapeuta professional que té cura de la mobilitat de 
les persones, de noves tècniques per facilitar la tasca de les 
gerocultores en quant a l’ús dels diferents aparells o bé en el 
maneig de persones més depenents, entre altres.

La monitora d’activitats físiques, treballa exercicis dirigits 
per un bon manteniment corporal.

Cal dir que també es fan sessions d’estimulació mental. 
Com es pot veure el que és primordial és donar una bona qua-
litat de vida a tots els usuaris, siguin més o menys depenents.

I cal fer una menció especial als voluntaris del Centre de 
dia, que amb la seva tasca d’acompanyament contribueixen 
a donar un caliu humà al centre que amb l’activitat dels 
professionals sols no seria possible.

- I quan es necessita d’atenció sanitària?

- En el centre de dia no hi ha ni metge ni infermera. Es 
depèn de l’àrea bàsica. 

- En quin moment es troba ara mateix el Centre de dia?

- Mira, els començaments van ser difícils. Un servei nou, 
desconegut per a molta gent, a casa ja s’estava bé; costava 
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d’anar al centre. Es veia com un lloc per a persones molt 
depenents. Després es va anar veient que es feien activitats, 
que hi havia personal especialitzat, que se’n parlava bé. Ara 
hi venen 14/15 persones. S’havia arribat a 21 que és el màxim 
de cabuda. Hi ha qui ve només dos o tres dies, va segons les 
necessitats de cadascú. 

- Què cal fer per entrar al centre?

- Diem que l’assistent social és la porta d’entrada. És la 
que ens envia la gent. Fa els tràmits i les valoracions de qui 
sol·licita el servei. S’hi pot accedir de manera privada o públi-
ca. Segons la situació econòmica i social i d’acord amb la llei 
de la dependència es pot optar a certs ajuts de la Generalitat. 

- Salvador, com va ser que et decantessis per aquesta 
activitat?

- Jo treballava de metge a l’Hospital d’Olot. El fet d’estar 
en contacte amb la gent i viure molt de prop les necessitats 
d’un sector de la societat va fer que mostrés una inquietut 
envers aquesta problemàtica, m’hi anés especialitzant i he 
acabat dedicant-me a aquest sector. A l’any 1995 se’ns va 
adjudicar la gestió de la residència Montsacopa, que depèn 
del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i al 2003 vàrem 
ampliar l’activitat al Centre de dia de Sant Feliu.

- El treball dels especialistes abans esmentats donen un 
plus de qualitat al centre.

- Això mateix. Hem de considerar que el Centre de Sant 
Feliu és una extensió del Montsacopa, això és molt important 
a l’hora de poder disposar d’un seguit d’especialistes. Si Sant 
Feliu fos un centre totalment a part, seria impossible de man-
tenir aquests serveis pels costos elevats que això suposaria. 

I ja per acabar en Joan Casas vol fer una última consideració.

- El centre de dia és o vol ser l’inici d’un projecte que va 
més enllà d’un centre específic. Volem ser ambiciosos i tot i 
que no és fàcil, l’objectiu últim ve marcat perquè poguem dis-
posar d’un centre de serveis per la gent gran del nostre poble.

 
Joan Monteis

Els usuaris del Centre
de dia opinen

Amb motiu del 10è aniversari del centre hem volgut saber 
què opinen els nostres usuaris sobre la seva estada al Centre 
de dia. A continuació segueixen les respostes d’alguns usuaris 
a les preguntes: 

Com et trobes al nostre centre? Què t’agrada més aquí?

E. B., senyora de 80 anys:

Estic bé aquí al centre. M’agraden les activitats que fem, 
sobretot pintar i els jocs (puzles i encaixos) que ara ja me’ls 
sé casi de memòria. També m’agrada quan escoltem música, 
però només l’antiga que és la que em fa recordar aquell temps, 
em fa sentir més jove. Ajudo també a plantar flors, que les 
plantes m’agraden molt.

Els voluntaris que venen són molt macos i carinyosos, 
valen un imperi. Amb ells sortim a passeig al poble i també 
m’acompanyen per fer alguna compra.

M’agrada que vinguin els nens de l’escola, són molt macos 
i atents. Aquest estiu van venir també uns nens de Barcelona. 
Primer va venir un grup i al cap d’una setmana un altre. Si 
uns eren macos, els altres encara més. Ens van fer tantes pre-
guntes! Què fèiem aquí, què menjàvem, què ens agradava,... 
L’endemà quan vam arribar amb el transport, ells eren a la 
plaça i van venir de seguida a saludar-nos i fer-nos petons.

També m’agraden molt les festes, sobretot la festa de la 
gent gran. Anem a missa a l’església que és molt maca i ens 
acompanyen els voluntaris. A mi m’emociona aquesta festa, 
em recorda els oficis al Brull quan jo era jove. També ens 
donen un ram de flors i passem pel mig dels gegants. 

Els dinars a Ca Les Hermanes m’agraden molt, sobretot 
quan hi ve aquella cantant que ho fa tan bé.

Disfruto també amb les excursions que fem. He anat dos 
cops a la Residència Montsacopa i també al Centre de dia de 
Tortellà on ja conec molta gent. Em va agradar molt l’excursió 
a la Cooperativa La Fageda on hi tinc un veí del meu poble 
que em va venir a saludar.

Trobo a faltar algunes persones que ja no hi són.

J.P., senyor de 78 anys: 

M’agrada tot, m’hi sento bé. Estic bé amb tots, no 
m’agrada barallar-me amb ningú. Sempre m’agrada ajudar 
allà on convingui.

D.C., senyora de 91 anys:

M’agrada venir al Centre de dia, fins ara m’agrada tot 
aquí, em porto bé amb tothom, m’agrada parlar amb la gent. 
Aquí passes el “rato”, a casa estaria sola, podria caure... 
També em dutxen cada setmana, a casa només em podia 
dutxar de tant en tant, l’aigua era molt freda. Les noies m’ho 
fan molt bé, sempre em posen xampú i crema.

d’anar al centre. Es veia com un lloc per a persones molt Els usuaris del Centre

L’entrevista
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Actualitat

M’agraden els jocs (puzles, encaixos...) tot i que algun 
entrebanca una mica. El bingo està molt bé, passes el rato i 
et diverteixes. La música ja no m’agrada tant, ni passejar al 
poble perquè ara sóc vella. De les excursions sí que disfruto 
més, així no estàs sempre tancada en un mateix “puesto”. 
També m’agrada celebrar les festes.

Disfruto amb els nens de l’escola que cada any venen a 
cantar i també em va agradar la visita dels nens de Barcelo-
na aquest estiu, es varen posar al voltant meu i em varen fer 
moltes preguntes.

També el pati està molt bé, m’agrada molt sortir a prendre 
el sol.

I.R., senyora de 84 anys:
Me gusta todo, sobre todo la comida, todo que me ponen 

me lo como, me gusta todo. Lo digo de todo corazón. I los 
caramelos del bingo están muy buenos. 

También me gusta salir al pueblo.

F.G., senyora de 78 anys:
El 29 de desembre farà 9 anys que vaig entrar al centre 

de dia, el segon dia ja em vaig menjar el raïm aquí al centre.

A mi tot m’ha anat molt bé, només tinc coses bones a dir 
del centre. Només em sap greu haver-me perdut els primers 
mesos que fèiem conversa i que jo no volia venir. Aquí tot 
m’agrada i no m’ha fallat mai ningú. La convivència està bé, 
però estic bé al meu lloc, no sóc gaire parladora.

Les activitats que puc fer les faig sempre, els puzles i en-
caixos. El bingo no, no m’ha agradat mai el joc. La conversa 
és lo que més m’agrada perquè recordo coses i em dóna 
alegria. M’encanta la música, quan penso amb la música ja 
em cauen les llàgrimes, ha estat una part molt important de 
la meva vida. 

Les sortides no m’agraden, no m’agrada gaire sortir al 
carrer. Però les festes m’agraden totes, sobretot l’aniversari 
del centre i la festa de la gent gran. 

Aprecio molt a tots els voluntaris, sempre em venen a veure. 
Hi ha un que m’agrada en especial, sempre em porta a les 
sortides i balla amb mi a les festes. Però hi ha d’altres amb qui 
també tinc molt bona relació, un d’ells em diu “terratrèmol”, 
un altre no passa pel meu costat sense dir-me alguna paraula, 
tocar-me la galta o descabellar-me una mica. A mi m’encanta.

A la perruqueria dic a la gent que aquí al centre estic molt 
bé, que hi ha un tracte magnífic, que dono un 10 a tots.

M’agraden els jocs (puzles, encaixos...) tot i que algun A mi tot m’ha anat molt bé, només tinc coses bones a dir 

L’entrevista

L’experiència del voluntariat és realment molt profitosa. 
Tothom l’hauria de viure almenys una vegada a la vida. 
S’aprenen i s’entenen molts valors, que com a joves, des-
coneixíem. El Centre de dia de Sant Feliu de Pallerols ens 
ha donat aquesta oportunitat i aquesta gran experiència. Les 
nostres conclusions han estat molt positives.

Vam introduir-nos al món del voluntariat a partir de la 
Brigada Jove d’estiu, un servei de joventut que va arribar al 
nostre poble a través de l’ajuntament. Al principi la idea d’anar 
a fer aquest voluntariat al Centre de dia ens va cridar bastant 

l’atenció: no coneixíem gairebé res al respecte d’aquests tipus 
de serveis adreçats a la gent gran. És aquesta desconeixença 
la que ens va motivar a descobrir coses noves i per tant, a 
endinsar-nos-hi. La vivència, com hem dit, ha estat molt gra-
tificant. Des d’un bon principi els usuaris i personal del centre 
ens van acollir molt bé i conseqüentment la nostre adaptació 
va ser molt ràpida. Curiosament no en vam tenir prou amb un 
sol estiu: teníem ganes de continuar aquesta tasca. Ens omplia, 
ens ensenyava valors molt importants; valors que, ens atrevim 
a dir, no ens ensenyen a l’institut. És així com vam animar a 
participar-hi a més membres del grup d’amics, tant és així que 
alguns de nosaltres ja fa cinc anys que fem aquest voluntariat.

Per resumir els aprenentatges que ens ha aportat, encara 
que és gairebé impossible plasmar-los en un paper, podem dir 
que ens ha ensenyat què és l’empatia, a tractar amb la gent i 
d’aquesta manera a ser nosaltres mateixos millors persones. 
Des d’aquestes línies volem animar a tots aquells que en 
tinguin l’oportunitat a provar-ho.

Volem donar les gràcies al Centre de dia, i a totes les per-
sones que el fan possible. Estem segurs que ens ha servit i ens 
continuarà servint al llarg de la nostra vida.

Júlia Ventura i Joan Casas 
Sant Feliu de Pallerols Novembre 2013

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA AL CENTRE DE DIA
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LA CORRANDA DELS
10 ANYS del Centre de Dia 
de Sant Feliu de Pallerols

(escrita pels professionals del centre i cantada
a la festa del 10è aniversari)

Benviguts a la nostra festa
familiars i convidats,
per contar la nostra història 
aquí estem preparats.

Fa deu anys a Sant Feliu
un centre de dia es va obrir
perquè l’alcalde Joan Casas
no va parar d’insisitir.

Per donar-hi bona gestió
a Olot hi va anar,
a la Residència Montsacopa
del Consorci de Benestar.

Des d’allà en Salvador
contractà gerocultores
Natàlia, Gemma i la Montse
que s’hi passen moltes hores.

Començant de bon matí
hi preparen l’esmorzar,
amb afecte cuiden a la gent
fins a l’hora de sopar.

Els inicis van costar,
els pescallunes no ho veien clar
però de Les Planes i d’En Bas
molta gent s’hi va apuntar.

Han passat ja uns quants anys,
la cosa s’ha animat
i molts veïns del nostre poble
venen a fer-hi voluntariat.

És que el nostre centre de dia
és un centre rural
i el tracte amb la gent 
és familiar i cordial.

Cada dia de la setmana
moltes activitats hi fem,
puzles, conversa i gimnàs 
i amb música ballem.

Avis i àvies col·laboren
canviant la data i fregant,
tallant castanyes, fent paperines
i les flors ens van regant.

Unes senyores molt trempades
van fent bufandes i jerseis
per regalar a la família
per Nadal o bé per Reis.

En trobades i intercanvis
ens ho passem sempre bé
amb els alumnes de l’escola
jugant al joc del cervell.

No oblidem les sortides
a La Fageda i Castellfollit
gaudint amb vaques i iogurts 
i al Museu de l’Embotit.

A Tortellà hem fet amics
visitant el centre de dia
a Can Xel un bon dinar
i ballaruques amb alegria.

Pel que fa als voluntaris
la seva feina hem d’agrair
ja que dediquen moltes hores
i els avis fan entretenir.

Un bon grapat de voluntaris
cada setmana el bingo canta,
passeja als avis a tot el poble
i al firal juga a la petanca.

A l’estiu és temps de contrastos
ja que ve molt de jovent,
amb vestits i samarretes
alegren a la nostra gent.

Enguany hem creat un pati
per sortir a passejar
i un tancat hi hem posat
perquè ningú marxi del ramat.

Ja sabeu que a Sant Feliu
la lluna van voler pescar,
així que les vostres il.lusions
no les deixeu escapar.

La corranda ja s’acaba
però no volem marxar
sense abans demanar a l’alcalde
que un brindis ha de proposar.

