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COSES QUE HAN PASSAT AL POBLE

convertir en K que designa “Kilòmetre” i quedà VertiKalM
(VK).

La Vertikalm

En les primeres reunions de la VertiKalM vam estar tots
d’acord que l’inici de la cursa no podia ser a Sant Esteve
i practicar el què deia abans, que el GECA és de la Vall
d’en Bas, així que se’ns van acudir 2 punts de sortida, Sant
Privat i Joanetes i finalment, per evitar problemes, sobretot
d’aglomeracions, vam descartar Joanetes - Ganxos i vam
dedicar-nos a buscar un traçat que sortís des de la plaça
de Sant Privat; per també redescobrir una magnífica plaça
oblidada pels habitants de la Vall.
La normativa dels Kms verticals ens lligava de mans i peus
i ens obligava a assolir els 1.000 m de desnivell amb un
recorregut no superior a 5 km i aquí va entrar en joc en
Joan Domènech i en Joan Vilalta fent combinacions de
camins i algunes connexions inexistents entre ells. Amb
suor van aconseguir quadrar el traçat i que arrencava des
de la Plaça de Sant Privat, s’enfilava pel camí dels matxos,
anava a buscar el grau de les Eugues i acabava al cim del
Puigsacalm.
Tenint el traçat, el conjunt de joves, programats els controls
i el cronometratge només quedava escollir el dia i la data
triada va ser el 18 d’octubre de 2015.

Tothom, qui més qui menys coneix el GECA. Som el Centre
Excursionista Cultural i Alpinista i, tot i que se’ns encasella
a Sant Esteve, som de la Vall d’en Bas. Fa més de trenta
anys que portem a petits, joves i grans a muntanya i som
coneguts principalment per a la Lletissonada, la nostra
marxa estrella.
Els vostres companys de l’AAVV de Sant Privat em van
demanar un petit article de la cursa del quilòmetre vertical
que, aquesta passada tardor, tingué lloc a St. Privat,
però abans m’agradaria posar-vos una mica en situació i
explicar-vos el previ, el d’on prové aquesta competició.

veient els ànims i les ganes de tot el grup de gent que érem
a les reunions van veure que era el moment de plantejarnos la seva idea i que amb el grup nou de joves del GECA,
es veien en cor de tirar-ho endavant. Aquesta idea era la de
fer una cursa designada quilòmetre vertical i que consistia
en assolir un desnivell de 1.000 m amb poc recorregut de
camí.

Tot i tenir menys d’un mes per a fer córrer la veu, hi hagué
una notable participació amb 75 corredors i noms tant

destacables com la Sofia Garcia, campiona de Europa de
maratons de Muntanya i la Núria Burgada que a més de ser
una gran esportista és la mare d’en Kilian Jornet.
La primera VertiKalM se la va adjudicar el jove Isaac Barti
amb 45:15 minuts i, en categoria femenina, la Sofia Garcia
amb un temps de 58:02 minuts.
Finalment, la feina ben feta va tenir el seu fruit. Les
felicitacions ens van arribar de tots costats, dels corredors
que estaven encantats amb aquesta nova cursa, el temps hi
va acompanyar, la tardor ens va ajudar a tenir un paisatge
immillorable i el més important va ser que vam poder recollir
1.087 € per a la Fundació Albert Bosch.
I ja per acabar m’agradaria animar a tota la gent de Sant
Privat perquè acolliu aquesta VertiKalM com a la vostra
cursa i que en la 2a edició, programada pel 19 d’Octubre de
2016, vingueu a animar, a veure l’ambient i si us atreviu a
participar-hi ja que el fi és molt noble. I si us voleu implicar
més, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us convidarem
a assistir a les reunions perquè pugueu dir la vostra i segur
que entre tots podrem millorar i fer que aquesta vostra
cursa, la VertiKalM, sigui un referent al nostre país.

