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UN TASTET DE MATEMÀTIQUES

Les matemàtiques quasi sempre s’identifiquen amb els 
nombres. Fer matemàtiques sovint sembla que és el 
mateix que fer nombres... Els nombres són alguns dels 
habitants més insignes del territori matemàtic i estan molt 
presents en tot el que ens envolta!  

Amb deu símbols (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9) construïm 
tots els nombres, simplement combinant-los de manera 
adequada! 

Indiquem quantitats tan grans com vulguem simplement 
col·locant aquests símbols en diverses posicions: unitats, 
desenes, centenes...  Meravellós!  

Això no ho podien fer els romans amb els seus nombres, 
ni els egipcis, ni els babilonis... Però quants anys diríeu 
que fa que aquí, en el que avui és el territori català, 
s’utilitzen aquests nombres? Tan sols uns 800 anys! 
Abans s’empraven els nombres romans que no eren 
gens útils per a fer càlculs. Us imagineu multiplicar amb 
nombres romans?

El nostre sistema de numeració va tenir el seu origen a 
l’Índia i es va estendre a través del món àrab. Per això 
s’anomena indo-aràbic. 

La seva introducció a Europa no va ser pas fàcil. Es 
considera com a “data oficial” de l’entrada dels nous 
nombres l’any 1202, amb la publicació del Liber Abaci 
de Leonardo de Pisa. Tanmateix 200 anys abans ja hi va 
haver un personatge que va intentar convèncer als seus 
coetanis dels avantatges del nou sistema de numeració: 
Gerbert d‘Orlhac (938-1003). Procedent d’una família 
humil del sud de França va arribar a ser papa amb el nom 
de Silvestre II. Probablement va ser l’home més savi de 
la seva època! 

Però hi ha una dada especialment interessant per a nosaltres: Gerbert es va formar molt a prop del nostre poble, a cavall 
entre Vic (el seu preceptor era Ató, bisbe de Vic i reputat matemàtic) i la biblioteca del monestir de Ripoll. Ató coneixia 
el sistema de numeració indo-aràbic i Gerbert va aprendre aquí els nombres que avui emprem i que després va intentar 
introduir a Europa (varen caldre 200 anys per aconseguir-ho!). 

Tota una aventura de la qual va ser testimoni el nostre paisatge més proper!

Un repte:

Es tracta de construir triangles amb escuradents. En concret triangles tals que cada costat sigui exactament un escuradents 
sencer. No s’hi val tallar els escuradents ni agafar-ne parts. És clar que amb 3 escuradents podem construir un triangle, 
però quin és el nombre màxim de triangles que podem construir amb 6 escuradents? Com ho faríem?

Pensem! En el proper butlletí podrem comprovar la solució!

Anton Aubanell

ADÉU A UN GRAN SAVI

El passat 16 de novembre va morir, als 94 anys, a Barcelona, el filòleg i lingüista Antoni M. Badia i Margarit, una persona 
que ha tingut una estreta relació amb el nostre poble des que el 1948 va començar a estiuejar a Cal Monjo, a la Plaça major 
de Sant Privat. 

Ens ha deixat un notable, prestigiós i reconegut lingüista. Al llarg de la seva extensa vida professional, Antoni M. Badia va 
esforçar-se per normalitzar la llengua catalana i dinamitzar-ne el seu ús. La seva àmplia obra, més de sis-cents treballs, 
ha merescut nombroses distincions, per citar-ne algunes: la Creu de Sant Jordi (1986), el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes (2003) o la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (2012). Alguns lingüistes experts situen la seva obra 
en el mateix nivell d’importància que la desenvolupada per Pompeu Fabra (Barcelona,1868 – Prada de Conflent, 1948). 
L’any 2000, Antoni M. Badia va impulsar i crear la Fundació Atena, amb seu al mateix Cal Monjo, una entitat que naixia 
amb l’interès de dinamitzar la cultura a la comarca de la Garrotxa. La generositat i bonhomia d’Antoni M. Badia i de la seva 
família envers el nostre poble va fer-se evident cedint a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, el 2006, part de la casa de Cal 
Monjo per tal que entitats, com el Centre per a Sostenibilitat Territorial (CST), primer, o la mateixa Associació de Veïns de 
Sant Privat, després, en poguessin fer ús. 