En trobades i intercanvis

Actualitat
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Enguany el Centre de dia celebra el seu desè aniversari. 
Aquest trajecte ha estat possible gràcies a la dedicació diària 
dels professionals del centre com també, i sobretot, gràcies a 
totes les famílies que han confiat en nosaltres. Al llarg de tots 
aquests anys ens hem esforçat per oferir una atenció de qualitat 
als nostres usuaris, gent gran amb algun tipus de dependència 
i provinents del poble de Sant Feliu com també dels municipis 
veïns. Partint de les necessitats de les persones que atenem, 
els prestem assistència en les activitats de la vida diària com 
ho són per exemple l’alimentació i la higiene. També oferim 
suport a les famílies i gestionem l’adquisició d’ajudes tècni-
ques (caminadors, cadires de rodes, matalassos d’aigua, grues, 
etc.). Al llarg de la setmana, els nostres usuaris poden gaudir 
d’un programa d’activitats setmanals i extraordinàries cada 
vegada més variat i que té en compte la singularitat de cada 
persona. Totes aquestes activitats tenen com a objectiu mi-
llorar la qualitat de vida de les persones grans: mantenir les 
seves capacitats físiques i cognitives, fomentar el seu benestar 
emocional, afavorir la comunicació i relació interpersonal, 
preservar la integració a la comunitat i promoure trobades i 
intercanvis amb altres entitats del poble i de la comarca. 

Al llarg d’aquest desè any de funcionament del centre, s’han 
ofert les següents activitats setmanals: estimulació cognitiva 
(manipulatius), estimulació física (gimnàs), bingo, conversa 
i memòria, música i moviment. Sempre que la meteorologia 
ho ha permès, i gràcies a la col·laboració d’un bon grup de 
voluntaris, s’ha realitzat també el passeig setmanal pel poble 
i els afores. 

El centre de dia ha fet 10 anys!

2020
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L’apartat de les activitats extraordinàries ha constat com 
sempre de la celebració de les festes tradicionals (dijous llarder, 
carnaval, Sant Jordi, la castanyada i les festes de Nadal, Cap 
d’any i Reis) i la participació en les festes del poble (festa 
major i festa petita). També s’hi han sumat les ja habituals 
sortides, trobades i intercanvis amb altres entitats del poble 
i de la comarca: la trobada anual de residències i centres de 
dia d’Olot i comarca al Restaurant Can Xel, diverses trobades 
amb els alumnes de l’escola bressol i del CEIP Rocalba i 
l’intercanvi amb els usuaris del Centre de serveis El Llierca 
de Tortellà. Voldríem destacar la importància d’aquestes troba-
des ja que promouen l’intercanvi d’experiències i aporten un 
enriquiment mutu als participants. La destinació de l’excursió 
anual ha estat aquest any Castellfollit de la Roca. El mes 
d’abril, en companyia de tots els voluntaris del centre, vàrem 
visitar el Museu de l’Embotit situat en aquest poble, per 
dirigir-nos tot seguit al Restaurant Can Bundància on vàrem 
poder gaudir d’un bon dinar com també d’un dia primaveral 
molt assolellat. 

Com sempre, voldríem destacar la dedicació constant i 
desinteressada dels nostres voluntaris. Gràcies a ells es 
poden dur a terme activitats com el bingo, el passeig i la 
participació en festes i sortides. Igual que en anys anteriors, 
hem pogut gaudir de nou amb la presència de voluntaris joves. 
Un d’ells ha escollit el nostre centre per realitzar-hi la seva 
estada a l’empresa, activitat que correspon a una assignatura 
de batxillerat. 

També volem agrair la col·laboració de diverses entitats 
del poble: el Casal St. Marc, la coral parroquial i la Jardineria 
J. Casas.

El nostre agraïment més especial s’adreça a totes les 
famílies que dipositen dia rere dia la seva confiança en 
nosaltres. 

Per celebrar aquests deu anys que hem caminat junts, es-
tem preparant una gran festa d’aniversari a la Sala de Ca les 
Hermanes dedicat als nostres usuaris, familiars i voluntaris. 
Com sempre, rebrem la visita d’un grup d’usuaris i professio-
nals de la Residència Montsacopa que ens acompanyaran en 
els diversos actes que tenim programats: dinar de germanor, 
projecció de fotografies de les activitats realitzades al centre, 
reconeixement als voluntaris, ball amb música en viu i alguna 
i altre petita sorpresa. Esperem poder comptar també amb 
l’assistència d’un bon nombre de santfeliuencs! 

I per acabar, gràcies de nou a totes les persones implicades 
i compromeses amb el Centre de dia! És només amb el vostre 
suport que podem tirar endavant i millorar constantment aquest 
servei tan important pel nostre poble. 

  L’equip de professionals del 
Centre de dia de Sant Feliu de Pallerols

TROBADES
INTERGENERACIONALS AMB 
ELS ALUMNES DE L’ESCOLA

Des de fa tres anys al Centre de dia organitzem una activitat 
conjunta amb els alumnes de 6è de l’Escola Rocalba. Al llarg 
d’un matí, alumnes de l’escola pública del poble i usuaris del 
nostre centre comparteixen un joc anomenat “Els camins del 
cervell”. A part de transmetre coneixements sobre el funciona-
ment del nostre cervell i els trastorns que comporta una demèn-
cia, aquesta activitat és una gran oportunitat d’encontre entre les 
dues generacions, un encontre ple de descobertes inesperades i 
de mostres d’afecte que permet establir nous vincles.

A continuació segueix un text escrit pel mestre de 6è, en 
Toni Mateu, després de la trobada de l’any passat.

EL PAS DEL TEMPS: EL FUTUR PRESENT

Resum i sentiments extrets de la visita al centre de dia de 
Sant Feliu de P. 29.02.12

Rostres amb vida en repòs. Mirades. Vivències. Existència. 
Tota una vida. Els extrems es toquen: persones de 12 a 90 anys 
juntes. Els uns transmetent experiència i vida i els altres il·lusió 
amb tota una vida per davant. Vida que els altres ja han viscut.

I és cert que els camins del cervell són tan llargs, importants 
i vitals com desconeguts i increïbles. Per tant, des de la pers-
pectiva de l’edat i l’experiència, els alumnes grans de l’escola 
assistim i participem en un dels moments en què costa entrar-hi 
per la desconeixença del fet, però que un cop enfarinats costa 
molt anar-se’n. Per què? Doncs perquè som humans i el que 
hem vist i escoltat ens ha commogut. La grandesa i misèria de 
la vida es barregen en un món on la sensibilitat, les mirades, 
els somriures, l’acceptació, la resignació i els interrogants han 
esdevingut l’essència d’aquesta trobada. 

Cap de nosaltres ens esperàvem que fos així, ja que no 
sabíem ben bé amb què ens trobaríem. És una experiència 
dura, que depenent dels nostres camins i destins, ens trobarem 
en major o menor mesura quan arribem a grans. Ben bé real.

Toni Mateu
Mestre de 6è. Escola Rocalba
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L’ANC DE SANT FELIU DE
PALLEROLS MÉS VIVA

QUE MAI

L’11 de setembre va ser un èxit de participació dels santfe-
liuencs en la Via Catalana. Unes 300 persones vam traslladar-
nos amb autocars o amb cotxes particulars als trams assignats. 
El nostre municipi, juntament amb el de Les Planes i de la Vall 
d’en Bas, vam ocupar els trams 694 i 695 a Biure d’Empordà. 
Va ser un dia festiu, familiar, reivindicatiu i, el més important: 
vam fer història! De fet, encara l’estem fent i les actuacions 
de l’ANC tot just acaben de començar. 

LA CAMPANYA SIGNA UN VOT 

Ara mateix, s’ha donat el tret de sortida a aquesta campanya 
amb la qual es pretén recollir 2 milions de vots favorables a 
la independència del nostre país, amb un doble objectiu: per 
una banda, demanar al Parlament de Catalunya que convoqui 
una consulta abans del dia 31 de maig del 2014; i de l’altra, 
si aquesta acció no fos possible per molts motius que ara no 
detallarem, poder fer ús del dret fonamental de petició que té 
tot ciutadà i demanar a nivell europeu que se’ns reconegui.

 A Sant Feliu, el SIGNA UN VOT s’inicia per Santa Cecília 
i es continuarà per la fira de Santa Llúcia, fins que arribem 
a la recollida massiva prevista a tot Catalunya pels dies 11 i 
12 de gener. El vot és únic, personal i només es pot exercir 
una vegada. L’edat mínima de participació són els 16 anys. 

Una vegada més us demanem la vostra col·laboració, 
perquè el que sí tenim clar els membres de l’ANC de Sant 
Feliu és que el vostre suport ens fa sentir que tenim força per 
continuar treballant per la llibertat i la dignitat del nostre país.

QUATRE BARRES I UNA ESTRELLA 

Sota el lema “No cal fer res 
extraordinari. L’extraordinari 
és fer-ho junts!”, el dia 5 
d’octubre molta gent del nostre 
poble va participar a la Gran 
Festa per la Independència 
QUATRE BARRES I UNA 
ESTRELLA organitzada per 
l’ANC de la Garrotxa. Tot i la 

pluja, es van dur a terme moltes de les activitats programades, 
entre les quals hi havia la presentació oficial de la campana 
Llibertat que podrem tenir al nostre poble per la Festa Major 
de l’any vinent. Al jou de la campana s’hi podrà llegir el 
nom de tots els seus padrins, entre els quals hi figura el de 
Pescallunes, el nostre. 

I per acabar; volem recordar-vos les paraules de l’escriptor 
i periodista uruguaià Eduardo Galeano:

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se 
aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 
Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso... sirve para 
caminar”.

Hem de fer camí junts, ara més que mai, i no podem 
quedar-nos aturats veient com passen els fets, veient com algú 
decideix per nosaltres. El camí és dur i l’hem de fer entre tots. 
Us necessitem ara més que mai!

Animeu-vos a participar lliurement i a fer-vos socis de 
l’ANC. Us podeu inscriure al web  www.assemblea.cat  i si 
voleu col·laborar amb la Territorial de Sant Feliu, contacteu 
a: stfeliupallerols@assemblea.cat.

Salut i independència II*II
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I GRAN FESTA INFANTIL
I JUVENIL - 29 de juny 

Aquest any es va organitzar per primera vegada una gran 
festa dedicada als joves i infants de la població i també, és clar,  
als de fora de Sant Feliu.  Des de les 5 de la tarda que s’iniciava 
amb els castells inflables fins a les 12 de la nit hi hagué tot 
un seguit d’activitats: màgia, actuació musical, servei de bar 
i de menjars,... per finalitzar amb l’actuació tant esperada del 
Grup MACEDÒNIA. Que per cert, ho va fer molt i molt bé, 
deixant bocabadats a més d’un jove. 

Consolidada com la festa més gran de l’estiu! Va tornar a ser 
un èxit de participació i es va gaudir durant més de sis hores amb 
els sons de la música dels anys seixanta. En aquesta ocasió, el 
grup convidat va ser LOS DIABLOS, que ja repetien actuació 
a Sant Feliu. A partir de les 8 del vespre ja es podia accedir al 
recinte  i menjar un bon entrepà per rematar-ho amb un tall de 
coca casolana deliciosa i, tot plegat, al so de la música que el 
discjòquei Joan Soler oferia dels artistes més importants de 
l’època. Va seguir la festa amb l’actuació dels Volcànics i els 
Corbs Negres que són molt coneguts dels assistents  i agraden 
molt als fans de la música d’aquesta època. Cap a mitjanit 
l’actuació estrella de Los Diablos s’inicià amb la cançó Un 
rayo de sol fent vibrar la gent acumulada a plaça del Soler. 

Celebrat a la plaça El Firal un dissabte en edició de tarda-
nit. Va haver-hi molta gent de la població però no tanta de 
fora, potser per estar organitzat un dissabte en aquest horari.

Aquest any l’aplec va tenir dos protagonistes: en JORDI 
COMPTA PRAT i l’ALEXANDRE PORT i SERRA, 
músics de la nostra població als que se’ls hi va retre un petit 

7ena. FESTA DELS ANYS 60 - 6 de juliol

Com ja és tradició, els homenatjats desfilaren de la Plaça el Fi-
ral cap a l’església per tal d’assistir a l’ofici solemne acompanyat 
per la coral Parroquial de la població. Després de l’ofici, s’efectuà 
l’acte d’homenatge a la gent gran destacant a les persones de més 
edat assistents: Joaquim Pous i Joaquima Casadevall a qui s’els 
va fer entrega d’un ram de flors. Seguidament es va oferir als 
assistents un petit concert a càrrec de la cobla la Principal d’Olot. 

Enguany varen presidir la festa el Sr. Antoni Castellar i 
Clavé, Secretari d’ Universitats i Recerca de la Generali-

homenatge durant el sopar de germanor. Els dos homenatjats 
varen ser músics de professió exercint com a tals fins el dia 
de la seva jubilació. 

Aquest any vàrem comptar amb les cobles, la Principal 
d’Olot, Vila d’ Olesa i Osona que interpretaren unes boniques 
sardanes. 

XVè. APLEC DE LA SARDANA - 27 de juliol

tat de Catalunya i pel Sr. Benet Maimí i Pou, Diputat al 
Parlament de Catalunya.

En la sobretaula del dinar de germanor, varen actuar el grup 
Mel-o-mania i la cantant sevillana Paquita Romero. I foren 
declarats pubilla i hereu 2013, RAMON RIUS ROVIRA I 
RAMONA COLOMER BOSCH.

