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BONES FESTES!

Benvolguts /Benvolgudes,

A les acaballes de l’any és un bon moment per repassar la feina feta durant aquest període i 
les accions que en aquest moment estan en tràmit o  s’estan desenvolupant. També és un bon 
moment per recordar les activitats més lúdiques i festives que hem pogut celebrar. L’objectiu 
del butlletí que teniu a les mans és donar informació i fer una mica de balanç de l’any.

Aquest 2022 sembla que per fi hem deixat endarrere la pandèmia i des de la passada primave-
ra ja hem tornat a fer vida més normal i hem pogut tirar endavant les celebracions tradicionals 
del poble.

L’estiu ha estat llarg i complicat, amb altes temperatures i molta sequera. Ens ha fet patir el 
tema de l’abastament d’aigua, tant per la baixada espectacular dels nivell del pous  a causa de 
la sequera i d’un alt consum, com també per una fuita accidental en els dies més calorosos 
(per deteriorament d’un tram de canonada). S’ha treballat intensament en tot moment per anar 
resolent les incidències que han  sortit i perquè l’aigua continués arribant a les cases.

Cal que tots tinguem consciència que l’aigua és un recurs escàs i que cal fer-ne un consum 
responsable. És per això que aquest any en el butlletí fem un repàs de com funciona la xarxa 
d’aigua potable de Sales, que gestionem directament des del mateix Ajuntament, per tal que 
tothom tingui el màxim coneixement d’aquest servei tan important en el qual hem de continuar 
treballant.

Ara  arriben les festes de Nadal, i és un bon moment per aparcar una mica les preocupacions 
quotidianes i centrar-nos en el retrobament amb la família, els amics i els que més estimem, i 
també per gaudir dels bons moments i de les petites coses, que sovint són les més importants.

En nom propi, dels regidors i del personal de l’Ajuntament, us desitjo que passeu unes molt 
bones festes de Nadal. Us desitjo molta salut i que tinguem tots plegats un molt bon any 2023. 

Miquel Palomeras i Anglada
Alcalde

Fotografia portada: Sant Miquel de Monteia2

La Calma (“La Cauma”)



1. Instal·lació de bombes noves a la captació:
El mes d’agost s’ha fet un canvi important en la captació del pou del Borró. Era necessari canviar la bomba 
existent perquè havia arribat al final de la seva vida útil. S’ha aprofitat per instal·lar-hi una bomba una mica més 
potent i més eficient sense variar la potència elèctrica instal·lada. S’ha aconseguit augmentar la capacitat de bom-
beig un 50%, aproximadament. 
Al mateix temps, s’hi ha instal·lat una segona bomba de les mateixes característiques per tenir-la preparada en 
cas d’avaria de la primera i així poder seguir bombant sense haver d’esperar la corresponent reparació. Aquest 
tema és important quan l’avaria passa en cap de setmana o en període de vacances.
El cost d’aquesta actuació ha estat de 8.800 € +IVA i ha estat finançat a través d’una subvenció extraordinària del 
Fons de subvencions de la Diputació de Girona.

2. Instal·lació de vàlvula motoritzada a la sortida del dipòsit:
Aquest mes de desembre s’instal·larà, a la sortida del dipòsit, una vàlvula motoritzada que es bloqueja automàti-
cament quan hi ha una baixada sobtada del nivell del dipòsit. L’objectiu és evitar que es buidi el dipòsit  quan hi 
hagi una avaria en una canonada principal, com ens ha passat aquest estiu.
Fins ara la vàlvula de sortida era una vàlvula manual que es podia anar a tancar si es detectava qualsevol incidèn-
cia. Ara, amb aquesta actuació, s’hi afegirà aquesta nova vàlvula que es tancarà de manera automàtica quan hi 
hagi un problema. Després caldrà anar a tancar l’aixeta del ramal on hi hagi hagut  la incidència i ja  es podrà tornar 
a obrir per a la resta del poble sense que hàgim perdut l’aigua del dipòsit.
L’actuació, l’executarà l’empresa Assa Hidràulica i Electricitat SL i tindrà un cost d’uns 5.000 €+IVA, que es 
finançarà a través d’una subvenció de la Diputació de Girona.

3. Instal·lació de comptadors telemàtics:
La majoria de comptadors que tenim instal·lats a les cases 
han arribat al final de la seva vida útil i per això és necessari 
canviar-los per comptadors nous. És per això que ara 
canviarem tots els comptadors per aparells telemàtics més 
precisos, cosa que ens permetrà fer-ne la lectura a distàn-
cia sense haver d’entrar a les finques.
Mitjançant una aplicació de mòbil i només passant pels 
camins podrem anar carregant les lectures dels compta-
dors, i això facilitarà molt la feina de recollida de dades. 
També, en cas d’un problema en un ramal, això ens permet 
fer lectures parcials i veure si hi ha alguna casa que té una 
fuita interna per poder-los avisar,  si ells no  l’han detectada.

4. Adquisició de detector de fuites:
Aquest estiu hem adquirit un detector de fuites per tal de  
poder determinar la localització  de les fuites que no afloren 
a la superfície. A vegades, i gràcies a la sectorització per 
ramals amb control telemàtic  que vam executar l’any 
passat, sabem que en un ramal determinat hi tenim una 
fuita, però no veiem on és. Amb aquest aparell podrem  
resseguir superficialment el traçat del tub i el so que emet 
ens permetrà detectar el lloc exacte on hi ha la fuita. És un 
aparell que segur que ens ajudarà molt a trobar fuites en 
zones de graves o guixos i que quasi mai surten a la super-
fície.

Més endavant trobareu una peça separada on es fa un repàs i es detalla com funciona la xarxa d’aigua 
potable de Sales de Llierca.

ACTUACIONS MUNICIPALS EN QUÈ S’HA ANAT
TREBALLANT DURANT L’ANY 2022

Actuacions de millora a la xarxa d’aigua de Sales

Nou comptador d’aigua

Detector de fuites
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6. Camí de Sant Miquel de Coma de Roure
El Consorci de l’Alta Garrotxa,  a petició de l’Ajuntament de 
Sales,  ha executat un tram curt de formigonat al camí de Sant 
Miquel de Coma de Roure, just després de la casa d’Aspre. És 
un tram  que quan plovia sempre quedava molt malmès i això 
dificultava de passar-hi en cotxe. Ha executat l’actuació l’em-
presa Germans Picart de Montagut.

Franja perimetral de prevenció d’incendis a la zona urbana
Aquest any 2022, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa ens ha ajudat a anar netejant la 
franja perimetral, per a prevenció d’incendis, 
de 25 m a l’entorn de la zona urbana del 
veïnat de Sales. Es va actuar principalment 
en el límit est de can Passoles, el rec de 
darrere la plaça i el rec  de can Sabater. Des 
de l’Ajuntament cada any anem treballant en 
la millora d’aquesta franja i en anar repassant 
i mantenint nets els trams que ja  s’han 
estassat en anys anteriors.
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Millora dels camins municipals
1. Millora del camí de Gitarriu (tram de Sant 
Andreu de Gitarriu a Polí)
Aquest mes d’octubre s’han fet els treballs per formigonar 7 
trams curts de pendent del camí que va de Sant Andreu de 
Gitarriu fins a Polí. Són trams que quan plou molt s’erosio-
naven fàcilment pel  pendent i això dificultava  de circular pel 
camí. Aquesta actuació ens millora molt  aquests trams del 
camí i ens facilita mantenir-lo.
L’obra ha tingut un cost de 75.000 € i ha estat executada 
per l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Asso-
ciats sota la direcció tècnica de l’enginyer Lluís Bosch.
L’actuació forma part del Pla de camins del Consell Comar-
cal de la Garrotxa i es finança en un 90% a través d’una 
subvenció  de la Generalitat de Catalunya. El 10% restant 
l’assumeix l’Ajuntament de Sales de Llierca.

2. Poda de branques de les vores dels 
camins 
Aquest any hem fet una important feina de poda de bran-
ques als camins de Monteia, l’Orri, Gitarriu, Polí i un tram del 
camí de Sant Grau (del Serradell al Roure del Cucut). En 
aquests camins i amb els anys, la brancada havia anat 
entrant a la caixa del camí. De tant en tant és necessari fer 
aquests treballs de poda per tornar tenir l’amplada de camí 
que pertoca i millorar-hi la visibilitat. Els propietaris de les 
finques limítrofs han aprofitat  la llenya, i les restes de bran-
cada s’han triturat amb la biotrituradora per tal que quedés 
tot net.
Els treballs han estat executats per l’empresa SACA 
FORESTAL.

Tram del camí de Polí

Tram del camí de Gitarriu

Tram del camí de Gitarriu (Coll de Faja)

Poda en el camí de Monteia a l’Orri
Poda en el camí de Gitarriu

4. Camí de Sadernes a Gitarriu (tram de la Comota)
Aquest mes d’octubre s’ha formigonat  un tram  de 157 m  del camí de Sadernes a Gitarriu, a l’alçada 
de la Comota. Aquesta actuació ha estat executada i finançada directament pel Consorci de l’Alta 
Garrotxa, a través del projecte de Manteniment i Millora de camins de l’Alta Garrotxa. És un tram que 
amb pluges intenses es deteriorava molt.

5. Camí de Sadernes a Gitarriu 
(tram de les Males Terres a cal 
Senyor)
Aquest mes de desembre es formigonarà 
un tram de 270 m  de pendent per sobre de 
les  Males Terres,  en el camí de Sadernes a 
Gitarriu,  i també s’arreglarà  el pas de dos 
recs de més amunt d’aquest tram,  que 
quan plou molt queda força intransitable. 
Per fer aquesta obra l’Ajuntament disposa 
d’una subvenció extraordinària de 25.000 € 
del Departament de  Presidència de la Dipu-
tació de Girona.

Treballs forestals al bosc comunal
Després d’haver redactat el Pla tècnic de gestió forestal del bosc comunal de Sales, ara pertoca de 
mica en mica anar executant els treballs de millora previstos en aquest Pla.
Aquest any 2022 s’ha continuat l’estassada i aclarida a l’entorn del dipòsit d’aigua potable, aproxi-
madament en una superfície de 1 Ha, que ja vàrem iniciar l’any passat. També s’ha fet una aclarida 
davant de l’oratori de Sant Jordi per guanyar una mica de visibilitat en aquest punt.
Els treballs es fan seguint el Pla tècnic de gestió forestal del bosc comunal de Sales i hem comptat 
amb una subvenció de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona de 2.378 €.

 

Instal·lació de nous trams de fibra òptica
Aquest estiu s’ha executat la instal·lació d’un nou tram de fibra òptica des de l’arqueta de can Sabater 
fins al pal que hi ha prop de can Bestrus, i d’aquí fins al pal de davant can Servosa. Són trams que 
havien quedat pendents en la primera fase del desplegament de fibra òptica al municipi. En aquests 
trams ja s’ha fet la previsió per poder continuar cap al veïnat del Borró i cap a les cases de Sales de Dalt.
Per anar fent aquest desplegament, s’utilitzen  els pals de telèfon existents. 
Ara estem pendents de trobar vies de finançament per anar fent aquests nous trams que falten. 
També estem estudiant com podem fer arribar la fibra òptica a la zona de Sadernes, que actualment 
té una cobertura mol precària per la seva situació orogràfica. Pensem que  si es pogués arribar d’algu-
na manera  amb la fibra en aquesta zona,  aquesta cobertura podria millorar molt.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques al sostre del dipòsit de l’aigua
L’Ajuntament de Sales de Llierca va sol·licitar  una subvenció de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputa-
ció de Girona per instal·lar plaques solars al sostre del dipòsit de l’aigua per a autoconsum del Servei 
d’Aigua. Atès que al dipòsit hi tenim una bona superfície ben assolellada, hem previst instal·lar-hi en 
una primera fase 18 mòduls solars de 2X1, ampliables a 27 unitats. L’inversor ja s’instal·larà amb prou 
capacitat per als 27 mòduls previstos en total.
S’ha calculat que el total de mòduls poden generar 13.500 KW anuals.
L’objectiu és abaratir la factura elèctrica de bombeig de l’aigua  dels dos pous, així com el bombeig 
de recirculació del dipòsit que funciona les 24 hores.
Aquesta primera fase té un cost de 15.200 € i  la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 
6.835 € per a aquesta actuació. S’ha calculat que la inversió que fa l’Ajuntament s’amortitzarà en uns 
3 anys.
La instal·lació s’executarà a principis de 2023. 
És una actuació inclosa dins la campanya del Pla a l’Acció 2022-2023 de la Diputació de Girona.



6. Camí de Sant Miquel de Coma de Roure
El Consorci de l’Alta Garrotxa,  a petició de l’Ajuntament de 
Sales,  ha executat un tram curt de formigonat al camí de Sant 
Miquel de Coma de Roure, just després de la casa d’Aspre. És 
un tram  que quan plovia sempre quedava molt malmès i això 
dificultava de passar-hi en cotxe. Ha executat l’actuació l’em-
presa Germans Picart de Montagut.

Franja perimetral de prevenció d’incendis a la zona urbana
Aquest any 2022, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa ens ha ajudat a anar netejant la 
franja perimetral, per a prevenció d’incendis, 
de 25 m a l’entorn de la zona urbana del 
veïnat de Sales. Es va actuar principalment 
en el límit est de can Passoles, el rec de 
darrere la plaça i el rec  de can Sabater. Des 
de l’Ajuntament cada any anem treballant en 
la millora d’aquesta franja i en anar repassant 
i mantenint nets els trams que ja  s’han 
estassat en anys anteriors.

Millora dels camins municipals
1. Millora del camí de Gitarriu (tram de Sant 
Andreu de Gitarriu a Polí)
Aquest mes d’octubre s’han fet els treballs per formigonar 7 
trams curts de pendent del camí que va de Sant Andreu de 
Gitarriu fins a Polí. Són trams que quan plou molt s’erosio-
naven fàcilment pel  pendent i això dificultava  de circular pel 
camí. Aquesta actuació ens millora molt  aquests trams del 
camí i ens facilita mantenir-lo.
L’obra ha tingut un cost de 75.000 € i ha estat executada 
per l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Asso-
ciats sota la direcció tècnica de l’enginyer Lluís Bosch.
L’actuació forma part del Pla de camins del Consell Comar-
cal de la Garrotxa i es finança en un 90% a través d’una 
subvenció  de la Generalitat de Catalunya. El 10% restant 
l’assumeix l’Ajuntament de Sales de Llierca.

2. Poda de branques de les vores dels 
camins 
Aquest any hem fet una important feina de poda de bran-
ques als camins de Monteia, l’Orri, Gitarriu, Polí i un tram del 
camí de Sant Grau (del Serradell al Roure del Cucut). En 
aquests camins i amb els anys, la brancada havia anat 
entrant a la caixa del camí. De tant en tant és necessari fer 
aquests treballs de poda per tornar tenir l’amplada de camí 
que pertoca i millorar-hi la visibilitat. Els propietaris de les 
finques limítrofs han aprofitat  la llenya, i les restes de bran-
cada s’han triturat amb la biotrituradora per tal que quedés 
tot net.
Els treballs han estat executats per l’empresa SACA 
FORESTAL.

4. Camí de Sadernes a Gitarriu (tram de la Comota)
Aquest mes d’octubre s’ha formigonat  un tram  de 157 m  del camí de Sadernes a Gitarriu, a l’alçada 
de la Comota. Aquesta actuació ha estat executada i finançada directament pel Consorci de l’Alta 
Garrotxa, a través del projecte de Manteniment i Millora de camins de l’Alta Garrotxa. És un tram que 
amb pluges intenses es deteriorava molt.

5. Camí de Sadernes a Gitarriu 
(tram de les Males Terres a cal 
Senyor)
Aquest mes de desembre es formigonarà 
un tram de 270 m  de pendent per sobre de 
les  Males Terres,  en el camí de Sadernes a 
Gitarriu,  i també s’arreglarà  el pas de dos 
recs de més amunt d’aquest tram,  que 
quan plou molt queda força intransitable. 
Per fer aquesta obra l’Ajuntament disposa 
d’una subvenció extraordinària de 25.000 € 
del Departament de  Presidència de la Dipu-
tació de Girona.

3. Repàs dels camins municipals
En el curs de l’any també s’han anat fent repassos puntuals de ferm aportant subbase i fent neteja de 
cunetes i desguassos allà on ha convingut.
Camí de can Jonquerol:
El mes d’octubre s’ha fet un repàs important del camí de can Jonquerol i can Espluga,  des de la cruïlla 
dels Quatre camins fins  a l’enllaç amb el camí de Sant Miquel de Coma de Roure. Bàsicament s’han 
netejat cunetes i trencaigües  i s’ha repassat el ferm aportant subbase allà on estava més deteriorat.

