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SALES DE LLIERCA



BONES FESTES!

Benvolguts /Benvolgudes,

Ja tornem a acabar un altre any i és un bon moment per fer una mica de balanç  de la feina que 
hem fet  durant aquest període i repassar  la feina que estem fent en aquest moment,  a través 
d’aquesta sisena edició del butlletí municipal Del Borró al Llierca. 

El 2021 ha estat encara un any molt marcat per la pandèmia de la Covid-19. A partir de l’estiu 
sembla que a poc a poc anem recuperant la normalitat que tant esperàvem. Però encara  hem 
de tenir molta prudència per no tornar endarrere en aquesta lluita, perquè no s’ha acabat. Han 
estat temps molt difícils,  i tots plegats hem hagut de deixar de fer moltes coses i agafar hàbits 
nous  a què no estàvem acostumats. Un cop més hem d’agrair molt l’esforç i la feina de totes 
les persones que han estat a primera línia cuidant els altres, especialment el personal del 
sector sanitari, que ha fet una feina extraordinària en unes condicions molt difícils: no els 
podrem agrair mai prou la seva tasca.

També és un bon moment per recordar totes les persones properes que ens han deixat durant 
aquest llarg període de  temps.

Ara hem d’encarar el futur amb esperança i il·lusió per assolir noves fites i, sobretot, per conti-
nuar cuidant els qui tenim al nostre voltant.

En nom propi, dels regidors i del personal de l’Ajuntament, us desitjo que passeu unes molt 
bones festes de Nadal i que tinguem tots plegats un molt bon any 2022.

Miquel Palomeras i Anglada
Alcalde

2



El mes de juliol, l’Ajuntament va adquirir un cotxe 
d’ocasió, atès que el Lada ja estava al final de la seva 
vida útil. S’ha buscat un vehicle que sigui funcional per 
fer les feines de manteniment del municipi. 
El cotxe comprat és un Ford Ranger amb cabina senzi-
lla i una bona caixa per portar les eines. Té una antigui-
tat de 5 anys i havia fet només 50.000 km. 
Per fer aquesta compra hem comptat amb la bona 
col·laboració de  Joan Manuel Soler de Banyils i la seva 
empresa Quadis, a qui volem agrair públicament la 
seva extraordinària ajuda.

Compra d’un tractor tallagespa
El passat mes de  maig vàrem adquirir un petit tractor 
tallagespa per tallar l’herba dels espais públics muni-
cipals amb més comoditat; bàsicament, per fer el 
manteniment de la plaça, el parc infantil, la plaça del 
Casal i l’aparcament públic.

La màquina comprada  és de la casa HONDA, model 
HF2317HME, de 15.4cv de potència. L’amplada de 
tall és de 92 cm i porta incorporada una bossa recolli-
dora d’herba.

ACTUACIONS MUNICIPALS FETES
Compra d’un cotxe per als serveis municipals
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Rehabilitació rectoria de Sant Grau d’ Entreperes
El mes de setembre hem iniciat les obres de la rehabilitació de  la rectoria de Sant Grau. Consisteixen 
en l’adequació interior de l’edifici, per tal que compleixi les normatives vigents. Varen redactar el 
projecte els serveis tècnics  del Consell Comarcal de la Garrotxa i inclou obres de consolidació de l’edi-
fici, les instal·lacions interiors d’aigua, l’enllumenat, la cuina, el bany, etc.
L’obra l’ha executat Construccions Germans Picart, de Montagut
Per fer aquesta actuació, comptem amb una subvenció extraordinària de 27.000 €, de Presidència de 
la Diputació de Girona. 



Millora dels camins municipals
1- Camí de Sadernes a Gitarriu
A principis d’any es va portar a terme una actuació de manteniment impor-
tant en tot el camí de Sadernes  a Gitarriu, que va consistir a netejar des-
guassos, aportar-hi subbase i repassar tot el ferm. L’actuació va ser execu-
tada per Excavacions Salavedra i ha estat subvencionada per la Diputació de 
Girona, a través del Fons de subvencions 2021 de cooperació local.

2- Reg asfàltic de manteniment al camí de Sales de 
dalt i un tram del camí de Monteia
El mes de juliol es va portar a terme el reg asfàltic del camí de Sales de dalt, 
des del final de  la carretera GIV-5236, prop del trencant de can Guixeres,  
fins al trencant de can Subirós, i al primer tram del camí de Monteia,  que va 
des del trencant de can Subirós fins al clot de  la Bora. És un manteniment 
que periòdicament s’ha de fer per tal que el ferm no es degradi.
La Brigada de Xarxa Viària de la Diputació de Girona ha executat l’actuació 
mitjançant un conveni en què la Diputació hi posa la feina i l’Ajuntament paga 
els materials.
També s’ha aprofitat l’actuació per segellar un tram amb esquerdes de l’últi-
ma part de camí de Monteia i també  del camí de l’Església.

3-Repàs dels camins de l’Orri i Polí
En el curs de l’any també s’ha reparat el ferm del camí de l’Orri, en el tram 
des del coll del Bes fins a la font de la Borada, i s’ha fet un bon repàs al camí 
de Polí, que s’havia deteriorat molt. En tots dos casos s’han netejat des-
guassos i s’ha aportat subbase allà on el camí estava més deteriorat. 

Camí de Polí

Camí de Sadernes a Gitarriu

Camí de Monteia
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Millora de la xarxa d’aigua de Sales
L’obra ha consistit en la instal·lació de 7 comptadors amb control telemàtic per controlar els cabals d’aigua 
que circulen pels diferents ramals de la xarxa. Com que és una xarxa tan extensa (17 km), quan  es detecta 
que hi ha una fuita, sovint costa de trobar el punt per on es perd l’aigua, especialment si  la fuita es produeix 
en zones de guixos o zones sorrenques on l’aigua es filtra i no surt a la superfície.  Amb aquest control en 
tot moment sabrem en quin ramal hi ha un consum excessiu i, per tant, serà més fàcil i ràpid trobar el 
problema. És una actuació que ens facilitarà la gestió de la xarxa d’aigua.
Així mateix, s’ha aprofitat la mateixa obra per tancar amb malla metàl·lica tot el recinte del dipòsit d’aigua i 
les instal·lacions de cloració. Aquesta és una exigència de la normativa sanitària que ara hem pogut resoldre.
Aquesta obra ha estat executada per dues empreses: tota la part d’instal·lacions, l’ha fet Instal·lacions 
Josep Picart Magret, i la part del tancament, Ferreteria Soler.
Per finançar aquesta obra, que ha tingut un cost de 34.560 € (IVA exclòs), hem comptat amb una subvenció 
de 32.800 € del programa PUOSC de la Generalitat de Catalunya (Pla únic d’obres i serveis de Catalunya).