Per la tarda, els cavallets petits acompanyats per la mulassa 
i els gegants ens varen oferir els  entranyables i apreciats balls. 

Durant el passat estiu, l’ajuntament amb la col·laboració 
inestimable d’empreses, comerços, entitats i associacions de 
la població, va tornar a editar el programa “Viu l’estiu a Sant 
Feliu” que contenia una  programació d’actes completíssim. 

Activitats també  per a les nits d’estiu, que després de fer-

FESTA PETITA I 75è HOMENATGE A LA GENT GRAN - 1 d’agost

ne una valoració, es creu  que en els pròxim estius s’ha de 
tornar a fer perquè dóna a la població un plus d’identificació i 
anima les nits dels caps de setmana dels mesos de juliol i agost. 
L’opinió general és que es mantingui. Després de tants anys 
portant-se a terme, es trobaria a faltar, poc ens imaginem quan!

EL PROGRAMA D’ACTES D’ESTIU 2013
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LA FESTA MAJOR I APLEC DE 
SANT MIQUEL DE PINEDA

6 d’octubre
Com no pot ser d’altre forma, la festa de Sant Miquel va 

comptar amb un seguit de participants fidels a la convoca-
tòria per gaudir dels actes que els veïns organitzen de forma 
minuciosa: ofici solemne, dinar de germanor, sardanes i ball. 
Sempre et queda bon gust de boca i vols tornar-hi el proper any. 

Els actes s’iniciaren ben d’hora. A les 8 del matí sortida cap 
al nostre Castell d’Hostoles on es va fer l’enlairament de 
la senyera, amb parlaments i entonació de l’himne nacional 
per la gent de la Vall. 

Després, com ja es costum, l’esmorzar de germanor entre els vila-
tans dels pobles de Sant Feliu i de Les Planes a la font de Cal Músic. 

A 2/4 de 12 enlairament de la senyera (l’estelada) a l’Estació. 
I tot seguit, una gran colla de gent de Sant Feliu (més de 200) 

es varen dirigir al lloc assenyalat per format part de la Via Cata-
lana cap a la Independència, cadena humana organitzada per 
l’Assemblea Nacional Catalana, com sabeu amb una participació 
per part del poble de Catalunya de dimensions extraordinàries. 

LA DIADA DE CATALUNYA - 11 de setembre

Molts sanfeliuenc i santfeliuenques varen participar en 
l’aplec aquest any. Dels actes organitzats cal destacar el 
concert titulat “Música per la  Llibertat” a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà pels seus cants, tan 

APLEC DEL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT
22 de setembre

sentits que varen emocionar als assistents. Va cloure’s amb 
un dinar de germanor en el que hi varen participar més 
gent que els altres anys, després un espectacle de màgia i 
xocolatada popular. 

LA FESTA MAJOR DE SANT 
ISCLE DE COLLTORT

29 de setembre 

Molt animada i amb els actes que ja són habituals i tra-
dicionals (XV concurs de pintura ràpida, ofici solemne amb 
encantament de coques, dinar popular, ball i xocolatada). Es va 
poder constatar un augment de la germanor entre els assistents.   
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A NÚRIA MIQUEL COLOMER patinadora del Club de 
Patinatge Olot. El passat mes de juliol a Lleida, en el campio-
nat català infantil de patinatge artístic individual va concursar-
hi i va quedar tercera d’entre les representants gironines i 
23a del general. Enhorabona! Segueix endavant! Ens sentim 
orgullosos de tenir una “gran” patinadora santfeliuenca!

Al MATRIMONI JOAQUIM POUS SOLÀ I MARIA 
GRAVALOSA COLOM perquè el passat 30 d’octubre varen 
celebrar els 70 anys de casats. Pocs són els matrimonis que 
poden celebrar-ho i a més, amb les seves condicions: actius 
i amb plenes facultats. És ben singular i per tant es mereixen 
la nostra felicitació més sentida. 

Us donem l’enhorabona i felicitats  per 70 anys  de con-
vivència i estimació.

Actualitat

FELICITACIONS

A EVA MARTÍ BOSCH, pel seu conte: ”En Tell el Vedell”  
que va estar seleccionat per l’ajuntament d’Olot d’entre els 
treballs presentats pels alumnes de 2on. d’educació infantil 
de l’Institut Montsacopa d’Olot. El tema proposat era que 
tractés sobre la 
Fira de Sant Lluc 
o la fira ramade-
ra. Va estar pre-
sentat durant les 
fires de Sant Lluc 
d’enguany i del 
que explica, se’n 
va fer una AUCA 
per tal de fer-ne 
promoció i poder 
regalar-la. 

Feu atenció 
amb la lletra: Ti-
pografia Anna. 
Anna Vives va 
participar-hi ce-
dint la seva lletra.  

Felicitats EVA!  

A L’ ENRIQUETA PASCAL VILA que ha estat 25 anys 
al capdavant del servei de correus de la població. Després de 
tot aquest temps fent aquesta feina, que considerem ben feta,  
li ha arribat l’hora de la jubilació. Enhorabona per aquesta 
nova etapa i que la puguis gaudir amb salut!

Amb el fred un xic aixaliat, i amb la introducció  de la 
nova activitat iniciada l’any passat: anada en bicicleta des 
de la Plaça el Firal, novament l’aplec de l’ermita s’ha portat 
a terme, i amb una participació destacada. També amb alguna 

retallada: les sardanes no foren per una cobla sinó música de 
sardanes. Però no passa res, la qüestió es que entre tots procu-
rem que no es perdi un aplec amb tanta tradició per la nostra 
gent,  segons la participació d’enguany sembla això no passarà. 

L’APLEC DE SANTA CECÍLIA - 24 de novembre
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hi i va quedar tercera d’entre les representants gironines i 
23a del general. Enhorabona! Segueix endavant! Ens sentim 
orgullosos de tenir una “gran” patinadora santfeliuenca!

Al MATRIMONI JOAQUIM POUS SOLÀ I MARIA 
GRAVALOSA COLOM perquè el passat 30 d’octubre varen 
celebrar els 70 anys de casats. Pocs són els matrimonis que 
poden celebrar-ho i a més, amb les seves condicions: actius 
i amb plenes facultats. És ben singular i per tant es mereixen 
la nostra felicitació més sentida. 

Us donem l’enhorabona i felicitats  per 70 anys  de con-
vivència i estimació.

A EVA MARTÍ BOSCH, pel seu conte: ”En Tell el Vedell”
que va estar seleccionat per l’ajuntament d’Olot d’entre els 
treballs presentats pels alumnes de 2on. d’educació infantil 
de l’Institut Montsacopa d’Olot. El tema proposat era que 
tractés sobre la 
Fira de Sant Lluc 
o la fira ramade-
ra. Va estar pre-
sentat durant les 
fires de Sant Lluc 
d’enguany i del 
que explica, se’n 
va fer una AUCA 
per tal de fer-ne 
promoció i poder 
regalar-la. 

Feu atenció 
amb la lletra: Ti-Ti-Ti
pografia Anna. 
Anna Vives va 
participar-hi ce-
dint la seva lletra.  

Felicitats EVA!  

A L’ ENRIQUETA PASCAL VILA que ha estat 25 anys 
al capdavant del servei de correus de la població. Després de 
tot aquest temps fent aquesta feina, que considerem ben feta,  
li ha arribat l’hora de la jubilació. Enhorabona per aquesta 
nova etapa i que la puguis gaudir amb salut!
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Actualitat

El 13 de Setembre d’enguany, Mossèn Elíes Ferrer es va 
acomiadar del nostre poble, per a prendre possessió del seu 
nou destí. Ha estat nomenat rector d’Arenys de Mar i d’Arenys 
de Munt, pel nostre Bisbe Francesc. Mossèn Elíes havia estat 
quatre anys a Sant Feliu i cinc a Les Planes al front de les 
respectives parròquies.

A la Missa que va precedir l’acte del comiat hi van assistir la 
majoria dels feligresos. Al final de la homilia, Mossèn Elíes es 
va emocionar molt. Tots els creients agraïm la seva dedicació i 
entrega durant quatre anys de la seva joventut, com a prevère.

D’ara endavant les nostres parròquies estaran a cura de 
Mossèn Jesús Calm, ex-missioner durant vint anys a Costa 
Rica. Li donem la benvinguda, i tant de bo que sapiguem 
col·laborar amb ell generosament, tota vegada, que la manca 
de vocacions sacerdotals és molt greu a la nostra terra. El 
diaca Mossèn Ignasi López ha estat assignat també als nostres 
pobles, per a reforçar o substituir, quan calgui, a Mossèn Jesús. Fotografia: Anna Pons

Aquesta tardor, en els nomenaments i canvis que ha fet 
el Bisbat de Girona, s’ha escaigut que Mossèn Elies Ferrer 
ha estat traslladat a Arenys de Mar i Arenys de Munt, i s’ha 
nomenat Mossèn Jesús Calm rector d’Amer, les Planes, Sant 
Feliu amb les petites parròquies adjacents d’aquests tres po-
bles, i capellà del santuari de la Salut. 

També el diaca Ignasi López Crivillé ha estat nomenat diaca 
permanent de les parròquies que regenta Mossèn Jesús per a 
ajudar-lo, de manera que algunes vegades al nostre poble ja 
hem tingut i seguirem tenint Celebració de la Paraula quan 
les circumstàncies ho exigeixin, dirigida pel diaca Mossèn 
Ignasi, a qui rebem amb els braços oberts i donem la més 
cordial benvinguda a casa nostra.

Amdós han arribat amb ganes de treballar, a Sant Feliu (hem 
de suposar que a Amer i les Planes també) i, enllà d’algunes 
petites novetats que poden haver sobtat o sorprès la nostra 
feligresia, des del Consell Parroquial donem la benvinguda 
més cordial a Mossèn Jesús, desitjant-li i desitjant-nos que 
pugui regir durant molts anys la nostra parròquia. Agraïm 
també molt sincerament els serveis pastorals de Mossèn Elies 
durant aquests últims quatre anys i li desitgem el millor (en 
l’esperit i en el cos) per aquelles terres del Maresme.

Quant a això que dèiem de les petites novetats, el primer 

dia va sorprendre, en començar la Missa, que Mossèn Jesús 
saludés civilment (per dir-ho així) la concurrència. Va dir per 
la megafonia: “Bona nit. Com esteu?”.  Ara el poble fidel ja 
sembla haver-s’hi avesat, i respon amb tota fluidesa.

Tindrem temps d’anar parlant dels nostres nous mossens.  
Al cap de molt poc d’haver arribat, Mossèn Jesús i Mossèn 
Ignasi van convocar una reunió del Consell Parroquial, en la 
qual donaven gran protagonisme al poble fidel perquè (i són 
paraules textuals del nou senyor rector) “la parròquia ha de 
ser el que vulguin els fidels, els parroquians”.  I s’ha començat, 
a poc a poc, a caminar en aquest sentit.

El dissabte 16 de novembre, en la missa anticipada del 
diumenge, el senyor Bisbe presentà diguem-ne oficialment 
Mossèn Jesús i Mossèn Ignasi, en una solemne i especial 
celebració que va aplegar gran quantitat de fidels al nostre 
temple. En nom de la parròquia que som tots, en nom del Cor 
Parroquial i d’aquest Consell Parroquial, ens unim al goig de 
la benvinguda i desitgem el millor per a tothom.

Per cert, qui vulgui formar part del Consell Parroquial, 
només ha de fer que dir-ho, sereu molt benvinguts.

EL CONSELL PARROQUIAL

NOU SENYOR RECTOR

Des de les pàgines de l’Hostolenc donem la benvinguda a 
Mn. Jesús Calm, i a Mossèn Ignasi López. Tant de bo que no 
els manqui la nostra ajuda en les seves tasques.

COMIAT DE MOSSÈN ELIES
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ASSOCIACIÓ DEL
VOLUNTARIAT SOCIAL

VERGE LA SALUT DE SANT 
FELIU DE PALLEROLS

Per tal que tingueu coneixement de l’activitat que fa aquesta 
associació, us transcrivim en forma de resum, l’acta de la 
proppassada reunió de la Junta. 

“ El dia 21 de novembre es va reunir la Junta de l’Associació 
de Voluntariat Social de Sant Feliu de Pallerols. 

En primer lloc, el President, Sr. Joan Casas Carreras, va 
explicar el procés iniciat fa 12 anys per l’ajuntament que tenia 
per objectiu aconseguir un Centre de Dia i Geriàtric. Es va 
començar pel Centre de Dia i per tal de fer-ne el seguiment es 
va formar l’Associació del Voluntariat Social. La Generalitat 
va finançar el Centre de Dia que va ser el 1er. centre de dia 
rural de Catalunya. Està gestionat pel Consorci de Benestar 
Social  de la Garrotxa. Sabem que en els seus inicis va ser 
difícil per motius econòmics però actualment s’aconsegueix 
fer les paus. L’objectiu final era i és acabar els serveis per a 
la gent gran amb el geriàtric amb places públiques. Cosa que 
se n’havia parlat amb totes les Conselleres i el Conseller de 
Benestar Social i s’havia acordat de paraula. L’ajuntament 
va anar fent el treball aconseguint tots i cadascun dels passos 
necessaris. Arribat el moment en que tot estava a punt i dis-
posàvem del projecte i també de l’empresa que el gestionaria, 
al coincidir amb la crisi,  des de la Generalitat es varen tancar 
les concessions de places concertades i per tant, Sant Feliu 
de Pallerols també l’afectava. Sort que la Generalitat tenia un 
compromís amb Sant Feliu encara que fos de paraula i per 
tant, després de molta insistència, de molts contactes, de molt 
treball i sobretot per haver fet les coses ben fetes, seguint la 
legalitat i pas a pas, sembla que s’obtindrà la solució. 