Tram del camí de can Jonquerol

Treballs forestals al bosc comunal
Després d’haver redactat el Pla tècnic de gestió forestal del bosc comunal de Sales, ara pertoca de 
mica en mica anar executant els treballs de millora previstos en aquest Pla.
Aquest any 2022 s’ha continuat l’estassada i aclarida a l’entorn del dipòsit d’aigua potable, aproxi-
madament en una superfície de 1 Ha, que ja vàrem iniciar l’any passat. També s’ha fet una aclarida 
davant de l’oratori de Sant Jordi per guanyar una mica de visibilitat en aquest punt.
Els treballs es fan seguint el Pla tècnic de gestió forestal del bosc comunal de Sales i hem comptat 
amb una subvenció de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona de 2.378 €.

 

Instal·lació de nous trams de fibra òptica
Aquest estiu s’ha executat la instal·lació d’un nou tram de fibra òptica des de l’arqueta de can Sabater 
fins al pal que hi ha prop de can Bestrus, i d’aquí fins al pal de davant can Servosa. Són trams que 
havien quedat pendents en la primera fase del desplegament de fibra òptica al municipi. En aquests 
trams ja s’ha fet la previsió per poder continuar cap al veïnat del Borró i cap a les cases de Sales de Dalt.
Per anar fent aquest desplegament, s’utilitzen  els pals de telèfon existents. 
Ara estem pendents de trobar vies de finançament per anar fent aquests nous trams que falten. 
També estem estudiant com podem fer arribar la fibra òptica a la zona de Sadernes, que actualment 
té una cobertura mol precària per la seva situació orogràfica. Pensem que  si es pogués arribar d’algu-
na manera  amb la fibra en aquesta zona,  aquesta cobertura podria millorar molt.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques al sostre del dipòsit de l’aigua
L’Ajuntament de Sales de Llierca va sol·licitar  una subvenció de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputa-
ció de Girona per instal·lar plaques solars al sostre del dipòsit de l’aigua per a autoconsum del Servei 
d’Aigua. Atès que al dipòsit hi tenim una bona superfície ben assolellada, hem previst instal·lar-hi en 
una primera fase 18 mòduls solars de 2X1, ampliables a 27 unitats. L’inversor ja s’instal·larà amb prou 
capacitat per als 27 mòduls previstos en total.
S’ha calculat que el total de mòduls poden generar 13.500 KW anuals.
L’objectiu és abaratir la factura elèctrica de bombeig de l’aigua  dels dos pous, així com el bombeig 
de recirculació del dipòsit que funciona les 24 hores.
Aquesta primera fase té un cost de 15.200 € i  la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 
6.835 € per a aquesta actuació. S’ha calculat que la inversió que fa l’Ajuntament s’amortitzarà en uns 
3 anys.
La instal·lació s’executarà a principis de 2023. 
És una actuació inclosa dins la campanya del Pla a l’Acció 2022-2023 de la Diputació de Girona.

Tram del camí de Tomet

Camí de Sadernes a Gitarriu (tram de la Comota)
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6. Camí de Sant Miquel de Coma de Roure
El Consorci de l’Alta Garrotxa,  a petició de l’Ajuntament de 
Sales,  ha executat un tram curt de formigonat al camí de Sant 
Miquel de Coma de Roure, just després de la casa d’Aspre. És 
un tram  que quan plovia sempre quedava molt malmès i això 
dificultava de passar-hi en cotxe. Ha executat l’actuació l’em-
presa Germans Picart de Montagut.

Franja perimetral de prevenció d’incendis a la zona urbana
Aquest any 2022, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa ens ha ajudat a anar netejant la 
franja perimetral, per a prevenció d’incendis, 
de 25 m a l’entorn de la zona urbana del 
veïnat de Sales. Es va actuar principalment 
en el límit est de can Passoles, el rec de 
darrere la plaça i el rec  de can Sabater. Des 
de l’Ajuntament cada any anem treballant en 
la millora d’aquesta franja i en anar repassant 
i mantenint nets els trams que ja  s’han 
estassat en anys anteriors.

Millora dels camins municipals
1. Millora del camí de Gitarriu (tram de Sant 
Andreu de Gitarriu a Polí)
Aquest mes d’octubre s’han fet els treballs per formigonar 7 
trams curts de pendent del camí que va de Sant Andreu de 
Gitarriu fins a Polí. Són trams que quan plou molt s’erosio-
naven fàcilment pel  pendent i això dificultava  de circular pel 
camí. Aquesta actuació ens millora molt  aquests trams del 
camí i ens facilita mantenir-lo.
L’obra ha tingut un cost de 75.000 € i ha estat executada 
per l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Asso-
ciats sota la direcció tècnica de l’enginyer Lluís Bosch.
L’actuació forma part del Pla de camins del Consell Comar-
cal de la Garrotxa i es finança en un 90% a través d’una 
subvenció  de la Generalitat de Catalunya. El 10% restant 
l’assumeix l’Ajuntament de Sales de Llierca.

2. Poda de branques de les vores dels 
camins 
Aquest any hem fet una important feina de poda de bran-
ques als camins de Monteia, l’Orri, Gitarriu, Polí i un tram del 
camí de Sant Grau (del Serradell al Roure del Cucut). En 
aquests camins i amb els anys, la brancada havia anat 
entrant a la caixa del camí. De tant en tant és necessari fer 
aquests treballs de poda per tornar tenir l’amplada de camí 
que pertoca i millorar-hi la visibilitat. Els propietaris de les 
finques limítrofs han aprofitat  la llenya, i les restes de bran-
cada s’han triturat amb la biotrituradora per tal que quedés 
tot net.
Els treballs han estat executats per l’empresa SACA 
FORESTAL.

4. Camí de Sadernes a Gitarriu (tram de la Comota)
Aquest mes d’octubre s’ha formigonat  un tram  de 157 m  del camí de Sadernes a Gitarriu, a l’alçada 
de la Comota. Aquesta actuació ha estat executada i finançada directament pel Consorci de l’Alta 
Garrotxa, a través del projecte de Manteniment i Millora de camins de l’Alta Garrotxa. És un tram que 
amb pluges intenses es deteriorava molt.

5. Camí de Sadernes a Gitarriu 
(tram de les Males Terres a cal 
Senyor)
Aquest mes de desembre es formigonarà 
un tram de 270 m  de pendent per sobre de 
les  Males Terres,  en el camí de Sadernes a 
Gitarriu,  i també s’arreglarà  el pas de dos 
recs de més amunt d’aquest tram,  que 
quan plou molt queda força intransitable. 
Per fer aquesta obra l’Ajuntament disposa 
d’una subvenció extraordinària de 25.000 € 
del Departament de  Presidència de la Dipu-
tació de Girona.

Treballs forestals al bosc comunal
Després d’haver redactat el Pla tècnic de gestió forestal del bosc comunal de Sales, ara pertoca de 
mica en mica anar executant els treballs de millora previstos en aquest Pla.
Aquest any 2022 s’ha continuat l’estassada i aclarida a l’entorn del dipòsit d’aigua potable, aproxi-
madament en una superfície de 1 Ha, que ja vàrem iniciar l’any passat. També s’ha fet una aclarida 
davant de l’oratori de Sant Jordi per guanyar una mica de visibilitat en aquest punt.
Els treballs es fan seguint el Pla tècnic de gestió forestal del bosc comunal de Sales i hem comptat 
amb una subvenció de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona de 2.378 €.

 

Instal·lació de nous trams de fibra òptica
Aquest estiu s’ha executat la instal·lació d’un nou tram de fibra òptica des de l’arqueta de can Sabater 
fins al pal que hi ha prop de can Bestrus, i d’aquí fins al pal de davant can Servosa. Són trams que 
havien quedat pendents en la primera fase del desplegament de fibra òptica al municipi. En aquests 
trams ja s’ha fet la previsió per poder continuar cap al veïnat del Borró i cap a les cases de Sales de Dalt.
Per anar fent aquest desplegament, s’utilitzen  els pals de telèfon existents. 
Ara estem pendents de trobar vies de finançament per anar fent aquests nous trams que falten. 
També estem estudiant com podem fer arribar la fibra òptica a la zona de Sadernes, que actualment 
té una cobertura mol precària per la seva situació orogràfica. Pensem que  si es pogués arribar d’algu-
na manera  amb la fibra en aquesta zona,  aquesta cobertura podria millorar molt.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques al sostre del dipòsit de l’aigua
L’Ajuntament de Sales de Llierca va sol·licitar  una subvenció de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputa-
ció de Girona per instal·lar plaques solars al sostre del dipòsit de l’aigua per a autoconsum del Servei 
d’Aigua. Atès que al dipòsit hi tenim una bona superfície ben assolellada, hem previst instal·lar-hi en 
una primera fase 18 mòduls solars de 2X1, ampliables a 27 unitats. L’inversor ja s’instal·larà amb prou 
capacitat per als 27 mòduls previstos en total.
S’ha calculat que el total de mòduls poden generar 13.500 KW anuals.
L’objectiu és abaratir la factura elèctrica de bombeig de l’aigua  dels dos pous, així com el bombeig 
de recirculació del dipòsit que funciona les 24 hores.
Aquesta primera fase té un cost de 15.200 € i  la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 
6.835 € per a aquesta actuació. S’ha calculat que la inversió que fa l’Ajuntament s’amortitzarà en uns 
3 anys.
La instal·lació s’executarà a principis de 2023. 
És una actuació inclosa dins la campanya del Pla a l’Acció 2022-2023 de la Diputació de Girona.

Treballs al límit est de la zona urbana (a l’entorn de can Passoles)

Treballs al Jonquet de can Sabater, a la zona del pont de Sales
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6. Camí de Sant Miquel de Coma de Roure
El Consorci de l’Alta Garrotxa,  a petició de l’Ajuntament de 
Sales,  ha executat un tram curt de formigonat al camí de Sant 
Miquel de Coma de Roure, just després de la casa d’Aspre. És 
un tram  que quan plovia sempre quedava molt malmès i això 
dificultava de passar-hi en cotxe. Ha executat l’actuació l’em-
presa Germans Picart de Montagut.

Franja perimetral de prevenció d’incendis a la zona urbana
Aquest any 2022, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa ens ha ajudat a anar netejant la 
franja perimetral, per a prevenció d’incendis, 
de 25 m a l’entorn de la zona urbana del 
veïnat de Sales. Es va actuar principalment 
en el límit est de can Passoles, el rec de 
darrere la plaça i el rec  de can Sabater. Des 
de l’Ajuntament cada any anem treballant en 
la millora d’aquesta franja i en anar repassant 
i mantenint nets els trams que ja  s’han 
estassat en anys anteriors.

Millora dels camins municipals
1. Millora del camí de Gitarriu (tram de Sant 
Andreu de Gitarriu a Polí)
Aquest mes d’octubre s’han fet els treballs per formigonar 7 
trams curts de pendent del camí que va de Sant Andreu de 
Gitarriu fins a Polí. Són trams que quan plou molt s’erosio-
naven fàcilment pel  pendent i això dificultava  de circular pel 
camí. Aquesta actuació ens millora molt  aquests trams del 
camí i ens facilita mantenir-lo.
L’obra ha tingut un cost de 75.000 € i ha estat executada 
per l’empresa Catalana d’Infraestructures i Serveis Asso-
ciats sota la direcció tècnica de l’enginyer Lluís Bosch.
L’actuació forma part del Pla de camins del Consell Comar-
cal de la Garrotxa i es finança en un 90% a través d’una 
subvenció  de la Generalitat de Catalunya. El 10% restant 
l’assumeix l’Ajuntament de Sales de Llierca.

2. Poda de branques de les vores dels 
camins 
Aquest any hem fet una important feina de poda de bran-
ques als camins de Monteia, l’Orri, Gitarriu, Polí i un tram del 
camí de Sant Grau (del Serradell al Roure del Cucut). En 
aquests camins i amb els anys, la brancada havia anat 
entrant a la caixa del camí. De tant en tant és necessari fer 
aquests treballs de poda per tornar tenir l’amplada de camí 
que pertoca i millorar-hi la visibilitat. Els propietaris de les 
finques limítrofs han aprofitat  la llenya, i les restes de bran-
cada s’han triturat amb la biotrituradora per tal que quedés 
tot net.
Els treballs han estat executats per l’empresa SACA 
FORESTAL.
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4. Camí de Sadernes a Gitarriu (tram de la Comota)
Aquest mes d’octubre s’ha formigonat  un tram  de 157 m  del camí de Sadernes a Gitarriu, a l’alçada 
de la Comota. Aquesta actuació ha estat executada i finançada directament pel Consorci de l’Alta 
Garrotxa, a través del projecte de Manteniment i Millora de camins de l’Alta Garrotxa. És un tram que 
amb pluges intenses es deteriorava molt.

5. Camí de Sadernes a Gitarriu 
(tram de les Males Terres a cal 
Senyor)
Aquest mes de desembre es formigonarà 
un tram de 270 m  de pendent per sobre de 
les  Males Terres,  en el camí de Sadernes a 
Gitarriu,  i també s’arreglarà  el pas de dos 
recs de més amunt d’aquest tram,  que 
quan plou molt queda força intransitable. 
Per fer aquesta obra l’Ajuntament disposa 
d’una subvenció extraordinària de 25.000 € 
del Departament de  Presidència de la Dipu-
tació de Girona.

Treballs forestals al bosc comunal
Després d’haver redactat el Pla tècnic de gestió forestal del bosc comunal de Sales, ara pertoca de 
mica en mica anar executant els treballs de millora previstos en aquest Pla.
Aquest any 2022 s’ha continuat l’estassada i aclarida a l’entorn del dipòsit d’aigua potable, aproxi-
madament en una superfície de 1 Ha, que ja vàrem iniciar l’any passat. També s’ha fet una aclarida 
davant de l’oratori de Sant Jordi per guanyar una mica de visibilitat en aquest punt.
Els treballs es fan seguint el Pla tècnic de gestió forestal del bosc comunal de Sales i hem comptat 
amb una subvenció de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona de 2.378 €.

 

Instal·lació de nous trams de fibra òptica
Aquest estiu s’ha executat la instal·lació d’un nou tram de fibra òptica des de l’arqueta de can Sabater 
fins al pal que hi ha prop de can Bestrus, i d’aquí fins al pal de davant can Servosa. Són trams que 
havien quedat pendents en la primera fase del desplegament de fibra òptica al municipi. En aquests 
trams ja s’ha fet la previsió per poder continuar cap al veïnat del Borró i cap a les cases de Sales de Dalt.
Per anar fent aquest desplegament, s’utilitzen  els pals de telèfon existents. 
Ara estem pendents de trobar vies de finançament per anar fent aquests nous trams que falten. 
També estem estudiant com podem fer arribar la fibra òptica a la zona de Sadernes, que actualment 
té una cobertura mol precària per la seva situació orogràfica. Pensem que  si es pogués arribar d’algu-
na manera  amb la fibra en aquesta zona,  aquesta cobertura podria millorar molt.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques al sostre del dipòsit de l’aigua
L’Ajuntament de Sales de Llierca va sol·licitar  una subvenció de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputa-
ció de Girona per instal·lar plaques solars al sostre del dipòsit de l’aigua per a autoconsum del Servei 
d’Aigua. Atès que al dipòsit hi tenim una bona superfície ben assolellada, hem previst instal·lar-hi en 
una primera fase 18 mòduls solars de 2X1, ampliables a 27 unitats. L’inversor ja s’instal·larà amb prou 
capacitat per als 27 mòduls previstos en total.
S’ha calculat que el total de mòduls poden generar 13.500 KW anuals.
L’objectiu és abaratir la factura elèctrica de bombeig de l’aigua  dels dos pous, així com el bombeig 
de recirculació del dipòsit que funciona les 24 hores.
Aquesta primera fase té un cost de 15.200 € i  la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 
6.835 € per a aquesta actuació. S’ha calculat que la inversió que fa l’Ajuntament s’amortitzarà en uns 
3 anys.
La instal·lació s’executarà a principis de 2023. 
És una actuació inclosa dins la campanya del Pla a l’Acció 2022-2023 de la Diputació de Girona.