Sergi Plana i Planagumà
President del GECA

El nom de la cursa, VertiKalM, prové de la conjunció de 2
paraules VERTIcal + puigsaCALM; finalment la C la vam

El 31 de maig de 2015 vam materialitzar una idea que feia
molts anys que hi anàvem al darrera i que era la de fer
una cursa de muntanya per la Vall d’en Bas. Finalment va
consistir en una marató, una mitja marató i una cursa de
10 Km amb el nom de “Cames de Ferro” al Puigsacalm.
L’activitat la vam crear amb uns fins molt clars, havia de ser
totalment solidària, oberta a tothom i que passés pels cims
més importants de la Vall. Solventat el caire econòmic, Noel
esponsoritzava la cursa, vam començar a teixir relacions
entre amics, companys del GECA i nouvinguts per a poder
portar a terme la Cames de Ferro.
Teníem la idea, el grup de gent, l’espònsor principal i
finalment vam trobar el “per qui lluitar” i ens vam alinear
amb la Fundació Albert Bosch, que manté tres línies
d’investigació a l’hospital de la Vall d’Hebron i que lluita
principalment contra el càncer infantil. Així que tot el què
vam recaptar per la Cames de Ferro, 10.630,56€, els vam
donar a aquesta fundació.
En una de les múltiples reunions de la Cames de Ferro, dos
components del grup, l’Ivan Ricard i en Salvador Vergés,
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COSES QUE HAN PASSAT AL POBLE
El 2015, any d’eleccions
El 2015, políticament, ha estat un any molt mogut. Els veïns i veïnes de Sant Privat han estat cridats en tres ocasions a les
urnes. La transcendència de cadascuna de les convocatòries electorals s’ha traduït en una elevada participació.
La primera convocatòria van ser les eleccions municipals del 25 de maig. A la Vall d’en Bas es presentaven dues llistes,
la de Convergència i Unió (CiU), encapçalada pel fins aleshores alcalde Miquel Calm i Puig i la de La Vall Plural – Acord
Municipal (LVP-AM), amb en Lluís Amat i Batalla com a cap de llista.
El recompte de vots de les cinc meses electorals (dues al local social de les Antigues Escoles de Sant Privat) va donar com
a guanyadora la llista de LVP-AM amb 914 vots (53%) per sobre dels 753 (44%) de la llista de CiU.

Taula 1. Comparativa de vots en els diferents pobles de la Vall en les eleccions municipals.

Quatre mesos més tard, el 27 de setembre, hi van haver eleccions al Parlament de Catalunya. En un context polític
marcat per les aspiracions sobiranistes d’alguns partits que plantejaven aquelles eleccions com un veritable plebiscit sobre
la independència de Catalunya, el nivell de participació va assolir xifres històriques. A la Vall d’en Bas s’arribava al 86% del
cens electoral.
A Sant Privat d’en Bas, el partit de Junts pel Sí (JxSí) va guanyar clarament les eleccions amb 636 vots (un 77% dels vots
emesos), seguit a molta distància per la CUP, 82 vots (10%). La resta de partits van tenir un nombre semblant de vots,
movent-se, en percentatge similars, entre un 2,9 de Ciutdans (C’s) i un 1,59 de Catalunya Sí que es pot (CatSíqueesPot).
En el conjunt del municipi, la suma de vots de JxSí i la CUP s’enfila fins un 88,93% de vot independentista. Això col·loca
a la Vall d’en Bas com el cinquè municipi més independentista de Catalunya darrera de L’Esquirol (91,60%), Sant Julià de
Vilatorta (90,43%), Folgueroles (89,51%) i Santa Maria d’Oló (89,51).
Una distribució semblant de vots es va donar a la Garrotxa si bé la victòria de JxSí no va ser tant clara mentre que altres
partits, com el PSC-PSOE, obtingueren millors resultats.
A Catalunya, JxSí va guanyar clarament les eleccions. Sumant els seus vots amb els de la CUP, els dos partits que
obertament independentistes, s’arribava a un insuficient 47,8% dels vots.

Gràfica 1. Nombre de vots de LVP-AM i CiU en els diferents pobles de la Vall.

Els resultats de les eleccions van plantejar un escenari difícil de resoldre, tant que fins al cap d’uns mesos no es va arribar
a un acord sobre qui havia de ser candidat a ser president de la Generalitat.