Ens ha deixat una persona humil i treballadora que va estimar els nostres boscos, les nostres muntanyes, el nostre poble i 
la seva gent. Des d’aquestes ratlles volem agrair-li, la seva amabilitat, el tracte afable dispensat amb tothom i el seu etern 
somriure. 

Descansi en pau.
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El novembre de 2013 es va trobar el primer niu de vespa 
asiàtica de potes grogues (Vespa velutina) del nostre país. 
Penjava de la branca alta d’un roure, a l’obaga del Mallol. 
Dies abans, s’havien observat algunes vespes capturant 
abelles de la mel (Apis mellifera) en uns ruscs de Sant 
Privat. L’alarma mediàtica que es va produir aleshores a 
l’entorn de l’arribada d’aquesta nova espècie exòtica va 
provocar un important nombre de trucades informant de 
la seva suposada presència. Tanmateix, en la majoria dels 
casos, no eren vespes asiàtiques sinó que tractava de 
vespes xanes (Vespa crabro), una vespa autòctona que 
sempre ha conviscut amb nosaltres.

La vespa asiàtica de potes grogues anirà ampliant la seva 
àrea de distribució. No hi ha res a fer. Per molts esforços que 
s’hi dediquin, la invasió és inevitable. Però, per evitar que 
paguin justos per pecadors, és interessant que sapiguem 
diferenciar les dues vespes.

Ambdues són vespes d’una dimensió considerable, però la 
vespa xana és més gran, pot arribar als 3,5 cm. La vespa 
asiàtica, en general, té una aparença més fosca. Un dels 
trets que més la identifica és el color del quart segment 
abdominal que és d’un d’un color groc ataronjat. Se li 
veu bastant bé quan vola. En canvi, la vespa xana, té un 
abdomen groc amb unes taques negres basals als darrers 
segments de l’abdomen. Aquesta diferència s’observa bé 
en el dibuix que il·lustra aquesta nota. Una altra diferència 
és el color de les potes. Les tíbies i els tarsos, de la vespa 
asiàtica són grocs mentre que les de la xana són foscos.

Per altra banda, el niu de la vespa xana és més petit que 
el de la vespa asiàtica i amb l’entrada a l’extrem inferior. 
En canvi, l’entrada al niu de la vespa asiàtica és lateral. La 
vespa xana fa nius en forats als troncs d’arbres, en golfes de 
cases velles o en altres espais d’habitatges humans, però 
mai en branques dalt dels arbres, com sí que fa la vespa 
asiàtica.

Emili Bassols

El patxaran és una beguda alcohòlica que té el seu origen 
a Navarra, on ja era coneguda a l’Edat Mitjana com a tònic 
estomacal.

A la Garrotxa ens havien explicat que se’n podia prendre 
una copeta com a digestiu, però també servia per guarir la 
diarrea i el mal de ventre.

Es prepara posant a macerar aiguardent sec amb els fruits 
de l’aranyoner o arç negre (Prunus spinosa), un arbust 
que és fàcil de trobar formant bardisses. Els aranyons 
(endrinos en castellà) es cullen a la tardor, quan són d’un 
color negre blavós i ja els ha tocat la primera glaçada. Tot 
seguit cal posar-los a macerar durant 40 dies a sol i serena 
i transcorregut aquest temps el licor haurà agafat el color 
vermellós característic. Llavors el patxaran ja està a punt. 
La proporció d’aranyons és a gust de qui ho prepara, que 
també pot afegir-hi un xic de sucre, perquè no sigui tan 
astringent.  

Ester Sala

NOTA NATURALISTA: 
Com identificar la vespa asiàtica?