Treballs forestals al bosc comunal de Sales (zona darrere dipòsit d’aigua)

Millora d’Infraestructures: soterrament de l’últim tram de la línia 
elèctrica de 25 Kv i millora del camí de Can Jonquerol

Preveiem que durant el 2023  es pugui executar l’obra de Millora d’infraestructures, que ha estat inclo-
sa en el PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya) amb una subvenció total de 
235.000 €,  repartides en dos programes diferents. Durant aquest any 2022 s’ha redactat el projecte 
executiu adaptant els preus a la situació actual,  atès que els preus que preveia la memòria tècnica 
inicial havien quedat totalment desfasats.
És una obra complexa que inclou dues actuacions diferenciades amb projectes separats. La primera 
consisteix en el soterrament del tram de la línia elèctrica de 25 Kv des del límit de terme municipal de 
Sales amb Tortellà fins al collet de Can Sabater. En aquest punt se substituirà la torre metàl·lica que 
porta penjat el transformador per una caseta prefabricada amb el transformador, on s’incorporaran 
també tots els equips de mesura que ara estan penjats i dispersats per la torre. Aquest és el tram que 
ens va quedar pendent en les actuacions de soterrament que vàrem fer el 2011 i el 2013.
La segona actuació dins el mateix projecte és la millora del camí de Tomet a can Jonquerol que preveu 
fer cunetes formigonades  per canalitzar bé l’aigua de pluja en el tram de camí a l’entorn de la bassa 
de Tomet: cada vegada que plou molt,  aquest és un tram que es deteriora bastant  i per tant ens cal 
canalitzar millor l’aigua de pluja.  Es preveu millorar la resta del camí on s’aportarà subbase i es com-
pactarà per deixar el ferm en bones condicions. També es  formigonarà un petit tram amb pendent 
abans de can Jonquerol.
Aquesta és un obra que ja prevèiem d’iniciar a finals d’aquest any,  però que finalment no ha estat pos-
sible i que, per tant, s’ha hagut de posposar fins al 2023.

Regulació de l’accés turístic durant l’estiu
El Consorci de l’Alta Garrotxa ha organitzat, com cada any, el dispositiu d’informadors i Servei de Guar-
deria durant tot l’estiu, a la zona de Sadernes, per regular l’afluència de visitants a la vall de Sadernes 
i Sant Aniol. El dispositiu ha funcionat molt bé, tot i que  l’afluència de visitants ha continuat essent molt 
alta. Durant el període de més afluència hi ha hagut un servei de guardes rurals que, si era necessari, 
tallaven l’accés a Montagut  quan l’aforament de l’aparcament de Sadernes era ple. A l’entrada de 
l’aparcament hi havia un servei d’informadors que atenien els visitants i els donaven les recomanacions 
necessàries per visitar l’espai.
A partir de  Setmana Santa i durant tot l’estiu ja ha funcionat el servei de reserva prèvia de l’aparcament 
i el pagament de la taxa de 5,56 €/vehicle,  que es va posar en funcionament a partir de mitjans d’agost 
de l’any passat. La reserva es fa a través del motor de reserves comarcal:
https://ca.turismegarrotxa.com/reserves/
Els diners recaptats amb aquesta taxa van íntegra-
ment a finançar una part  de les despeses del servei 
d’informació, del dispositiu de guardes i del mante-
niment de la zona. Per tant, aquesta  taxa ajuda a 
pagar només una part de tot el dispositiu que cal 
organitzar per gestionar la massiva afluència de 
visitants i que té un cost molt elevat.
Pel que fa a la zona de les gorgues del Borró, 
també hem entrat en un programa pilot de la Dipu-
tació i la Generalitat per tenir un informador ambien-
tal els caps de setmana que reguli una mica l’espai 
i hi limiti l’accés, si cal,  per tal d’evitar una massifi
cació de visitants, que deteriora aquest indret. L’objectiu és preservar els valors naturals i conscienciar 
els visitants sobre la necessitat de respectar el medi i evitar sempre les molèsties als veïns que hi viuen. 
Aquest estiu ha estat només una primera prova pilot i només han pogut venir pocs caps de setmana,  
però treballem perquè l’any vinent el servei pugui ser més complet i millor.



Millora d’Infraestructures: soterrament de l’últim tram de la línia 
elèctrica de 25 Kv i millora del camí de Can Jonquerol

Preveiem que durant el 2023  es pugui executar l’obra de Millora d’infraestructures, que ha estat inclo-
sa en el PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya) amb una subvenció total de 
235.000 €,  repartides en dos programes diferents. Durant aquest any 2022 s’ha redactat el projecte 
executiu adaptant els preus a la situació actual,  atès que els preus que preveia la memòria tècnica 
inicial havien quedat totalment desfasats.
És una obra complexa que inclou dues actuacions diferenciades amb projectes separats. La primera 
consisteix en el soterrament del tram de la línia elèctrica de 25 Kv des del límit de terme municipal de 
Sales amb Tortellà fins al collet de Can Sabater. En aquest punt se substituirà la torre metàl·lica que 
porta penjat el transformador per una caseta prefabricada amb el transformador, on s’incorporaran 
també tots els equips de mesura que ara estan penjats i dispersats per la torre. Aquest és el tram que 
ens va quedar pendent en les actuacions de soterrament que vàrem fer el 2011 i el 2013.
La segona actuació dins el mateix projecte és la millora del camí de Tomet a can Jonquerol que preveu 
fer cunetes formigonades  per canalitzar bé l’aigua de pluja en el tram de camí a l’entorn de la bassa 
de Tomet: cada vegada que plou molt,  aquest és un tram que es deteriora bastant  i per tant ens cal 
canalitzar millor l’aigua de pluja.  Es preveu millorar la resta del camí on s’aportarà subbase i es com-
pactarà per deixar el ferm en bones condicions. També es  formigonarà un petit tram amb pendent 
abans de can Jonquerol.
Aquesta és un obra que ja prevèiem d’iniciar a finals d’aquest any,  però que finalment no ha estat pos-
sible i que, per tant, s’ha hagut de posposar fins al 2023.

Regulació de l’accés turístic durant l’estiu
El Consorci de l’Alta Garrotxa ha organitzat, com cada any, el dispositiu d’informadors i Servei de Guar-
deria durant tot l’estiu, a la zona de Sadernes, per regular l’afluència de visitants a la vall de Sadernes 
i Sant Aniol. El dispositiu ha funcionat molt bé, tot i que  l’afluència de visitants ha continuat essent molt 
alta. Durant el període de més afluència hi ha hagut un servei de guardes rurals que, si era necessari, 
tallaven l’accés a Montagut  quan l’aforament de l’aparcament de Sadernes era ple. A l’entrada de 
l’aparcament hi havia un servei d’informadors que atenien els visitants i els donaven les recomanacions 
necessàries per visitar l’espai.
A partir de  Setmana Santa i durant tot l’estiu ja ha funcionat el servei de reserva prèvia de l’aparcament 
i el pagament de la taxa de 5,56 €/vehicle,  que es va posar en funcionament a partir de mitjans d’agost 
de l’any passat. La reserva es fa a través del motor de reserves comarcal:
https://ca.turismegarrotxa.com/reserves/
Els diners recaptats amb aquesta taxa van íntegra-
ment a finançar una part  de les despeses del servei 
d’informació, del dispositiu de guardes i del mante-
niment de la zona. Per tant, aquesta  taxa ajuda a 
pagar només una part de tot el dispositiu que cal 
organitzar per gestionar la massiva afluència de 
visitants i que té un cost molt elevat.
Pel que fa a la zona de les gorgues del Borró, 
també hem entrat en un programa pilot de la Dipu-
tació i la Generalitat per tenir un informador ambien-
tal els caps de setmana que reguli una mica l’espai 
i hi limiti l’accés, si cal,  per tal d’evitar una massifi
cació de visitants, que deteriora aquest indret. L’objectiu és preservar els valors naturals i conscienciar 
els visitants sobre la necessitat de respectar el medi i evitar sempre les molèsties als veïns que hi viuen. 
Aquest estiu ha estat només una primera prova pilot i només han pogut venir pocs caps de setmana,  
però treballem perquè l’any vinent el servei pugui ser més complet i millor.
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cabal molt petit: de mitjana pot significar com a màxim el 5-10% de l’aigua que necessitem. El pou té 
una profunditat de 80 m i en èpoques de pluges intenses pot donar bastant de cabal durant uns dies, 
però  després va baixant molt. A l’estiu i en èpoques de sequera dona un cabal màxim de 2m3/dia. El 
quadre de comandament elèctric d’aquest bombeig està situat en el mateix dipòsit i és independent 
de l’altre bombeig.
Aquest sistema de pous té l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya) a 
través d’una resolució amb data 16 de juny de 2006, i la concessió té una vigència de 75 anys.

Com funciona la xarxa de distribució?
L’aigua provinent del bombeig s’acumula en un únic dipòsit de 300.000 litres de capacitat situat al 
terreny comunal per sobre de can Subirós, a una cota de 425 m. Des d’aquest punt i per gravetat se 
subministra l’aigua a les cases de Sales.
El tub és de polietilè i té una arteria principal de 125 mm de diàmetre que reparteix l’agua pel municipi 
i des d’on surten els diferents ramals que van a les cases. En total són uns 17 km de tubs de diferents 
diàmetres en funció dels ramals. Al tub principal de 125 mm hi ha connectats,  també, 8 hidrants d’in-
cendis per poder carregar les cisternes  dels bombers en cas de necessitat.
La majoria de trams de les canonades passen pel costat dels 
camins existents.
A causa de l’orografia i dels desnivells, hi ha instal·lades 
3 vàlvules de reducció de pressió al tub principal i 3 mes 
en els ramals secundaris. Tot i així, els trams més baixos 
estan sotmesos a més pressió per tal que l’aigua pugui 
arribar a les cases més altes. És en aquests punts on 
tenim més pressió, i és  on hi ha més  perill de tenir fuites 
per desgast de peces, defectes de tub, etc. De fet, és en 
aquests llocs on habitualment tenim els principals 
problemes.
La sectorització en 7 trams i el seu control mitjançant 
comptadors telemàtics, que vàrem instal·lar l’any 
passat,  ens permet tenir més ràpidament la informació 
de quan tenim una fuita o un consum excessiu en un 
ramal, i això ens ajuda a resoldre més ràpidament el 
problema.
Estem connectats a una aplicació de control de xarxes 
de la comarca i això ens permet veure a l’ordinador el 
nivell del dipòsit, el cabal que les bombes van aportant 
al dipòsit i els consums dels 7 ramals on tenim els 
comptadors abans esmentats, així com el nivell de clor 
de l’aigua del dipòsit.

Quins controls sanitaris tenim establerts?
L’aigua que es distribueix a xarxa compleix tots els paràmetres sanitaris previstos en el Reial Decret 
140/2003, de 7 de febrer, per a aigües de consum humà.

Per poder complir amb els paràmetres sanitaris, l’aigua es clora en el dipòsit mitjançant un sistema de 
cloració automàtica que analitza de manera continuada el nivell de clor del dipòsit. El sistema va afegint 
clor en funció de la lectura de  la sonda. Les mesures de clor són enviades al control telemàtic de la 
xarxa i, per tant, el sistema  pot avisar de qualsevol incidència que es pugui donar i així  poder resoldre 
el problema  el més ràpidament possible.

XARXA D’AIGUA POTABLE A SALES DE LLIERCA: 
COM FUNCIONA?

Antecedents
L’aigua havia estat històricament un problema molt important per a les cases de Sales. Antigament 
cada casa havia de tenir la seva pròpia font d’abastament a través de cisternes, petits pous o alguna 
font propera des d’on es canalitzava l’aigua.
Va ser durant la segona meitat dels anys 90 que l’Ajuntament es va plantejar intentar buscar una solu-
ció per resoldre aquest greu problema, tot i saber que seria complicat per la dispersió de les cases del 
municipi.
Es va redactar un projecte de xarxa ja situant el dipòsit en el terreny comunal i, després de consultar 
alguns saurins, es va projectar el possible pou d’abastament prop del dipòsit. L’antiga  junta d’aigües 
(precursora de l’ACA) va perforar un pou prop d’allà on ara hi ha el dipòsit i va trobar-hi molta aigua, 
però amb un aforament de llarga durada es va veure que era una bossa amb una entrada molt petita 
que no permetia l’abastament del poble. A més  a més, l’aigua d’aquest pou tenia un contingut de ferro 
molt alt que no permetia utilitzar-la sense un procés de potabilització. Aquest pou més tard  es va haver 
de clausurar.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament va fer una 
segona perforació on els tècnics també ens havien 
marcat aigua (no gaire lluny de la primera perforació) i 
allà es va trobar aigua de bona qualitat, però també 
amb un cabal molt minso. Encara avui tenim aquest 
pou operatiu.
Vist tot això, l’Ajuntament al cap d’un temps va plante-
jar a l’ACA de poder fer una captació a la llera del 
Borró aprofitant les aigües subterrànies d’aquest riu.
La xarxa es va anar construint amb anys per trams, a 
mesura que es van anar trobant les subvencions de 
les administracions superiors. Els primers trams es 
van posar en funcionament l’any 2001.

On captem l’aigua i com ho fem?
El sistema està alimentat per dos pous i mitjançant bombeig  elèctric es porta l’agua al dipòsit.  Un pou 
està situat a la llera del Borró just a la confluència amb el torrent de Balagar,  i l’altre està situat al costat 
mateix del dipòsit.
Les necessitats d’aigua de la xarxa de Sales  
varien entre els 30-35 m3/ dia  a l’hivern i els 
75-80m3 a l’estiu.
El pou del Borró és el que ens abasteix en un  
90-95% de l’aigua que necessitem. És un 
pou ample amb una profunditat de 10 m, 
aproximadament, i recull les aigües subterrà-
nies tant del torrent de Balagar com del 
Borró. Hi ha instal·lada una bomba de 7 cv 
que permet elevar uns 6m3/h  fins al dipòsit. 
El bombeig d’aquest pou és costós pel gran 
desnivell que hi ha entre el punt de captació i 
el dipòsit. La longitud del  tub de 75 mm de 
diàmetre  entre el pou i el dipòsit és de 1.400 
m. El quadre de comandament elèctric 
d’aquest bombeig està situat a cal Caiot.
El segon pou és el pou de Terra Blanca i està 
situat al costat del dipòsit, però aporta una

Construcció del dipòsit

Diàriament es controla el nivell de clor tant a 
la sortida de dipòsit com en algun punt de 
la xarxa per tal de comprovar que el nivell 
de clor es troba dins els paràmetres correc-
tes.

Durant l’any, el laboratori de SIGMA (Con-
sell Comarcal de la Garrotxa)  pren  mostres 
tant de la xarxa  com de la sortida de dipò-
sit i ens fa una analítica bàsica per compro-
var la potabilitat de l’aigua que consumim. 
Aquest procés, el  fa 4-5 vegades l’any i 
cada 5 anys es fa una analítica completa de 
tots els paràmetres de l’aigua. L’última ana-
lítica completa es va fer el maig del 2021.

Des de fa uns anys també hem entrat en un programa voluntari de DIPSALUT (Pt04) i fem controls d’ai-
gua d’aixeta del consumidor. Cada any es recullen mostres de 4 cases, a la sortida d’alguna aixeta de 
l’habitatge, per comprovar que tots els paràmetres són correctes.

El Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya periòdicament també ve a recollir mostres 
per comprovar la potabilitat de l’aigua, i un cop l’any revisa totes les analítiques, els autocontrols que 
seguim, els registres corresponents i comprova que en tot moment se segueix la normativa vigent pel 
que fa a controls de la xarxa.

Construcció del pou del Borró, en la confluència amb el torrent de Balagar

Quan val el servei d’aigua i quina tarifa apliquem?
La xarxa d’aigua potable la gestiona el mateix Ajuntament,  sense cap empresa concessionària. 
Aquest servei, per a un poble tan petit com Sales, no és fàcil de gestionar  per la manca de mitjans 
tècnics i humans,  però l’ esforç que fem val la pena i això també fa que puguem tenir una tarifa bastant 
més econòmica per als usuaris. 

La factura de l’aigua té dos apartats diferenciats: 

- La primera part és el que ingressa l’Ajuntament per fer front a les despeses de la xarxa.

- La segona part és la dels  tributs de la Generalitat,  surt a la part de sota de la factura,  i és el que es 
coneix com el cànon de l’aigua, una quantitat que ve marcada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
en funció del consum. El preu per tram ens ve marcat cada any per una resolució de la mateixa ACA 
en funció de la població del municipi; els pobles petits tenim una tarifa una mica més baixa. Aquesta 
quantitat es recapta des de l’Ajuntament però s’ha d’ingressar immediatament a  l’ACA. Aquests 
recursos serveixen perquè la Generalitat pugui finançar infraestructures relacionades amb el cicle de 
l’aigua.

En aquest moment, amb el que ingressa l’Ajuntament amb la primera part de la factura  no n’hi ha prou 
per finançar les despeses de la gestió de la xarxa: consum elèctric pel bombeig dels pous, personal, 
reparacions i manteniment, despeses d’analítiques, cloració, etc. És per això que ara estem treballant 
amb una nova tarifa més progressiva per trams de consum  que incentivi el consum mesurat d’aigua i 
gravi els consums excessius, a fi de promoure un estalvi necessari d’aquest recurs natural. Aquesta 
nova tarifa tendirà a l’equilibri pressupostari entre ingressos i despeses ordinàries  de la xarxa.