En un màxim de 2 a 4 anys, la residència per a la gent gran 
de Sant Feliu de Pallerols hauria d’estar en funcionament. En 
resum, la història del Centre de Serveis per a la Gent Gran 
sembla que tindrà un final feliç encara que, a dia d’avui, per 
tancar el cercle ens falta la resolució de concessió de 20 places 
concertades per part de la Generalitat de Catalunya. 

El segon punt que es va tractar, va ser la celebració del 10è 
aniversari del Centre de Dia. 

Per aquest motiu,  la Junta decideix que es regalarà al Centre 
de Dia un TV nou. El dinar de celebració es farà a la Sala de 
Ca Les Hermanes. Serviran el dinar membres de la Junta de 
l’Associació de Voluntariat i membres de la Junta del Casal 
de la Gent Gran Sant Marc. 

També coincidint amb aquest aniversari s’impartirà una 
xerrada a la Sala de l’Esbart  amb el títol “PARAULES QUE 
ES VEUEN” Com comunicar-nos amb les persones amb 

demència, que impartirà la Sra. Eulàlia Cucurella, gerontòloga 
i presidenta d’Alzheimer Catalunya Fundació. Conferència 
molt recomanable a la que esperem assistiu. 

Les despeses de la festa del 10è aniversari seran a càrrec 
de l’Associació de Voluntariat. 

El saldo actual de l’Associació és de 5.557,69 €. Formen 
part de l’Associació 113 socis. 

Seguidament es dona compte de les demandes d’ajut  
sol·licitades a l’Entitat.   

Abans de finalitzar la reunió, es decideix que passades 
les Festes de Nadal, es convocarà una assemblea general per 
informar a tots els socis de les activitats i tasques fetes per 
l’associació de Voluntariat.”

Des de l’Associació fem una crida a tothom que vulgui 
incorporar-se a l’entitat que serà molt ben rebut/da. 

 JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL VOLUNTARIAT
SOCIAL VERGE LA SALUT DE SANT FELIU

DE PALLEROLS 

TRADICIONS D’HIVERN

Benvolguts amics, com cada any l’Agrupació Miralluna 
amb el grup de teatre “Petits Pescallunes” torna a afrontar el 
repte de representar els Pastorets, amb molta il·lusió.

Uns Pastorets on es troben la tradició del texte i la moder-
nitat de les músiques i balls, on any rere any, els petits actors, 
veuen com assoleixen un paper cada cop més important a 
l’obra i on el fet de disposar de nens de diferents edats, ens 
suposa un repte per tal de fomentar el treball en equip per 
assolir un projecte comú.

També dir-vos que, com l’any passat, tornarem a fer la 
Cavalcada Reial amb la col·laboració dels nostres joves que 
van fer un gran treball, les carrosses feien molt de goig!

I que amb la seva dedicació anant casa per casa, i la vostra 
col·laboració, així com la dels nostres comerciants, varen 
aconseguir que la nostra Cavalcada Reial fos molt lluïda.

És per tot això que us ho agraïm per endavant i us hi es-
perem a tots!! 

Bones Festes!!

Puri Canalias,
Presidenta Agrupació Miralluna

Entitats



292929

El CASAL SANT MARC
informa

Organitzada pel nostre Casal, el divendres 7 de juny es va 
fer una conferència sobre “Flors de la Garrotxa”, que va fer 
les delícies dels assistents, sobretot entre els aficionats a les 
orquídies, que van ser d’alguna manera les grans protagonistes 
de la conferència-xerrada.

El dimecres 12 de juny, el president i el vicepresident del 
Casal Sant Marc van assistir a una reunió a Sant Privat, con-
vocada pel Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa. 
Hi havia representants de tots els Casals garrotxins, menys del 
de les Planes. Després d’un intercanvi d’informació i punts 
de vista sobre diversos aspectes entre Casals, es van prendre 
decisions sobre el Dia del Jubilat Garrotxí (29 de novembre 
a can Xel) i una sortida cultural a Igualada (per concretar).

El diumenge 23 de juny, es celebrava el Sopar-Revetlla de 
Sant Joan, amb setanta-quatre comensals. Per un malentès 
totalment involuntari (com deuen ser tots els malentesos, és 
clar), no es va poder llogar en Marc Puig perquè vingués a fer 
de disc-jockey, i la música l’hi posà el nostre alcalde, que va 
insistir molt en alguns pasdobles, sobretot el “No te vayas de 
Navarra” que els assistents van poder ballar quatre vegades 
al llarg de la nit. 

En la reunió de la Junta del Casal del divendres 12 de juliol, 
es va dissenyar el que seria la IV Setmana de la Gent Gran, 
que enguany se celebraria del 14 al 20 d’octubre. El que de 
moment calia preveure amb més antelació era la sortida del 
dimarts, que per unanimitat es decidí fer-la al monestir de 
Poblet, amb dinar a l’Hostal del Senglar de l’Espluga de Fran-
colí. De l’any anterior ja hi ha emparaulat en Jordi Sargatal, 
el conjunt musical “Calidae” i l’Àngel Girona. Es contactarà 
enguany amb el Mag Nani per a una actuació el divendres de 
la Setmana de la Gent Gran. També es contacta amb l’Esbart 
d’Olot per a una actuació, però després d’algunes gestions no 
s’aconsegueix un acord.

El dimarts 28 d’agost la Junta del Casal es tornava a reunir 
per a ajustar algunes qüestions de la Quarta Setmana de la 
Gent Gran, i també per concretar l’anada anyal a la Salut i el 
Far, que seria el 19 de setembre.  Hi hagué algunes dificultats 
d’entesa amb els que gestionen el restaurant de la Salut, i la 
Junta decidí per unanimitat anar a fer el berenar al Far. Per 
cert, resultà un èxit de participació: vam ser cinquanta-nou 
sòcies i socis. Cinquanta-cinc hi vam anar en l’autocar llogat, 
i quatre hi van anar en cotxe particular.

El divendres 20 de setembre, els membres de la Junta vam 
gravar un petit programa per a TV Sant Feliu, donant compte 
de totes i cadascuna de les activitats programades a la Setma-
na de la Gent Gran, explicant gestions, feina, preparacions, 
despeses, menús, etc. i convidant tothom a les celebracions 
de la dita Setmana.

Diumenge 17 de novembre. Festa d’Aniversari. Cent 
trenta-cinc comensals van festejar els disset anys del Casal, 
a l’entorn d’una taula amb peix al menú i la garantia dels 
germans Guitart de Roses, que porten anys oferint els seus 
serveis que qualifiquen “de la barca al plat”. El dinar consisteix 
en uns entrants variats d’anxova fregida i capellans (peix de 
nom clerical), musclos al salpicó i calamarsos en salsa, seguits 
d’un magnífic arròs a la Marinera que aconseguí l’aprovació 
de la majoria, per acabar amb un esplèndid pastís d’aniversari 
elaborat a l’obrador de la pastisseria Martori.  L’actuació d’en 
Pere de les Cabres va posar la nota de qualitat musical a la 
celebració, que esperem poder celebrar encara durant molts 
anys. Gràcies de tot cor a tothom, la vostra assistència resulta 
essencial perquè les nostres festes siguin tan lluïdes com són.

LA JUNTA DEL CASAL SANT MARC

Diari (molt resumit) de la
IV Setmana de la Gent Gran

14-20 octubre 2013

Dilluns 14 d’octubre.  Les noies de la Junta  es troben a les 
10 del matí per començar a preparar l’assortiment de tastets 
(vulgarment dit “pica-pica”) de la tarda. Es col·loquen taules 
i cadires, es comença a classificar els diferents productes i 
tenir-ho tot preparat per a les 2 (dues) de la tarda, quan ja es 
començarà a elaborar el berenar.

A dos quarts de sis de la tarda ja tot està a punt, a tres 
quarts ja comença a arribar gent, ja han vingut també en Joan 
Gratacós i en Jordi Sargatal. S’han posat cent cadires, que 
pràcticament s’ompliran totes. Comptem que n’han quedat 
nou o deu de buides, per tant l’assistència és magnífica.  

Els parlaments del president Manel Serra i de l’alcalde molt 
bé, molt concrets i de curta durada. El pregó de Joan Gratacós 
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també resulta molt directe i entranyable, ha comunicat molt 
bé amb la gent, la Junta li agraeix que hagi acceptat fer el 
pregó i que l’hagi fet amb tant de sentiment i generositat. 
En Jordi Sargatal, amb la seva xerrada sobre els trenta anys 
d’Aiguamolls de l’Empordà, arreplega un altre èxit entre el 
públic, semblant o millor encara al que va tenir l’any passat.

Dimarts 15 d’octubre. Anada a Poblet. Som 56 expedi-
cionaris, més en Marcelino, el xòfer. Sortim a dos quarts de 
vuit en punt, passem pels túnels de Bracons cap a Vic direcció 
Barcelona, i per la B-30 entrem a l’autopista quan ja som al 
Penedès. Parem a l’àrea del Penedès a esmorzar. Arribem a 
Poblet mitja hora abans del previst, comprem les entrades que 
ja estaven encarregades, i fra Marc Vallès Rovira ja ens espera 
prop de la porta daurada, la de les visites al recinte monacal.

La visita és força especial, tenint en compte el caràcter i les 
explicacions del monjo figuerenc, que polemitza amb algunes 
dones mentre anem fent el circuit pels diferents indrets i estan-
ces del monestir. Alguns visitants queden com descol·locats 
davant les explicacions i alguns estirabots de fra Marc, que 
practica un humor de caire empordanès i surrealista, força 
diferent del que estem nosaltres acostumats.

A la sortida, parem una mitja horeta a la botiga de records, 
i cap a l’Espluga de Francolí a dinar, arribem a l’Hostal del 
Senglar que són tres quarts de dues.

Amanida variada
Escudella de pagès
Medallons de llom al forn amb guarnició
Gelat de torró
Vi, cava, cafè i gotes.

Ens aixequem de taula que són més de dos quarts de quatre 
i emprenem el camí de tornada cap a casa. Parem a l’àrea 
de servei “Porta de Barcelona”, i arribem a Sant Feliu a dos 
quarts de vuit del vespre.

Satisfacció general, cap incident remarcable, tret del petit 
accident d’un expedicionari que ha caigut a la sortida del 
monestir i s’ha fet un petit tall al llavi. 

Dimecres 16 d’octubre. L’Anna Serra i Comas ha convertit 
en una autèntica obra d’art les etiquetes especials per al vi i 
el xampany del Celler Espelt de Vilajuïga, que havíem ideat 
nosaltres. 

A la tarda, concert de Calidae amb gran assistència de 
públic. Els músics interpreten disset peces que van des de 
seleccions de Carmen de Bizet fins a ballables de Glenn Miller, 
passant per valsos, sardanes, sarsueles, mambos i pasdobles. 
Acaben amb la Marxa de Radetzky, de Johann Strauss.

A la pàgina 8 d’El Punt Avui, hi ha una petita ressenya feta 
pel periodista Ramon Estéban, que dóna notícia dels actes que 
s’han fet durant aquesta setmana fins avui, i dels que es faran 
fins diumenge que ve.

Dijous 17 d’octubre. Les nenes van a dos quarts de cinc 
(molt aviat) a començar a preparar el pa amb tomàquet i 
embotits, perquè ahir van dir que volien veure les actuacions 
senceres. Avui toca la de l’Àngel Girona, que comença a les 
set. A les cinc també ha vingut a veure’ns i conèixer mossèn 
Jesús Calm i Masó, el nou rector de Sant Feliu. S’està una 
bona estona allà amb els de la Junta que preparen l’acte, a 
les set se’n va a dir missa i a dos quarts de vuit tocats, quan 
l’Àgel Girona canta una de les seves últimes cançons de tema 
una mica pujat de to (no pas musical), arriba mossèn Jesús i 
s’asseu a primera fila.

Hi ha tanta gent com ahir, l’assistència fins ara és molt 
bona. L’Àngel canta durant una hora i deu minuts, i després 
a berenar.

Al diari El Punt Avui, en la secció d’agenda cap de setmana, 
s’hi llegeix que dissabte hi haurà un esmorzar popular a la Fon-
tana, amb en Tino i en Russi al foc i a les graelles. I en l’agenda 
cultural del dia, també hi ha notícia de l’actuació d’Àngel 
Girona, cada dia fins ara hi ha hagut l’anunci d’actuacions.

Divendres 18 d’octubre. Sant Lluc, i dia de l’actuació del 
Mag Nani. Avui és el dia que els de la Junta hem patit més, 
fins ara, de tota la setmana. Hi ha hagut problemes amb la 
nova torradora de castanyes, i no han sortit prou bé. Ja està 
fet, mirem d’agafar-nos-ho tan bé com podem.
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Hi ha hagut una bona entrada a l’actuació màgica, avui 
amb presència de força nens i nenes. S’ha de dir que fins ara 
l’assistència als diversos actes de la setmana ha sigut molt 
bona i la gent, en general, en surt contenta.