HERBES REMEIERES: 
El patxaran

GUR(N)METS: Codonyat
Temps: 1,5 h.
Dificultat: fàcil
Ingredients:

 • 1 Kg de codonys pelats i sense llavors
 • 800 grs. de sucre
 • 1 llimona

Preparació:

Un cop pelats i sense 
llavors, es tallen els 
codonys a trossos 
petits, s’hi afegeix el 
sucre i el suc de la 
llimona.  Tot seguit 
es posa al foc en una 
olla fins que arrenqui 
el bull.  Cal abaixar el 
foc perquè no esquitxi, 
però controlant que 
vagi bullint tota l’estona.  
Com més estona està 
al foc més vermellós i més consistent queda el codonyat 
al final de la cocció.  Es calcula una hora de cuita. Un cop 
cuinat es posa en un recipient perquè es refredi (una safata 
d’alumini, de vidre, un taper,...).  Un cop refredat es tomba i 
ja està llest per servir!

El codonyat és un aliment de llarga conservació. Es pot 
menjar acompanyat  de  formatge, per a les amanides, per 
a l’elaboració de pastissos,...

Bon profit!!!!!!!!!!

Anna Sellabona

VEÏNS

Miquel Canal i Dorca, fill de Ferrarons de St. Privat i nascut el 13 d’agost de 1957, té dues germanes, està casat amb 
la Isabel i té dos fills, la Mireia i l’Albert.

Proveu d’anomenar, ja no a St. Privat sinó a fora del poble, a en Migueli, en Quel de Ferrarons, en Canal o en Quel 
d’Hiper Decoració, i comprovareu que ben poca gent us dirà que no el coneix i, molta menys encara - per no dir que 
ningú -, us en parlarà malament. I quan això passa, no és pas per casualitat.

Per aquest mínim de gent que només el coneix “de vista”, direm que en Migueli és un home sa, cordial i de caràcter 
obert, actiu sense límits i alegre a “petar”. Amant de la música, col·laborador al màxim i amb afany constant de 
superació però, per sobre de tot, és un gran i abnegat esportista.

Hola Quel, gràcies per dedicar-me una mica del teu poc 
temps. Et conec i sé que no ets una persona a qui li 
agraden els elogis però, com que el que he dit, no són ni 
elogis ni cap tipus d’”ensabonament” sinó que és la pura 
realitat, ho havia de dir, i ho he escrit.
 
Són tantes les activitats que fas i tan poc l’espai del 
què disposem, que no ens podrem allargar massa però, 
voldria almenys, enumerar-les totes. Primer però - i com 
deia aquell programa de televisió - et sembla bé si fem un 
breu tom per la teva vida?

Anem-hi doncs! Ferrarons, en els anys de la meva infantesa, 
era una casa pairal. Una casa de pagès de les d’abans: amb 
bestiar, ramat d’ovelles, pastor, mossos i terres i bosc. En 
aquell ambient vaig créixer i, fent de pagès, vaig estar-hi fins 
que es va vendre la propietat, tenint jo 22 anys.

Vols dir que, a partir de llavors, vares canviar d’estada i 
d’ofici?

Això mateix! Canvi radical. Vàrem construir la casa on visc 
ara (Casa Canal) i ens hi instal·làrem pares i germans. Jo 
vaig anar a treballar a Frigorífics Garrotxa i, al cap de 9 anys, 

nou canvi de ram, i vaig anar a Hiper Decoració on ja fa 26 
anys que hi sóc.

Ràpidament Quel, quin és el teu calendari setmanal 
d’activitats després del treball?

Dilluns, spinning. Dimarts, preparació física equip futbol 
St. Privat. Dimecres, gimnàstica mares a St. Privat. Dijous, 
preparació física equip futbol veterans Olot. Divendres, 
preparació física equip futbol St. Privat. Dissabte, arbitratge 
futbol veterans Olot. I diumenge, sortida en bicicleta.

Cap comentari Quel, ...em sembla impressionant! I 
després encara trobes temps per participar en Carnavals, 
en Playbacks i en altres coses?

En aquest món es fa el que es vol. Tot és voler-ho fer! 