L’agua és un bé escàs i cal fer-ne un ús responsable
Cada dia és més important que ens conscienciem de la necessitat de fer un ús molt responsa-
ble de l’aigua, perquè és un recurs escàs que no podem malbaratar. També cal tenir en compte 
que en el cas de Sales cal bombar l’aigua fins al dipòsit i, per tant, portar-la a cada casa té un cost 
important de consum elèctric.

Cal verificar que no tenim fuites després del comptador, i en aquest sentit és important arre-
glar les petites fuites internes que detectem, evitar regs innecessaris i posar les màximes seguretats 
perquè no quedin mànegues obertes.

És molt aconsellable tancar l’aixeta de pas de l’entrada de la casa quan estem fora uns dies  
(l’aixeta de després de comptador que hem de tenir sempre instal·lada), ja que es poden donar 
fuites accidentals en les quals es poden perdre molts litres d’aigua.

Un altre tema fonamental és revisar els sistemes automàtics de reg o d’entrada automàtica 
d’aigua per qualsevol instal·lació, per tal d’evitar pèrdues.

Quan hem de fer un consum important per tal  d’omplir puntualment  dipòsits, piscines etc. 
convé sempre enviar un missatge a l’Ajuntament per tal d’eliminar la sospita d’una  fuita  a  la 
xarxa.

Cal evitar d’omplir piscines a partir del mes de maig i durant tot l’estiu, atès que és quan hi 
ha un consum més alt i es pot distorsionar molt el sistema. A l’estiu convé que el dipòsit no baixi 
gaire de nivell perquè, en cas d’incendi, els hidrants puguin funcionar amb tota normalitat. 

Que puguem gaudir d’un bon servei d’aigua
és responsabilitat de tothom!
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cabal molt petit: de mitjana pot significar com a màxim el 5-10% de l’aigua que necessitem. El pou té 
una profunditat de 80 m i en èpoques de pluges intenses pot donar bastant de cabal durant uns dies, 
però  després va baixant molt. A l’estiu i en èpoques de sequera dona un cabal màxim de 2m3/dia. El 
quadre de comandament elèctric d’aquest bombeig està situat en el mateix dipòsit i és independent 
de l’altre bombeig.
Aquest sistema de pous té l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya) a 
través d’una resolució amb data 16 de juny de 2006, i la concessió té una vigència de 75 anys.

Com funciona la xarxa de distribució?
L’aigua provinent del bombeig s’acumula en un únic dipòsit de 300.000 litres de capacitat situat al 
terreny comunal per sobre de can Subirós, a una cota de 425 m. Des d’aquest punt i per gravetat se 
subministra l’aigua a les cases de Sales.
El tub és de polietilè i té una arteria principal de 125 mm de diàmetre que reparteix l’agua pel municipi 
i des d’on surten els diferents ramals que van a les cases. En total són uns 17 km de tubs de diferents 
diàmetres en funció dels ramals. Al tub principal de 125 mm hi ha connectats,  també, 8 hidrants d’in-
cendis per poder carregar les cisternes  dels bombers en cas de necessitat.
La majoria de trams de les canonades passen pel costat dels 
camins existents.
A causa de l’orografia i dels desnivells, hi ha instal·lades 
3 vàlvules de reducció de pressió al tub principal i 3 mes 
en els ramals secundaris. Tot i així, els trams més baixos 
estan sotmesos a més pressió per tal que l’aigua pugui 
arribar a les cases més altes. És en aquests punts on 
tenim més pressió, i és  on hi ha més  perill de tenir fuites 
per desgast de peces, defectes de tub, etc. De fet, és en 
aquests llocs on habitualment tenim els principals 
problemes.
La sectorització en 7 trams i el seu control mitjançant 
comptadors telemàtics, que vàrem instal·lar l’any 
passat,  ens permet tenir més ràpidament la informació 
de quan tenim una fuita o un consum excessiu en un 
ramal, i això ens ajuda a resoldre més ràpidament el 
problema.
Estem connectats a una aplicació de control de xarxes 
de la comarca i això ens permet veure a l’ordinador el 
nivell del dipòsit, el cabal que les bombes van aportant 
al dipòsit i els consums dels 7 ramals on tenim els 
comptadors abans esmentats, així com el nivell de clor 
de l’aigua del dipòsit.

Quins controls sanitaris tenim establerts?
L’aigua que es distribueix a xarxa compleix tots els paràmetres sanitaris previstos en el Reial Decret 
140/2003, de 7 de febrer, per a aigües de consum humà.

Per poder complir amb els paràmetres sanitaris, l’aigua es clora en el dipòsit mitjançant un sistema de 
cloració automàtica que analitza de manera continuada el nivell de clor del dipòsit. El sistema va afegint 
clor en funció de la lectura de  la sonda. Les mesures de clor són enviades al control telemàtic de la 
xarxa i, per tant, el sistema  pot avisar de qualsevol incidència que es pugui donar i així  poder resoldre 
el problema  el més ràpidament possible.

XARXA D’AIGUA POTABLE A SALES DE LLIERCA: 
COM FUNCIONA?

Antecedents
L’aigua havia estat històricament un problema molt important per a les cases de Sales. Antigament 
cada casa havia de tenir la seva pròpia font d’abastament a través de cisternes, petits pous o alguna 
font propera des d’on es canalitzava l’aigua.
Va ser durant la segona meitat dels anys 90 que l’Ajuntament es va plantejar intentar buscar una solu-
ció per resoldre aquest greu problema, tot i saber que seria complicat per la dispersió de les cases del 
municipi.
Es va redactar un projecte de xarxa ja situant el dipòsit en el terreny comunal i, després de consultar 
alguns saurins, es va projectar el possible pou d’abastament prop del dipòsit. L’antiga  junta d’aigües 
(precursora de l’ACA) va perforar un pou prop d’allà on ara hi ha el dipòsit i va trobar-hi molta aigua, 
però amb un aforament de llarga durada es va veure que era una bossa amb una entrada molt petita 
que no permetia l’abastament del poble. A més  a més, l’aigua d’aquest pou tenia un contingut de ferro 
molt alt que no permetia utilitzar-la sense un procés de potabilització. Aquest pou més tard  es va haver 
de clausurar.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament va fer una 
segona perforació on els tècnics també ens havien 
marcat aigua (no gaire lluny de la primera perforació) i 
allà es va trobar aigua de bona qualitat, però també 
amb un cabal molt minso. Encara avui tenim aquest 
pou operatiu.
Vist tot això, l’Ajuntament al cap d’un temps va plante-
jar a l’ACA de poder fer una captació a la llera del 
Borró aprofitant les aigües subterrànies d’aquest riu.
La xarxa es va anar construint amb anys per trams, a 
mesura que es van anar trobant les subvencions de 
les administracions superiors. Els primers trams es 
van posar en funcionament l’any 2001.

On captem l’aigua i com ho fem?
El sistema està alimentat per dos pous i mitjançant bombeig  elèctric es porta l’agua al dipòsit.  Un pou 
està situat a la llera del Borró just a la confluència amb el torrent de Balagar,  i l’altre està situat al costat 
mateix del dipòsit.
Les necessitats d’aigua de la xarxa de Sales  
varien entre els 30-35 m3/ dia  a l’hivern i els 
75-80m3 a l’estiu.
El pou del Borró és el que ens abasteix en un  
90-95% de l’aigua que necessitem. És un 
pou ample amb una profunditat de 10 m, 
aproximadament, i recull les aigües subterrà-
nies tant del torrent de Balagar com del 
Borró. Hi ha instal·lada una bomba de 7 cv 
que permet elevar uns 6m3/h  fins al dipòsit. 
El bombeig d’aquest pou és costós pel gran 
desnivell que hi ha entre el punt de captació i 
el dipòsit. La longitud del  tub de 75 mm de 
diàmetre  entre el pou i el dipòsit és de 1.400 
m. El quadre de comandament elèctric 
d’aquest bombeig està situat a cal Caiot.
El segon pou és el pou de Terra Blanca i està 
situat al costat del dipòsit, però aporta una

Diàriament es controla el nivell de clor tant a 
la sortida de dipòsit com en algun punt de 
la xarxa per tal de comprovar que el nivell 
de clor es troba dins els paràmetres correc-
tes.

Durant l’any, el laboratori de SIGMA (Con-
sell Comarcal de la Garrotxa)  pren  mostres 
tant de la xarxa  com de la sortida de dipò-
sit i ens fa una analítica bàsica per compro-
var la potabilitat de l’aigua que consumim. 
Aquest procés, el  fa 4-5 vegades l’any i 
cada 5 anys es fa una analítica completa de 
tots els paràmetres de l’aigua. L’última ana-
lítica completa es va fer el maig del 2021.

Des de fa uns anys també hem entrat en un programa voluntari de DIPSALUT (Pt04) i fem controls d’ai-
gua d’aixeta del consumidor. Cada any es recullen mostres de 4 cases, a la sortida d’alguna aixeta de 
l’habitatge, per comprovar que tots els paràmetres són correctes.

El Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya periòdicament també ve a recollir mostres 
per comprovar la potabilitat de l’aigua, i un cop l’any revisa totes les analítiques, els autocontrols que 
seguim, els registres corresponents i comprova que en tot moment se segueix la normativa vigent pel 
que fa a controls de la xarxa.

Instal·lació canonada principal a la creu de Sant Martí

Quan val el servei d’aigua i quina tarifa apliquem?
La xarxa d’aigua potable la gestiona el mateix Ajuntament,  sense cap empresa concessionària. 
Aquest servei, per a un poble tan petit com Sales, no és fàcil de gestionar  per la manca de mitjans 
tècnics i humans,  però l’ esforç que fem val la pena i això també fa que puguem tenir una tarifa bastant 
més econòmica per als usuaris. 

La factura de l’aigua té dos apartats diferenciats: 

- La primera part és el que ingressa l’Ajuntament per fer front a les despeses de la xarxa.

- La segona part és la dels  tributs de la Generalitat,  surt a la part de sota de la factura,  i és el que es 
coneix com el cànon de l’aigua, una quantitat que ve marcada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
en funció del consum. El preu per tram ens ve marcat cada any per una resolució de la mateixa ACA 
en funció de la població del municipi; els pobles petits tenim una tarifa una mica més baixa. Aquesta 
quantitat es recapta des de l’Ajuntament però s’ha d’ingressar immediatament a  l’ACA. Aquests 
recursos serveixen perquè la Generalitat pugui finançar infraestructures relacionades amb el cicle de 
l’aigua.

En aquest moment, amb el que ingressa l’Ajuntament amb la primera part de la factura  no n’hi ha prou 
per finançar les despeses de la gestió de la xarxa: consum elèctric pel bombeig dels pous, personal, 
reparacions i manteniment, despeses d’analítiques, cloració, etc. És per això que ara estem treballant 
amb una nova tarifa més progressiva per trams de consum  que incentivi el consum mesurat d’aigua i 
gravi els consums excessius, a fi de promoure un estalvi necessari d’aquest recurs natural. Aquesta 
nova tarifa tendirà a l’equilibri pressupostari entre ingressos i despeses ordinàries  de la xarxa.

L’agua és un bé escàs i cal fer-ne un ús responsable
Cada dia és més important que ens conscienciem de la necessitat de fer un ús molt responsa-
ble de l’aigua, perquè és un recurs escàs que no podem malbaratar. També cal tenir en compte 
que en el cas de Sales cal bombar l’aigua fins al dipòsit i, per tant, portar-la a cada casa té un cost 
important de consum elèctric.

Cal verificar que no tenim fuites després del comptador, i en aquest sentit és important arre-
glar les petites fuites internes que detectem, evitar regs innecessaris i posar les màximes seguretats 
perquè no quedin mànegues obertes.

És molt aconsellable tancar l’aixeta de pas de l’entrada de la casa quan estem fora uns dies  
(l’aixeta de després de comptador que hem de tenir sempre instal·lada), ja que es poden donar 
fuites accidentals en les quals es poden perdre molts litres d’aigua.

Un altre tema fonamental és revisar els sistemes automàtics de reg o d’entrada automàtica 
d’aigua per qualsevol instal·lació, per tal d’evitar pèrdues.

Quan hem de fer un consum important per tal  d’omplir puntualment  dipòsits, piscines etc. 
convé sempre enviar un missatge a l’Ajuntament per tal d’eliminar la sospita d’una  fuita  a  la 
xarxa.

Cal evitar d’omplir piscines a partir del mes de maig i durant tot l’estiu, atès que és quan hi 
ha un consum més alt i es pot distorsionar molt el sistema. A l’estiu convé que el dipòsit no baixi 
gaire de nivell perquè, en cas d’incendi, els hidrants puguin funcionar amb tota normalitat. 

Que puguem gaudir d’un bon servei d’aigua
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cabal molt petit: de mitjana pot significar com a màxim el 5-10% de l’aigua que necessitem. El pou té 
una profunditat de 80 m i en èpoques de pluges intenses pot donar bastant de cabal durant uns dies, 
però  després va baixant molt. A l’estiu i en èpoques de sequera dona un cabal màxim de 2m3/dia. El 
quadre de comandament elèctric d’aquest bombeig està situat en el mateix dipòsit i és independent 
de l’altre bombeig.
Aquest sistema de pous té l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya) a 
través d’una resolució amb data 16 de juny de 2006, i la concessió té una vigència de 75 anys.

Com funciona la xarxa de distribució?
L’aigua provinent del bombeig s’acumula en un únic dipòsit de 300.000 litres de capacitat situat al 
terreny comunal per sobre de can Subirós, a una cota de 425 m. Des d’aquest punt i per gravetat se 
subministra l’aigua a les cases de Sales.
El tub és de polietilè i té una arteria principal de 125 mm de diàmetre que reparteix l’agua pel municipi 
i des d’on surten els diferents ramals que van a les cases. En total són uns 17 km de tubs de diferents 
diàmetres en funció dels ramals. Al tub principal de 125 mm hi ha connectats,  també, 8 hidrants d’in-
cendis per poder carregar les cisternes  dels bombers en cas de necessitat.
La majoria de trams de les canonades passen pel costat dels 
camins existents.
A causa de l’orografia i dels desnivells, hi ha instal·lades 
3 vàlvules de reducció de pressió al tub principal i 3 mes 
en els ramals secundaris. Tot i així, els trams més baixos 
estan sotmesos a més pressió per tal que l’aigua pugui 
arribar a les cases més altes. És en aquests punts on 
tenim més pressió, i és  on hi ha més  perill de tenir fuites 
per desgast de peces, defectes de tub, etc. De fet, és en 
aquests llocs on habitualment tenim els principals 
problemes.
La sectorització en 7 trams i el seu control mitjançant 
comptadors telemàtics, que vàrem instal·lar l’any 
passat,  ens permet tenir més ràpidament la informació 
de quan tenim una fuita o un consum excessiu en un 
ramal, i això ens ajuda a resoldre més ràpidament el 
problema.
Estem connectats a una aplicació de control de xarxes 
de la comarca i això ens permet veure a l’ordinador el 
nivell del dipòsit, el cabal que les bombes van aportant 
al dipòsit i els consums dels 7 ramals on tenim els 
comptadors abans esmentats, així com el nivell de clor 
de l’aigua del dipòsit.

Quins controls sanitaris tenim establerts?
L’aigua que es distribueix a xarxa compleix tots els paràmetres sanitaris previstos en el Reial Decret 
140/2003, de 7 de febrer, per a aigües de consum humà.

Per poder complir amb els paràmetres sanitaris, l’aigua es clora en el dipòsit mitjançant un sistema de 
cloració automàtica que analitza de manera continuada el nivell de clor del dipòsit. El sistema va afegint 
clor en funció de la lectura de  la sonda. Les mesures de clor són enviades al control telemàtic de la 
xarxa i, per tant, el sistema  pot avisar de qualsevol incidència que es pugui donar i així  poder resoldre 
el problema  el més ràpidament possible.

XARXA D’AIGUA POTABLE A SALES DE LLIERCA: 
COM FUNCIONA?