Destaca el fet que la llista de LVP-AM va guanyar a tots els pobles de la Vall, amb major o menor diferència de vots. Les
dues meses de Sant Privat (recordem que també s’hi inclouen els habitants de la Pinya, el Mallol i els veïnats propers)
van ser les que van registrar un percentatge de participació més baix, 69% en comparació a la mitjana municipal de 72%.
D’aquesta manera, per desig majoritari dels habitants de la Vall, es produïa un relleu a l’Ajuntament i en Lluís Amat passava
a ser el nou alcalde. La resta de regidors, membres de LVP-AM, són: Anna Mercader, Cristina Molas, Lluís Pujiula, Pilar
Fabregó, Josep Pujol, i els cinc de CiU: Miquel Calm, Josep Gumí, Joan Domènech, Sergi Pujolriu i Dúnia Clota.
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Taula 2. Comparativa de la distribució de vots dels principals partits a les eleccions al Parlament de Catalunya.
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COSES QUE HAN PASSAT AL POBLE
I finalment, el 20 de desembre es van celebrar les darreres de les eleccions de 2015, en aquest cas, eleccions Generals
al Congrés de Diputats i al Senat.

Homenatge a Antoni M. Badia i Margarit i 40è aniversari de la revista Verntallat
El 17 d’octubre, en un acte organitzat per l’Ajuntament de la
Vall d’en Bas i el consell de redacció de la revista Verntallat,
els veïns de Sant Privat i del conjunt de la Vall vam tenir
l’oportunitat d’assistir a un merescut homenatge al filòleg
i lingüista Antoni Maria Badia i Margarit, traspassat el 16
de novembre de 2014, i a celebrar el 40è aniversari de la
revista Verntallat.
L’esdeveniment va tenir lloc a l’església de Sant Privat.
Va ser presidit pel Conseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, Ferran Mascarell, i va estar acompanyat
musicalment pel grup Meandre.

A Sant Privat va guanyar el partit Democràcia i Llibertat (DiL) amb 273 vots, seguit per ER-CATSI amb 207 i, ja a molta
distància, En Comú Podem amb 62 vots. En el conjunt de la Vall d’en Bas es va mantenir aquest mateix ordre. Però, en
canvi, a Catalunya va guanyar clarament En Comú Podem a qui van votar una quarta part dels votants (24,7%). DiL, la
força política més votada a Sant Privat i a la Vall, a Catalunya va quedar relegada a la quarta posició.
El repartiment de vots entre diferents partits polítics, alguns dels quals es presentaven per primera vegada a unes eleccions
generals, va crear un escenari que feia desaparèixer completament el bipartidisme PP - PSOE i obligava a buscar pactes
per investir un nou president de l’Estat espanyol.
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Després de l’obertura de l’acte per part de l’alcalde de la Vall
d’en Bas, Lluís Amat, el públic assistent va poder escoltar els
parlaments del Conseller Mascarell, del president d’Òmnium
Cultural, Joaquim Torra i d’Antoni Maria Badia, fill del doctor
Badia i Margarit. Tots ells van recordar la figura del doctor
Margarit, l’excels treball que va desenvolupar, el rigor amb
què el va executar i el seu compromís cívic i polític amb
Catalunya. També es va recordar la seva vinculació amb

Sant Privat, on hi venia a passar els estius, i l’estima que
tenia pel nostre poble. Acabat l’acte, es va descobrir una
placa a la façana de Cal Monjo i després, qui ho volgué, va
poder visitar la casa.
La segona part de l’acte va consistir en la celebració del
40è aniversari de la Revista Verntallat. De la importància
de la premsa local i dels beneficis que comporta a la
societat, en forma de refer lligams, crear cohesió social i
potenciar la identitat, en feren esment tots els qui van parlar.
A continuació, el director de la revista Verntallat, Josep
Maria Ginebreda, va explicar quins van ser els orígens de
la revista i la seva evolució fins avui. Va voler destacar,
expressament, la feina dels nombrosos col·laboradors que
ha tingut la revista al llarg de tots aquests anys i, com a
mostra de gratitud, se’ls va obsequiar amb un diploma a tots
i cadascun d’ells.
Un acte molt entranyable de reconeixement a dues
trajectòries de les quals, els veïns de Sant Privat, ens n’hem
de sentir partícips.
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INICIATIVES VEÏNALS

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ

Adequació del camí d’accés a sota el cingle del Salt del Sallent

El programa d’activitats que proposa anualment l’Associació de Veïns intenta cobrir un ampli ventall de temàtiques i, alhora,
fer-les atractives al públic de totes les edats. Durant el 2015 l’oferta ha estat prou variada. Hem gaudit molt organitzant-les
i esperem que els assistents també experimentin aquesta mateixa sensació. Evidentment estem oberts a noves iniciatives.
A continuació us fem un resum de les activitats organitzades aquest any que ja hem deixat enrere.