Conjunt hidràulic de cada arqueta  Instal·lació amb transmissor de dades Tancat del dipòsit



Instal·lació de la xarxa Wiffi4EU als espais públics de Sales
Aquest estiu s’ha executat la instal·lació de wifi lliure en alguns  espais 
públics de Sales de Llierca.
L’Ajuntament de Sales de Llierca es va poder acollir a una subvenció de la 
Unió Europea, l’objectiu de la qual era que als espais públics hi pogués 
haver una connexió lliure a Internet  de qualitat (mínim 30Mb). Per fer-ho 
s’ha aprofitat que la fibra òptica ja arriba a la zona de la plaça de l’Església 
i també s’ha acabat de fer arribar al Casal.
Actualment tenim wifi lliure a la plaça de l’Església, a la zona dels jocs 
infantils, a l’esplanada de davant del Casal i als edificis del Casal i l’Ajunta-
ment, i al dipòsit d’aigua potable.
Així mateix, aquesta instal·lació ha permès millorar molt el senyal de l’ante-
na que tenim a la muntanya de Sant Miquel de Coma de  Roure per tal 
millorar la qualitat del servei de les cases connectades a aquesta antena. 
També s’ha instal·lat una antena al dipòsit de l’aigua potable per tal que les 
cases on no arriba la fibra i vegin el dipòsit puguin tenir un millor servei  
utilitzant aquesta antena.
L’empresa Xàrtic ha fet aquesta instal·lació i ha estat 
finançada al 100% per la Unió Europea.
Ara l’Ajuntament està treballant per trobar recursos per 
estendre la fibra òptica a més zones del municipi utilitzant 
els pals de telèfon o altres conduccions existents.

Senyalització d’elements patrimonials:
Sant Andreu de Gitarriu
Seguint amb les actuacions de valoració i difusió dels elements 
patrimonials del poble, aquesta any hem instal·lat un plafó informa-
tiu a l’església romànica de Sant Andreu de Gitarriu. En el text es fa 
un repàs molt interessant de la història de l’edifici i de les seves 
característiques principals. El plafó ha estat dissenyat i executat per 
Jordi Ardid,  de Sales, seguint les característiques de tots els altres 
que havíem anat instal·lant en anys anteriors.

Treballs forestals al bosc comunal
Després d’haver redactat el Pla tècnic de gestió 
forestal del bosc comunal de Sales, document que 
aquest any la Generalitat  ha aprovat definitivament, 
ara pertoca començar a fer els treballs de millora 
previstos en aquest pla.
Aquest any 2021 s’ha fet una estassada i aclarida a 
l’entorn del dipòsit d’aigua potable, aproximadament 
en una superfície d’1,5 Ha. També s’ha fet una franja 
de protecció a l’entorn del camí de Monteia. Aquesta 
actuació ha comptat amb una subvenció de 1.500 € 
de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 

Antena del dipòsit d’aigua

Antena al campanar 
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Actuacions a la zona de recollida d’escombraries:

1- Tancament perimetral

Aquest any s’ha instal·lat la tanca perimetral a la zona de recollida d’escombraries. Darrerament hem 
detectat que  gent de fora del municipi ve a portar escombraries en aquest espai que tenim previst  per 
als veïns i veïnes de Sales.  Especialment ho detectem en la recollida de voluminosos, però també en 
la fracció resta. Atès que el pagament  que fa el municipi és directament proporcional al quilos recollits, 
segurament en aquest moment l’Ajuntament està pagant al Consell Comarcal  una quantitat superior 
del que ens pertocaria.

Aquesta circumstància s’afegeix al canvi de 
model que es va instal·lant a tota la comarca 
d’acord amb el qual es tanquen els conteni-
dors i cal una targeta personalitzada per 
tirar-hi les escombraries. A Sales, la targeta 
ens servirà per entrar al recinte i, un cop a 
dins, els contenidors de moment estaran 
oberts.

També ens caldrà anar millorant la recollida 
selectiva i anar baixant la quantitat de deixa-
lles que portem a l’abocador. En aquest 
sentit, la legislació catalana i europea ja fixa 
els objectius de reutilització i reciclatge de 
residus municipals, amb la voluntat d’avançar 
cap a una economia circular amb un alt nivell 
d’eficiència dels recursos.  Els objectius  a 
assolir quant al  nivell de reutilització i selecció 
de deixalles són del 50% l’any 2020, del 55% 
el 2025, del 60% el 2030 i del 65% el 2035.

A Sales de Llierca, la recollida selectiva ha 
evolucionat al llarg dels últims anys  segons la 
gràfica adjunta.

Som pel bon camí, però encara ens cal anar millorant molt més.

2- Nou contenidor per recollir olis vegetals

A finals d’estiu hem afegit, a la zona de recollida d’escombraries, un 
contenidor per recollir olis vegetals, restes d’olis de fregir, olis cadu-
cats...etc. L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’empresa Ekipolis 
per tal que ells instal·lin el contenidor i facin una recollida cada 2 mesos 
de l’oli dipositat. El destí d’aquest oli és reciclar-lo per fabricar combus-
tible biodiesel.

L’oli s’ha de dipositar al contenidor en ampolles de plàstic tapades 
(com les de refresc o d’aigua),  perquè  si les posem  de vidre es poden 
trencar al caure a l’interior del contenidor. Es pot reciclar qualsevol oli 
d’origen vegetal, com l’oli d’oliva, de gira-sol, de soja, etc., que fem 
servir per cuinar. 

No hi podem posar olis minerals de cotxes i màquines, ni tampoc olis ni 
greixos animals.

Esperem que aquesta acció també en ajudi a anar millorant aquesta  
recollida selectiva que entre tots plegats hem d’anar augmentant.
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ACTUACIONS EN CURS
Millora d’infraestructures: soterrament de l’últim tram de la línia elèctrica 
de 25KV i millora del camí de  Can Jonquerol
Preveiem que a finals de 2022  es pugui iniciar l’obra de Millora d’infraestructures, que ha estat inclosa 
en el PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya) amb una subvenció aprovada 
per a les anualitats de 2022 i 2023, repartides en dos programes diferents.

És una obra que preveu dues actuacions diferenciades. La primera consisteix en el soterrament del 
tram de la línia elèctrica de 25KV des del límit del 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 medició 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 els anys 2011 i el 2013.

La segona actuació dins el mateix projecte és la millora del camí de Tomet i 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 molt i, per tant, cal canalit-
zar millor l’aigua de pluja. També es preveu formigonar un tram de molt de pendent després de la 
Casanova, en direcció cap a can  Jonquerol. En la resta del camí, s’hi aportarà subbase i es compac-
tarà per deixar el ferm en bones condicions.

Millora del camí de Sant Andreu de Gitarriu a Polí
El Pla de camins del Consell Comarcal de la Garrotxa ha inclòs la millora del camí de Gitarriu a Polí.  
L’actuació consisteix a aportar-hi subbase, refer cunetes i desguassos i compactar  tot el camí per tal 
de millorar el ferm. Així mateix, es formigonaran  trams curts  de més pendent, que quan plou es dete-
rioren més. L’objectiu de l’actuació és que la millora del camí sigui el més duradora possible.

Preveiem que aquesta actuació s’executi el primer semestre del 2022, i serà finançada en un 90% per 
la Generalitat de Catalunya, a través del Pla comarcal de camins; el 10% restant serà finançat per 
l’Ajuntament de Sales de Llierca.