Antecedents
L’aigua havia estat històricament un problema molt important per a les cases de Sales. Antigament 
cada casa havia de tenir la seva pròpia font d’abastament a través de cisternes, petits pous o alguna 
font propera des d’on es canalitzava l’aigua.
Va ser durant la segona meitat dels anys 90 que l’Ajuntament es va plantejar intentar buscar una solu-
ció per resoldre aquest greu problema, tot i saber que seria complicat per la dispersió de les cases del 
municipi.
Es va redactar un projecte de xarxa ja situant el dipòsit en el terreny comunal i, després de consultar 
alguns saurins, es va projectar el possible pou d’abastament prop del dipòsit. L’antiga  junta d’aigües 
(precursora de l’ACA) va perforar un pou prop d’allà on ara hi ha el dipòsit i va trobar-hi molta aigua, 
però amb un aforament de llarga durada es va veure que era una bossa amb una entrada molt petita 
que no permetia l’abastament del poble. A més  a més, l’aigua d’aquest pou tenia un contingut de ferro 
molt alt que no permetia utilitzar-la sense un procés de potabilització. Aquest pou més tard  es va haver 
de clausurar.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament va fer una 
segona perforació on els tècnics també ens havien 
marcat aigua (no gaire lluny de la primera perforació) i 
allà es va trobar aigua de bona qualitat, però també 
amb un cabal molt minso. Encara avui tenim aquest 
pou operatiu.
Vist tot això, l’Ajuntament al cap d’un temps va plante-
jar a l’ACA de poder fer una captació a la llera del 
Borró aprofitant les aigües subterrànies d’aquest riu.
La xarxa es va anar construint amb anys per trams, a 
mesura que es van anar trobant les subvencions de 
les administracions superiors. Els primers trams es 
van posar en funcionament l’any 2001.

On captem l’aigua i com ho fem?
El sistema està alimentat per dos pous i mitjançant bombeig  elèctric es porta l’agua al dipòsit.  Un pou 
està situat a la llera del Borró just a la confluència amb el torrent de Balagar,  i l’altre està situat al costat 
mateix del dipòsit.
Les necessitats d’aigua de la xarxa de Sales  
varien entre els 30-35 m3/ dia  a l’hivern i els 
75-80m3 a l’estiu.
El pou del Borró és el que ens abasteix en un  
90-95% de l’aigua que necessitem. És un 
pou ample amb una profunditat de 10 m, 
aproximadament, i recull les aigües subterrà-
nies tant del torrent de Balagar com del 
Borró. Hi ha instal·lada una bomba de 7 cv 
que permet elevar uns 6m3/h  fins al dipòsit. 
El bombeig d’aquest pou és costós pel gran 
desnivell que hi ha entre el punt de captació i 
el dipòsit. La longitud del  tub de 75 mm de 
diàmetre  entre el pou i el dipòsit és de 1.400 
m. El quadre de comandament elèctric 
d’aquest bombeig està situat a cal Caiot.
El segon pou és el pou de Terra Blanca i està 
situat al costat del dipòsit, però aporta una

Diàriament es controla el nivell de clor tant a 
la sortida de dipòsit com en algun punt de 
la xarxa per tal de comprovar que el nivell 
de clor es troba dins els paràmetres correc-
tes.

Durant l’any, el laboratori de SIGMA (Con-
sell Comarcal de la Garrotxa)  pren  mostres 
tant de la xarxa  com de la sortida de dipò-
sit i ens fa una analítica bàsica per compro-
var la potabilitat de l’aigua que consumim. 
Aquest procés, el  fa 4-5 vegades l’any i 
cada 5 anys es fa una analítica completa de 
tots els paràmetres de l’aigua. L’última ana-
lítica completa es va fer el maig del 2021.

Des de fa uns anys també hem entrat en un programa voluntari de DIPSALUT (Pt04) i fem controls d’ai-
gua d’aixeta del consumidor. Cada any es recullen mostres de 4 cases, a la sortida d’alguna aixeta de 
l’habitatge, per comprovar que tots els paràmetres són correctes.

El Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya periòdicament també ve a recollir mostres 
per comprovar la potabilitat de l’aigua, i un cop l’any revisa totes les analítiques, els autocontrols que 
seguim, els registres corresponents i comprova que en tot moment se segueix la normativa vigent pel 
que fa a controls de la xarxa.

Equip de cloració del dipòsit

Quan val el servei d’aigua i quina tarifa apliquem?
La xarxa d’aigua potable la gestiona el mateix Ajuntament,  sense cap empresa concessionària. 
Aquest servei, per a un poble tan petit com Sales, no és fàcil de gestionar  per la manca de mitjans 
tècnics i humans,  però l’ esforç que fem val la pena i això també fa que puguem tenir una tarifa bastant 
més econòmica per als usuaris. 

La factura de l’aigua té dos apartats diferenciats: 

- La primera part és el que ingressa l’Ajuntament per fer front a les despeses de la xarxa.

- La segona part és la dels  tributs de la Generalitat,  surt a la part de sota de la factura,  i és el que es 
coneix com el cànon de l’aigua, una quantitat que ve marcada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
en funció del consum. El preu per tram ens ve marcat cada any per una resolució de la mateixa ACA 
en funció de la població del municipi; els pobles petits tenim una tarifa una mica més baixa. Aquesta 
quantitat es recapta des de l’Ajuntament però s’ha d’ingressar immediatament a  l’ACA. Aquests 
recursos serveixen perquè la Generalitat pugui finançar infraestructures relacionades amb el cicle de 
l’aigua.

En aquest moment, amb el que ingressa l’Ajuntament amb la primera part de la factura  no n’hi ha prou 
per finançar les despeses de la gestió de la xarxa: consum elèctric pel bombeig dels pous, personal, 
reparacions i manteniment, despeses d’analítiques, cloració, etc. És per això que ara estem treballant 
amb una nova tarifa més progressiva per trams de consum  que incentivi el consum mesurat d’aigua i 
gravi els consums excessius, a fi de promoure un estalvi necessari d’aquest recurs natural. Aquesta 
nova tarifa tendirà a l’equilibri pressupostari entre ingressos i despeses ordinàries  de la xarxa.

L’agua és un bé escàs i cal fer-ne un ús responsable
Cada dia és més important que ens conscienciem de la necessitat de fer un ús molt responsa-
ble de l’aigua, perquè és un recurs escàs que no podem malbaratar. També cal tenir en compte 
que en el cas de Sales cal bombar l’aigua fins al dipòsit i, per tant, portar-la a cada casa té un cost 
important de consum elèctric.

Cal verificar que no tenim fuites després del comptador, i en aquest sentit és important arre-
glar les petites fuites internes que detectem, evitar regs innecessaris i posar les màximes seguretats 
perquè no quedin mànegues obertes.

És molt aconsellable tancar l’aixeta de pas de l’entrada de la casa quan estem fora uns dies  
(l’aixeta de després de comptador que hem de tenir sempre instal·lada), ja que es poden donar 
fuites accidentals en les quals es poden perdre molts litres d’aigua.

Un altre tema fonamental és revisar els sistemes automàtics de reg o d’entrada automàtica 
d’aigua per qualsevol instal·lació, per tal d’evitar pèrdues.

Quan hem de fer un consum important per tal  d’omplir puntualment  dipòsits, piscines etc. 
convé sempre enviar un missatge a l’Ajuntament per tal d’eliminar la sospita d’una  fuita  a  la 
xarxa.

Cal evitar d’omplir piscines a partir del mes de maig i durant tot l’estiu, atès que és quan hi 
ha un consum més alt i es pot distorsionar molt el sistema. A l’estiu convé que el dipòsit no baixi 
gaire de nivell perquè, en cas d’incendi, els hidrants puguin funcionar amb tota normalitat. 

Que puguem gaudir d’un bon servei d’aigua
és responsabilitat de tothom!
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cabal molt petit: de mitjana pot significar com a màxim el 5-10% de l’aigua que necessitem. El pou té 
una profunditat de 80 m i en èpoques de pluges intenses pot donar bastant de cabal durant uns dies, 
però  després va baixant molt. A l’estiu i en èpoques de sequera dona un cabal màxim de 2m3/dia. El 
quadre de comandament elèctric d’aquest bombeig està situat en el mateix dipòsit i és independent 
de l’altre bombeig.
Aquest sistema de pous té l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya) a 
través d’una resolució amb data 16 de juny de 2006, i la concessió té una vigència de 75 anys.

Com funciona la xarxa de distribució?
L’aigua provinent del bombeig s’acumula en un únic dipòsit de 300.000 litres de capacitat situat al 
terreny comunal per sobre de can Subirós, a una cota de 425 m. Des d’aquest punt i per gravetat se 
subministra l’aigua a les cases de Sales.
El tub és de polietilè i té una arteria principal de 125 mm de diàmetre que reparteix l’agua pel municipi 
i des d’on surten els diferents ramals que van a les cases. En total són uns 17 km de tubs de diferents 
diàmetres en funció dels ramals. Al tub principal de 125 mm hi ha connectats,  també, 8 hidrants d’in-
cendis per poder carregar les cisternes  dels bombers en cas de necessitat.
La majoria de trams de les canonades passen pel costat dels 
camins existents.
A causa de l’orografia i dels desnivells, hi ha instal·lades 
3 vàlvules de reducció de pressió al tub principal i 3 mes 
en els ramals secundaris. Tot i així, els trams més baixos 
estan sotmesos a més pressió per tal que l’aigua pugui 
arribar a les cases més altes. És en aquests punts on 
tenim més pressió, i és  on hi ha més  perill de tenir fuites 
per desgast de peces, defectes de tub, etc. De fet, és en 
aquests llocs on habitualment tenim els principals 
problemes.
La sectorització en 7 trams i el seu control mitjançant 
comptadors telemàtics, que vàrem instal·lar l’any 
passat,  ens permet tenir més ràpidament la informació 
de quan tenim una fuita o un consum excessiu en un 
ramal, i això ens ajuda a resoldre més ràpidament el 
problema.
Estem connectats a una aplicació de control de xarxes 
de la comarca i això ens permet veure a l’ordinador el 
nivell del dipòsit, el cabal que les bombes van aportant 
al dipòsit i els consums dels 7 ramals on tenim els 
comptadors abans esmentats, així com el nivell de clor 
de l’aigua del dipòsit.

Quins controls sanitaris tenim establerts?
L’aigua que es distribueix a xarxa compleix tots els paràmetres sanitaris previstos en el Reial Decret 
140/2003, de 7 de febrer, per a aigües de consum humà.

Per poder complir amb els paràmetres sanitaris, l’aigua es clora en el dipòsit mitjançant un sistema de 
cloració automàtica que analitza de manera continuada el nivell de clor del dipòsit. El sistema va afegint 
clor en funció de la lectura de  la sonda. Les mesures de clor són enviades al control telemàtic de la 
xarxa i, per tant, el sistema  pot avisar de qualsevol incidència que es pugui donar i així  poder resoldre 
el problema  el més ràpidament possible.

XARXA D’AIGUA POTABLE A SALES DE LLIERCA: 
COM FUNCIONA?

Antecedents
L’aigua havia estat històricament un problema molt important per a les cases de Sales. Antigament 
cada casa havia de tenir la seva pròpia font d’abastament a través de cisternes, petits pous o alguna 
font propera des d’on es canalitzava l’aigua.
Va ser durant la segona meitat dels anys 90 que l’Ajuntament es va plantejar intentar buscar una solu-
ció per resoldre aquest greu problema, tot i saber que seria complicat per la dispersió de les cases del 
municipi.
Es va redactar un projecte de xarxa ja situant el dipòsit en el terreny comunal i, després de consultar 
alguns saurins, es va projectar el possible pou d’abastament prop del dipòsit. L’antiga  junta d’aigües 
(precursora de l’ACA) va perforar un pou prop d’allà on ara hi ha el dipòsit i va trobar-hi molta aigua, 
però amb un aforament de llarga durada es va veure que era una bossa amb una entrada molt petita 
que no permetia l’abastament del poble. A més  a més, l’aigua d’aquest pou tenia un contingut de ferro 
molt alt que no permetia utilitzar-la sense un procés de potabilització. Aquest pou més tard  es va haver 
de clausurar.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament va fer una 
segona perforació on els tècnics també ens havien 
marcat aigua (no gaire lluny de la primera perforació) i 
allà es va trobar aigua de bona qualitat, però també 
amb un cabal molt minso. Encara avui tenim aquest 
pou operatiu.
Vist tot això, l’Ajuntament al cap d’un temps va plante-
jar a l’ACA de poder fer una captació a la llera del 
Borró aprofitant les aigües subterrànies d’aquest riu.
La xarxa es va anar construint amb anys per trams, a 
mesura que es van anar trobant les subvencions de 
les administracions superiors. Els primers trams es 
van posar en funcionament l’any 2001.

On captem l’aigua i com ho fem?
El sistema està alimentat per dos pous i mitjançant bombeig  elèctric es porta l’agua al dipòsit.  Un pou 
està situat a la llera del Borró just a la confluència amb el torrent de Balagar,  i l’altre està situat al costat 
mateix del dipòsit.
Les necessitats d’aigua de la xarxa de Sales  
varien entre els 30-35 m3/ dia  a l’hivern i els 
75-80m3 a l’estiu.
El pou del Borró és el que ens abasteix en un  
90-95% de l’aigua que necessitem. És un 
pou ample amb una profunditat de 10 m, 
aproximadament, i recull les aigües subterrà-
nies tant del torrent de Balagar com del 
Borró. Hi ha instal·lada una bomba de 7 cv 
que permet elevar uns 6m3/h  fins al dipòsit. 
El bombeig d’aquest pou és costós pel gran 
desnivell que hi ha entre el punt de captació i 
el dipòsit. La longitud del  tub de 75 mm de 
diàmetre  entre el pou i el dipòsit és de 1.400 
m. El quadre de comandament elèctric 
d’aquest bombeig està situat a cal Caiot.
El segon pou és el pou de Terra Blanca i està 
situat al costat del dipòsit, però aporta una

Diàriament es controla el nivell de clor tant a 
la sortida de dipòsit com en algun punt de 
la xarxa per tal de comprovar que el nivell 
de clor es troba dins els paràmetres correc-
tes.

Durant l’any, el laboratori de SIGMA (Con-
sell Comarcal de la Garrotxa)  pren  mostres 
tant de la xarxa  com de la sortida de dipò-
sit i ens fa una analítica bàsica per compro-
var la potabilitat de l’aigua que consumim. 
Aquest procés, el  fa 4-5 vegades l’any i 
cada 5 anys es fa una analítica completa de 
tots els paràmetres de l’aigua. L’última ana-
lítica completa es va fer el maig del 2021.

Des de fa uns anys també hem entrat en un programa voluntari de DIPSALUT (Pt04) i fem controls d’ai-
gua d’aixeta del consumidor. Cada any es recullen mostres de 4 cases, a la sortida d’alguna aixeta de 
l’habitatge, per comprovar que tots els paràmetres són correctes.

El Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya periòdicament també ve a recollir mostres 
per comprovar la potabilitat de l’aigua, i un cop l’any revisa totes les analítiques, els autocontrols que 
seguim, els registres corresponents i comprova que en tot moment se segueix la normativa vigent pel 
que fa a controls de la xarxa.

Quan val el servei d’aigua i quina tarifa apliquem?
La xarxa d’aigua potable la gestiona el mateix Ajuntament,  sense cap empresa concessionària. 
Aquest servei, per a un poble tan petit com Sales, no és fàcil de gestionar  per la manca de mitjans 
tècnics i humans,  però l’ esforç que fem val la pena i això també fa que puguem tenir una tarifa bastant 
més econòmica per als usuaris. 

La factura de l’aigua té dos apartats diferenciats: 

- La primera part és el que ingressa l’Ajuntament per fer front a les despeses de la xarxa.

- La segona part és la dels  tributs de la Generalitat,  surt a la part de sota de la factura,  i és el que es 
coneix com el cànon de l’aigua, una quantitat que ve marcada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
en funció del consum. El preu per tram ens ve marcat cada any per una resolució de la mateixa ACA 
en funció de la població del municipi; els pobles petits tenim una tarifa una mica més baixa. Aquesta 
quantitat es recapta des de l’Ajuntament però s’ha d’ingressar immediatament a  l’ACA. Aquests 
recursos serveixen perquè la Generalitat pugui finançar infraestructures relacionades amb el cicle de 
l’aigua.

En aquest moment, amb el que ingressa l’Ajuntament amb la primera part de la factura  no n’hi ha prou 
per finançar les despeses de la gestió de la xarxa: consum elèctric pel bombeig dels pous, personal, 
reparacions i manteniment, despeses d’analítiques, cloració, etc. És per això que ara estem treballant 
amb una nova tarifa més progressiva per trams de consum  que incentivi el consum mesurat d’aigua i 
gravi els consums excessius, a fi de promoure un estalvi necessari d’aquest recurs natural. Aquesta 
nova tarifa tendirà a l’equilibri pressupostari entre ingressos i despeses ordinàries  de la xarxa.

L’agua és un bé escàs i cal fer-ne un ús responsable
Cada dia és més important que ens conscienciem de la necessitat de fer un ús molt responsa-
ble de l’aigua, perquè és un recurs escàs que no podem malbaratar. També cal tenir en compte 
que en el cas de Sales cal bombar l’aigua fins al dipòsit i, per tant, portar-la a cada casa té un cost 
important de consum elèctric.

Cal verificar que no tenim fuites després del comptador, i en aquest sentit és important arre-
glar les petites fuites internes que detectem, evitar regs innecessaris i posar les màximes seguretats 
perquè no quedin mànegues obertes.