Geometria amb bombolles de sabó
Poques vegades s’ha vist la sala del local social de les
Antigues Escoles tant plena com ho va estar el 7 de març
per escoltar la xerrada d’Anton Aubanell, matemàtic,
veí de Sant Privat i membre de la Federació d’Entitats
per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya
(FEEMCAT).
El renom precedeix a l’Anton Aubanell qui des de fa anys
es dedica a ensenyar matemàtiques i ho fa amb un profund
entusiasme, cercant formes d’aproximació atractives i
pràctiques com les bombolles.
Una demostració de la passió amb què parla de les
matemàtiques l’Anton Aubanell són aquestes seves paraules,
recollides d’una carta oberta dirigida als professors novells
de matemàtiques, en motiu de la seva jubilació, on els
diu: “ensenyar matemàtiques pot ser una de les aventures
més apassionants de la teva vida. Tindràs el privilegi de
transmetre a altres persones alguns dels coneixements més
formidables que ha creat l’ésser humà, els ajudaràs

a què descobreixin la seva bellesa interna, l’encant dels seus
reptes i la seva utilitat per analitzar, interpretar i preveure el
món que ens envolta”.
El nombrós públic assistent a la xerrada va gaudir
enormement de les explicacions de l’Anton Aubanell i
segur que tots els que hi vam assistir, ara, no ens mirem
les bombolles de la mateixa manera. Ni les matemàtiques
tampoc.

Com tothom sap, mesos enrere, per arribar fins just a sota
la cascada d’aigua del Salt del Sallent s’havia de remuntar
un tram de riu. En canvi, ara, gràcies a la iniciativa d’una
colla de veïns del poble, als quals des d’aquestes ratlles
agraïm i els felicitem per la iniciativa, accedir-hi és molt
més fàcil. Des del sender que molta gent anomena les
escales, un caminoi que s’enfila costerut a la dreta del
cingle, van obrir-se pas fins a les envistes del cingle
desbrossant primer, col·locant ponts per salvar el pas dels
torrents i arreglant el camí amb terra després. I, a partir
d’aquí, qui vol, ajudat per uns ganxos clavats a les roques
i unes cordes situades a les pedres del mateix riu, pot anar
a tocar la paret del Salt.
El camí es va acabar d’adequar a finals de maig. Tots
aquells que des d’aleshores l’han utilitzat i s’hagin situat
sota mateix del salt, hauran sentit la colossal potència
escènica de l’indret. Una sensació inoblidable per a tots
aquells que tenen (tenim) el Salt del Sallent com un dels
emblemes paisatgístics del nostre poble. Segur que som
molts.
8
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ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Tast de cerveses artesanes
Les cerveses artesanes estan experiment un fort creixement
en els darrers anys a tot el país. A la Garrotxa també hi
ha diverses iniciatives. Una d’elles és la d’en Francesc
Casaponsa de Castellfollit de la Roca que elabora les cervesa
artesana Pochs. Així, el 10 d’abril, es va organitzar un tast
de cerveses en el qual en Francesc va explicar el procés de
fabricació, les característiques dels seus components, els
diferents tipus de cervesa així com els detalls en els quals
cal fixar-se en el moment de degustar-ne.

Dactylorhiza que creixen en prats molt humits o xops d’aigua.
Són l’orquis carni (Dactylorhiza incarnata), l’orquis maculat
(Dactylorhiza maculata) i l’orquis magenc (Dactylorhiza
majalis). Les tres orquídies són molt rares, tant a la Garrotxa
com en el conjunt de Catalunya, ja que viuen en zones
humides de muntanya, uns hàbitats que es troben en greu
regressió a tot el territori català.