Dissabte 19 d’octubre. Avui en Tino i en Russi han 
triomfat. L’esmorzar a la Fontana ha sigut un gran èxit, tots 
ens hem de felicitar perquè la cosa ha sortit rodona i tothom 
ha marxat satisfet. Hem comptat setanta-quatre assistents, al 
moment que ens ha semblat que era el punt més alt i intens de 
l’esmorzar, quan es repartien les excel·lents xuies de cansalada 
del coll, cuinades amorosament i sense crits per les nostres 
dues estrelles de la cuina de la brasa, que avui tornen a sortir 
al diari, i per als quals començarem a pensar si demanem una 
estrella a la guia Michelin.

Al final i després d’un boníssim cafè, s’han explicat quatre 
acudits, en Joan Pujolràs ha llegit una poesia de collita pròpia, 
molt encertada i ben estructurada, li demanem una còpia per 
guardar-la a l’arxiu del Casal.

Tot net i desparat, ja pensem que a la tarda hem d’anar a 
posar taules i cadires i tenir-ho tot a punt per demà al matí 
treballar amb els entremesos i demés.

Diumenge 20 d’octubre. El dia es presenta serè, només 
amb uns quants núvols prims i alts que apaivaguen la força del 
sol. A les nou del matí som tots al peu del canó. Les taules ja 
estan parades i les cadires col·locades des d’ahir, ara es tracta 
d’endegar l’altar i de preparar els entremesos que consisteixen 
en dos plats per a cada comensal: un per a l’amanida i mig ou, 
l’altre pels embotits i el formatge. Hi ha molta feina i l’anem 
fent amb algun petit entrebanc, però tot tira avall de manera 
normal.  A les onze i cinc ja hi ha gent que s’acosta; estem en 
plena feina però li comencem a tenir el peu al coll. 

A dos quarts de dotze i cinc minuts comença la missa 
que celebra mossèn Jesús, davant l’altar a l’aire lliure i amb 
assistència d’unes setanta persones, més el cor parroquial 
que acompanya la celebració amb els seus cants. En Jesús es 
mostra sorprès i emocionat per la organització i assistència, 
al final de la missa se li fa un petit obsequi de menjar i beure, 
que agraeix cordialment.  El cor parroquial canta l’Himne de 
la Salut sencer i s’indica a la gent que encara falta una hora 
per començar el dinar, que serà  tal com diu el programa a 
dos quarts de dues.

Entitats
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LA U. E. HOSTOLES INFORMA

Benvolguts santfeliuencs,

tal i com manen els estatuts d’aquesta entitat, cada quatre 
anys s’han de convocar eleccions a la Junta Directiva del club.

A l’acabament d’aquesta temporada acaba el nostre mandat, 
i si hi ha algú amb ganes de formar una nova junta, amb noves 
idees, nous projectes perquè continuï havent-hi futbol al poble, 
agrairíem ens ho comuniqués amb prou antelació per poder 
tenir temps de seguir les passes necessàries per preparar unes 
possibles eleccions.

En el supòsit que només hi hagi un grup que opti a la 
Junta Directiva del club, no és necessari convocar eleccions 
i és suficient en què els socis l’aprovin en la reunió ordinària 
anual de final de temporada.

La junta directiva

Solucions a l’encreuat de la contraportada

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

Naturalment, a la una ja comença a venir algú i quan és 
l’hora, el President, després de donar la benvinguda i desitjar 
bona festa a tothom, explica que l’alcalde ha d’informar sobre 
un tema important, relacionat amb el futur geriàtric projectat 
al nostre poble.

L’alcalde puja a l’escenari i explica tot el procés que hi ha 
hagut fins ara en el tracte amb l’administració catalana, les 
empreses, el projecte final, la concessió i l’acord de paraula. El 
resultat final fins ara, és que tot està molt bé i molt ben portat, 
però no hi ha cap compromís escrit per part de l’administració, 
per manca de diners a la Generalitat. Demana una recollida de 
signatures per demanar a la Generalitat un compromís escrit 
sobre el futur geriàtric, i durant el concert de final d’àpat es 
recullen 134 signatures.

El dinar funciona bé, hi posem tot el que podem i sabem, 
els plats es van succeïnt amb normalitat i força rapidesa, la 
vedella estofada agrada (en general) a la concurrència i les 
postres també.  

Mentre se serveix el cafè i els digestius, mentre es recullen 
firmes i mentre es venen participacions de la loteria de Nadal, 
el concert de Veus Garrotxines ha començat amb la cançó 
“Angelitos Negros” d’Antonio Machín.

El concert va tenint més i més acceptació i participació del 
públic, de manera que els propis músics s’emocionen de què 
no els deixem acabar quan ells pensaven fer-ho, i els anem 
demanant més i més cançons.

S’acaba amb l’inevitable “Cant dels Adéus”. Una senyora 
sòcia ha dit que hem fallat en no cantar l’Himne del Jubilat.  
Però ni els músics la tenien preparada, ni nosaltres no sabíem 
la lletra de quatre estrofes. De vegades algú la porta per cantar, 
però avui no l’ha portada ningú - la lletra.

La gent comença a desfilar i nosaltres a desmuntar la gran 
parada. Queda tot net, polit i endreçat i, mig esgotats per la 
feina però amb l’alegria de saber que ja s’ha acabat i tot ha 
anat força bé, ens n’anem cadascú a casa seva.

Ens trobarem dijous que ve dia 24, a les 9 del vespre, per  
a una reunió que ja serà per preparar la Festa de l’Aniversari 
del 17 de novembre.

Dimecres 23 d’octubre. Al correu electrònic del Casal 
arriba la felicitació d’un soci, que diu així:

Benvolguts:
Aquestes breus paraules són per felicitar-vos per l’esforç, 

treball, dedicació, entusiasme, alegries,... que heu donat pel 
tal de que aquesta setmana de la gent gran hagi estat un éxit 
i per totes les altres coses que feu pel bé de l’entitat de la qual 
formeu part tota la junta.

Rebeu el més gran reconeixement de la meva part.
Atentament.
N.N.

CASAL SANT MARC
LA JUNTA

Entitats
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LO CASTELL D’HOSTOLES

Una vegada‘l castell d’Hostoles, situat davant de Sant Feliu 
de Pallerols, estava setiat pels moros de la Delegació de Girona, 
era un seti que no s’acabava may per mes esforsos que feyan 
els partidaris de la mitja lluna. Prou probaven diferents cops de 
donar l’assalt armats ab poderosas forsas, y molt superiors á las 
que posseía’l comandant del castell, pero com aquest era fort, 
ben provehit de tot lo que’s necessitava y tenia militarment una 
direcció admirable, aixís el seti s’anava perllongant ab satisfacció 
dels cristians y molta pena dels moros, que no podian dominar 
com volian aquella comarca de Sant Feliu, per ells tan envejada.

Pero vingué un dia que’l comandant del castell, que no badava, 
comensá d’observar que la provisions faltarian dintre curt temps, 
que tot s’anava acabant, y que si’ls reforsos no venian prompte, 
los moros lograrían la seva que era rendir lo castell per fam.

El quefe del castell, un estratega, un català que se las 
pensava totas, ideá la següent estratagema. Feu tráure tot lo 
gra de las arcas y maná omplirlas de terra ó de sorra, deixant 
un palm abans d’arribar al cim, que’l guardá per posarhi’l 
poch blat que quedava. Desseguida triá dos homes de guerra, 
pescadors, manantlos que ab bartrols baixessen fins al riu per 
la mina y portessin peix y’s provehissin de verduras frescas. 
Aixís aná parlament al enemich y el moro, content, se pensava 
que anavan á fer los preliminars de la capitulació.

Los preliminars de la capitulació no foren altra cosa que un 
dinar expléndit ofert pel defensor del castell al general moro, 
que quedá molt contrariat vegent que al castell se menjava 
peix, enciams y altras verduras, que no podia entendre d’hon 
sortian y que al mateix temps las arcas de la fortalesa estavan 
plenas de gom á gom de totas las provisions que per viure una 
temporada un escamot de soldats se necessitavan. Lo gover-
nador del castell, obsequiant al general moro y enseyantli tot, 
guanyá la batalla mes gran de totas las que tingueren lloch en 
aquella comarca, puig l’endemá, l’exercit moro s’aná reunint 
y al cap de dos ó tres dias se’l vegé marxar cap á Girona aban-
donat el seti del castell d’Hostoles, puig el governador d’aquest 
li havia dit que confiava tenir encara provisió per tres anys.

  + JOSEPH BERGA Y BOIX. (*)(**)

(*) BERGA i BOIX, Josep (La Pinya, 1837 - Olot, 1914). Pin-
tor i escriptor. L’any 1869 li fou negada la direcció de l’Escola 
Menor de Belles Arts d’Olot, per la seva ideologia carlina. 
Dirigí el Centre Artístic, acadèmia particular de pintura creada 
a l’entorn dels pintors de l’anomenada escola d’Olot. El 1877 
obtingué el càrrec de director que li havia estat negat el 1869 i 
exercí una notable tasca pedagògica.

Dins l’estètica de l’Escola d’Olot, la seva pintura d’allunyà, pel 
seu gust per temes de l’alta muntanya i per la seva claredat, de la 
concepció paisatgística, gairebé mística, de Joaquim Vayreda, i per 
la seva simplificació tècnica, s’aproximà a un cert impressionisme.

Autor de novel·les costumistes: “L’estudiant de la Garrotxa” 
(1895), “Clareta, mar de brutícia” (1906).

Escriví contes i narracions breus. [Enciclopèdia Catalana].

(**) El dia 9 de maig de 1914, el setmanari El Deber va 
començar a publicar una sèrie de llegendes recollides a la 
Garrotxa del pintor Josep Berga i Boix al llarg de la seva vida. 
L’Avi Berga tenia aleshores 76 anys i patía una afecció asmàtica 
que el dugué a la mort l’octubre d’aquell any, quan només ha-
vien sortit a la llum una desena de textos. El setmanari catòlic, 
els continuaria publicant, pòstumament, fins l’abril de 1915. 
El seu fill, el també pintor i escriptor Josep Berga i Boada, es 
va convertir en el marmessor de l’obra literària del seu pare.

Si la contribució pictòrica de Josep Berga i Boix a la formació 
de l’anomenada Escola d’Olot és reconeguda, la qualitat de la 
seva obra literària - llastrada per la seva aferrissada oposició 
a la reforma ortogràfica de Pompeu Fabra - és més dubtosa. 
En la ressenya biogràfica que li va fer en la Història d’Olot, 
d’una severitat inusual, Joaquim Danés i Torras titllava Berga 
i Boix d’escriptor mediocre, el mèrit més evident del qual era 
la sinceritat. “perquè en Berga escrivia tal i com enraonava”. 
Avui, la crítica més exigent considera l’obra narrativa de Berga 
i Boix com una literatura de tesi, didàctica, programàtica, al 
servei del regionalisme incipient a la ciutat.

ANTONI MAYANS. DESCATALOGAT / LLEGENDAS 
DE LA COMARCA D’OLOT, DE JOSEP BERGA I BOIX. El 
cartipàs, ciutat, patrimoni, memòria. Núm. 13 / Olot, març 2007.

Recull a càrrec d’en F. Xavier Banti i Casas

13/10/13. Helicòpter de la Generalitat de Catalunya en el rescat 
d’una persona que va patir una indisposició a dalt del Castell 
d’Hostoles. Foto: Rosa Pujol Molas

Ruïnes del Castell d’Hostoles al 1918. Arxiu Mas, Barcelona

Mirador

JOSEP CANAL I ROQUET-JALMAR (1920-2013) IN MEMORIAM.
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LES ACTES “HISTÒRIQUES” DE L’AJUNTAMENT
(Recull a càrrec d’en F. Xavier Banti i Casas)

LIBRO DE ACTAS. 01/07/1910 A 29/09/1912. HOJA 49.

En la vila de Sant Feliu de Pallarols a ocho de Septiembre de mil novecientos doce reunido su Ayunamiento en la casa 
Consistorial, bajo la presidencia del sr. Alcalde D. Eudaldo Arbat Pladevall y con asistencia de los Sres. Concejales al 
margen anotados, al objeto de celebrar sesión ordinaria.

Declarada por el Sr Presidente abierta la sesión de orden del mismo se dio lectura del acta de la anterior que fue aprobada.

Acto seguido el Señor Alcalde da cuenta a los Sres del Consistorio de una instancia y plano presentado por el vecino 
de esta villa D. Esteban Casas Cufí solicitando le sea concedida autorización para derribar y redificar la casa número 
1 bis de la calle del Centro de esta población, cuya instancia i plano estaban sobre la mesa, para que todos los Señores 
Concejales pudiesen formarse cabal juicio de la petición formulada por el Sr. Casas y emitan su parecer, sobre si procede 
otorgar el permiso que se solicita.

Examinados los documentos de referencia y considerando los Sres. Del Consistorio, que en nada perjudica el Sr. 
Casas los intereses de la población, antes al contrario, contribuye a hermosear con la nueva construcción proyectada, la 
calle donde radica; acuerdan por unanimidad conceder al repetido Sr. Casas el permiso que solicita, en la parte que a este 
Ayuntamiento compete, debiendo procurar el solicitante al efectuar las obras de derribo y reconstrucción, tomar todas 
las medidas necesarias para evitar cualquier accidente desgraciado y dejar la calle expedida para que pueda circular por 
ella un carruaje; entregándose copia de esta acta al interesado para su conocimiento y efectos consiguientes.

Y no haciendo otros asuntos de que tratar se levanto la sesión de que certifico.

