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SERVEI DE TAXI: ENCARA NO ESTÀ ADJUDICAT

RECOLLIDA MÒBIL: 11 I 12 DE DESEMBRE

RECOLLIDA DE TRASTOS:
S’HA DE TRUCAR A L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS.

RECOLLIDA GENERAL: DIMARTS I DIVENDRES

RECOLLIDA DE PAPER I PLÀSTIC: 1 COP A LA SETMANA

RECOLLIDA DE VIDRE: ENTRE 20 I 25 DIES

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS: DILLUNS

TELÈFONS D'INTERÈS
Cal Monjo
17178 Sant Privat d'en Bas
www.santprivat.org
bustia@santprivat.org

AJUNTAMENT:

HOSPITAL D’OLOT
972 261 800

OFICINA ST. ESTEVE.
972 690 225FAX 972 690 326

WEB. WWW.VALLBAS.CAT

OFICINA ST. PRIVAT
972 693 260

MOSSÈN JOSEP M.
BARCONS 972 693 092

SERVEI AMBULÀNCIES
972 267 652

FECSA ENDESA:
Fax per fer reclamacions
972511510, a l’atenció del Sr.
Albert Pujol

CONSULTORI SANT PRIVAT
972 69 33 46
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L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT PRIVAT, UNA
EINA NECESSÀRIA
Ja és una realitat! El passat
i el que sí us podem
14 de març es va constituir
assegurar és que il·lusió i
oficialment l’Associació de
ganes de treballar no ens
Veïns de Sant Privat.
en falten.
Volem que sigui una eina
útil pel poble i oberta a
tothom. A part de la il·lusió
i les ganes de treballar per
Sant Privat, millorar el
poble i el nostre entorn,
volem que sigui una eina
important de gestió i
canalització de les
preocupacions dels veïns.
Tots els membres de la
junta n’estem convençuts

Volem aprofitar per agrair
el suport de les 44 famílies
que ja són sòcies de
l’Associació i animar a les
que encara no ho són a fer
aquest petit esforç per
ajudar-nos a tirar endavant.
Com ja hem dit, estem
oberts a tothom. Si tens
ganes de participar t’hi
esperem!

FLORENTINO SANZ, MEMBRE IMPULSOR DE L'ASSOCIACIÓ
En Florentino va ser un dels membres impulsors de
l’Associació de veïns de Sant Privat de Bas. Estava
totalment convençut de que era necessària i molt útil pel
poble. No faltava mai a cap de les reunions, compartint
amb tots nosaltres valuoses aportacions i la seva gran
experiència.
El passat mes de juliol malauradament en Florentino ens
va deixar, però els membres de l’Associació no oblidarem
mai la seva il·lusió, vitalitat, implicació i ganes de
col·laborar. Fins sempre Florentino!

GESTIONS DUTES A TERME PER L'ASSOCIACIÓ
S’ha demanat, i
l’Ajuntament ha autoritzat,
la ubicació de la seu social
de l’Associació de Veïns de
Sant Privat a l’edifici de Cal
Monjo.
S’ha creat una pàgina
web per tal que tots els veïns
i veïnes de Sant Privat
tinguin coneixement de les
actuacions de l’Associació i
puguin formular-li les
peticions que considerin
pertinents. Amb el mateix
propòsit s’ha elaborat el
butlletí informatiu que teniu
a les mans i, en un futur
proper, hi ha intenció de
col·locar un o diversos
taulells d’anuncis per donar
a conèixer les informacions
més rellevants.
Es col·labora amb
l’Escola del Territori, per
tal d’organitzar diverses
sortides al voltant del poble

de Sant Privat (vegeu la
informació més detallada
que es dóna sobre aquesta
qüestió a la pàgina següent).
Es va demanar a
l’Ajuntament que organitzés
un casal d’estiu pels joves
de 12 a 14 anys durant els
mesos de juliol i agost de
2008. Aquesta petició va ser
molt ben acollida i va
fructificar en l’organització
del «Casal Jove de la Vall
d’en Bas».
S’han formulat una doble
petició a la companyia
FECSA-ENDESA. D’una
banda, que
millori
l’estabilitat
del
subministrament elèctric a
la zona de Sant Privat d’en
Bas (i s’evitin així les
constants pujades i baixades
de tensió que tants
problemes ens generen) i
també perquè s’intenti reduir