Passejada per conèixer les masies de Sant Privat
El passat 21 de juny es va dur a terme una passejada
per conèixer les masies de Sant Privat, sota el guiatge
de Claudi Casamitjana i Carles Casamitjana, “el ferrer”.
La vintena de persones que van participar a la passejada
van sortir a les 10 del matí de les antigues escoles i van
fer un recorregut de més de tres hores, passant per les
masies de El Tartús, Massegur, el Molí de Massegur, La
Canal, Miralles i el veïnat de Pocafarina. Després d’una
aturada per fer un mos i recuperar forces a la font de Ca
la Carmelita es va prosseguir la marxa cap al Veïnat de
Dalt, baixant per l’Aulinella i d’aquí cap al punt de sortida.
Va ser una matinal molt profitosa. En Claudi i en Carles
van demostrar que coneixen tots els racons i la gent de
Sant Privat. Els assistents no només van poder aprendre
els noms de les cases que tenim més a prop i que veiem
cada dia, sinó que també van conèixer les vivències de les
persones que hi viuen o que hi van viure, els fets de la guerra
civil, les misèries de la postguerra... Tota una lliçó d’història
contemporània del nostre poble! Com que la sortida es va
fer curta i va faltar temps, es va quedar en repetir-la.

Curs de primers auxilis per a gent gran i nens
Les orquídies del Sallent
Un dels objectius que ens hem marcat des de l’Associació
de Veïns és que en el programa d’activitats s’inclogui alguna
sortida que serveixi per donar a conèixer el nostre patrimoni
natural i cultural.
Amb aquesta idea, el 31 de maig, es va portar a terme
una sortida que tenia per objectiu conèixer les espècies
d’orquídies que creixen en els nostres prats. De fet, el juny
de 2012 ja se’n va organitzar i degut a l’èxit, passat un temps,
s’ha repetit. En aquesta ocasió, l’activitat va ser conduïda
pel naturalista Xavier Béjar i organitzada per l’Associació de
Veïns de Sant Privat i el Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa dins el programa per a la població local “Visc
entre Volcans”.
Es va sortir de la Plaça Major de Sant Privat i es va anar
a peu fins els prats del Salt del Sallent. A la sortida hi
van assistir 19 persones que van tenir la sort de trobar i
contemplar fins a 13 espècies de les bellíssimes orquídies.
Entre les espècies que es van trobar cal destacar, per la
seva importància biogeogràfica, tres espècies del gènere
10

Els primers auxilis són l’atenció més immediata i provisional
que es dóna a una persona accidentada o malalta abans
d’ésser atesa en un centre sanitari o per professionals
experts dels equips d’emergències.
Sempre convé que els ciutadans tinguem uns coneixements
bàsics per afrontar qualsevol situació que se’ns pugui
plantejar. Amb aquesta finalitat, la infermera de l’Hospital
d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, Carmina Viana va fer

aquesta xerrada, el 3 juliol al local de les Antigues Escoles.
El curs, de format breu, va combinar, alhora, teoria i pràctica.
Aquesta darrera part va consistir en mostrar la forma d’actuar
en cas de pèrdua de consciència o d’aturades respiratòries.
També es van fer operacions de reanimació cardiopulmonar
i es va explicar com utilitzar un desfibril·lador. En aquest
sentit aprofitem per recordar a tots els veïns i veïnes del
poble que n’hi ha un de penjat a l’entrada del local social.
11

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Exposició de fotografies antigues de Sant Privat (1895-1975)
El 22 d’agost, coincidint amb el cap de setmana de Festa Major de Sant Privat, al local social de les Antigues Escoles es
va inaugurar l’exposició de fotografies antigues organitzada per l’Associació de Veïns. La mostra recull poc més de duescentes fotografies de diferents moments de la història del nostre poble.
Avançar per l’exposició és com un nostàlgic viatge al passat. Mentre ho fem, ens adonem de l’evolució que ha sofert
el nostre poble, el seu paisatge i les seves masies i els espais que ara ens són molt quotidians. També aflora el record
dels nostres avantpassats, amics i coneguts, persones amb qui hem compartit animoses converses, plaents caminades,
feixugues feines al bosc o al camp, populars balls tradicionals o concorregudes trobades. Les imatges ens fan adonar que
el seu record, encara és molt viu.