Sres Concejales al margen anotados:
Alcalde Presidente: Eudaldo Arbat
Sindico: Joaquin Llantá
Concejales: Francisco Vila, Pio Vila, Isidro Banti, José Colomé
Secretario: Benito Bosch

AJUNTAMENT: D. Eudaldo Arbat Pladevall (Centro, 4), D. Francisco Vila Llapart (Prado, 44), D. Isidro Banti Bus-
quets (Espígul, 3), D. Joaquin Llantá Donay (Plaza, 14), D. José Colomer Serra (Prado, 53), D. Pedro Gelis Gravalosa 
(Cal Ombert, 1), D. Pio Vila Rabat (Edificios Diseminados, 2), D. Salvador Berga Canal (S. Miguel, 5), D. José Gimenez 
Saderra (Centro, 3).

Secretari: D. Benito Bosch Saderra.



353535

Mirador

Anant de camí, i algunes vegades no gaire lluny del nostre 
poble, ens topem amb una casa o una masia abandonada. 
Aquesta visió a mi em produeix una estranya fascinació i 
alhora un calfred de rebuig. És una barreja de sentiments 
oposats, difícil de saber on comença l’un i on acaba l’altre. 
Tot i sentir una lleu esgarrifança, la curiositat i la intriga, fan 
que m’hi acosti irremeiablement.

Què és el que fa que aquesta depriment troballa resulti a 
la vegada una seducció impossible de vèncer? No serà que 
les ruïnes ens atrauen i ens captiven en un exercici gairebé 
massoquista? 

Però si ens aturem uns moments i ens hi podem apropar, 
després de trepitjar ortigues, romagueres i branquillons 
arrencats pel vent, aconseguirem fixar-nos en les obertures 
impúdicament obertes a totes les mirades i sentirem un buit 
que ens mantindrà expectants i amb el cor accelerat. Efectiva-
ment, no hi ha ningú. Ho tingueren per seu, aquells que foren, 
i ara les alimanyes hi fan estada. La porta forana manté encara 
intacta la intimitat, mentre herbasses i plançons de tota mena 
sorgeixen per les finestres. Del teulat mig ensorrat, en surt 
una figuera borda, mentre el que foren les corts i el galliner 
es reconeixen prop d’un  roure mort. Si un havia freqüentat la 
casa en els seus bons temps, reproduirà escenes de vida que 
omplien el lloc abastament. 

El primer que trobarem a faltar serà la xemeneia fumejant 
i la roba estesa. Recordarem el crit de les oques que de mala 
manera advertien als estadants de la nostra presència. Ara que 
cap gos ens ve a rebre, enyorarem els lladrucs que mai ens 
acabaven de fer por. . . I ja no parlem de l’hort que donava bo 
de veure, ni del blat de moro penjat a l’eixida, ni d’aquelles 
olles abonyagades que rebentaven de geranis. I aquella farum 
de fems, signe de bestiar, potser vaques, potser ovelles. Si 
arribéssim a poder veure l’interior, la tristesa seria immensa. 

Potser hi trobaríem encara una pastera corcada, uns gibrells 
plens de teranyines, una taula amb dues potes, un retrat de 
casament d’una parella antiga, d’un groc descolorit, anèmic. 
El passat seria present en cada buidor. Potser en aquell racó 
on ara s´hi amunteguen fulles seques, la mainada de la casa 
hi hauria guarnit el pessebre. Ves a saber si aquella capçalera 
de llit on hi cauen els degoters, hauria estat testimoni d’amors 
i desamors. Qui sap si el forn de pa hauria donat aliment a 
grans i petits.

Això demostra que el més important d’una casa són les 
persones. Ja pot ser bonica una pairalia, que sense habitants és 
tristíssima. Tant li fa els mobles, els ornaments, la decoració, 
l’antiguitat. Tot és en va, quan hi falten els que hi habiten. Les 
mans, la veu, el treball, el foc, les flors, les collites, els nens, 
els vells, això és el realment fonamental. La vida, sí, la vida. 
No hi ha res comparable. Res de res.

    Rosa Maria Montañá

 

  

LA TRISTA SORT DE LES CASES ABANDONADES
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El dia de Nadal s’ha considerat sempre una diada assenya-
lada, amb solemnitats religioses, festes populars i recolliment 
familiar. Al meu temps, hi havia el costum que, el dia abans, 
joves i homes de la segona edat anessin a l’hostal a menjar pa 
amb all i oli, embotit, llaminadures i que no hi faltés el porró 
de vi. Després d’haver gaudit de l’àpat, buscaven distracció 
per passar part de la nit i sovint es decantaven pel cant. Sant 
Feliu de Pallerols sempre ha estimat la música, i era un goig 
sentir-los cantar a l’hostal. Em vénen al cap en Francesc Puntí, 
de Can Patrici, en Joanet de Can Fuixell, en Joan de Cala 
Rafela, en Joan Boix de Can Rigall i altres.

La missa del gall se celebrava a les cinc de la matinada. Hi 
ha un fet que és curiós que encara recordi, perquè tenia molt 
pocs anys: durant la cerimònia, en un moment determinat, els 
senyor rector donava permís a la mainada per tocar el xiulet 
de canya que, aquell dia, portàvem. És de suposar que aquest 
detall era per assenyalar el goig del naixement de Jesús.

Una de les coses que recordo amb més il·lusió de la vigília 
de Nadal és quan fèiem les farines de fajol a casa, i que ho 
dirigia la meva mare, la Margarida Torrent Anglada. En aquells 
moments se sentia necessària i potser una mica important, 
perquè tots li consultaven la manera d’aconseguir unes bones 
farinetes. Per entendre aquesta petita satisfacció que tenia, 
ens hem de fer càrrec que era una persona molt senzilla, 
que quasi no havia conegut el seu pare ni la seva mare i que 
de molt petita ja l’havien enviat a talaiar bestiar i, per tant, 
a viure fora de casa, passant gana i mals tractaments. Una 
vegada, amb humilitat i sense cap malícia, m’explicava que 
de molt petita s’estava a El Teix, una casa que hi ha sortint 
del primer túnel d’en Bas, a mà esquerra, i que de tanta gana 
que passava, d’amagat intentava abastar el calaix del pa, però 
que mai el va poder obrir perquè era tancat amb cadenat. Va 
ser una de tantes i tantes persones que només va conèixer la 
humilitat i el sacrifici.

Per fer les farinetes de fajol, s’emplenava un perol d’aigua, 
s’hi tirava la farina de fajol quan l’aigua bullia i es remenava 
contínuament per evitar que es torrés, fins arribar a una massa 
espessa, que després s’abocava en cassoles de terra. Als que 
havien ajudat, se’ls regalava alguna cassola. Per remenar, treure 
el perol i repartir la farinada, es necessitaven homes forçuts... i 
els consells de la meva mare! Recordo que un d’aquests homes 
era en Gabriel Sidera, pare de la xicota del meu germà Pep.

A la missa del gall i a l’ofici de Nadal, els cantaires hi po-
saven tot el seu saber. La nostra vila sempre ha tingut un cor 
parroquial molt bo i persones entregades a la música. Recordo 
amb estimació els directors Ventura Rovira, Tomàs Penya, 
Josep Collelldemont i Joan Callís. Totes aquestes persones 
treballaven i, a més a més, sentien la gentilesa d’oferir allò 
que tant els agradava: la música. En Ventura Rovira era fuster; 
quan la xicalla li demanàvem que amb un tros de fusta ens 
fes un revòlver, a canvi ens demanava una petita estella per 

cremar al foc. Explicava que, si no hagués estat pels plors de 
la seva mare, hauria acceptat la proposició de ser sergent que li 
van fer a la milícia obligatòria. Quan, de broma, el saludàvem 
militarment, ens retreia que no ho fèiem bé i de seguida ens 
ensenyava com fer-ho. Nosaltres li repetíem la mateixa broma, 
i llavors, en to solemne cridava: «¡Coño, no lo hacéis bien!». 
Era molt simpàtic.

El Sr. Tomàs Penya estava empleat com a cap d’estació al 
nostre poble, a la companyia del ferrocarril d’Olot a Girona. 
A l’estiu, la mainada li portava crancs del riu Brugent i el Sr. 
Penya era tan bon home, que els hi pagava algun cèntim de 
pesseta i després els donava a una altra quitxalla.

A en Pep Collelldemont, de Can Collell, li hem d’agrair 
la seva paciència i bondat. Després de la Guerra Civil, els 
diumenges a la tarda passava una o dues pel·lícules per a la 
mainada, a la rectoria del poble i quan li semblava que una 
escena era escandalosa, posava la mà davant del projector i 
la imatge quedava a les enfosques. Tota la mainada es posava 
a cridar, però eren només uns instants, perquè de seguida la 
treia i continuava la pel·lícula. Mentrestant, els pares podien 
anar al cinema de l’Esbart Cultural.

En Joan Callís, que tots recordem per haver-nos deixat fa 
pocs anys, era una persona agradable i bondadosa. No donava 
cap importància a les impertinències que, malauradament, 
de vegades patim. I de les moltes accions bondadoses que va 
realitzar, cal destacar que va acompanyar amb gran estimació 
el trist i llarg procés de malaltia de la seva dona, la Lola Gelis. 
La carrera de músic no li va ser gens fàcil, perquè sempre 
va haver de treballar a la fàbrica de xocolata de l’Esteve 
Casas. Una vegada em va explicar que la primera fàbrica va 
ser a l’edifici que abans anomenàvem Can Miro, i que avui 
en Jaume Pagès hi té la botiga de lampisteria. Per practicar 
amb el piano i estudiar solfa, tot l’any es llevava molt aviat i 
anava a l’Esbart Cultural, on hi havia l’únic piano del poble. 
A l’hivern, per poder resistir el fred, es posava uns guants ta-
llats a la meitat dels dits. El seu pare i la seva mare s’avenien 
tant, que al poble es comentava que era un matrimoni que es 
podia comparar al de Sant Josep i la mare de Déu. Jo hi estic 
d’acord, i com que els testos retiren a les olles, els tres fills 
que tingueren han estat unes bellíssimes persones.

M’agradaria acabar amb una breu reflexió. Tots sabem que 
la festivitat de Nadal ens ensenya estimació durable, però hi 
ha successos que és difícil de trobar sensats, tot i que ho pre-
tenen. En temps de la Guerra Civil Espanyola (Déu ens guardi 
d’aquesta lluita tan horrible), els dos exèrcits contraris dema-
naven respecte el dia de Nadal i en alguns fronts s’aconseguia 
la treva; però, passat aquest dia, tornaven a matar-se els uns 
als altres... Penseu que és raonable això?

Salvi Canimas Torrent
Octubre de 2013

Dies de Nadal
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La vida i la mort són dos fets que són aparentment contraris, 
com l’inspiració i l’expiració. Quan neixem, el primer que fem 
a la vida és inspirar, i quan morim, expirar. En comú, tenen que 
un no existiría sense l’altre “Tot a l’únivers està subjecte al 
canvi; només hi ha una excepció, la mort segueix a la vida”, 
va dir el filòsof xinès Han Shan. 

Si és una obvietat, aquesta característica de la vida (i de la 
mort), com és que “apareix” el dol? No estem preparats? En la 
cultura cristiana, la mort s’ha considerat quelcom dolorós, raó 
per la qual ha estat negada convertint-se així en un tema sobre 
el que no es parla, o almenys, es parla menys i es té menys 
present que en altres cultures, ja que representa l’antítesi del 
que respon i representa la idea de “progres”.

La manera de viure la pèrdua d’un ésser estimat té, doncs, 
molt a veure amb la cultura – algunes amb molt d’autocontrol 
en la mostra de les emocions, d’altres amb més expressivitat-, 
de les creences –religioses i socials-, del patró de personali-
tat de cadascú, de la relació amb la persona difunta i de les 
circumstàncies que envolten a la mort –accident, malaltia, 
edat, etcétera- Aquesta diversitat de factors fa que no hi hagi 
una “manera” de superar el procés del dol, que té diverses 
fases i són interessants de conèixer per ser conscients de en 
quina estem: 

1. Fase de shock, d’inestabilitat o anestèsia emocional. Es 
tracta d’un mecanisme de defensa que cancel·la temporalment 
el fet per tal de poder seguir vivint. Diuen que ajuda a sortir 
d’aquesta fase el fet de veure la persona difunta, assistir als 
funerals, sentir parlar de com va succeir la mort.

2. Fase de protesta o ràbia per la pèrdua. En ella, es 
desitja que la persona difunta torni i es nega la permanència 
de la pèrdua.

3. Fase de desesperació i/o desorganització, que apareix 
al adonar-nos de l’absència irreversible de l’ésser estimat, i 
sol considerar-se la fase més aguda del dol.

4. Fase de reorganització, que ve després d’un llarg període 
d’adaptació i recuperació davant la pèrdua de l’ésser estimat. 

Les persones expertes indiquen alguns consells per facilitar 
la transició entre la vida amb un ésser estimat i la vida sense 
aquesta persona. 

1- Prendre contacte amb el cos de la persona difunta si és 
que se’n tenen ganes. Les persones que no han pogut i haurien 
volgut veure el cos de la persona els resulta molt més difícil 
acceptar la mort com una realitat.  

2- Parlar de la pèrdua quan se’n tenen ganes. Hi ha qui 
prefereix plorar en silenci, hi ha qui necesita plorar acom-
panyat, hi ha qui té necessitat de parlar d’anècdotes viscudes 
amb aquella persona… La “regla” és senzillament fer el que 
sentim en el moment en que ho sentim, sense reprimir-nos.