També preveiem que el primer semestre del 2022 es formigoni un tram de 125 m, aproximadament, 
del camí de Sadernes a Gitarriu, a l’alçada de la Comota. Aquesta actuació serà executada i finançada 
directament  pel Consorci de l’Alta Garrotxa.

Regulació de l’accés a les valls de Sadernes i Sant Aniol  
Aquest any 2021 hi ha con-
tinuat havent una afluència 
molt massiva de visitants a 
les  valls de Sadernes i Sant 
Aniol, especialment a partir 
de Setmana Santa i durant 
tot l’estiu. El Consorci de 
l’Alta Garrotxa ha organitzat 
el dispositiu d’informadors i 
un servei de guarderia 
durant tot l’estiu, cosa que 
ha permès que, malgrat

haver-hi molts visitants, s’hagi pogut ordenar  l’afluència molt millor que l’any passat, des del principi 
de temporada. Els caps de setmana, quan l’aforament de l’aparcament de Sadernes era ple, es tallava 
l’accés a Montagut.

Durant tres setmanes d’agost i dos caps de setmana de setembre,  es va implantar el pagament d’una 
taxa per a l’aparcament de Sadernes, amb reserva prèvia. Els visitants havien  de reservar prèviament 
l’aparcament  a través d’un motor de reserves (https://ca.turismegarrotxa.com/reserves/). La taxa era 
de 5,56 € per vehicle. El usuaris  rebien un codi QR que havien de mostrar en els punts de control de 
Montagut i Sadernes.

L’experiència d’aquesta primera prova ha estat prou  positiva, tot i que encara cal anar millorant molts 
aspectes per tal  que el sistema sigui més eficient. L’any vinent, aquest sistema ja s’aplicarà per Setma-
na Santa i durant tot l’estiu.

Els diners recaptats amb aquesta taxa van íntegrament a finançar una part  de les despeses del Servei 
d’informació, del dispositiu de guardes i del manteniment 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.

Prèviament, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona i la Fundació Emys havien fet una 
diagnosi exhaustiva sobre l’estat de conservació de la zona,  per calibrar quin és el nombre màxim de 
persones que pot suportar l’espai  sense afectar negativament el seu estat de conservació. Aquest 
estudi és el que permet definir quin és el nombre màxim de cotxes que poden aparcar a l’aparcament 
de Sadernes. També es constata la importància de l’informador ambiental per tal de sensibilitzar  la 
població sobre la importància de regular i preservar el medi natural.

Punt d’informació:  atenció dels informadors a l’arribada a Sadernes
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ACTUACIONS EN CURS
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de 25KV i millora del camí de  Can Jonquerol
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per a les anualitats de 2022 i 2023, repartides en dos programes diferents.

És una obra que preveu dues actuacions diferenciades. La primera consisteix en el soterrament del 
tram de la línia elèctrica de 25KV des del límit del 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 
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de soterrament que vàrem fer els anys 2011 i el 2013.
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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 molt i, per tant, cal canalit-
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Casanova, en direcció cap a can  Jonquerol. En la resta del camí, s’hi aportarà subbase i es compac-
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El Pla de camins del Consell Comarcal de la Garrotxa ha inclòs la millora del camí de Gitarriu a Polí.  
L’actuació consisteix a aportar-hi subbase, refer cunetes i desguassos i compactar  tot el camí per tal 
de millorar el ferm. Així mateix, es formigonaran  trams curts  de més pendent, que quan plou es dete-
rioren més. L’objectiu de l’actuació és que la millora del camí sigui el més duradora possible.
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directament  pel Consorci de l’Alta Garrotxa.
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durant tot l’estiu, cosa que 
ha permès que, malgrat

haver-hi molts visitants, s’hagi pogut ordenar  l’afluència molt millor que l’any passat, des del principi 
de temporada. Els caps de setmana, quan l’aforament de l’aparcament de Sadernes era ple, es tallava 
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L’experiència d’aquesta primera prova ha estat prou  positiva, tot i que encara cal anar millorant molts 
aspectes per tal  que el sistema sigui més eficient. L’any vinent, aquest sistema ja s’aplicarà per Setma-
na Santa i durant tot l’estiu.

Els diners recaptats amb aquesta taxa van íntegrament a finançar una part  de les despeses del Servei 
d’informació, del dispositiu de guardes i del manteniment 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.

Prèviament, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona i la Fundació Emys havien fet una 
diagnosi exhaustiva sobre l’estat de conservació de la zona,  per calibrar quin és el nombre màxim de 
persones que pot suportar l’espai  sense afectar negativament el seu estat de conservació. Aquest 
estudi és el que permet definir quin és el nombre màxim de cotxes que poden aparcar a l’aparcament 
de Sadernes. També es constata la importància de l’informador ambiental per tal de sensibilitzar  la 
població sobre la importància de regular i preservar el medi natural.

Pont del Pas del Aures en el límit del municipi de Sales amb Montagut
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ACTIVITATS CULTURALS
Festa de Sant Jordi
Després d’un any sense poder organit-
zar activitats festives, per Sant Jordi 
vàrem poder tornar a celebrar la nostra 
festa petita, encara que fos amb un 
format una mica diferent  i adaptada a 
la normativa sanitària del moment. 

Al matí, com és costum, vàrem cami-
nar des de Monteia fins a l’oratori de 
Sant Jordi, on tot plegats vàrem poder 
compartir una estona mentre esmorzà-
vem. Havent  esmorzat, vàrem caminar 
fins a l’església romànica de Sant 
Miquel de Monteia, on vam gaudir d’un 
magnífic concert de Yana Lizunkova& 
Dani Jané  al prat de Sant Miquel.

Dani Jané, a la guitarra, i la veu de Yana Lizunkova ens van fer gaudir de bona música i d’una estona 
molt especial en un indret preciós. El dia hi va acompanyar molt.

A l’endemà diumenge, en el 
marc del festival SISMÒGRAF, 
vàrem poder gaudir de l’especta-
cle A la fresca de la cia. Anna 
Confetti.  

Tres senyores i una cadira 
gegant surten a prendre la 
fresca. És un espectacle molt 
divertit basat en el moviment: els 
jocs coreogràfics representen 
escenes quotidianes i alhora 
surrealistes, i  tenen la capacitat 
de generar imatges molt còmi-
ques amb ben poques paraules.

Aprofitem per agrair a l’Anna Alavedra la seva feina per tal que Sales pugui ser un dels escenaris de la 
comarca del prestigiós festival SISMÒGRAF que cada any se celebra a la Garrotxa.