l’impacte visual de diverses
infraestructures elèctriques
del nostre poble,
c o n c r e ta m e n t d e d o s
transformadors (el del camp
de futbol i el que hi ha ubicat
a pocs metres de la plaça
Major) i de la línea de baixa
tensió que puja cap a la zona
dels Pins. Fins ara no hem
obtingut resultats concrets,
però continuem insistint. La
col·laboració de tots els
veïns i veïnes és essencial
per aconseguir solucionar la
primera qüestió i per això us
demanem que sempre que
tingueu un problema de
subministrament formuleu
una reclamació a la
companyia (podeu enviar-la
per fax al número
972511510, a l’atenció del
Sr. Albert Pujol).
S’ha fet una valoració
general dels espais verds i
zones de lleure existents al

poble de Sant Privat per
reclamar la seva millora i la
dotació
amb
les
infraestructures necessàries.
Concretament s’han
reclamat actuacions a la
urbanització Salt de Sallent
(construcció d’un parc infantil
a la zona on hi ha el
contenidor de restes
vegetals i condicionament
de la cistella de bàsquet
ubicada a la part posterior),
a la zona del Camp de
Futbol (construcció d’una
pista poliesportiva) i a la
pollancreda situada al costat
del riu Gurn a tocar del pont
que porta la veïnat
Pocafarina (neteja,
col·locació de diversos
bancsi obertura d'un camí).
Totes aquestes actuacions
ja estan engegades, tot i que
en algun cas falta concretarne els detalls, però estem
segurs que ben aviat en
podrem gaudir.

S’ha demanat a
l’Ajuntament que habiliti un
local per a joves a l’edifici
de les antigues Escoles de
Sant Privat, que disposi
d’una mínima dotació
(ordinadors, jocs, etc.) i
també d’un o diversos
monitors. Des de fa temps
existeix un compromís
formal de l’Ajuntament en
relació a aquesta
infraestructura, tot i que fins
ara no s’ha acabat de
concretar. Esperem que ben
aviat es defineixi i el jovent
del poble en pugui gaudir
aquest mateix hivern.
S’ha
analitzat
detingudament el nombre i
distribució dels contenidors
de deixalles existents a
Sant Privat, per tal de
millorar-ne el servei i també
buscar una solució per reduir
l’impacte visual que
generen. Actualment s’està

acabant de definir una
p r o p o s ta q u e i m p l i c a
l’augment i la redistribució
dels actuals contenidors,
una proposta que
properament es farà arribar
a l’Ajuntament.
S’està recollint informació
i fent un seguiment de
diverses qüestions que
preocupen als veïns i veïnes
de Sant Privat, com per
exemple la gestió del bar
ubicat a l’Àrea Recreativa
dels Pins, el sanejament del
barri de Pocafarina, la millora
d’alguns elements exteriors
i interiors de l’església
parroquial (per garantir-ne
la seguretat dels béns que
s’hi ubiquen), el transport
públic entre Sant Privat i
Olot, el POUM, etc.

L’ESCOLA DEL TERRITORI ORGANITZA SORTIDES A SANT PRIVAT

L'AJUNTAMENT VOL PROGRAMAR ACTIVITATS DE FORMACIÓ I
LLEURE ALS DIFERENTS NUCLIS
Tal i com ja s’està duent a terme a Sant Esteve d’en Bas, l’Ajuntament té la intenció de
programar activitats de formació i de lleure als diferent nuclis de la Vall.
Properament l’Ajuntament farà arribar una circular informativa amb un qüestionari on
es podran indicar les preferències dels ciutadans. Si teniu alguna proposta concreta al
respecte, la podeu fer arribar a l’’Associació de Veïns.

L’Escola del Territori, a través de
l’Associació de Veïns, té previst
organitzar
d i f e r e n ts s o r t i d e s
relacionades amb la geologia, la fauna,
la flora i el territori de Sant Privat. Són
gratuïtes i obertes a tothom, tot i que
en alguns casos es requereix inscripció
prèvia. Fins ara se n’han dut a terme
dues, amb notable èxit d’assistència.
La primera, centrada en els rèptils, es
va fer el diumenge 31 d’agost i la
segona, sobre l’origen i els riscos de
les cingleres del Puigsacalm, el passat
26 d’octubre.
.
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