3- Ser conscient dels sentiments i no culpabilitzar-se: pràc-
ticament tothom entén que és un període difícil. És freqüent i 
normal tenir ganes de plorar en situacions aparentment neutres, 
no ens n’hem de sentir culpables ni avergonyits. Després dels 
rituals (missa, enterrament, visites de persones conegudes 
que ens donen el condol…) venen dies i setmanes (fins i tot 
mesos) durs, en què potser cal traslladar o netejar objectes de 
l’absent, tramitar documentació, etc. No hem de sentir-nos 
culpables si en un moment en concret ens sembla que la mort 
no s’ha donat, si tenim un “curt-circuit” i pensem, en dècimes 
de segon, que demanarem l’opinió a aquella persona, per 
exemple. Si tenim ganes, hem de compartir aquesta vivència 
amb amics o familiars.

4- Cuidar-se i deixar-se cuidar. Intentar menjar bé, sortir, 
fer exercici, tenir relació social. És també freqüent passar uns 
dies o setmanes sense gana, però s’hauria d’intentar reprendre 
la normalitat per no cronificar el procés. El fet de tenir suport 
social (no només en els rituals que envolten la mort, sinó 
també les setmanes i mesos posteriors) ajuda a tirar endavant 
en el procés.

Segons un estudi de Sanders (1988) les persones que parti-
cipaven en alguna activitat en l’església o temple es mostren 
menys deprimides sense aquelles persones amb lligams socials 
ni religiosos.

No hi ha, doncs, un remei miraculós per a que la transició sigui 
més fàcil, però podriem resumir que si fem el que sentim, sense 
autoenganyar-nos o voler satisfer altres viurem el procés d’una 
manera menys dolorosa que si no ho féssim. I és que el procés ha 
de viure’s, ja que si el dol es reprimex o s’amaga sota una façana 
de fortalesa, sota addiccions (a drogues, alcohol, feina) s’estarà 
adormint d’aquesta manera les sensacions de dolor, sofriment 
i de buit per la pèrdua, però tard o d’hora aquestes conductes 
poden generar greus problemes com malalties psicosomàtiques, 
transtorns de conducta, depressió o dol crònic (insomni, incapa-
citat per atendre les obligacions socials com anar a treballar…).

Algunes cultures, com la tibetana, la mort és molt més 
present, ja que reafirma un dels principis del budisme: el canvi 
constant. El procés de dol es viu d’una manera molt diferent 
a aquí. No podem canviar la nostra cultura, però sí que po-
dem canviar la nostra percepció respecte la mort i, d’aquesta 
manera, viure millor.

                                                  MARTA SALA PASCAL

Fe d’errates
En l’anterior número d’aquesta revista, dedicat a les fonts 

del municipi, la font que surt a la pàgina 25, Font del Molí 
de la Torre, ha de ser Font del Molí de la Rovira. 

LA VIDA I LA MORT… I EL PROCÈS DE DOL
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L’any 1945…… l’empenta del nostre estimat amic Antoni 
Pascual i amb l’experiència de les vacances a Campo l’any 
1943, va trobar per casualitat l’emplaçament de Sant Feliu, 
molt anomenat pels pintors, principalment d’Olot, pels seus 
paisatges tan formosos i bells.

Després de moltes indagacions d’horaris, de mitjans de 
transport, es va concretar que l’anada de vacances es faria a 
primers d’agost de dit any 1945 i per tant,  només ens mancaria 
l’obtenció del “salvaconducto” per desplaçar-se a la província 
de “Gerona”.

El mitjà de transport es feia amb trens de “fum”, Barcelona-
Girona i seguidament el carrilet d’Olot també del mateix 
sistema. 

Després d’unes dotze hores de viatge, ja passada la tarda, 
baixarem del tren de l’estació de Sant Feliu i, carregats de 
nombroses maletes i estris per a la pintura, vam arribar a la 
Fonda Finet, tota fosca i molt fresca, on els seus amos, la 
Sra. Pilar i el seu marit, l’Antoni Serrat i filles ens esperaven.  
Refets del tràfec del viatge, el flaire d’un sopar que s’estava 
preparant a la cuina amb foc de llenya, ens va donar ànims per 
acabar la jornada ben satisfets. Es pot dir que aquella nit va ser 
del tot gratificant malgrat la manca d’electricitat, molt fosca.

L’endemà al matí, ens esperava un abundant esmorzar, 
llesques de pa amb tomàquet i pernil de la comarca, seguit 
d’un cafè amb llet d’una gran densitat. El Sr. Antoni, amb 
la seva veu profunda, ens va indicar itineraris per anar-hi 
caminant. Els molins, van ser dels primers, en aquella època 
estaven gairebé tots en funcionament. Es pot dir que les ex-
clamacions de goig foren moltes i en Pascual ja va descobrir 
que si volia pintar, no s’ho acabaria amb els nombrosos i bells 
racons que existien.

En aquell temps, degut a les dificultats produïdes per la 
post-guerra, no es veien gaires famílies que podien anar a 
passar dies d’esbarjo. 

El primer estiu d’estada al poble vam caure en la temptació 
de banyar-nos en el bonic riu, en uns petits embassaments, 
l’aigua era fredíssima i ens va ocasionar uns mals de coll 
molt forts que ens van obligar a fer uns dies de llit. La visita 
del metge del poble, el Dr. Arbat, va ser del tot necessària, i 
per sort ja existia la penicil·lina, remei miraculós que ens va 
guarir en pocs dies. 

Prosseguirem amb les petites excursions per les moltes 
fonts del terme de la població (n’hi ha unes 80!) amb els altres 
estadants d’estiu. La meva mare es trobava de “primera” a Sant 
Feliu, deia que el clima li repercutia a l’hivern i l’ajudava a 
no tenir tants refredats. 

Tan satisfet com estava a Sant Feliu, vaig començar a 
comunicar-ho a les meves amistats de Sant Cugat i en especial 
al meu amic d’estudis Francis Swert que tenia un cotxe des-

capotable Ford amb el qual ens vam atrevir a fer excursions 
difícils. Degut a l’estat pèssim de les carreteres en aquell 
temps, dites proeses van animar a la joventut amiga (també les 
noies), a omplir aquell vehicle i anar, per exemple, al Santuari 
del Far. En una ocasió, una família amiga que tenien cotxe, 
cosa estranya en aquell temps, van portar al meu pare a visitar-
nos un diumenge i pogué veure l’entorn del lloc de vacances. 

El primer any passat a Sant Feliu ens va omplir de les ganes 
de tornar-hi un altre vegada. 

I així va esdevenir un nou any. I unes noves vacances que 
ja teníem en projecte passar-les al nostre poble de Sant Feliu. 

Encara que els temps eren molt difícils, em vaig “ingeniar” 
a fer servir la càmera de fotografies del meu pare i per això la 
col·lecció d’imatges que vaig impressionar son un bon record, 
en blanc i negre, d’aquells moments per recordar.

Com es pot suposar el segon any ja teníem una important 
pràctica en descobrir nous llocs per a fer caminades, i també la 
presència de nous estiuejants com una senyora (Vda. Camps) 
que tenia un petit cotxe Peugeot i que ens va poder portar a 
Olot, a Rupit i altres llocs, per tal de augmentar els nostres 
coneixements de la comarca.

 La gran diversió era anar per la nit a menjar síndria al camp 
de futbol on es feien canvis d’impressions i es podia fruir de 
la fresqueta d’una brisa o marinada molt agradable. Es pot 
dir que amb unes innocents vetllades sentíem una creixent 
felicitat. Hi havia també un altre lloc amb font, apropiat per 
anar-hi les tardes amb una considerable síndria i ens animava 
a parlar, del que podíem parlar en aquells temps de dictadura, 
en què les noies refusaven tota classe de converses un xic 
“atrevides” i no parlem de cap contacte innocent imaginat...?

Per la meva part, l’afició creixent per la pintura, va fer que 
passés uns matins en ple contacte amb els bonics entorns del 
poble i, més endavant em vaig atrevir a desplaçar-me amb el 
carrilet als pobles veïns com Joanetes, etc. on els paisatges 
eren colpidors. Això sí, les tardes eren dedicades del tot als 
amics i “amigues”, i a la meva mare, que gaudia de valent del 
paisatge i també de la companyia del seu únic fill.

Els anys següents, on repetíem l’assistència al nostre 
paradís d’estiu, es va notar el creixent nombre de l’element 
femení, principalment vingut de Girona, que alegrava d’una 
manera molt colpidora el goig de les vacances, entorpit això 
sí, per haver de fer repàs de més d’alguna assignatura pendent 
del passat curs! De totes formes l’amistat i les bones mane-
res formaven part de tota una colla que amb els anys va fer 
història, i que avui dia encara tenim una sincera amistat, cosa 
que caldrà explicar més detingudament en propers escrits.

                                                      OCTAVI GALCERAN

PARLEM DE SANT FELIU DE PALLEROLS

Mirador
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UN RECORD PER AL
SENYOR JOSEP CANAL

i ROQUET-JALMAR
Que va morir el dia 19
de novembre de 2013

Sant Feliu de Pallerols ha tingut sempre un gran afecte  
pel Sr. JOSEP CANAL, simplement per ser com era: persona 
afable, de conversa fàcil, prudent, seriós, respectuós, i dins la 
seva senzillesa, tot un cavaller. Per altre banda, ha estat i estarà 
per sempre reconegut pel seu treball constant en el camp de 
la recerca històrica de Sant Feliu de Pallerols i rodalies, les 
seves notes, les seves conferències, ens han fet adonar de la 
riquesa patrimonial i històrica que conformen el nostre territori 
i ens ha fet acostar al nostre passat per tal de preservar-lo i 
divulgar-lo pel seu gran interès en la història de la població 
i de Catalunya.

A Sant Feliu de Pallerols, hi restarà per sempre, com un 
santfeliuenc més i també com a personatge distingit per totes 
les aportacions efectuades al llarg dels anys. L’any 1999, 
l’ajuntament li va atorgar la distinció “Guillem Galceran 
de Cartellà” en reconeixement als mèrits que concorrien en 
la seva persona en relació amb la seva aportació a l’estudi i 
divulgació de la història de la població i de la Vall d’Hostoles. 
I, a l’any 2006, li va dedicar un carrer de la població. 

Ara ens ha deixat, però ens ha aportat tot un llegat altament 
important i el seu nom i els seus estudis es mantindran al llarg 
de la història.  

SR. CANAL, GRÀCIES.

S’ha cregut interessant publicar una ressenya de la seva 
extensa feina com a historiador,  arqueòleg i investigador 
que ens consta a l’ajuntament, essent conscients que ben 
segur ens deixem quelcom. Destacar que sense cap for-
mació acadèmica va anar avançant en les seves recerques, 
anàlisis i estudi amb un gran rigor, cosa que, el fa més 
excepcional encara.   

El Sr. Josep Canal va néixer a Girona el 20 de gener del 
1920, ciutat on hi va desenvolupà la seva vida familiar i la seva 
activitat professional en el sector de l’administració pública. 

A principis dels anys cinquanta, raons de salut el feren resi-
dir a Sant Feliu de Pallerols iniciant-se una relació amb aquest 
poble i amb la seva gent que el portarà a descobrir passatges 
totalment inèdits i cabdals per a l’Història de Catalunya, els 
quals tingueren com ha protagonistes els habitants de la Vall 
d’Hostoles, els pagesos de remença. 

Des dels inicis de la dècada dels anys setanta començà a 
desenvolupar un interès creixent per la Prehistòria, especial-
ment la de les comarques gironines. Membre fundador de 

“l’Associació Arqueològica de Girona”. Amb l’Eudald Carbo-
nell i molts altres membres de l’Associació desenvoluparen un 
extens programa de recerques i publicacions arqueològiques 
a Serinyà (la cova de l’Arbreda), els jaciments de la Selva, el 
massís del Montgrí i la Vall mitjana del riu Ter (el Puig d’en 
Roca). Aquesta etapa culminà amb la publicació del llibre 
“Catalunya Paleolítica” l’any 1989. 

En aquest camp també desenvolupà la seva investigació a 
la Vall d’ Hostoles. Membre de “l’Associació dels Amics de 
la Vall d’Hostoles” des de la qual va divulgar la seva tasca 
d’investigació: organització dels actes del 500 aniversari de 
la Sentència Arbitral de Guadalupe, xerrades i conferències 
sobre els remences, sobre els castells d’Hostoles, Puig Alder 
i Colltort, sobre Guillem Galceran de Cartellà i Francesc de 
Verntallat, …etc. 

Des de començament dels anys vuitanta desenvolupà les 
seves investigacions cap al terreny de la història medieval 
catalana. L’interés per l’estudi del feudalisme i, especialment, 
les revoltes pageses dels remences contra els senyors feudals, 
van centrar-lo en les terres de La Garrotxa i, més en concret, 
a la Vall d’Hostoles, considerada un dels focus principals de 
la insurrecció. En col·laboració amb companys com Carles 
Fochs i M. Mercè Homs, ha realitzat nombroses publicacions 
als “Quaderns de Treball” de l’Associació Arqueològica de 
Girona, als “Annals” del Patronat d’ Estudis d’Olot i Comar-
ca, als “Annals” de l’Institut d’Estudis Gironins, a més de 
publicacions locals de Sant Feliu de Pallerols i Les Planes 
d’Hostoles i treballs d’abast més general a la revista “Avenç” 
i a l’Atlas d’Història de Catalunya”.