9

Oratori de Sant Jordi

Activitats de Sales a la fresca
Després d'un any sense 
concerts a la fresca, l'estiu 
del 2021 hem pogut recu-
perar l’activitat. Tot i els 
canvis de restriccions, el 
Bestiar de Sales es va 
saber adaptar a la normati-
va i vam poder oferir con-
certs de gran qualitat. El 
penúltim dimecres de juliol 
vam reprendre l'espai Sales 
a la fresca amb l'artista 
local Mikai (en Martí de can 
Cruanyes), que ens va 
cantar temes seus i 
versions. El mateix dia 
també vam gaudir de Vic 
Miralles, que, acompanyat 
d’un baix, va deixar la gent 
impressionada amb la seva 
qualitat musical. A més, en Vic també va tenir un altre acompanyant en alguns dels temes que va 
tocar, en Martí Cabarrocas, membre del Bestiar i que va deixar-nos veure les seves més que evidents 
habilitats amb el saxofon.
 La setmana següent, l’organització del segon i darrer dia de Sales a la fresca no va ser tan planera: 
la COVID va tornar a fer de les seves i això ens va obligar a canviar dues vegades de teloners per a 
aquest dia. Als organitzadors ja ens queia la suor freda! Malgrat tot, però, va acabar essent un èxit 
rotund; la vesprada va començar amb una actuació del grup Reisal Music, i tot seguit vam comptar 
amb Meritxell Neddermann: l'artista del Maresme ens va deixar tots bocabadats amb la seva veu.

Des del Bestiar de Sales volem donar les gràcies a tota aquella gent que, tot i ser un Sales a la fresca 
diferent, sense servei de bar ni lloc per poder sopar, va venir als concerts i va facilitar tant l'organització
en moments com l'actual. 
Volem agrair a l'equip de 
Cúpules Esfèric que hagin 
estat presents un any més, 
i també agrair a en Martí 
Reig la seva estima  i dedi-
cació a la festa, perquè 
gràcies a la seva part tècni-
ca vam poder tenir dos 
concerts d'altíssim nivell. 
Des del Bestiar de Sales ja 
comptem els dies per 
trobar-nos de nou a la 
plaça de Sales per gaudir 
de la fresca de les nits d'es-
tiu i de bona música.

Concert de Yana Lizunkova& Dani Jané  

Espectacle A la fresca. Fotos Ramon Buxó/Sismògraf



ACTIVITATS CULTURALS
Festa de Sant Jordi
Després d’un any sense poder organit-
zar activitats festives, per Sant Jordi 
vàrem poder tornar a celebrar la nostra 
festa petita, encara que fos amb un 
format una mica diferent  i adaptada a 
la normativa sanitària del moment. 

Al matí, com és costum, vàrem cami-
nar des de Monteia fins a l’oratori de 
Sant Jordi, on tot plegats vàrem poder 
compartir una estona mentre esmorzà-
vem. Havent  esmorzat, vàrem caminar 
fins a l’església romànica de Sant 
Miquel de Monteia, on vam gaudir d’un 
magnífic concert de Yana Lizunkova& 
Dani Jané  al prat de Sant Miquel.

Dani Jané, a la guitarra, i la veu de Yana Lizunkova ens van fer gaudir de bona música i d’una estona 
molt especial en un indret preciós. El dia hi va acompanyar molt.

A l’endemà diumenge, en el 
marc del festival SISMÒGRAF, 
vàrem poder gaudir de l’especta-
cle A la fresca de la cia. Anna 
Confetti.  

Tres senyores i una cadira 
gegant surten a prendre la 
fresca. És un espectacle molt 
divertit basat en el moviment: els 
jocs coreogràfics representen 
escenes quotidianes i alhora 
surrealistes, i  tenen la capacitat 
de generar imatges molt còmi-
ques amb ben poques paraules.

Aprofitem per agrair a l’Anna Alavedra la seva feina per tal que Sales pugui ser un dels escenaris de la 
comarca del prestigiós festival SISMÒGRAF que cada any se celebra a la Garrotxa.

Activitats de Sales a la fresca
Després d'un any sense 
concerts a la fresca, l'estiu 
del 2021 hem pogut recu-
perar l’activitat. Tot i els 
canvis de restriccions, el 
Bestiar de Sales es va 
saber adaptar a la normati-
va i vam poder oferir con-
certs de gran qualitat. El 
penúltim dimecres de juliol 
vam reprendre l'espai Sales 
a la fresca amb l'artista 
local Mikai (en Martí de can 
Cruanyes), que ens va 
cantar temes seus i 
versions. El mateix dia 
també vam gaudir de Vic 
Miralles, que, acompanyat 
d’un baix, va deixar la gent 
impressionada amb la seva 
qualitat musical. A més, en Vic també va tenir un altre acompanyant en alguns dels temes que va 
tocar, en Martí Cabarrocas, membre del Bestiar i que va deixar-nos veure les seves més que evidents 
habilitats amb el saxofon.
 La setmana següent, l’organització del segon i darrer dia de Sales a la fresca no va ser tan planera: 
la COVID va tornar a fer de les seves i això ens va obligar a canviar dues vegades de teloners per a 
aquest dia. Als organitzadors ja ens queia la suor freda! Malgrat tot, però, va acabar essent un èxit 
rotund; la vesprada va començar amb una actuació del grup Reisal Music, i tot seguit vam comptar 
amb Meritxell Neddermann: l'artista del Maresme ens va deixar tots bocabadats amb la seva veu.

Des del Bestiar de Sales volem donar les gràcies a tota aquella gent que, tot i ser un Sales a la fresca 
diferent, sense servei de bar ni lloc per poder sopar, va venir als concerts i va facilitar tant l'organització
en moments com l'actual. 
Volem agrair a l'equip de 
Cúpules Esfèric que hagin 
estat presents un any més, 
i també agrair a en Martí 
Reig la seva estima  i dedi-
cació a la festa, perquè 
gràcies a la seva part tècni-
ca vam poder tenir dos 
concerts d'altíssim nivell. 
Des del Bestiar de Sales ja 
comptem els dies per 
trobar-nos de nou a la 
plaça de Sales per gaudir 
de la fresca de les nits d'es-
tiu i de bona música.
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Els actes del diumenge es 
van iniciar amb l’ofici a l’es-
glésia en honor de Sant 
Martí, amb l’acompanyament 
de la cobla La Principal de 
l’Escala.

Tot seguit, la cobla La Princi-
pal de l’Escala va interpretar 
tres sardanes i un ballable. 

Per cloure la festa va ballar la 
faràndula. Primer els gegants 
de Montagut: l’Esparver i la 
Coralí, acompanyats pel 
bestiari i els cavallets al so 
de les gralles; tot seguit, en 
Perot de Sales amb els 8 
capgrossos van ballar al so 
de la cançó d’en Perot que 
va interpretar la cobla i, final-
ment, ball conjunt de tota la 
faràndula present, amb 
l’acompanyament dels 
grallers de Terra Aspra.

Volem aprofitar per agrair, un 
cop més, la participació en 
la festa de Sant Martí  de la 
colla Terra Aspra de Monta-
gut, que ens fa lluir molt la 
celebració. Ells no fallen mai: 
hi són sempre des de l’any 
1997, fins i tot abans de tenir 
els gegants ja participaven 
en la nostra festa amb el 
drac Niol.  Moltes gràcies, 
companys de Terra Aspra!!