La castanyada
La trobada per Tots Sants a la Plaça Major per fer una bona
castanyada, comença a ser tradició al nostre poble. Aquella
tarda, la plaça recupera la vitalitat que tots voldríem per un
espai tant emblemàtic com aquest. El foc on es torren les
castanyes s’envolta de l’animada conversa entre els veïns
i veïnes mentre la mainada corre i juga per tota la plaça.
Castanyes, coca i vi dolç són l’excusa perfecte per assistir
a la convocatòria que es fa des de l’Associació de Veïns i,
així, enfortir les relacions veïnals. A la castanyada tothom hi
és convidat. Us garantim que s’hi passa una bona estona
molt agradable.

La idea de fer una exposició de fotografies va ser d’en Marcel Surinyach. Ell ha estat la verdadera ànima de l’exposició.
La seva perseverança i el seu esforç han tingut com a resultat aquest atractiu recull de fotografies que han estat cedides,
amablement, per molts veïns del poble. Des d’aquestes línies, volem agrair el gest i la confiança de totes aquelles persones
que han deixat les seves fotografies per participar en l’exposició (algunes fins i tot han despenjat el quadre que adorna
el seu menjador). Encara que soni a tòpic, però no volem evadir-lo, sense elles aquesta exposició no hauria estat el que
és. Malauradament, la manca d’espai, al local social, ha obligat a fer-ne una selecció i algunes fotografies no s’han pogut
exposar.
Com que una bona part de la feina de recollida del material ja està feta, ara, des de l’Associació de Veïns, ens agradaria
aprofundir en la documentació de cadascuna de les imatges i en la publicació d’un futur llibre que perpetuï la memòria del
nostre poble i el record dels qui hi visqueren. En propers butlletins us informaren si la iniciativa tira endavant.
12
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ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Aprenent a cuinar amb productes de la Vall
El diumenge 29 de novembre es va dur a terme, al local
social de les Antigues Escoles, un curs de cuina amb
productes de la Vall d’en Bas, a càrrec del cuiner David
Colom del restaurant L’Hostalet.
La vintena de persones que van assistir a aquesta activitat,
organitzada per l’Associació de Veïns de Sant Privat,
van aprendre a preparar quatre receptes exquisides amb
productes de proximitat: gaspatxo de fesols amb verdures;
trinxat de naps negres, ceba escalivada i botifarra de perol;
nyoquis de patata móra i botifarra negra de formatge serrat
d’ovella i llardons; i iogurt amb melmelada de mores i

crumble de fajol (trobareu les receptes a www.santprivat.
org ).
La sala gran de les antigues escoles es va convertir per unes
hores en una cuina improvisada que va d’omplir d’olors tot
l’espai i va despertar la gana dels assistents.

La prova consistia en trobar unes pistes, distribuïdes en
un radi de quatre quilòmetres a l’entorn del local social de
les Antigues Escoles, amb l’ajuda d’un plànol. Una vegada
organitzats els grups, els participants, prop d’una trentena,
van sortir esperitats a trobar-les. Els guanyadors van
invertir menys d’una hora per completar tot el recorregut,
força menys de les dues hores que preveia l’organització.
Això demostra el ràpid ritme dels participants a la cursa. Al
final, tots els participants van mostrar-se molt satisfets, molt
agraïts a l’organització i desitjosos que hi pugui haver una
segona edició.

La jornada es va completar amb un sopar on es van poder
degustar tots els plats cuinats i una selecció de vins de la
DO Empordà. Vist l’èxit que va tenir la proposta, segurament
que se’n programarà una segona edició.

Cursa d’orientació

PROPERES ACTIVITATS

El 27 de desembre es va organitzar la I Cursa d’orientació infantil-juvenil de Sant Privat. La proposta de fer una activitat
d’aquestes característiques va ser de l’Associació de Veïns però qui la va organitzar i coordinar va ser en Joan Descamps.

Us presentem el programa d’activitats previstes per als propers mesos. Com us podeu imaginar, 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, us recomanem que estigueu atents a les bústies i als
cartells que es reparteixen pel poble per estar al cas de les activitats que es programin. En cas que us interessés rebre la
informació directament al vostre correu electrònic, feu-nos-el arribar a la bústia l’Associació bustia@santprivat.org.
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Diumenge, 27 de març de 2016
Taller teòric-pràctic.

Diumenge, 17 d’abril de 2016
Sortida

Diumenge, 22 de maig de 2016
Passejada naturalista

Curs d’empelts
A càrrec de Kilian Sampol, enginyer
tècnic agrícola.
Gratuït i oberta a tothom.
No cal inscripció prèvia.