És molt aconsellable tancar l’aixeta de pas de l’entrada de la casa quan estem fora uns dies  
(l’aixeta de després de comptador que hem de tenir sempre instal·lada), ja que es poden donar 
fuites accidentals en les quals es poden perdre molts litres d’aigua.

Un altre tema fonamental és revisar els sistemes automàtics de reg o d’entrada automàtica 
d’aigua per qualsevol instal·lació, per tal d’evitar pèrdues.

Quan hem de fer un consum important per tal  d’omplir puntualment  dipòsits, piscines etc. 
convé sempre enviar un missatge a l’Ajuntament per tal d’eliminar la sospita d’una  fuita  a  la 
xarxa.

Cal evitar d’omplir piscines a partir del mes de maig i durant tot l’estiu, atès que és quan hi 
ha un consum més alt i es pot distorsionar molt el sistema. A l’estiu convé que el dipòsit no baixi 
gaire de nivell perquè, en cas d’incendi, els hidrants puguin funcionar amb tota normalitat. 

Que puguem gaudir d’un bon servei d’aigua
és responsabilitat de tothom!
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ACTIVITATS CULTURALS
Festa de Sant Jordi
Aquest any havíem previst tornar a fer la 
festa de Sant Jordi seguint el model  de 
l’any passat, ja que a l’abril encara 
teníem restriccions per la pandèmia. Per 
tant, tornant de l’oratori havíem progra-
mat fer un concert al prat de Sant Miquel 
de Monteia, però durant el matí va 
ploure i això ens va fer canviar els  plans. 
Vam haver d’anul·lar la visita a l’oratori 
de Sant Jordi i el concert el vam traslla-
dar al Casal.
Martí Cabarrocas i Christopher Pérez 
Duo ens van oferir un fantàstic concert
al Casal. En Martí, al saxo, i en Christopher, al piano, van demostrar un gran nivell  musical. Són dos 
joves músics, un d’ells de Sales, que estem segurs que tenen un futur musical molt brillant.
A l’acabar el concert vam compartir un vermut/refrigeri que ens va permetre un retrobament entre els 
veïns del poble, després d’aquest llarg període de pandèmia que ha estroncat les nostres celebracions.

Activitats de Sales a la Fresca
Finalment, després de dos anys, un sense Sales a la Fresca i l'altre amb un Sales a la Fresca reduït 
per les restriccions covid, hem pogut reprendre aquests concerts d'estiu recuperant el format, gaudir 
de musica de qualitat amb la companyia dels de sempre. Aquest és l'esperit de l'espai Sales a la
Fresca. Enguany ho vam celebrar els dos 
últims dimecres de juliol. 
El primer dia vam estar acompanyats pels 
artistes Ferran Palau i Miqui Puig. Molt 
probablement, una de les nits més interes-
sants de Sales a la Fresca que hem tingut: 
el pas de Ferran Palau per l'escenari, si bé 
breu, és un record que mantindrem en la 
nostra memòria durant anys. Seguida-
ment vam tenir una espectacular actuació 
en què el mestratge i la gran experiència 
del DJ Miqui Puig ens va fer passar una 
molt bona estona, fins a mitjanit. 
El segon dia vam poder gaudir de les 
actuacions de djkuskus i Miquel Abras, els 
quals, amb la seva habilitat a l'hora de 
mesclar i la seva inconfusible veu, respec-
tivament, van amenitzar aquesta segona 
calorosa nit d'estiu.
I és que Sales a la Fresca és molt més que 
unes nits de música de qualitat. El Sales a 
la Fresca d'aquest any no hauria sigut 
possible sense l'incondicional suport de 
Cúpules Esfèrics per crear un escenari 
digne de les actuacions, el gust inconfusi-
ble de la Cerveza Hopsters i la presència

Actuació Martí Cabarrocas i Christopher Pérez Duo

de FOODPORK, la furgoteca a càrrec de 
Quinze Ous que ens va fer passar la gana 
amb uns menjars exquisits. I, finalment, el 
més sincer agraïment a Martí Reig, perquè ell 
és la raó que tècnicament tota la vesprada 
surti sense el més mínim problema. 
Sales a la Fresca és un ambient únic, un 
experiència en què l'equip del Bestiar de 
Sales segueix treballant, any rere any, per 
fer-la encara millor.

El divendres 2 de setembre, el Grup de 
Teatre del Centre Poblenou de Barcelona 
ens va tornar a fer gaudir de bon teatre al 
Casal. Aquest any ens van portar l’obra 
Abans que arribi l’alemany,  interpretada per 
Carme Canet i Lluís Girbau. Va ser una repre-
sentació excel·lent  a l’entorn de la malaltia 
de l’Alzheimer, tractant el tema sense drama-
tismes, d’una manera distesa i amb una gran 
sensibilitat.
Cal destacar la magnífica feina de la Carme i 
en Lluís per preparar aquesta obra, que era 
la primera vegada que portaven a l’escenari.

L’endemà dissabte es va tornar a fer el sopar 
que tanca les activitats d’estiu del poble. La 
colla Pebre Roig d’Oix ens va preparar l’àpat 
molt bé i tot seguit vàrem poder escoltar un 
concert de gran nivell de Grabu, tres joves 
músics que van demostrar un gran talent 
musical.
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veïns del poble, després d’aquest llarg període de pandèmia que ha estroncat les nostres celebracions.

Activitats de Sales a la Fresca
Finalment, després de dos anys, un sense Sales a la Fresca i l'altre amb un Sales a la Fresca reduït 
per les restriccions covid, hem pogut reprendre aquests concerts d'estiu recuperant el format, gaudir 
de musica de qualitat amb la companyia dels de sempre. Aquest és l'esperit de l'espai Sales a la
Fresca. Enguany ho vam celebrar els dos 
últims dimecres de juliol. 
El primer dia vam estar acompanyats pels 
artistes Ferran Palau i Miqui Puig. Molt 
probablement, una de les nits més interes-
sants de Sales a la Fresca que hem tingut: 
el pas de Ferran Palau per l'escenari, si bé 
breu, és un record que mantindrem en la 
nostra memòria durant anys. Seguida-
ment vam tenir una espectacular actuació 
en què el mestratge i la gran experiència 
del DJ Miqui Puig ens va fer passar una 
molt bona estona, fins a mitjanit. 
El segon dia vam poder gaudir de les 
actuacions de djkuskus i Miquel Abras, els 
quals, amb la seva habilitat a l'hora de 
mesclar i la seva inconfusible veu, respec-
tivament, van amenitzar aquesta segona 
calorosa nit d'estiu.
I és que Sales a la Fresca és molt més que 
unes nits de música de qualitat. El Sales a 
la Fresca d'aquest any no hauria sigut 
possible sense l'incondicional suport de 
Cúpules Esfèrics per crear un escenari 
digne de les actuacions, el gust inconfusi-
ble de la Cerveza Hopsters i la presència

de FOODPORK, la furgoteca a càrrec de 
Quinze Ous que ens va fer passar la gana 
amb uns menjars exquisits. I, finalment, el 
més sincer agraïment a Martí Reig, perquè ell 
és la raó que tècnicament tota la vesprada 
surti sense el més mínim problema. 
Sales a la Fresca és un ambient únic, un 
experiència en què l'equip del Bestiar de 
Sales segueix treballant, any rere any, per 
fer-la encara millor.

El divendres 2 de setembre, el Grup de 
Teatre del Centre Poblenou de Barcelona 
ens va tornar a fer gaudir de bon teatre al 
Casal. Aquest any ens van portar l’obra 
Abans que arribi l’alemany,  interpretada per 
Carme Canet i Lluís Girbau. Va ser una repre-
sentació excel·lent  a l’entorn de la malaltia 
de l’Alzheimer, tractant el tema sense drama-
tismes, d’una manera distesa i amb una gran 
sensibilitat.
Cal destacar la magnífica feina de la Carme i 
en Lluís per preparar aquesta obra, que era 
la primera vegada que portaven a l’escenari.

L’endemà dissabte es va tornar a fer el sopar 
que tanca les activitats d’estiu del poble. La 
colla Pebre Roig d’Oix ens va preparar l’àpat 
molt bé i tot seguit vàrem poder escoltar un 
concert de gran nivell de Grabu, tres joves 
músics que van demostrar un gran talent 
musical.

Actuació de Grabu en el sopar d’estiu

Teatre al Casal
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Festa de Sant Grau
El dissabte 15 d’octubre  vàrem 
tornar a celebrar l’entranyable festa 
de Sant Grau després de dos anys 
sense poder-ho fer a causa de la 
covid. Va ser molt bonic veure que, 
malgrat aquest parèntesi de la 
pandèmia, continuen venint a 
l’aplec persones de prop de 90 
anys que hi havien nascut i que 
s’estimen l’indret,  així com famílies 
senceres amb les noves genera-
cions de les persones que havien 
viscut a Sant Grau.
Al matí es va celebrar la missa amb  
Fra. Jordi,  a l’església que, com 
cada any, la Maria i  la Montserrat  
havien engalanat a la perfecció, tot 
cuidant tots els detalls. Es va tenir 
un record especial per a totes  les 
persones que durant aquesta 
etapa ens han deixat, en especial 
es varen recordar les persones que 
participaven d’aquesta festa: en 
Josep Pastoret, l’Àngel Quintana, 
l’Esteve Pujolar i en Bernat Carrera.
A l’acabar la missa es va  fer la 
benedicció de les candeles i es van 
cantar els goigs en honor a sant 
Grau. Tot seguit i a la mateixa 
església,  en Manelic i la Maia van 
interpretar un petit  repertori reno-
vat  de cançons tradicionals i d’al-
tres que han anat incorporant.
Al migdia vam compartir un bon dinar que vam poder coure gràcies al foc que en Josep, la Lluïsa i en 
Marcel havien encès de bon matí. 
A la tarda, en Manelic  i la Maia hi van posar les cançons i la música de l’acordió, la guitarra  i el violí per 
poder escoltar i ballar.

Festa Major de Sant Martí

Aquest any, el dissabte 12  el diumenge 13 de novembre  hem pogut tornar a celebrar la festa major de 
Sant Martí, amb el format habitual després de dos anys de restriccions.
Vàrem començar el dissabte amb la passejada matinal, que aquest any va anar cap a can Guixeres, cap 
al forn d’en Prim i  can Subirós. Ens vam desviar per visitar el pont de Balagar, una bonica construcció 
poc coneguda,  que el passat mes d’abril un grup de voluntaris del Centre Excursionista d’Olot han 
estassat per poder  passar la marxa de l’Embardissada. Vam tornar per cal Caiot, can Servosa i  el camí 
de la Creu de Sant Martí fins  a la plaça. A l’arribar ens vam trobar preparat  un bon esmorzar per recupe-
rar forces. Hi van participar més de 50 persones.

A mig matí, el grup de batucada la 
BandSambant ens va fer una magnífica  
exhibició a la plaça i tot seguit van conti-
nuar l’actuació fins al parc infantil. El 
diumenge al matí aquesta banda també 
van acompanyar la faràndula i van 
tornar a  fer una exhibició a la plaça.
Un any més, donem les gràcies  a l’Alba 
Girbau Canet, de la rectoria de Sales,  i 
a tot el grup de la BandSambant per la 
seva lluïda col·laboració en la nostra 
festa.
Tot seguit, al parc infantil, Fefe i Com-
panyia van fer jugar petits i grans amb 
Farcell de jocs tradicionals. 
Per acabar el matí del dissabte, vam 
poder gaudir d’un fantàstic concert de 
Les Albéricas, un grup format només  
per membres de la família Albero de 
Sales. La Laura, la Violeta, la Coral i la 
Serena, i aquesta vegada de manera 
excepcional també acompanyades per 
un altre membre de la família, en Bori 
Albero. Van fer un repàs acurat de 
cançons tradicionals de la Península 
Ibèrica que elles mateixes han anat 
recopilant. Ens va emocionar molt  
poder escoltar la interpretació d’una 
havanera composta per Marià Albero, a 
qui tots portem en el nostre record. 

A la tarda del dissabte, les activitats van 
començar amb el tradicional repica-
ment de la campana i tot seguit es va 
fer un merescut reconeixement públic a 
l’Assumpció Oliveras,  que des de l’any 
1995 cada any per la festa major de 
Sant Martí ens prepara una excel·lent 
xocolatada. Se li va fer entrega d’una 
rèplica del gegant del poble, en Perot, i 
una reproducció del llibre Castillo de 
Salas y sus terminos, del notari Matas, 
publicat el 1905.
Tot seguit vam poder gaudir d’un mag-
nífic espectacle de màgia a càrrec del 
mag Sanyes de Montagut, i després es 
va servir la xocolatada.
A la nit, els joves i els no tan joves van 
poder gaudir de la Nit Jove amb els 
grups Eli Rodríguez i Rocktambuls 
Acústic.

Sortint de l’ofici a l’església, la cobla La 
Principal de l’Escala va interpretar 
quatre sardanes a la plaça.
Per cloure el matí del diumenge va ballar 
la faràndula. En primer lloc, el grup de 
batucada va tornar a fer una actuació, i 
tot seguit  els gegants de Montagut, 
l’Esparver i la Coralí, acompanyats pel 
bestiari i els cavallets, van ballar al so de 
les gralles de Terra Aspra. Tot seguit, els 
capgrossos de Sales  van ballar al so de 
la cançó d’en Perot que va interpretar la 
cobla La Principal de l’Escala. Després 
en Perot, el nostre gegant,  va ballar 
acompanyat pels capgrossos de Sales. 
L’acte es va tancar, finalment, amb el 
ball conjunt de tota la faràndula present, 
amb l’acompanyament dels grallers de 
Terra Aspra. Va ser una actuació molt 
lluïda  i amb un gran èxit de públic.

Volem aprofitar per agrair un cop més la participació, a la festa de 
Sant Martí,  de la colla Terra Aspra de Montagut, que ens fan lluir 
molt la celebració. 

Durant els dos dies de festa es va poder visitar, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament, una interessant exposició de fotografia dels autors 
Manu VBTintoré, Menna Claramunt, Laia Palomeras, Ramon Buxó 
i la família Girbau Canet.

Els actes del diumenge es van iniciar amb l’ofici solemne 
a l’església parroquial, en honor a Sant Martí, amb 
l’acompanyament de la cobla La Principal de l’Escala.
Des de bon matí, en David Sala de can Gironell va orga-
nitzar una magnifica mostra d’eines del camp al costat 
del Casal.

Durant el matí, la Colla del Pebre Roig d’Oix ens va preparar el dinar per a 375 persones: una extraor-
dinària paella d’arròs i pollastre a la brasa. Cal felicitar els cuiners per la seva bona feina i el magnífic 
resultat final.

A la tarda, i per pair el dinar, ball al Casal amb la Betty Orquestra
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Festa de Sant Grau
El dissabte 15 d’octubre  vàrem 
tornar a celebrar l’entranyable festa 
de Sant Grau després de dos anys 
sense poder-ho fer a causa de la 
covid. Va ser molt bonic veure que, 
malgrat aquest parèntesi de la 
pandèmia, continuen venint a 
l’aplec persones de prop de 90 
anys que hi havien nascut i que 
s’estimen l’indret,  així com famílies 
senceres amb les noves genera-
cions de les persones que havien 
viscut a Sant Grau.
Al matí es va celebrar la missa amb  
Fra. Jordi,  a l’església que, com 
cada any, la Maria i  la Montserrat  
havien engalanat a la perfecció, tot 
cuidant tots els detalls. Es va tenir 
un record especial per a totes  les 
persones que durant aquesta 
etapa ens han deixat, en especial 
es varen recordar les persones que 
participaven d’aquesta festa: en 
Josep Pastoret, l’Àngel Quintana, 
l’Esteve Pujolar i en Bernat Carrera.
A l’acabar la missa es va  fer la 
benedicció de les candeles i es van 
cantar els goigs en honor a sant 
Grau. Tot seguit i a la mateixa 
església,  en Manelic i la Maia van 
interpretar un petit  repertori reno-
vat  de cançons tradicionals i d’al-
tres que han anat incorporant.
Al migdia vam compartir un bon dinar que vam poder coure gràcies al foc que en Josep, la Lluïsa i en 
Marcel havien encès de bon matí. 
A la tarda, en Manelic  i la Maia hi van posar les cançons i la música de l’acordió, la guitarra  i el violí per 
poder escoltar i ballar.