Festa major de Sant Martí
Aquest any vam poder tornar a celebrar la festa major de Sant Martí el dissabte 13 i el diumenge 14 
de novembre, amb un format una mica diferent per adaptar-nos a la situació sanitària que tenim.

Vàrem començar el dissabte amb la passejada matinal, que aquest any va anar cap a Tomet, el camí 
de la Casanova i can Jonquerol, i va seguir cap a can Servosa del Racó, can Rodeja i en direcció cap
a can Puig; vam 
tornar a la plaça  
pel camí de la 
Creu de Sant 
Martí. A l’arribar 
ens vam trobar un 
bon esmorzar, pre-
parat per recupe-
rar forces.

A mig matí, el grup de batucada La BandSambant ens va fer una magnífica  exhibició a la plaça i tot 
seguit va continuar l’actuació fins a davant del Casal.

Agraïm moltíssim  a l’Alba Girbau Canet , de la rectoria de Sales,  i a tot el grup de la Bandsamband la 
seva lluïda  col·laboració amb la nostra festa.

Esmorzar a la plaça després de la passejada

Exposició de vehicles antics, fabricats a  Catalunya, de David Sala

Al migdia, a davant del 
Casal, la companyia Sam-
faina de Colors va fer l’es-
pectacle familiar De 
Bracet, que va captivar 
l’atenció de petits i grans. 
Com sempre, la Mirna i en 
Xavi van demostrar la seva 
gran qualitat artística.

A la tarda del dissabte, les activitats 
van començar amb el tradicional 
repicament campanes i tot seguit 
l’Antoni Fuentes ens va fer el pregó 
de la festa. Va ser un pregó molt 
emotiu, en el qual es va acomiadar i 
va fer un repàs de la seva etapa  
viscuda a Sales. Ara els desitgem, 
tant a ell com a l’Emília, molta salut i 
molta sort en aquesta nova etapa 
que han  encetat a Olot, i esperem 
que ens visitin sovint.

Tot seguit vam poder gaudir de les 
Píndoles de teatre: concretament 
van ser tres petites obres de teatre 
en espais diferents dels que estem 
acostumats a veure. Va ser un 
espectacle molt interessant i de 
molta qualitat.                                                                                                    

El dissabte es va arrodonir amb una 
xocolatada al porxo del Casal.

Mentre nosaltres 
passejàvem, en 
David Sala de 
Can Gironell va  
instal·lar a la pla-
ça una petita 
exposició de ve- 
hicles antics i di-
versos, però que 
tots tenien una 
ca rac t e r í s t i c a 
comuna:  havien 
estat  fabricats a 
Catalunya. Va ser 
una col·lecció 
molt interessant 
de vehicles molt 
ben restaurats i 
cuidats.
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Els actes del diumenge es 
van iniciar amb l’ofici a l’es-
glésia en honor de Sant 
Martí, amb l’acompanyament 
de la cobla La Principal de 
l’Escala.

Tot seguit, la cobla La Princi-
pal de l’Escala va interpretar 
tres sardanes i un ballable. 

Per cloure la festa va ballar la 
faràndula. Primer els gegants 
de Montagut: l’Esparver i la 
Coralí, acompanyats pel 
bestiari i els cavallets al so 
de les gralles; tot seguit, en 
Perot de Sales amb els 8 
capgrossos van ballar al so 
de la cançó d’en Perot que 
va interpretar la cobla i, final-
ment, ball conjunt de tota la 
faràndula present, amb 
l’acompanyament dels 
grallers de Terra Aspra.

Volem aprofitar per agrair, un 
cop més, la participació en 
la festa de Sant Martí  de la 
colla Terra Aspra de Monta-
gut, que ens fa lluir molt la 
celebració. Ells no fallen mai: 
hi són sempre des de l’any 
1997, fins i tot abans de tenir 
els gegants ja participaven 
en la nostra festa amb el 
drac Niol.  Moltes gràcies, 
companys de Terra Aspra!!

Festa major de Sant Martí
Aquest any vam poder tornar a celebrar la festa major de Sant Martí el dissabte 13 i el diumenge 14 
de novembre, amb un format una mica diferent per adaptar-nos a la situació sanitària que tenim.

Vàrem començar el dissabte amb la passejada matinal, que aquest any va anar cap a Tomet, el camí 
de la Casanova i can Jonquerol, i va seguir cap a can Servosa del Racó, can Rodeja i en direcció cap
a can Puig; vam 
tornar a la plaça  
pel camí de la 
Creu de Sant 
Martí. A l’arribar 
ens vam trobar un 
bon esmorzar, pre-
parat per recupe-
rar forces.

A mig matí, el grup de batucada La BandSambant ens va fer una magnífica  exhibició a la plaça i tot 
seguit va continuar l’actuació fins a davant del Casal.

Agraïm moltíssim  a l’Alba Girbau Canet , de la rectoria de Sales,  i a tot el grup de la Bandsamband la 
seva lluïda  col·laboració amb la nostra festa.

Batucada

Al migdia, a davant del 
Casal, la companyia Sam-
faina de Colors va fer l’es-
pectacle familiar De 
Bracet, que va captivar 
l’atenció de petits i grans. 
Com sempre, la Mirna i en 
Xavi van demostrar la seva 
gran qualitat artística.

A la tarda del dissabte, les activitats 
van començar amb el tradicional 
repicament campanes i tot seguit 
l’Antoni Fuentes ens va fer el pregó 
de la festa. Va ser un pregó molt 
emotiu, en el qual es va acomiadar i 
va fer un repàs de la seva etapa  
viscuda a Sales. Ara els desitgem, 
tant a ell com a l’Emília, molta salut i 
molta sort en aquesta nova etapa 
que han  encetat a Olot, i esperem 
que ens visitin sovint.

Tot seguit vam poder gaudir de les 
Píndoles de teatre: concretament 
van ser tres petites obres de teatre 
en espais diferents dels que estem 
acostumats a veure. Va ser un 
espectacle molt interessant i de 
molta qualitat.                                                                                                    

El dissabte es va arrodonir amb una 
xocolatada al porxo del Casal.
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Els actes del diumenge es 
van iniciar amb l’ofici a l’es-
glésia en honor de Sant 
Martí, amb l’acompanyament 
de la cobla La Principal de 
l’Escala.

Tot seguit, la cobla La Princi-
pal de l’Escala va interpretar 
tres sardanes i un ballable. 

Per cloure la festa va ballar la 
faràndula. Primer els gegants 
de Montagut: l’Esparver i la 
Coralí, acompanyats pel 
bestiari i els cavallets al so 
de les gralles; tot seguit, en 
Perot de Sales amb els 8 
capgrossos van ballar al so 
de la cançó d’en Perot que 
va interpretar la cobla i, final-
ment, ball conjunt de tota la 
faràndula present, amb 
l’acompanyament dels 
grallers de Terra Aspra.

Volem aprofitar per agrair, un 
cop més, la participació en 
la festa de Sant Martí  de la 
colla Terra Aspra de Monta-
gut, que ens fa lluir molt la 
celebració. Ells no fallen mai: 
hi són sempre des de l’any 
1997, fins i tot abans de tenir 
els gegants ja participaven 
en la nostra festa amb el 
drac Niol.  Moltes gràcies, 
companys de Terra Aspra!!