Vins i ocells de l’Empordà
Excursió amb autocar, de tot un
dia, en la qual es visitarà un celler
de l’Alt Empordà i es farà una visita
ornitològica al Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà (guiada per
l’Emili Bassols).*

Els arbres de Sant Privat
A càrrec, d’Andreu Salvat, botànic.
Gratuïta i oberta a tothom.
No cal inscripció prèvia.

genda!

Anoteu aquestes dates a l’a

* Un parell de mesos abans es donarà informació detallada a través de la pàgina web de l’AV Sant Privat i també per correu electrònic
a tots els socis i sòcies que hagin facilitat la seva adreça.
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OBRES
Executades

Pendents d’executar

Poda d’arbres d’espais verds

A continuació s’esmenten algunes obres que convindria realitzar. Algunes requereixen
d’un esforç material i econòmic més gran, però d’altres, creiem, són senzilles es poden solucionar amb una certa
immediatesa. Des d’aquí volem agrair a tots els veïns que han fet arribar, a algun membre de la Junta de l’Associació de
Veïns, els seus suggeriments i recordar que ho podeu fer directament o enviant un correu electrònic a l’adreça: bustia@
santprivat.org.

El passat hivern, alguns veïns del poble ens van fer arribar
les seves queixes per la manera com es van podar (!?) els
plàtans del davant de la urbanització de Can Mulleres, a
tocar al riu, i els arbres del parc que hi ha a la urbanització
del Sallent.
Hem de dir que ningú de l’Ajuntament va informar a
l’Associació de Veïns d’aquesta actuació el resultat de la
qual és, com a mínim, opinable. Deixar uns plàtans com si
fossin gruixudes estaques clavades a terra és malmetre’n la
seva estructura i condicionar la seva futura imatge estètica.
Tot i tractar-se de soferts plàtans, en molts casos una ferida
d’aquestes característiques pot afectar la salut de l’arbre.

Senyalització a la urbanització del Sallent
Encara no s’han instal·lat senyals a l’entrada dels carrers Melcior Domenge i Joaquim Vayreda, a l’urbanització del
Sallent, per indicar que són carrers sense sortida. Com ja vam comentar en l’anterior butlletí, creiem que aquest senyals
són necessaris per evitar les maniobres de gir que posen en risc les faroles existents al carrer.

Aparcament de Ca la Carmelita

Tenim la sort que la natura envolta el nostre poble, però no
per això hem de ser menys curosos i rigorosos amb les actuacions que fem en els nostres parcs i jardins.

Ja es va comentar en el darrer butlletí la conveniència de millorar l’espai d’aparcament situat al davant de Ca la
Carmelita, en la part que és de terra, no pas l’asfaltada, atès que la diferència de nivell provoca un inconvenient pels
cotxes que hi aparquen. Una situació semblant també la trobem en el límit de l’asfalt que hi ha davant de can Paquei,
al costat d’un contenidor verd.

Adequació del refugi de Santa Magdalena

Carretera de Sant Privat a Vidrà

Des de l’Associació de Veïns de Sant Privat ens alegrem
que l’Ajuntament de la Vall d’en Bas hagi executat unes
mínimes i bàsiques obres de millora del refugi de Santa
Magdalena. Les obres que s’han fet han consistit en una
millora del subministrament d’aigua, un dels aspectes que
condicionava l’ús d’aquest refugi, en concret s’ha instal·lat
una bomba que estira l’aigua del dipòsit enterrat, també s’ha
repassat el teulat i arreglat les finestres que es trobaven
en pitjor estat i s’hi ha col·locat una estufa nova. Aquest
mínim condicionament era indispensable per permetre un
ús d’aquest equipament.

La carretera de Sant Privat a Vidrà requereix d’un manteniment constant degut al fort pendent que té i que provoca
l’arrossegament de material, pedres i sorra, al mig de la carretera i el taponament dels drenatges. Convindria que es
poguessin fer aquestes actuacions periòdicament.

Senyalització
En el poble hi ha diverses senyals informatives que es troben en molt mal estat de conservació. Creiem que fóra
interessant substituir-les per unes de noves atès que, en alguns casos, s’ha esborrat completament el text.