(com que si li demanés permís no m’ho deixaria posar, ho 
escriuré igualment sense demanar-li: sabíeu que en Quel 
és un verdader artista fent playbacks i imitacions, quasi bé 
sempre vestit de dona?. Doncs puc corroborar que l’he vist, 
gravat, fent de Lady Gaga, Paulina Rubio, Madonna, Karina, 
o Rosario i el cert és que està “guapa” i tot). 

EN MIGUELI
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Però l’esport Quel, ha estat i és encara quelcom molt 
important en la teva vida, no és així?

És una cosa innata. De molt jove ja m’agradava en bogeria! 
Llavors només es practicava futbol però a mi ja m’agradava 
córrer i fer esport pel meu compte sempre que em podia 
“escapar”. Dic això perquè recordo que el pare em deia: 
“deixa’t de córrer per aquests camins i boscos... primer dóna 
de menjar i “arregla” el bestiar i després ja ho veurem...”. 
Eren altres temps. Per això, i com que jo no ho vaig poder fer, 
quan l’Albert em va demanar per anar a entrenar a Girona, 
vaig fer mil i una combinacions per poder-li portar tres dies a 
la setmana i donar-li tota mena de facilitats. I ho tornaria a fer!

Eres un verdader portent físic i encara ho ets a la teva 
edat. Caprici de la naturalesa o molt més que això, Quel?

La naturalesa deu tenir-hi alguna cosa a veure però, en el 
meu cas, si no hi hagués posat de la meva part molt d’esforç, 
voluntat, constància i sacrifici, mai hagués aconseguit cap 
dels reptes que m’he proposat. I com dius, a la meva edat 
encara estic en forma, però tampoc és fruit de la casualitat. 
Em cuido i m’ho suo!

No m’ho diries si no t’ho pregunto. Va, no pequis de 
modest i diguem alguna de les proeses -si les hem 
d’anomenar així- que has fet gràcies al teu físic.

Mira! Quan tenia 18 anys vaig fer la marxa de la Pujada a 
la Salut des de St. Feliu, i vaig fer primera posició i rècord i, 
després, a dos quarts de dotze vaig jugar el partit de futbol 
amb el meu equip. Una altra vegada vaig fer la marxa dels 
40 km. de Banyoles i, a la tarda, el partit de futbol. Ara però 
he afluixat i em dedico molt a la bicicleta. Les últimes marxes 
que he fet han estat, Terra de Remences (95 km., en veterans 
3r classificat sobre 260 participants, amb un temps de 2h. 44 
m.), Marxa Tondo (68 km., general, 15è classificat sobre 360 
participants, amb un temps d’ 1h. 50 m., velocitat de 36,53 
km./h., Marxa Tres Nacions a Andorra (145 km.). Encara 
pedalo, ..no em puc queixar!

I per últim, Quel, les classes de gimnàstica de les mares. 
Et porta feina, temps i sacrifici, però val la pena i els 
resultats parlen per si sols. Ens ho expliques una mica?. 
Com va començar tot plegat?

L’ànima i creador fou en Joan Descamps i quan ell no va 
poder continuar (ara fa vuit anys) m’ho varen proposar a mi. 
En principi creia que em vindria gran però vaig acceptar el 
repte, i aquí estem. Ja són més de 25 noies i ara tenim també 
algun noi. Com que m’agrada tant el tema, ni tan sols em 
paro a comptar les hores que hi dedico, ja només en preparar 
les classes.

La classe no es pot improvisar i ha de ser cada setmana 
diferent, del contrari es faria avorrida. Per estar a l’alçada he 
anat a “pilates”, he “après” passant-me hores davant d’Internet 
i també he llegit més de quatre llibres referits al tema. Haig 
d’”escriure” i aprendre els moviments que farem a la propera 
classe, així com escollir una cançó diferent cada setmana, i 
això comporta assajar pel meu compte i aprendre el ball. Però 
no m’importa, ho faig a gust, ...m’agrada i l’esforç queda de 
sobres compensat en veure “els alumnes” amb quines ganes 
col·laboren i com ballen la música sense complexes. Anima’t, 
home, i vine! Tenim també tres professionals que vénen una 
vegada al mes: la Laia fa “Ioga”, la Marta “Dança del Ventre” 
i l’Anna, “Zumba”. 