Festa major de Sant Martí
Aquest any vam poder tornar a celebrar la festa major de Sant Martí el dissabte 13 i el diumenge 14 
de novembre, amb un format una mica diferent per adaptar-nos a la situació sanitària que tenim.

Vàrem començar el dissabte amb la passejada matinal, que aquest any va anar cap a Tomet, el camí 
de la Casanova i can Jonquerol, i va seguir cap a can Servosa del Racó, can Rodeja i en direcció cap
a can Puig; vam 
tornar a la plaça  
pel camí de la 
Creu de Sant 
Martí. A l’arribar 
ens vam trobar un 
bon esmorzar, pre-
parat per recupe-
rar forces.

A mig matí, el grup de batucada La BandSambant ens va fer una magnífica  exhibició a la plaça i tot 
seguit va continuar l’actuació fins a davant del Casal.

Agraïm moltíssim  a l’Alba Girbau Canet , de la rectoria de Sales,  i a tot el grup de la Bandsamband la 
seva lluïda  col·laboració amb la nostra festa.

Al migdia, a davant del 
Casal, la companyia Sam-
faina de Colors va fer l’es-
pectacle familiar De 
Bracet, que va captivar 
l’atenció de petits i grans. 
Com sempre, la Mirna i en 
Xavi van demostrar la seva 
gran qualitat artística.

Espectacle de Samfaina de Colors

A la tarda del dissabte, les activitats 
van començar amb el tradicional 
repicament campanes i tot seguit 
l’Antoni Fuentes ens va fer el pregó 
de la festa. Va ser un pregó molt 
emotiu, en el qual es va acomiadar i 
va fer un repàs de la seva etapa  
viscuda a Sales. Ara els desitgem, 
tant a ell com a l’Emília, molta salut i 
molta sort en aquesta nova etapa 
que han  encetat a Olot, i esperem 
que ens visitin sovint.

Tot seguit vam poder gaudir de les 
Píndoles de teatre: concretament 
van ser tres petites obres de teatre 
en espais diferents dels que estem 
acostumats a veure. Va ser un 
espectacle molt interessant i de 
molta qualitat.                                                                                                    

El dissabte es va arrodonir amb una 
xocolatada al porxo del Casal.

Pregó de l’Antoni Fuentes

Píndoles de teatre
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Els actes del diumenge es 
van iniciar amb l’ofici a l’es-
glésia en honor de Sant 
Martí, amb l’acompanyament 
de la cobla La Principal de 
l’Escala.

Tot seguit, la cobla La Princi-
pal de l’Escala va interpretar 
tres sardanes i un ballable. 

Per cloure la festa va ballar la 
faràndula. Primer els gegants 
de Montagut: l’Esparver i la 
Coralí, acompanyats pel 
bestiari i els cavallets al so 
de les gralles; tot seguit, en 
Perot de Sales amb els 8 
capgrossos van ballar al so 
de la cançó d’en Perot que 
va interpretar la cobla i, final-
ment, ball conjunt de tota la 
faràndula present, amb 
l’acompanyament dels 
grallers de Terra Aspra.

Volem aprofitar per agrair, un 
cop més, la participació en 
la festa de Sant Martí  de la 
colla Terra Aspra de Monta-
gut, que ens fa lluir molt la 
celebració. Ells no fallen mai: 
hi són sempre des de l’any 
1997, fins i tot abans de tenir 
els gegants ja participaven 
en la nostra festa amb el 
drac Niol.  Moltes gràcies, 
companys de Terra Aspra!!

Festa major de Sant Martí
Aquest any vam poder tornar a celebrar la festa major de Sant Martí el dissabte 13 i el diumenge 14 
de novembre, amb un format una mica diferent per adaptar-nos a la situació sanitària que tenim.

Vàrem començar el dissabte amb la passejada matinal, que aquest any va anar cap a Tomet, el camí 
de la Casanova i can Jonquerol, i va seguir cap a can Servosa del Racó, can Rodeja i en direcció cap
a can Puig; vam 
tornar a la plaça  
pel camí de la 
Creu de Sant 
Martí. A l’arribar 
ens vam trobar un 
bon esmorzar, pre-
parat per recupe-
rar forces.

A mig matí, el grup de batucada La BandSambant ens va fer una magnífica  exhibició a la plaça i tot 
seguit va continuar l’actuació fins a davant del Casal.

Agraïm moltíssim  a l’Alba Girbau Canet , de la rectoria de Sales,  i a tot el grup de la Bandsamband la 
seva lluïda  col·laboració amb la nostra festa.

Al migdia, a davant del 
Casal, la companyia Sam-
faina de Colors va fer l’es-
pectacle familiar De 
Bracet, que va captivar 
l’atenció de petits i grans. 
Com sempre, la Mirna i en 
Xavi van demostrar la seva 
gran qualitat artística.

A la tarda del dissabte, les activitats 
van començar amb el tradicional 
repicament campanes i tot seguit 
l’Antoni Fuentes ens va fer el pregó 
de la festa. Va ser un pregó molt 
emotiu, en el qual es va acomiadar i 
va fer un repàs de la seva etapa  
viscuda a Sales. Ara els desitgem, 
tant a ell com a l’Emília, molta salut i 
molta sort en aquesta nova etapa 
que han  encetat a Olot, i esperem 
que ens visitin sovint.

Tot seguit vam poder gaudir de les 
Píndoles de teatre: concretament 
van ser tres petites obres de teatre 
en espais diferents dels que estem 
acostumats a veure. Va ser un 
espectacle molt interessant i de 
molta qualitat.                                                                                                    

El dissabte es va arrodonir amb una 
xocolatada al porxo del Casal.

Ball de la faràndula de Sales

Ball de la faràndula de Montagut
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El dissabte 23 d’octubre va tenir lloc un matí 
arqueològic a la rectoria de Sadernes. Va estar 
organitzat per l’entitat  Les Valls Catalanes. País 
d’Art i Història Transfronterer, entitat  amb seu a 
Prats de Molló  que vetlla pel patrimoni cultural i 
per la seva valorització a les dues bandes dels 
Pirineus. L’Ajuntament de Sales de Llierca ha 
entrat a formar  part d’aquesta entitat, conjunta-
ment amb tots els municipis  que integren el 
Consorci de l’Alta Garrotxa.

 En primer lloc es va presentar la nova secció 
d’arqueologia del PEHOC (Patronat d’Estudis 
Històrics d’Olot i Comarca); es van presentar els 
objectius d’aquesta nova secció i les línies de 
treball que volen anar desenvolupant.

Tot seguit, Maria Saña, arqueòloga prehistoria-
dora a la Universitat Autònoma de Barcelona, va 
fer una conferència sobre la vida durant la prehis-

tòria a l’Alta Garrotxa, en què va repassar les 
diverses excavacions que s’han fet en aquest 
espai i les conclusions a què han arribat. Els 
treballs arqueològics desenvolupats fins a l’ac-
tualitat han permès documentar els canvis entre  
poblacions neandertals i d’Homo sapiens, la 
domesticació de plantes i animals, i els orígens 
de la ramaderia i l’agricultura o l’explotació 
primerenca del metall.