Festa Major de Sant Martí

Aquest any, el dissabte 12  el diumenge 13 de novembre  hem pogut tornar a celebrar la festa major de 
Sant Martí, amb el format habitual després de dos anys de restriccions.
Vàrem començar el dissabte amb la passejada matinal, que aquest any va anar cap a can Guixeres, cap 
al forn d’en Prim i  can Subirós. Ens vam desviar per visitar el pont de Balagar, una bonica construcció 
poc coneguda,  que el passat mes d’abril un grup de voluntaris del Centre Excursionista d’Olot han 
estassat per poder  passar la marxa de l’Embardissada. Vam tornar per cal Caiot, can Servosa i  el camí 
de la Creu de Sant Martí fins  a la plaça. A l’arribar ens vam trobar preparat  un bon esmorzar per recupe-
rar forces. Hi van participar més de 50 persones.

Batucada de la BandSambant

A mig matí, el grup de batucada la 
BandSambant ens va fer una magnífica  
exhibició a la plaça i tot seguit van conti-
nuar l’actuació fins al parc infantil. El 
diumenge al matí aquesta banda també 
van acompanyar la faràndula i van 
tornar a  fer una exhibició a la plaça.
Un any més, donem les gràcies  a l’Alba 
Girbau Canet, de la rectoria de Sales,  i 
a tot el grup de la BandSambant per la 
seva lluïda col·laboració en la nostra 
festa.
Tot seguit, al parc infantil, Fefe i Com-
panyia van fer jugar petits i grans amb 
Farcell de jocs tradicionals. 
Per acabar el matí del dissabte, vam 
poder gaudir d’un fantàstic concert de 
Les Albéricas, un grup format només  
per membres de la família Albero de 
Sales. La Laura, la Violeta, la Coral i la 
Serena, i aquesta vegada de manera 
excepcional també acompanyades per 
un altre membre de la família, en Bori 
Albero. Van fer un repàs acurat de 
cançons tradicionals de la Península 
Ibèrica que elles mateixes han anat 
recopilant. Ens va emocionar molt  
poder escoltar la interpretació d’una 
havanera composta per Marià Albero, a 
qui tots portem en el nostre record. 

A la tarda del dissabte, les activitats van 
començar amb el tradicional repica-
ment de la campana i tot seguit es va 
fer un merescut reconeixement públic a 
l’Assumpció Oliveras,  que des de l’any 
1995 cada any per la festa major de 
Sant Martí ens prepara una excel·lent 
xocolatada. Se li va fer entrega d’una 
rèplica del gegant del poble, en Perot, i 
una reproducció del llibre Castillo de 
Salas y sus terminos, del notari Matas, 
publicat el 1905.
Tot seguit vam poder gaudir d’un mag-
nífic espectacle de màgia a càrrec del 
mag Sanyes de Montagut, i després es 
va servir la xocolatada.
A la nit, els joves i els no tan joves van 
poder gaudir de la Nit Jove amb els 
grups Eli Rodríguez i Rocktambuls 
Acústic.

Passejada per Sales (visita pont de Balagar)

Jocs infantils al parc

Sortint de l’ofici a l’església, la cobla La 
Principal de l’Escala va interpretar 
quatre sardanes a la plaça.
Per cloure el matí del diumenge va ballar 
la faràndula. En primer lloc, el grup de 
batucada va tornar a fer una actuació, i 
tot seguit  els gegants de Montagut, 
l’Esparver i la Coralí, acompanyats pel 
bestiari i els cavallets, van ballar al so de 
les gralles de Terra Aspra. Tot seguit, els 
capgrossos de Sales  van ballar al so de 
la cançó d’en Perot que va interpretar la 
cobla La Principal de l’Escala. Després 
en Perot, el nostre gegant,  va ballar 
acompanyat pels capgrossos de Sales. 
L’acte es va tancar, finalment, amb el 
ball conjunt de tota la faràndula present, 
amb l’acompanyament dels grallers de 
Terra Aspra. Va ser una actuació molt 
lluïda  i amb un gran èxit de públic.

Volem aprofitar per agrair un cop més la participació, a la festa de 
Sant Martí,  de la colla Terra Aspra de Montagut, que ens fan lluir 
molt la celebració. 

Durant els dos dies de festa es va poder visitar, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament, una interessant exposició de fotografia dels autors 
Manu VBTintoré, Menna Claramunt, Laia Palomeras, Ramon Buxó 
i la família Girbau Canet.

Els actes del diumenge es van iniciar amb l’ofici solemne 
a l’església parroquial, en honor a Sant Martí, amb 
l’acompanyament de la cobla La Principal de l’Escala.
Des de bon matí, en David Sala de can Gironell va orga-
nitzar una magnifica mostra d’eines del camp al costat 
del Casal.

Durant el matí, la Colla del Pebre Roig d’Oix ens va preparar el dinar per a 375 persones: una extraor-
dinària paella d’arròs i pollastre a la brasa. Cal felicitar els cuiners per la seva bona feina i el magnífic 
resultat final.

A la tarda, i per pair el dinar, ball al Casal amb la Betty Orquestra
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Festa de Sant Grau
El dissabte 15 d’octubre  vàrem 
tornar a celebrar l’entranyable festa 
de Sant Grau després de dos anys 
sense poder-ho fer a causa de la 
covid. Va ser molt bonic veure que, 
malgrat aquest parèntesi de la 
pandèmia, continuen venint a 
l’aplec persones de prop de 90 
anys que hi havien nascut i que 
s’estimen l’indret,  així com famílies 
senceres amb les noves genera-
cions de les persones que havien 
viscut a Sant Grau.
Al matí es va celebrar la missa amb  
Fra. Jordi,  a l’església que, com 
cada any, la Maria i  la Montserrat  
havien engalanat a la perfecció, tot 
cuidant tots els detalls. Es va tenir 
un record especial per a totes  les 
persones que durant aquesta 
etapa ens han deixat, en especial 
es varen recordar les persones que 
participaven d’aquesta festa: en 
Josep Pastoret, l’Àngel Quintana, 
l’Esteve Pujolar i en Bernat Carrera.
A l’acabar la missa es va  fer la 
benedicció de les candeles i es van 
cantar els goigs en honor a sant 
Grau. Tot seguit i a la mateixa 
església,  en Manelic i la Maia van 
interpretar un petit  repertori reno-
vat  de cançons tradicionals i d’al-
tres que han anat incorporant.
Al migdia vam compartir un bon dinar que vam poder coure gràcies al foc que en Josep, la Lluïsa i en 
Marcel havien encès de bon matí. 
A la tarda, en Manelic  i la Maia hi van posar les cançons i la música de l’acordió, la guitarra  i el violí per 
poder escoltar i ballar.

Festa Major de Sant Martí

Aquest any, el dissabte 12  el diumenge 13 de novembre  hem pogut tornar a celebrar la festa major de 
Sant Martí, amb el format habitual després de dos anys de restriccions.
Vàrem començar el dissabte amb la passejada matinal, que aquest any va anar cap a can Guixeres, cap 
al forn d’en Prim i  can Subirós. Ens vam desviar per visitar el pont de Balagar, una bonica construcció 
poc coneguda,  que el passat mes d’abril un grup de voluntaris del Centre Excursionista d’Olot han 
estassat per poder  passar la marxa de l’Embardissada. Vam tornar per cal Caiot, can Servosa i  el camí 
de la Creu de Sant Martí fins  a la plaça. A l’arribar ens vam trobar preparat  un bon esmorzar per recupe-
rar forces. Hi van participar més de 50 persones.

A mig matí, el grup de batucada la 
BandSambant ens va fer una magnífica  
exhibició a la plaça i tot seguit van conti-
nuar l’actuació fins al parc infantil. El 
diumenge al matí aquesta banda també 
van acompanyar la faràndula i van 
tornar a  fer una exhibició a la plaça.
Un any més, donem les gràcies  a l’Alba 
Girbau Canet, de la rectoria de Sales,  i 
a tot el grup de la BandSambant per la 
seva lluïda col·laboració en la nostra 
festa.
Tot seguit, al parc infantil, Fefe i Com-
panyia van fer jugar petits i grans amb 
Farcell de jocs tradicionals. 
Per acabar el matí del dissabte, vam 
poder gaudir d’un fantàstic concert de 
Les Albéricas, un grup format només  
per membres de la família Albero de 
Sales. La Laura, la Violeta, la Coral i la 
Serena, i aquesta vegada de manera 
excepcional també acompanyades per 
un altre membre de la família, en Bori 
Albero. Van fer un repàs acurat de 
cançons tradicionals de la Península 
Ibèrica que elles mateixes han anat 
recopilant. Ens va emocionar molt  
poder escoltar la interpretació d’una 
havanera composta per Marià Albero, a 
qui tots portem en el nostre record. 

A la tarda del dissabte, les activitats van 
començar amb el tradicional repica-
ment de la campana i tot seguit es va 
fer un merescut reconeixement públic a 
l’Assumpció Oliveras,  que des de l’any 
1995 cada any per la festa major de 
Sant Martí ens prepara una excel·lent 
xocolatada. Se li va fer entrega d’una 
rèplica del gegant del poble, en Perot, i 
una reproducció del llibre Castillo de 
Salas y sus terminos, del notari Matas, 
publicat el 1905.
Tot seguit vam poder gaudir d’un mag-
nífic espectacle de màgia a càrrec del 
mag Sanyes de Montagut, i després es 
va servir la xocolatada.
A la nit, els joves i els no tan joves van 
poder gaudir de la Nit Jove amb els 
grups Eli Rodríguez i Rocktambuls 
Acústic.

Sortint de l’ofici a l’església, la cobla La 
Principal de l’Escala va interpretar 
quatre sardanes a la plaça.
Per cloure el matí del diumenge va ballar 
la faràndula. En primer lloc, el grup de 
batucada va tornar a fer una actuació, i 
tot seguit  els gegants de Montagut, 
l’Esparver i la Coralí, acompanyats pel 
bestiari i els cavallets, van ballar al so de 
les gralles de Terra Aspra. Tot seguit, els 
capgrossos de Sales  van ballar al so de 
la cançó d’en Perot que va interpretar la 
cobla La Principal de l’Escala. Després 
en Perot, el nostre gegant,  va ballar 
acompanyat pels capgrossos de Sales. 
L’acte es va tancar, finalment, amb el 
ball conjunt de tota la faràndula present, 
amb l’acompanyament dels grallers de 
Terra Aspra. Va ser una actuació molt 
lluïda  i amb un gran èxit de públic.

Volem aprofitar per agrair un cop més la participació, a la festa de 
Sant Martí,  de la colla Terra Aspra de Montagut, que ens fan lluir 
molt la celebració. 

Durant els dos dies de festa es va poder visitar, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament, una interessant exposició de fotografia dels autors 
Manu VBTintoré, Menna Claramunt, Laia Palomeras, Ramon Buxó 
i la família Girbau Canet.

Concert d’Albéricas

Els actes del diumenge es van iniciar amb l’ofici solemne 
a l’església parroquial, en honor a Sant Martí, amb 
l’acompanyament de la cobla La Principal de l’Escala.
Des de bon matí, en David Sala de can Gironell va orga-
nitzar una magnifica mostra d’eines del camp al costat 
del Casal.

Durant el matí, la Colla del Pebre Roig d’Oix ens va preparar el dinar per a 375 persones: una extraor-
dinària paella d’arròs i pollastre a la brasa. Cal felicitar els cuiners per la seva bona feina i el magnífic 
resultat final.

A la tarda, i per pair el dinar, ball al Casal amb la Betty Orquestra

Exposició d’eines del camp d’en David Sala 

L’Assumpció fent la xocolata 

Reconeixement a l’Assumpció 
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Festa de Sant Grau
El dissabte 15 d’octubre  vàrem 
tornar a celebrar l’entranyable festa 
de Sant Grau després de dos anys 
sense poder-ho fer a causa de la 
covid. Va ser molt bonic veure que, 
malgrat aquest parèntesi de la 
pandèmia, continuen venint a 
l’aplec persones de prop de 90 
anys que hi havien nascut i que 
s’estimen l’indret,  així com famílies 
senceres amb les noves genera-
cions de les persones que havien 
viscut a Sant Grau.
Al matí es va celebrar la missa amb  
Fra. Jordi,  a l’església que, com 
cada any, la Maria i  la Montserrat  
havien engalanat a la perfecció, tot 
cuidant tots els detalls. Es va tenir 
un record especial per a totes  les 
persones que durant aquesta 
etapa ens han deixat, en especial 
es varen recordar les persones que 
participaven d’aquesta festa: en 
Josep Pastoret, l’Àngel Quintana, 
l’Esteve Pujolar i en Bernat Carrera.
A l’acabar la missa es va  fer la 
benedicció de les candeles i es van 
cantar els goigs en honor a sant 
Grau. Tot seguit i a la mateixa 
església,  en Manelic i la Maia van 
interpretar un petit  repertori reno-
vat  de cançons tradicionals i d’al-
tres que han anat incorporant.
Al migdia vam compartir un bon dinar que vam poder coure gràcies al foc que en Josep, la Lluïsa i en 
Marcel havien encès de bon matí. 
A la tarda, en Manelic  i la Maia hi van posar les cançons i la música de l’acordió, la guitarra  i el violí per 
poder escoltar i ballar.

Festa Major de Sant Martí

Aquest any, el dissabte 12  el diumenge 13 de novembre  hem pogut tornar a celebrar la festa major de 
Sant Martí, amb el format habitual després de dos anys de restriccions.
Vàrem començar el dissabte amb la passejada matinal, que aquest any va anar cap a can Guixeres, cap 
al forn d’en Prim i  can Subirós. Ens vam desviar per visitar el pont de Balagar, una bonica construcció 
poc coneguda,  que el passat mes d’abril un grup de voluntaris del Centre Excursionista d’Olot han 
estassat per poder  passar la marxa de l’Embardissada. Vam tornar per cal Caiot, can Servosa i  el camí 
de la Creu de Sant Martí fins  a la plaça. A l’arribar ens vam trobar preparat  un bon esmorzar per recupe-
rar forces. Hi van participar més de 50 persones.

A mig matí, el grup de batucada la 
BandSambant ens va fer una magnífica  
exhibició a la plaça i tot seguit van conti-
nuar l’actuació fins al parc infantil. El 
diumenge al matí aquesta banda també 
van acompanyar la faràndula i van 
tornar a  fer una exhibició a la plaça.
Un any més, donem les gràcies  a l’Alba 
Girbau Canet, de la rectoria de Sales,  i 
a tot el grup de la BandSambant per la 
seva lluïda col·laboració en la nostra 
festa.
Tot seguit, al parc infantil, Fefe i Com-
panyia van fer jugar petits i grans amb 
Farcell de jocs tradicionals. 
Per acabar el matí del dissabte, vam 
poder gaudir d’un fantàstic concert de 
Les Albéricas, un grup format només  
per membres de la família Albero de 
Sales. La Laura, la Violeta, la Coral i la 
Serena, i aquesta vegada de manera 
excepcional també acompanyades per 
un altre membre de la família, en Bori 
Albero. Van fer un repàs acurat de 
cançons tradicionals de la Península 
Ibèrica que elles mateixes han anat 
recopilant. Ens va emocionar molt  
poder escoltar la interpretació d’una 
havanera composta per Marià Albero, a 
qui tots portem en el nostre record. 

A la tarda del dissabte, les activitats van 
començar amb el tradicional repica-
ment de la campana i tot seguit es va 
fer un merescut reconeixement públic a 
l’Assumpció Oliveras,  que des de l’any 
1995 cada any per la festa major de 
Sant Martí ens prepara una excel·lent 
xocolatada. Se li va fer entrega d’una 
rèplica del gegant del poble, en Perot, i 
una reproducció del llibre Castillo de 
Salas y sus terminos, del notari Matas, 
publicat el 1905.
Tot seguit vam poder gaudir d’un mag-
nífic espectacle de màgia a càrrec del 
mag Sanyes de Montagut, i després es 
va servir la xocolatada.
A la nit, els joves i els no tan joves van 
poder gaudir de la Nit Jove amb els 
grups Eli Rodríguez i Rocktambuls 
Acústic.

Sortint de l’ofici a l’església, la cobla La 
Principal de l’Escala va interpretar 
quatre sardanes a la plaça.
Per cloure el matí del diumenge va ballar 
la faràndula. En primer lloc, el grup de 
batucada va tornar a fer una actuació, i 
tot seguit  els gegants de Montagut, 
l’Esparver i la Coralí, acompanyats pel 
bestiari i els cavallets, van ballar al so de 
les gralles de Terra Aspra. Tot seguit, els 
capgrossos de Sales  van ballar al so de 
la cançó d’en Perot que va interpretar la 
cobla La Principal de l’Escala. Després 
en Perot, el nostre gegant,  va ballar 
acompanyat pels capgrossos de Sales. 
L’acte es va tancar, finalment, amb el 
ball conjunt de tota la faràndula present, 
amb l’acompanyament dels grallers de 
Terra Aspra. Va ser una actuació molt 
lluïda  i amb un gran èxit de públic.