També cal remarcar el seu paper fecund en la revalorit-
zació dels estudis medievals de la ciutat de Girona. Des dels 
anys vuitanta Josep Canal ha dut a terme una extensa tasca 
de recerca als arxius històrics de la ciutat. Amb l’aportació 
de Josep M. Nolla i altres professors gironins, ha publicat la 
col·lecció “Història urbana de Girona”. 

Descansi en pau. 

El Sr. Canal en una conferència sobre Verntallat. 4 de setembre de 
1998 a la seu de l’Esbart de la Vall d’Hostoles. Foto: Arxiu Municipal.
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Ve per a tu

Dels savis somni pregon.
Una espurna en la nit,
invisible als ulls del món,
esdevingué estel que ens guia
lluny de les mundanes il·lusions.

Dels pobres la primera esperança.
Jesús, l’Enviat, l’Ungit, el Fill,
trobadís pels cercadors sense recança,
obre el nostre esperit al misteri
del Poble de l’Aliança.

Amic meu, ni pobre ni savi,
per a tu val també la crida.
Estigues atent, no badis,
que la promesa fa via,
el temps és propici per la trobada.
Abílla’t, serem gentada.

Pere Roura

Bústia

CARTA A ALEXANDRE PORT

Malgrat nosaltres, les netes d’en Sandro de Can Bosch, 
potser no l’hem escoltat en directe moltes vegades, sabem 
que de música ell en sap un munt! L’avi sempre ha estat allí 
donant el do de pit, entonant la cançó adient. Agafant-nos de 
la mà per aprendre a caminar (Sant Sebastià amunt i avall) al 
ritme correcte. Sovint guarnint les lliçons -sempre afinades- de 
petites notes i anècdotes de color, i si en algún moment ha fet 
falta, sortint-se lleument de la partitura dels pares per escom-
brar dissimuladament cap als interessos de les seves netes.

Com a músic l’avi ha tingut sempre bona orella, i mai s’ha 
fet el sord a les nostres necessitats, tot al contrari. Arranjant el 
que fes falta per tal de que els nostres somnis i realitats ballin 
sempre que es pugui en harmonia, inventant noves bandes 
sonores per a les fotos familiars.

I l’avi, com tothom, també té tonades pròpies que es 
repeteixen i el defineixen. Ell és una mica tossut, perquè no 
dir-ho, i insisteix amb el seu ritme (d’horaris, de fer sempre 
en general al seu tempo) mentres nosaltres el provoquem tot 
jugant amb propostes més rockeres que el fan arrufar una mica 
el gest de forma divertida... I així quan pugem una mica més 
el volum, ell veu de seguida el joc i intenta dissimular. Però 
poques vegades aguanta la tonada sostinguda molta estona, i 
sempre la rialla se li esmuny per sota el nas. Una picada d’ull, 
tan sols una nota, i sempre es delata.

Ara que ja som més grans ens ho mirem tot amb uns altres 
ulls, i veiem com l’avi treu de nou de l’armari el seu “tratjo” 
d’il·lusionista per hipnotitzar ara al petit Pep... i així nosaltres 
refresquem unes imatges que havien quedat un xic tèrboles 
en el record. L’avi tocant-nos el violí, ara el xilòfon, i ara un 
duo amb l’àvia al piano...

I doncs així ja ho hem demostrat: 

Avui som aquí en un homenatge del poble a l’avi pel músic 
que va ser... i pel que ENCARA ÉS per totes nosaltres, en 
definitiva per l’avi estimat que serà sempre.

Orgulloses del nostre avi, t’estimem molt!

ELS MILLORS PARES

Al néixer em vaig adonar,
tot plorant sense parar,
que per un lamentable error
era allà on no tocava,
en un poble miserable,
tancat en un estable
de bous amb mala bava.

Ma mare era una bruixa,
amb cara de maduixa
i una nàpia esgarrifosa.
Li deien Secallona
i amb un corb a l’espatlla,
ens posava a tots a ratlla,
saltant com una mona.

Mon pare, un pobre desgraciat,
coix, manco, espatarrat,
ple de taques i berrugues.
Li deien Pellingot,
bevia sang de ratolins,
amanida d’escorpins
i es banyava dins d’un got.

Però al complir el primer any,
aquells pares, amb molt d’afany
m’arribaren a estimar tant,
que ara que ja sóc vell,
me’ls trobo sempre de cara,
doncs resulta que encara,
els sento a flor de pell.

Sergi Aldabó Rosell
Soci de l’Esbart de la Vall d’Hostoles
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Nostra pàtria és trepitjada,
escarnida, arraconada.

Catalans, ara veiem
que nostra llengua volen muda,
que ni cap braç ens doni ajuda.

Així, amb ràbia continguda,
nostres cors assadollem.

Si els roures els desbranques
i algunes arrels arrenques,
ben segur molts moriran.
Això és el que voldrien

per a molts dels catalans.

Nostra indústria feinadora
l’han ferida amb mà traïdora
com un malalt espera l’hora,
com un condemnat la mort.

Pobra pàtria malferida,
pobra mare adolorida,

si et pogués curar el teu mal!

Tan sols fins que arribi el dia
que desperti el que dormia
i els més sords ho sentiran,
tindrem nostra Catalunya
amb un orgull triomfant.

Fins els morts quan sentin l’hora
de la tomba s’alçaran.

Entre tots farem la força
perquè se’ns vulgui escoltar.

Volem sols una resposta,
ja no podem esperar!

Per què teniu por senyors?
Per què no ens deixeu votar?

Això vol dir alguna cosa!
Per això ens voleu callar!

Penseu que som gent d’un poble
que tan sols vol viure en pau

i vol fer d’aquesta terra,
terra planera i suau,

on tots junts puguem viure:
aragonesos, andalusos,

bascos i castellans
i així poder estimar-nos

tal com cal, com a germans.

Però això sí:
volem ser lliures,

volem poder decidir,
volem que aquest problema

no aturi el nostre camí.
Per això tots lluitarem
amb una gran il·lusió

perquè nostra Catalunya
sigui la més gran Nació.

Joan Pujolràs

El noi deia a la noia
ens hauríem de casar.

I ara! li diu ella
no veus que no està de moda

i tothom es vol ajuntar?
No se què t’ha passat pel cap

ara carca t’has tornat
com la gent del temps passat?

No veus que la gent 
va seguint el corrent.
El noi mort va quedar 

sense saber què contestar.
Però rumiant després digué

aquesta gent del temps passat 
feliços no han estat?

Ja que han ben aguantat
això vol dir que s’han estimat.

UNA NACIÓ TRIOMFANT

Ella tot rient, ja pensa malament
no veus que la gent se’n riurà
i la raó els haurem de donar
si de cas ja hi serem a temps 
de casar-nos com l’altre gent.

El noi va haver de callar
i continuar com està

ja veieu el món així està.
Tot això ho ha portat 

la vida que en diuen moderna
que no es veritat perquè
molta gent viu malament

i de paciència no n’hi ha gens.
Jo no hi veig solució 

per això el demà em fa por
però hem de confiar

que algun dia s’arreglarà. 

        MARIA VALLS

UNA PARELLA D’AVUI
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DESEMBRE 2013 
Del 19 al 23 — Filmacions dels diferents pessebres 
apuntats al Concurs de Pessebres.
(Organitza: TV Sant Feliu)
(Interessats apuntar-se a l’ajuntament Tel. 972 44 40 11, 
abans del dia 19 de desembre)

Dissabte 21 — A les 4 de la tarda, al camp de futbol muni-
cipal, Partit de futbol entre els equips U.E Hostoles—F.C 
Vilobí.
A 2/4 de 7 del vespre, a l’església parroquial, Missa.

Diumenge 22 — A les 4 de la tarda, a la Sala Ca Les Her-
manes, Campionat de Playstation. (Programes a part) 
(Organitza: UE Hostoles)

Dimarts 24 — A les 12 de la nit, a l’església parroquial, 
Missa del Gall cantada pel Cor parroquial.

Dimecres 25 — A la 1 del migdia, a l’església parroquial, 
Missa cantada pel Cor parroquial.
A partir de 2/4 de 6 de la tarda i a partir de les 10 de la nit, 
a la Sala Ca Les Hermanes, QUINA DE NADAL (Servei 
de Bar i entrepans)
(Organitza: Comissió Festa Major)

Dijous 26 — A 3/4 d’1 del migdia, al Local d’Entitats, 
entrega de premis del concurs de pessebres.
A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Ca Les Hermanes, Repre-
sentació dels PASTORETS a càrrec del Grup de Teatre 
Petits Pescallunes.
(Organitza: Agrupació Miralluna)

Dissabte 28 — A les 6 de la tarda, a la Sala de Ca Les 
Hermanes, Representació dels PASTORETS a càrrec del 
Grup de Teatre Petits Pescallunes.
(Organitza: Agrupació Miralluna)

Diumenge 29 — A les de 5 de la tarda, a la Sala de Ca Les 
Hermanes, Gala Solidària de Màgia. (Programes a part)

Dimarts 31 — A 2/4 de 10 del vespre, a la Sala Ca Les 
Hermanes, Revetlla de Fi d’Any. (Programes a part)
(Organitza: Casal de la Gent Gran “Sant Marc”)

Activitats NADAL 2013-2014

GENER 2014
Dimecres dia 1 — A les 6 de la tarda, a la Sala Ca Les 
Hermanes, Concert d’Any Nou a càrrec de TONI SUBI-
RANA. (Programes a part)

Dijous dia 2 — A 2/4 de 7 del vespre, a l’església parro-
quial, Missa.

Divendres dia 3 — 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 Sant de Sant Feliu)

Dissabte dia 4 — A partir de 2/4 de 6 de la tarda i a partir 
de les 10 de la nit, a la Sala Ca Les Hermanes, QUINA DE 
NADAL. (Servei de Bar i entrepans)
(Organitza: Comissió Festa Major)
A 2/4 de 7 del vespre, a l’església parroquial, Missa.

Diumenge 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 Tres Reis d’Orient.
(Programes a part)
(Organitza: Agrupació Miralluna, Ajuntament Sant Feliu 
i Comissió Festa Major)

Dilluns dia 6 — A les 6 de la tarda, a la Sala de Ca Les 
Hermanes, CONCERT a càrrec de la CORAL EL RECER 
de Torroella de Montgrí titulat “Nadales i altres cançons”.

Diumenge dia 12 — A les 6 de la tarda, a la Sala de Ca Les 
Hermanes, TEATRE a càrrec de PAS a PAS TEATRE  
amb l’obra “Divertiments” de Lluís Pujolràs.

Divendres dia 17 — A les 12 del migdia, a la Sala de Ca 
Les Hermanes, SORTEIG de la Campanya de Nadal.

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.
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VERTICALS
1. Població empordanesa.- Població gironina. Nexe.
2. Adjectiu masculí plural aplicat a individus. Natural de Toledo.
3. Institut Rovira i Virgili. Forma del verb evadir. La nena no vocalitza.
4. Tres lletres a Girona.  Pronom feble. Afirmació a la inversa. Cent dos 
romans. Nexe.
5. Dos-cents romans. Serveis, predisposicions.
6. Inicialment corresponen a Eva Alemany Obert. Variant d’Anna. 
Rosegador invertit.
7. Entrada a Rússia. Noranta nou romans. Preposició. Entrada a 
l’Administració. Zero.  
8. Producte de les palmeres en plural. Capital de Filipines capgirada.
9. Límits d’Albí. Metal molt apreciat a contracorrent. Illa de Balears.
10. Nom de dona. Boa escapçada. De baix a dalt número o fruita seca.
11. Ànec sense cua. Natural capgirat d’una ciutat italiana. Matrícula de 
Tarragona abans
12. Material dels tendals. Riu gallec. De baix a dalt reiteri sense musicalitat.
13. Ciutat italiana. Comarca catalana vista des de baix cap a munt.

ELS MOTS ENCREUATS “CATÓ PESCALLUNES”

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

HORITZONTALS
1. Capital de comarca catalana. Població no gaire lluny de la primera.
2. Continent. Límits d’així. Xicot.
3. Material vomitat pels volcans. Tronc nadalenc a l’inrevés. Animals 
dels països nòrdics.
4. Servei Nacional. Vocal. Espelma. Vocal repetida.
5. Material emprat a les classes de Geografia, però des d’orient.  Conjunt 
de regals de Nadal en una panera.
6. Inicia Barcelona. Natural d’un país centreeuropeu. Les vocals d’Atenea.
7. Lletra grega amb ressonàncies terroristes. Nen a Mallorca. Inici de 
Càdis. Jo vaig a Sòria.
8. Adjectiu femení de sodi. Vocals de “calabobos”. A l’entrada de Navarra.
9. Un tipus de vent que bufa lluny d’ací. País europeu on viuen albans.
10. Població aranesa. Polític d’ERC exdiputat a Madrid capgirat. Inicialment 
corresponen a Eduard Ric Dòcil.
11. Unió Democràtica. Sindicat més a l’esquerra de UGT i CC.OO. Forma 
del verb regar des de darrere.
12. Posa anís al cafè. Complementa a Castell d’..., Platja d’... i Sta. 
Cristina d’.... Infusió.
13. Nexe. Nexe negatiu. Dit de la persona o època en què valora el 
sentiment, els somnis, els ideals. 

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

El sorteig es realitzarà el dia 17 de gener de 2014 a les 12:00 h. a 
la Sala Ca Les Hermanes i serà un acte públic.