Va ser una jornada molt interessant i va comptar 
amb un gran èxit de públic: totes les entrades es 
van exhaurir i es va emplenar la sala d’actes de la 
seu del Consorci de l’Alta Garrotxa, cosa que feia 
temps que no es veia. 

Hem d’agrair la feina de Sandra Picart, tècnica 
del País d’Art i Història, que es va ocupar  amb 
molt d’encert de tota la logística  de l’organitza-
ció de l’activitat.

Matí arqueològic a Sadernes

Matí arqueològic a Sadernes

15



Memòria històrica:
DE SALES DE LLIERCA ALS CAMPS NAZIS:

EN JOSEP VERGÉS, UN HEROI DE LA RESISTÈNCIA

La casa d’en Josep Vergés, situada al pla Castanyer de Costoja, va ser encerclada per un destaca-
ment de diverses desenes d’homes de les tropes alemanyes, el 12 de març de 1944, a les 8 del matí, 
per detenir-lo. La seva germana Verònica, present en aquell moment, va demanar explicacions al cap 
del destacament, que li va respondre: “Informe rebut a l’ILLE. VERGES, francès dolent. Espia. Sempre 
va a Espanya”.

Certament, en Josep Vergés era membre de la Resistència Francesa contra l’ocupació nazi i la seva 
tasca s’havia centrat a evadir companys de les Forces Françaises Livres (FFL) cap a Espanya, a fer 
d’enllaç amb els punts de contacte a Espanya i buscar informació sobre el dispositiu militar alemany 
en aquella part de la frontera. El dia anterior, precisament, va «passar» un francès cap a Espanya, per 
la qual cosa, és més que probable que és produís una delació. Després de ser detingut i torturat en 
diferents dependències policials per fer-li confessar el nom del responsable del grup de Resistència 
Alibi-Jean de Vienne de Sant Llorenç de Cerdans, que no va dir, va ser reclòs a Perpinyà, i ja el 28 de 
març de 1944 va arribar al camp de Compiègne, conegut per esdevenir el camp de trànsit en territori 
francès cap als camps nazis. El 21 de maig de 1944 va ser deportat al camp de Neuengamme (proper 
a Hamburg) on va ser inscrit, el 24 de maig de 1944, amb el número 30669, i va morir, exhaust d’esgo-
tament, al subcamp de Salzgitter-Watenstedt, l’1 de març de 1945, on l’havien traslladat per treballar
forçadament a l’acereria de Braunschweig, 
que fabricava munició per a la Wehermacht. 
Més de 9.000 republicans espanyols van ser 
deportats a camps nazis,  dels quals  més de 
6.000 hi van morir, com en Josep Vergés.

Qui era Josep Vergés? En Josep havia 
nascut el 5 de febrer de 1918 al mas Polí de 
Gitarriu (Sales de Llierca). Era fill de Francesc 
Vergés Gratacós i de Maria Font Pey que, 
com la majoria de la població rural de la 
Garrotxa, maldaven per conrear la terra i 
menar un petit ramat de bestiar. La família 
Vergés-Font no foren uns dels 450.000 
exiliats que creuaren la frontera cap a França 
el febrer de 1939 arran de la desfeta republi-
cana, sinó que emigraren de Sales de Llierca 
cap a l’altra banda dels Pirineus a finals de la 
dècada dels anys vint. El 1931 vivien a Cos-
toja fent de pagès i la documentació france-
sa ressenya que, el 1944, en Josep era ope-
rari de la construcció a l’empresa de Jean 
Claret de Sant Llorenç de Cerdans, on va 
treballar fins a la fatídica data del 12 de març 
de 1944.

En Josep Vergés pagà amb la vida les injustícies del segle XX i fou una víctima de l’horror dels camps 
nazis. Per l’Estat francès, en Josep figura com a  “Mort per la France”, i la seva valentia i generositat 
contra l’ocupació nazi es veié reconeguda l’any 1968 amb un decret del president de la República 
francesa que li atorgava la distinció de deportat-resistent, i una medalla de la Resistència a títol 
pòstum, tot i que la família   - sobretot els nebots-  mai no va tenir notícies del tràgic destí de l’oncle 
Josep fins fa ben pocs anys. Pitjor encara: a la vessant sud dels Pirineus, el seu cas la de tants d’al-
tres han romàs a l’anonimat més absolut, més enllà dels esforços de pocs com Jordi Pujiula (2007), 
Benito Bermejo i Sandra Checa (2006), o Montserrat Roig (1978). La nostra tasca com a investiga-
dors rau precisament a posar nom, cognoms, cara i trajectòria vital a totes les víctimes garrotxines 
del nazisme. De moment hem pogut saber que les seves despulles van acabar al cementiri de Jam-
mertal, quan a la majoria els incineraven, i que dipositats als arxius alemanys hi havia un anell seu i un 
rellotge. Properament es farà la donació d’aquestes pertinences a la família a través del Museu 
Memorial de l’Exili (MUME), on han estat exposades en l’exposició “#StolenMemory”. Fou arran 
d’aquesta exposició que el grup d’investigació dels  garrotxins als camps nazis va aconseguir localit-
zar els nebots d’en Josep a Sant Llorenç de Cerdans i posar llum a la vida d’un jove que lluità contra 
el nazisme. Els ajuntaments de la Garrotxa treballen conjuntament per homenatjar tots els garrotxins 
que patiren l’horror nazi i tornar-los al lloc d’on mai no haurien d’haver sigut arrabassats.  

Benvingut de nou a casa, Josep!

 

 

Josep Vergés Font
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Memòria històrica:
DE SALES DE LLIERCA ALS CAMPS NAZIS:

EN JOSEP VERGÉS, UN HEROI DE LA RESISTÈNCIA
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tament, al subcamp de Salzgitter-Watenstedt, l’1 de març de 1945, on l’havien traslladat per treballar
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que fabricava munició per a la Wehermacht. 
Més de 9.000 republicans espanyols van ser 
deportats a camps nazis,  dels quals  més de 
6.000 hi van morir, com en Josep Vergés.

Qui era Josep Vergés? En Josep havia 
nascut el 5 de febrer de 1918 al mas Polí de 
Gitarriu (Sales de Llierca). Era fill de Francesc 
Vergés Gratacós i de Maria Font Pey que, 
com la majoria de la població rural de la 
Garrotxa, maldaven per conrear la terra i 
menar un petit ramat de bestiar. La família 
Vergés-Font no foren uns dels 450.000 
exiliats que creuaren la frontera cap a França 
el febrer de 1939 arran de la desfeta republi-
cana, sinó que emigraren de Sales de Llierca 
cap a l’altra banda dels Pirineus a finals de la 
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rari de la construcció a l’empresa de Jean 
Claret de Sant Llorenç de Cerdans, on va 
treballar fins a la fatídica data del 12 de març 
de 1944.