Ball de la faràndula

Volem aprofitar per agrair un cop més la participació, a la festa de 
Sant Martí,  de la colla Terra Aspra de Montagut, que ens fan lluir 
molt la celebració. 

Durant els dos dies de festa es va poder visitar, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament, una interessant exposició de fotografia dels autors 
Manu VBTintoré, Menna Claramunt, Laia Palomeras, Ramon Buxó 
i la família Girbau Canet.

Els actes del diumenge es van iniciar amb l’ofici solemne 
a l’església parroquial, en honor a Sant Martí, amb 
l’acompanyament de la cobla La Principal de l’Escala.
Des de bon matí, en David Sala de can Gironell va orga-
nitzar una magnifica mostra d’eines del camp al costat 
del Casal.

Durant el matí, la Colla del Pebre Roig d’Oix ens va preparar el dinar per a 375 persones: una extraor-
dinària paella d’arròs i pollastre a la brasa. Cal felicitar els cuiners per la seva bona feina i el magnífic 
resultat final.

A la tarda, i per pair el dinar, ball al Casal amb la Betty Orquestra

Exposició de fotografies

Sardanes amb la cobla La Principal de l’Escala
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Festa de Sant Grau
El dissabte 15 d’octubre  vàrem 
tornar a celebrar l’entranyable festa 
de Sant Grau després de dos anys 
sense poder-ho fer a causa de la 
covid. Va ser molt bonic veure que, 
malgrat aquest parèntesi de la 
pandèmia, continuen venint a 
l’aplec persones de prop de 90 
anys que hi havien nascut i que 
s’estimen l’indret,  així com famílies 
senceres amb les noves genera-
cions de les persones que havien 
viscut a Sant Grau.
Al matí es va celebrar la missa amb  
Fra. Jordi,  a l’església que, com 
cada any, la Maria i  la Montserrat  
havien engalanat a la perfecció, tot 
cuidant tots els detalls. Es va tenir 
un record especial per a totes  les 
persones que durant aquesta 
etapa ens han deixat, en especial 
es varen recordar les persones que 
participaven d’aquesta festa: en 
Josep Pastoret, l’Àngel Quintana, 
l’Esteve Pujolar i en Bernat Carrera.
A l’acabar la missa es va  fer la 
benedicció de les candeles i es van 
cantar els goigs en honor a sant 
Grau. Tot seguit i a la mateixa 
església,  en Manelic i la Maia van 
interpretar un petit  repertori reno-
vat  de cançons tradicionals i d’al-
tres que han anat incorporant.
Al migdia vam compartir un bon dinar que vam poder coure gràcies al foc que en Josep, la Lluïsa i en 
Marcel havien encès de bon matí. 
A la tarda, en Manelic  i la Maia hi van posar les cançons i la música de l’acordió, la guitarra  i el violí per 
poder escoltar i ballar.

Festa Major de Sant Martí

Aquest any, el dissabte 12  el diumenge 13 de novembre  hem pogut tornar a celebrar la festa major de 
Sant Martí, amb el format habitual després de dos anys de restriccions.
Vàrem començar el dissabte amb la passejada matinal, que aquest any va anar cap a can Guixeres, cap 
al forn d’en Prim i  can Subirós. Ens vam desviar per visitar el pont de Balagar, una bonica construcció 
poc coneguda,  que el passat mes d’abril un grup de voluntaris del Centre Excursionista d’Olot han 
estassat per poder  passar la marxa de l’Embardissada. Vam tornar per cal Caiot, can Servosa i  el camí 
de la Creu de Sant Martí fins  a la plaça. A l’arribar ens vam trobar preparat  un bon esmorzar per recupe-
rar forces. Hi van participar més de 50 persones.

A mig matí, el grup de batucada la 
BandSambant ens va fer una magnífica  
exhibició a la plaça i tot seguit van conti-
nuar l’actuació fins al parc infantil. El 
diumenge al matí aquesta banda també 
van acompanyar la faràndula i van 
tornar a  fer una exhibició a la plaça.
Un any més, donem les gràcies  a l’Alba 
Girbau Canet, de la rectoria de Sales,  i 
a tot el grup de la BandSambant per la 
seva lluïda col·laboració en la nostra 
festa.
Tot seguit, al parc infantil, Fefe i Com-
panyia van fer jugar petits i grans amb 
Farcell de jocs tradicionals. 
Per acabar el matí del dissabte, vam 
poder gaudir d’un fantàstic concert de 
Les Albéricas, un grup format només  
per membres de la família Albero de 
Sales. La Laura, la Violeta, la Coral i la 
Serena, i aquesta vegada de manera 
excepcional també acompanyades per 
un altre membre de la família, en Bori 
Albero. Van fer un repàs acurat de 
cançons tradicionals de la Península 
Ibèrica que elles mateixes han anat 
recopilant. Ens va emocionar molt  
poder escoltar la interpretació d’una 
havanera composta per Marià Albero, a 
qui tots portem en el nostre record. 

A la tarda del dissabte, les activitats van 
començar amb el tradicional repica-
ment de la campana i tot seguit es va 
fer un merescut reconeixement públic a 
l’Assumpció Oliveras,  que des de l’any 
1995 cada any per la festa major de 
Sant Martí ens prepara una excel·lent 
xocolatada. Se li va fer entrega d’una 
rèplica del gegant del poble, en Perot, i 
una reproducció del llibre Castillo de 
Salas y sus terminos, del notari Matas, 
publicat el 1905.
Tot seguit vam poder gaudir d’un mag-
nífic espectacle de màgia a càrrec del 
mag Sanyes de Montagut, i després es 
va servir la xocolatada.
A la nit, els joves i els no tan joves van 
poder gaudir de la Nit Jove amb els 
grups Eli Rodríguez i Rocktambuls 
Acústic.

Sortint de l’ofici a l’església, la cobla La 
Principal de l’Escala va interpretar 
quatre sardanes a la plaça.
Per cloure el matí del diumenge va ballar 
la faràndula. En primer lloc, el grup de 
batucada va tornar a fer una actuació, i 
tot seguit  els gegants de Montagut, 
l’Esparver i la Coralí, acompanyats pel 
bestiari i els cavallets, van ballar al so de 
les gralles de Terra Aspra. Tot seguit, els 
capgrossos de Sales  van ballar al so de 
la cançó d’en Perot que va interpretar la 
cobla La Principal de l’Escala. Després 
en Perot, el nostre gegant,  va ballar 
acompanyat pels capgrossos de Sales. 
L’acte es va tancar, finalment, amb el 
ball conjunt de tota la faràndula present, 
amb l’acompanyament dels grallers de 
Terra Aspra. Va ser una actuació molt 
lluïda  i amb un gran èxit de públic.

Volem aprofitar per agrair un cop més la participació, a la festa de 
Sant Martí,  de la colla Terra Aspra de Montagut, que ens fan lluir 
molt la celebració. 

Durant els dos dies de festa es va poder visitar, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament, una interessant exposició de fotografia dels autors 
Manu VBTintoré, Menna Claramunt, Laia Palomeras, Ramon Buxó 
i la família Girbau Canet.

Els actes del diumenge es van iniciar amb l’ofici solemne 
a l’església parroquial, en honor a Sant Martí, amb 
l’acompanyament de la cobla La Principal de l’Escala.
Des de bon matí, en David Sala de can Gironell va orga-
nitzar una magnifica mostra d’eines del camp al costat 
del Casal.

El dissabte 19 de novembre 
vam poder tornar a celebrar 
la festa de Santa Cecília de 
Sadernes,  que des de l’any 
2019 no havíem pogut cele-
brar a causa de la pandèmia.

A les 12 del migdia es va fer la 
missa en honor a santa Cecí-
lia, i durant el matí en Marc ja  
ens havia preparat un bon foc 
per coure el dinar. Vam dinar 
a l’entorn d’aquest  foc i, a la 
tarda, en Manelic i l’ Elèctric 
Cheguevara Band van animar 
la festa fins que es va fer fosc. 
Va ser una diada entranyable,  
plena de molts i bons 
records.

Durant el matí, la Colla del Pebre Roig d’Oix ens va preparar el dinar per a 375 persones: una extraor-
dinària paella d’arròs i pollastre a la brasa. Cal felicitar els cuiners per la seva bona feina i el magnífic 
resultat final.

A la tarda, i per pair el dinar, ball al Casal amb la Betty Orquestra

Ball amb la Betty OrquestraLa paella d’arròs a punt de servir

Festa de Santa Cecília de Sadernes
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Memòria històrica

ACTE D’ENTREGA ALS FAMILIARS DE JOSEP VERGÉS FONT DEL RELLOTGE 
TROBAT EN ELS ARXIUS DEL CAMP DE CONCENTRACIÓ D’ALEMANYA

El passat 29 de gener es va fer, al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera (MUME), l’acte de retorn 
a la família de Josep Vergés dels objectes personals confiscats quan el van detenir. Es tractava d’un 
rellotge de polsera i un anell que havien estat dipositats als arxius Arolsen d’Alemanya. 

Josep Vergés va néixer a Polí de Sales de Llierca el 1918 i a l’entorn de 1930 la família va marxar de 
Sales i va anar a viure  a Costoja, a l’altra banda dels Pirineus, tal com vàrem explicar en el butlletí de 
l’any passat. Arran de l’ocupació alemanya de França durant  Segona Guerra Mundial, en Josep va 
treballar per a la Resistència. Va ser detingut i va morir en un camp de concentració el 1945, on li 
havien confiscat aquests objectes personals que ara es van retornar als nebots.

Els nebots van anunciar en aquest acte que cedien aquests objectes del seu oncle al Museu de la 
Jonquera. L’Ajuntament de Sales també va assistir a la Jonquera a aquest acte amb la família d’en 
Josep. Va ser molt emotiu i vam aprofitar l’ocasió per convidar-los a visitar el nostre poble per ofeir-los 
la possibilitat de visitar, també, el lloc on va néixer Josep Vergés.

 

 

Els nebots de Josep Verges reben el rellotge de mans del director general
de Memòria Històrica de la Generalitat de Catalunya i de tot l’equip

d’investigadors que ha treballat en el tema.
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Retirada de rusc de vespes al Casal

Com a curiositat, a finals d’estiu vam haver de retirar un rusc de vespes molt gros que s’havia format 
darrere de l’empostissat del sostre del porxo d’entrada del Casal. Es va haver de desmuntar una 
petita part del sostre per poder accedir al rusc i poder-lo retirar. dels treballs se’n va ocupar una 
empresa especialitzada (Stop Plagues d’Olot) davant el perill que representava, per les grans  dimen-
sions del rusc.
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CALENDARIS 2023
DIES DE RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS – ANY 2023

 Gener: Dilluns 2, dilluns 16 i  dilluns 30
 Febrer: Dilluns 13 i  dilluns  27
 Març: Dilluns 13 i dilluns  27
 Abril: Dimarts 11 i  dilluns 24
 Maig: Dilluns 8 i dilluns 22
 Juny: Dilluns 5 i  dilluns 19

Per al bon funcionament del servei, us demanem que porteu els trastos vells el dia abans de la recollida, mai 
més aviat. La recollida es fa sempre a primera hora del matí.

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL
El servei de deixalleria mòbil és un servei gratuït,  a disposició de tots els veïns, que facilita la selecció de les 
deixalles domèstiques i apropa el servei de la deixalleria comarcal a cada poble.

Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament als municipis i que pot recollir les deixalles selectives i 
especials que generem i que no poden anar als contenidors convencionals ni als voluminosos. A Sales compar-
tim aquest servei amb Tortellà i, per tant, els veïns de Sales  podem fer ús del camió que s’instal·la a Tortellà. 

L’any 2023, com s’ha fet aquest any,  se seguirà alternant el camió antic i la deixalleria nova amb informador, 
segons el calendari que adjuntem en aquesta informació.

A la deixalleria mòbil hi hem de portar tots aquells residus que no es poden abocar als altres 
contenidors i tampoc no són trastos: fluorescents, electrònica, olis, pintures, dissolvents, 
tòners, ferralla, piles, bateries... No podem deixar mai aquests residus al recinte dels trastos 
vells!

Calendari de la deixalleria mòbil 2023 de Tortellà i Sales:
 Gener: dimarts 3 deixalleria nova Juliol: dimarts 4  deixalleria nova  
 Febrer: dimarts 7 deixalleria nova Agost: dimarts 1 deixalleria nova     
  dilluns 20 i dimarts  21  camió antic  dilluns 21 i dimarts 22 camió antic               
 Març: dimarts 7 deixalleria nova Setembre: dimarts 5 deixalleria nova  
 Abril: dimarts 4 deixalleria nova Octubre: dimarts 3 deixalleria nova    
  dilluns 17i dimarts 18 camió antic  dilluns 16 i dimarts 17 camió antic            
 Maig: dimarts 2 deixalleria nova    Novembre. : dimarts 7 deixalleria nova                  
 Juny: dimarts 6 deixalleria nova Desembre: dimarts 5 deixalleria nova    
          dilluns 19 i dimarts 20 camió antic  dilluns 18 i dimarts 19 camió antic                  

Novetat:
Aquest any 2023 tant la deixalleria nova com el 
camió antic se situaran sempre a l’aparcament 
de la Llar d’infants de Tortellà.

Si tenim objectes per portar a la deixalleria i no 
volem esperar a llençar-los quan vingui la deixalleria 
mòbil, els hem de portar a la deixalleria comarcal 
que hi ha a la Canya-Olot (carrer dels Garganta, 15),  
en horari de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 
15 h a 18 h,  i els dissabtes de 10 h a 18 h.

 Juliol: Dilluns 3, dilluns 17 i dilluns 31
 Agost: Dilluns 14 i dilluns 28
 Setembre: Dimarts 12 i dilluns 25
 Octubre: Dilluns 9 i dilluns 23
 Novembre: Dilluns 6 i dilluns 20
 Desembre: Dilluns 4 i dilluns 18

Deixalleria mòbil nova, que compta amb atenció personalitzada



PLUVIOMETRIA DE SALES
Desembre 2021 - Novembre 2022

Pluviometria  mensual de Sales de Llierca mesurada
a l’entorn de l’església  de Sant Martí:

Desembre 2021
Gener
Febrer

Març
Abril
Maig

8
4
6

147
40
45

TOTAL ANY 2022: 553 litres/m 2                                                       

Juny
Juliol

Agost
Setembre

Octubre
Novembre

5
5

92
138
28
35

litres/m2  litres/m2  

 
Dilluns : de 18h a 20h  
Dimecres: de 14 a 16h  

Dijous: de 12 a 14h

ALTRES INFORMACIONS DE L’AJUNTAMENT

Dies d’assessorament urbanístic any 2023 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maig:

Gener:
Febrer:

Març: 
Abril:

Juny:
Juliol:
Agost:

Setembre:
Octubre:

Novembre:
Desembre:

Dijous dia  19
Dijous dia  23
Dijous dia  23
Dijous dia  20

           Dijous dia  18
Dijous dia  15
Dijous dia  20
Dijous dia  24
Dijous dia  21 
Dijous dia  19
Dijous dia  16 
Dijous  dia 14

L’ horari d’assessorament serà de 10 a 11 del matí, a l’Ajuntament de Sales. És imprescindible, per a 
qualsevol consulta, prèviament haver concertat hora enviant un correu electrònic a:

ajuntament@salesdellierca.cat 

Aquest  2022 ha estat el segon any menys plujós des de 
l’any 2000, que és quan vam començar a  fer registres 
mes a mes de la pluviometria de Sales. Només el 2019 va 
ploure menys que aquest any: van caure 456  litres/m2.
La mitjana de pluviometria a Sales d’aquests 23 anys és 
de 813 litres/m2 i any. Per tant, aquest any 2022 ha plogut 
un 32% menys que la mitjana de tots aquests 23 anys.
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ESTAMPES PER AL RECORD

AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA
Plaça de l’Església, s/n | 972 68 77 88   
ajuntament@salesdellierca.cat  | www.salesdellierca.cat    

amb el suport de la

Festa Major de Sant 
Martí de  Sales de 
l’any 1998  en la qual 
participava el drac 
Niol de Montagut, 
que al vespre, a 
l’acabar la festa, 
treia foc per la boca. 
També hi participava 
en Massio, el gegant 
d’Argelaguer, que re- 
presenta un moliner.
La festa s’acabava 
amb un petit castell 
de focs des del cam-
panar.

Festa Major de Sales 
de 1999  en la qual la 
Banda del Llierca va 
fer una actuació abans 
del ball de la faràn-
dula. Es pot veure, a 
darrere, que el grup 
musical La Gramola 
ja s’havia preparat 
per fer el ball de 
tarda. No hi havia el 
Casal i tots els actes 
de la festa es feien a 
la plaça. Aquell any, 
el bisbe Jaume Cam-
prodon (e.p.d) també 
va voler participar de 
la nostra festa.