Respecte a la música a les classes, haig de dir que és un 
tema vital i que sense música jo no seria capaç de portar-les 
a terme o, almenys, a bon terme. Estic convençut que el futur 
de les classes seria molt poc esperançador. Mil gràcies, Xevi 
Pérez, per cedir-nos l’equip! I, gràcies també a l’Ajuntament 
per cedir-nos el local.

Veig que t’apassiones quan en parles. Només amb dues 
paraules Quel, per què dius que val tan la pena “posar” 
temps amb les classes de gimnàstica?

Perquè “fas poble i fas salut” i això no té preu. 

Gràcies, Quel! Davant l’evidència, què puc dir?. Ets un 
crack!

19 de novembre de 2014

Xevi Casamitjana

FOTOGRAFIES ANTIGUES DE SANT PRIVAT

Des de l’Associació de Veïns de Sant Privat estem treballant en una proposta que ens sembla que pot resultar interessant: 
una exposició de fotografies antigues del nostre poble. Pensàvem en què es podria organitzar com una activitat més dins 
els actes de la propera Festa Major. Com que encara falten uns quants mesos, creiem que tenim temps per recollir les 
fotografies que els veïns i veïnes ens vulgueu deixar. Qualsevol fotografia antiga de casa vostra o dels voltants de Sant 
Privat (poble, riu, fonts, paisatge,...), és benvinguda.

Quantes més fotografies puguem recollir, millor i així tindríem material suficient per fer una bona exposició. No patiu si les 
teniu en paper o en diapositiva, nosaltres ens encarregaríem de passar-les a digital i us les retornaríem al cap de pocs dies.

Per passar-nos-les, hem pensat que una bona opció seria que les deixeu a la Rosa, al bar. A mesura que les deixeu 
nosaltres les anirem recollint. En el moment de deixar-les, és important que les poseu dins d’un sobre i que hi féu constar 
el vostre nom i telèfon i, si en teniu, el vostre correu electrònic. També és important que escriviu, en un paper a part adjuntat 
a les fotografies, d’on són, qui hi surt (si ho sabeu) i l’any. Això servirà per documentar el material gràfic recollit. De totes 
maneres, si ho preferiu i ens ho feu saber al correu de l’associació  (bustia@santprivat.org), també us les passaríem a 
recollir a casa vostra i us les tornaríem al cap d’un parell de dies.

El coordinador d’aquesta iniciativa és en Marcel Suriñach.
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Us presentem el programa d’activitats previstes pels propers mesos. És evident que programar amb tants mesos d’antelació 
té el seu risc. Veureu que algunes activitats encara no tenen assignada una data concreta i les que ja la tenen, poden estar 
subjecte a canvis d’última hora. Per això, estigueu atents a les bústies i als cartells que es reparteixen pel poble abans de 
cada activitat.

  • 13 de febrer, divendres. CURS DE PRIMERS AUXILIS PER A GRANS I NENS
     8 de la tarda. Local Social de Sant Privat. Carmina Viana. Infermera de l’Hospital Comarcal d’Olot.

  • 7 de març, dissabte. GEOMETRIA AMB BOMBOLLES DE SABÓ
    6 de la tarda. Local Social de Sant Privat. Antón Aubanell, matemàtic.

  • 20 de març, divendres i 22 de març, diumenge. TALLER D’EMPELTS D’ARBRES FRUITERS
     Kilian Sampol. Enginyer tècnic agrícola.

  • 10 d’abril, divendres. TAST DE CERVESES ARTESANES
     9 de la tarda. Local Social de Sant Privat.

  • 31 de maig, diumenge. SORTIDA D’ORQUÍDIES
    Tosca, Estudis Ambientals. Lloc de sortida i hora a concretar.

  • 7 de juny, diumenge. PASSEJADA PER CONÈIXER LES MASIES DE SANT PRIVAT
     Lloc de sortida i hora a concretar.