En Josep Vergés pagà amb la vida les injustícies del segle XX i fou una víctima de l’horror dels camps 
nazis. Per l’Estat francès, en Josep figura com a  “Mort per la France”, i la seva valentia i generositat 
contra l’ocupació nazi es veié reconeguda l’any 1968 amb un decret del president de la República 
francesa que li atorgava la distinció de deportat-resistent, i una medalla de la Resistència a títol 
pòstum, tot i que la família   - sobretot els nebots-  mai no va tenir notícies del tràgic destí de l’oncle 
Josep fins fa ben pocs anys. Pitjor encara: a la vessant sud dels Pirineus, el seu cas la de tants d’al-
tres han romàs a l’anonimat més absolut, més enllà dels esforços de pocs com Jordi Pujiula (2007), 
Benito Bermejo i Sandra Checa (2006), o Montserrat Roig (1978). La nostra tasca com a investiga-
dors rau precisament a posar nom, cognoms, cara i trajectòria vital a totes les víctimes garrotxines 
del nazisme. De moment hem pogut saber que les seves despulles van acabar al cementiri de Jam-
mertal, quan a la majoria els incineraven, i que dipositats als arxius alemanys hi havia un anell seu i un 
rellotge. Properament es farà la donació d’aquestes pertinences a la família a través del Museu 
Memorial de l’Exili (MUME), on han estat exposades en l’exposició “#StolenMemory”. Fou arran 
d’aquesta exposició que el grup d’investigació dels  garrotxins als camps nazis va aconseguir localit-
zar els nebots d’en Josep a Sant Llorenç de Cerdans i posar llum a la vida d’un jove que lluità contra 
el nazisme. Els ajuntaments de la Garrotxa treballen conjuntament per homenatjar tots els garrotxins 
que patiren l’horror nazi i tornar-los al lloc d’on mai no haurien d’haver sigut arrabassats.  

Benvingut de nou a casa, Josep!

 

 

 Rellotge i anell d’en Josep  trobats als arxius
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CALENDARIS 2022
DIES DE RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS – ANY 2022

 Gener: Dilluns 3, dilluns 17 i  dilluns 31
 Febrer: Dilluns 14 i  dilluns  28
 Març: Dilluns 14 i dilluns  28
 Abril: Dilluns 11 i  dilluns 25
 Maig: Dilluns 9 i dilluns 23
 Juny: Dimarts 7 i  dilluns 20

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. 

Aquest any la comarca ha estrenat un nou camió, més modern i adaptat, que en tot moment està assistit per 
un informador ambiental que assessora i registra la recollida. A Tortellà, aquesta deixalleria mòbil nova ha vingut 
dos cops aquest any 2021 .

L’any 2022 s’anirà alternant el camió antic i la deixalleria nova amb informador, segons el calendari que adjuntem.

A la deixalleria mòbil hi podem 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...

Calendari de la deixalleria mòbil 2022 de Tortellà i Sales:
 Gener: dimarts 4 deixalleria nova Juliol: dimarts 5  deixalleria nova  
 Febrer: dimarts 1 deixalleria nova Agost: dimarts 2 deixalleria nova     
  dilluns 21 i dimarts  22  camió antic  dimarts 16 camió antic               
 Març: dimarts 1 deixalleria nova Setembre: dimarts 6 deixalleria nova  
 Abril: dimarts 5 deixalleria nova Octubre: dimarts 4 deixalleria nova    
  dimarts 19 camió antic  dilluns 17 i dimarts 18 camió antic            
 Maig: dimarts 3 deixalleria nova                       
 Juny: dimarts 7 deixalleria nova Desembre: dilluns 19 i dimarts 20 camió antic    
          dilluns 20 i dimarts 21 camió  antic                  

La deixalleria nova se situarà sempre a l’aparca-
ment de la Llar d’infants de Tortellà i el camió antic 
es situarà, com sempre, al començament del carrer 
de Sales.

Si tenim objectes per portar a la deixalleria i no 
volem esperar a llençar-los quan vingui la deixalleria 
mòbil, ho podem portar a la deixalleria comarcal 
que hi ha a la Canya- Olot (c/ 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 4 i  dilluns 18
 Agost: Dilluns 1, dimarts 16 i dilluns 29
 Setembre: Dilluns 12 i dilluns 26
 Octubre: Dilluns 10 i dilluns 24
 Novembre: Dilluns 7 i dilluns 21
 Desembre: Dilluns 5 i dilluns 19

Deixalleria mòbil nova, que compta amb atenció personalitzada



PLUVIOMETRIA DE SALES
Desembre 2020 - Novembre 2021

Pluviometria  mensual de Sales de Llierca de l’any 2021 
mesurada a la zona de l’església de Sant Martí :

Desembre 2020
Gener
Febrer

Març
Abril
Maig

11
36
56
17
68
80

TOTAL ANY 2021: 593 litres/m 2                                                       

Juny
Juliol

Agost
Setembre

Octubre
Novembre

23
58
40
99
12
93

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 2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maig:

Gener:
Febrer:

Març: 
Abril:

Juny:
Juliol:
Agost:

Setembre:
Octubre:

Novembre:
Desembre:

Dijous dia  20
Dijous dia  17
Dijous dia  17
Dijous dia  21

           Dijous dia  19
Dijous dia  16
Dijous dia  21
Dijous dia  25
Dijous dia  22 
Dijous dia  20
Dijous dia  17 
Dijous  dia 15

L’ horari d’assessorament serà  de 10 a 11 del matí,  a l’Ajuntament de Sales.  És imprescindible, per a 
qualsevol consulta,  prèviament concertar una hora   enviant  un correu electrònic  a                    
                                                                            ajuntament@salesdellierca.cat 

Aquest  2021 ha estat un dels anys  menys plujosos des de 
l’any 2000,  que és quan vam començar a  fer registres mes 
a mes de la pluviometria de Sales.
La mitjana de pluviometria a Sales d’aquests 22 anys és de 
822 litres/m2 per any. Per tant, aquest any 2021 ha plogut 
un 28% menys que la mitjana de tots aquests 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

Actuació de la Banda 
del Llierca a la festa 
de Sant Jordi de l’any 
1998. La Banda del 
Llierca es va formar a 
Sales i hi participaven 
molts veïns del poble. 
Ells varen ser els qui 
varen iniciar l‘organit-
zació  dels concerts  
estiuencs de Sales a 
la fresca.

Actuació de l’Orques-
tra Simfònica Juvenil 
de l’Estat d’Anzoáte-
gui (Veneçuela) a l’es-
glésia de Sales, l’agost 
de 1998. Aquesta 
orquestra va fer una 
gira per Catalunya,  
es va hostatjar durant 
aquells dies  a can 
Serola i ens  varen 
obsequiar amb  un 
concert gratuït per al 
poble de Sales, a 
l’interior de  l’església. 
Va ser un concert 
molt emotiu, amb 
més de 60 músics. 
L’església en aquell 
moment s’estava res- 
taurant: concretament 
s’havia acabat la 
primera fase de les 
obres de la teulada.  