Tertúlies d’anglès

Des de l’associació s’està valorant la possibilitat d’organitzar tertúlies 
per millorar el nivell d’anglès. S’intentaria lligar un horari que anés bé al 
màxim de persones possibles. En cas que fóssim capaços de crear un grup 
mínim de persones interessades, contactaríem amb una professora amb 
experiència en tertúlies d’anglès que ens indiqués la seva disponibilitats pel 
que fa als horaris i al preu. 

Els interessats envieu un correu electrònic a l’associació 
(bustia@santprivat.org) 

i ens posaríem en contacte amb vosaltres.

Quan ja estem en ple hivern, també podem aprofitar les propostes que ens fa l’Espai Jove sempre pensant en 
acollir diferents col·lectius i activitats. Des d’aquí un breu resum del que estem fent i del que ens espera:

• Activitat continuada els dissabtes a la tarda per a joves. En base a un calendari d’activitats trimestral, 
compaginem les tardes de dissabte al propi Espai amb activitats de tot un dia o de cap de setmana. 

• Tallers en anglès per a infants. Aquest és un projecte nou compartit amb Can Tista i es realitzarà mensualment 
a partir de novembre. Té per objectiu familiaritzar els més petits amb l’idioma d’una manera divertida i 
quotidiana. 

• Classes d’Informàtica per a adults. Cada dilluns de les 16:30 a les 18:00. A més d’informàtica també realitzem 
tallers de memòria, d’expressió escrita i de català. 

• Col·laboració amb l’Associació de veïns a l’hora d’organitzar activitats/tallers per a adults. 

Les llums i la calefacció ja estan encesos! Benvinguts, passeu, passeu!

ESPERIT JOVE PER A TOTS ELS PÚBLICS

Espai Jove de Sant Privat.
Obert els dissabtes de 16h a 20h.][972 69 32 60 
espaijovesp@gmail.com 

Jordi Garangou (responsable del centre)

LA GRAN CASTANYADA

El passat 2 de novembre vam celebrar l’habitual castanyada. 
La plaça major de Sant Privat es va omplir de foc, fum, olor 
de castanyes torrades, del caliu de les veus dels veïns que 
s’hi acostaren i del riure i la xerinola de la mainada.

Abans de començar a coure les castanyes es va fer un 
divertit taller d’impressió amb moniatos.

Aquí us fem un petit recull de l’acte en forma d’imatges.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Des de l’Aulinella, (Urinella, com tots la coneixem) ens 
ha arribat una interessant iniciativa d’en Jordi Plantés. 
Ens proposa, a tots els veïns i veïnes del poble que hi 
estiguin interessats, elaborar rètols de fusta per indicar 
algun indret natural, ja sigui una font, un salt d’aigua, una 
gorga, una bauma, un camí o, fins i tot, una casa. 

Al nostre poble hi ha molts llocs remarcables que 
necessiten ser retolats, tots ho sabem. La idea, doncs, és 
tallar lletres a la fusta mitjançant unes plantilles i elaborar 
uns cartells com els de la foto que il·lustra aquesta 
nota. En Jordi proporcionaria les fustes, les eines i els 
consells necessaris perquè quedi un rètol ben bonic. 
Si us fa gràcia provar-ho un dissabte al matí, poseu-
vos en contacte amb ell a través del correu electrònic 
(jordiplantesteixidor@gmail.com) o contactant amb 
algun membre de l’associació. Pot ser divertit! 

A veure si aconseguim ser un petit grup de persones 
capaç de posar nom a indrets que, tot i tenir-los ben a 
prop, ens són desconeguts.

INICIATIVES VEÏNALS:  
Gravat de rètols de fusta
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GESTIONS EFECTUADES PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

Per tal de conèixer altres possibilitats de millorar la velocitat 
de connexió a internet, el passat 24 d’octubre va tenir lloc 
una trobada amb un dels responsables de Guifi.net a la 
Garrotxa. Guifi.net és una xarxa de telecomunicacions, 
inalàmbrica, oberta, que funciona mitjançant els anomenats 
nodes. Els nodes d’aquesta xarxa són tots els particulars i 
empreses que s’hi connecten. Per tant, quants més nodes, 
millor. 

Qui hi està connectat es converteix en usuari i distribuïdor 
alhora. Aquesta és una possibilitat que es plantegen zones 

on les grans operadores disposen de poques infraestructures 
i, per tant, poca cobertura i poca velocitat de connexió. De la 
reunió, que va ser molt interessant, en van quedar algunes 
incògnites, com ara, el cost que li suposa a cada persona 
interessada la instal·lació d’una antena a casa seva. Per 
això, es va demanar als responsables que en fessin una 
aproximació econòmica. 

Quan es disposi, es pot organitzar una nova xerrada, oberta 
a tothom del poble, per a veure si hi ha gent interessada en 
aquest sistema de connexió.

Executades

Canvi de faroles

Fa alguns mesos l’Ajuntament va canviar una part de l’enllumenat públic de Sant Privat, en concret una trentena de 
faroles situades al llarg de la carretera, des de l’entrada del poble fins al nucli de la Plaça Major. Ja haureu vist que 
les faroles de llum blanca es van substituir per leds de llum groga (LED ambre). L’actuació es va fer a gràcies a una 
ajuda de la Generalitat de Catalunya a la qual, a més del municipi de la Vall d’en Bas, de la Garrotxa també se’n 
van beneficiar els de Besalú i Santa Pau. El canvi comporta un estalvi energètic i una reducció de la contaminació 
lumínica.

Farola al contenidor de la cruïlla de Pocafarina

Després que alguns veïns ho demanessin i a partir de les gestions efectuades per l’Associació de Veïns amb 
l’Ajuntament, finalment s’ha instal·lat la farola al costat del contenidor de la cruïlla cap al veïnat de Pocafarina.

Instal·lació d’una tanca de la carretera de protecció

En el tram arranjat de la carretera de Sant Privat, davant 
del mas Oriol, allà on el novembre de 2012 es va produir un 
despreniment de terres, i també en el marge de la carretera 
a tocar el nucli de la Plaça Major, a la riba esquerra del 
Gurn, s’hi ha col·locat una tanca de protecció. Aquesta 
tanca era del tot necessària per evitar que els vehicles 
que circulen per la carretera puguin caure per l’important 
desnivell que existeix en ambdós punts.

Substitució de les jardineres de l’aparcament de la 
Carmelita

El mes d’agost passat l’Ajuntament va instal·lar sis 
jardineres de fusta a la zona de l’aparcament del davant 
del restaurant Ca la Carmelita.

OBRES

Instal·lació d’un mirall a la cruïlla de Ca la Filo

També s’ha col·locat un segon mirall en la cruïlla de la carretera de Sant Privat 
amb la què condueix cap a Vidrà, a la zona de Ca la Filo. Aquesta havia estat una 
demanda efectuada per alguns veïns, la qual, l’Associació de Veïns va fer arribar a 
l’Ajuntament. Sens dubte, aquest segon mirall facilita molt la visibilitat als vehicles 
que s’incorporen a la carretera reduint la probabilitat d’accidents.

Asfaltat del carrer Ramon Barnadas

Quan van venir les màquines per asfaltar el tram de la carretera davant del mas 
Oriol, es va aprofitar i asfaltar part del carrer Ramon Barnadas i es van tapar clots 
del Carrer Joaquim Vayereda, a la urbanització del Sallent.

Millora del tram de pista darrere la porteria del camp de futbol

L’Ajuntament ha arreglat el tram de la pista de terra que passa per darrere la porteria 
del camp de futbol, entre el camp i el torrent del Tinusell. Darrerament, aquesta 
carretera es trobava molt malmesa i plena de forats.

Arranjament de la tanca de l’Àrea recreativa Els Pins

Com ja havíem comentat en algun butlletí anterior, la tanca que delimita l’espai de 
la zona de Els Pins, o Pla d’en Xurri com també se la coneix, s’havia fet molt mal bé 
i mancava en diverses zones.  Ara, s’hi ha actuat traient tota la tanca i només s’han 
deixat els pals en la part de perímetre que dona a la carretera.

Refugi de Santa Magdalena

Al refugi de Santa Magdalena s’està treballant per millorar el subministrament d’aigua, un dels problemes que n’ha 
condicionat el seu ús en els darrers mesos. L’Ajuntament proporciona el material però són uns quants veïns del poble 
qui, amb el seu esforç i dedicació, treballen per arreglar el tema de l’aigua. Resolta aquesta qüestió bàsica, fóra 
important d’emprendre les tasques de manteniment a l’interior del refugi per deixar-lo a punt per a ser utilitzat.

Pendents d’executar

A continuació s’apunten algunes actuacions de millora que des de l’Associació de Veïns pensem que es podrien dur 
a terme en el nostre poble. La majoria sense cap gran cost important d’execució. Algunes han sorgit del debat de les 
reunions de l’Associació, d’altres, en canvi, ens han arribat directament per part d’algun veí/veïna del poble. En aquest 
sentit, volem recordar que és important que qualsevol persona que detecti o observi quelcom a corregir i/o millorar, ens 
ho faci saber contactant amb els membres de la Junta de l’Associació de Veïns o enviant un correu electrònic a l’adreça: 
bustia@santprivat.org.

Senyalització a l’aparcament d’accés a la Plaça Major

Convindria instal·lar un senyal que forcés als cotxes a aparcar a l’aparcament de l’entrada del nucli de la Plaça Major del 
poble i, així, evitar l’entrada sistemàtica de vehicles. Aquest senyal ja havia existit 
però es va fer mal bé i no s’ha reposat.

Senyalització a l’urbanització del Sallent

També creiem que fóra necessari instal·lar una senyal a l’entrada dels carrers 
Melcior Domenge i Joaquim Vayreda, a l’urbanització del Sallent, per indicar que 
són carrers sense sortida. Amb aquesta informació creiem que es podria evitar 
les maniobres de gir al final del carrer que han provocat que es malmetin diverses 
faroles.



Aparcament de Ca la Carmelita

Per evitar l’escaló que hi ha degut a la diferència de nivell entre la carretera i 
l’aparcament, sobretot en el punt de davant del taller del ferrer, seria necessari 
afegir-hi una mica de subbase (sauló) que faci de més bon passar per part dels 
vehicles que hi aparquen.

Carretera de Sant Privat a Vidrà

Una altra obra que caldria executar tant aviat com es pugui és el manteniment de la carretera de Sant Privat a Vidrà. 
El fort pendent que te aquesta carretera fa que l’aigua d’escorrentia en dies de pluja forta la malmeti considerablement. 
Convindria netejar les cunetes, els drenatges, retirar els rocs caiguts dels marges i treure la terra acumulada a la 
carretera, molt perillosa pels vehicles de dues rodes que hi circulen: motos i bicis.

INFORMACIONS IMPORTANTS

MISSA: 3R  DIUMENGE DE MES A LES 9:30

RECOLLIDA  D’ANDRÒMINES: TRUCAR AL 972 69 02 25

RECOLLIDA GENERAL D’ESCOMBRARIES: DIMARTS I DIVENDRES

RECOLLIDA DE PAPER I PLÀSTIC: 1 COP PER SETMANA

RECOLLIDA DE VIDRE: ENTRE 20 I 25 DIES

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS: DILLUNS

SERVEI DE TAXI: TAXI TOUR 699 73 73 01
       AUTOCARS SACREST 972 11 29 06

<
<
<
<
<
<
<

TELÈFONS D’INTERÈS

MOSSÈN JOSEP M
BARCONS- 
972 693 092

FECSA ENDESA-
Fax per fer reclamacions
972 511 510, a l’atenció
del Sr. Albert Pujol.

HOSPITAL D’OLOT- 972 261 800

CONSULTORI 
ST PRIVAT-
972 693 346

SERVEI 
AMBULÀNCIES-
972 267 652

Oficina St Privat:
TEL: 972 693 260

AJUNTAMENT-
Oficina St Esteve:
TEL: 972 690 225
FAX: 972 690 326

Cal Monjo
17178 Sant Privat d’en Bas

www.santprivat.org
bustia@santprivat.org