Senyalització a l’aparcament d’accés a la Plaça Major
Des d’aquest mateix butlletí ens fèiem ressò de la
conveniència de col·locar un senyal que obligués els cotxes
a utilitzar l’aparcament de fora la Plaça Major del poble i,
així, mantenir lliure l’espai interior. Aquest senyal ja havia
existit però es va fer mal bé.
Ara se n’ha col·locat un de nou. La seva mida i la seva
ubicació el fan ben visible, per tant, no es pot pas donar com
a excusa que no s’hagi vist. En relació a tota aquesta zona,
potser fóra interessant ressituar alguns elements existents
(transformador, cartelleres, rètols,...) que afecten la qualitat
estètica del conjunt de la plaça i el rerefons escènic del Salt
del Sallent.
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NORMATIVA

BREUS

Normativa d’ús dels locals socials de la Vall

Assemblea de l’Associació de Veïns

Butlletí

Els passats mesos de setembre, octubre i novembre es van dur a terme diverses reunions, convocades per
l’Ajuntament, per a discutir i redactar un reglament que definís els usos dels diversos locals socials que existeixen a
la Vall d’en Bas, entre els quals figura el de les antigues escoles de Sant Privat.

Tal i com dicten els estatuts de l’associació, cada any s’ha
de celebrar l’assemblea de socis. Enguany, va tenir lloc el
2 d’octubre.

Des de l’Associació de Veïns de Sant Privat havíem reclamat diverses vegades la clarificació de les normes que
regeixen aquests espais i per això valorem molt positivament la iniciativa presa per l’Ajuntament, tot i que es tractava
d’un repte difícil, ja que els criteris i maneres de fer alhora de gestionar els locals han estat molt diferents a cada
poble.

Recordem a tots els socis de l’Associació de Veïns que
poden assistir-hi. A l’assemblea es debaten quines activitats
organitzarà l’entitat i quins projectes intentarà tirar endavant.

Després de diverses trobades, on van assistir representants de l’Ajuntament i de les diverses associacions de veïns
del municipi, es va aconseguir consensuar una normativa única per a tots les espais existents (més de mitja dotzena),
que ja ha entrat en vigor i que presenta com a aspectes més destacats:

Com més nombrosa, plural i participativa sigui l’assemblea
més idees sortiran i més dinamisme crearem en el poble.

El butlletí que ara teniu a les mans consisteix en un petit
repàs d’allò que ha passat al poble, a les gestions fetes des
de l’Associació i un apunt de com han anat les activitats
que s’han organitzat. Però compta, també, amb un creixent
nombre de veïns que hi col·laboren amb els seus escrits.
Sapigueu que el Gurn està obert a tothom i estarem encantats
d’incloure el text que ens feu arribar sobre algun aspecte
que creieu interessant recollir del nostre poble, ja sigui per
singular i/o anecdòtic. Envieu les vostres aportacions al
correu electrònic de l’Associació de Veïns. És el bústia@
santprivat.org

1) La possibilitat d’utilitzar els locals socials per a les entitats de la Vall d’en Bas i també pels particulars
residents al municipi per a fer-hi celebracions (aniversaris, trobades familiars, etc.).
2) En el cas de les entitats només hauran de pagar una tarifa en concepte de neteja (30 euros) i si es tracta
de particulars caldrà afegir-hi també una taxa (1 euro per persona).
3) La sol·licitud dels espais requereix la presentació d’una instància a l’Ajuntament i el pagament de les taxes
corresponents.
4) Es preveu la possibilitat de demanar taules i cadires de l’Ajuntament de forma puntual per a usos particulars.
Trobareu la informació completa sobre el Reglament d’ús dels locals socials de la Vall d’en Bas a la web de l’Ajuntament
(www.vallbas.cat) i també als plafons dels locals socials.

BREUS
Gossos
Darrerament han estat diversos els veïns que han fet
arribar queixes a l’Associació de Veïns per la
presència de gossos que corren deslligats,
sense el seu amo, pels carrers del poble.
Aquesta situació crea evidents ensurts.
A més, apareixen excrements de gos
en espais d’ús públic, freqüentats per
grans i mainada.
L’última setmana d’octubre,
l’Ajuntament va enviar una circular
a tots els domicilis informant de la
importància de complir amb la legalitat
vigent i de respectar la convivència
veïnal.
Des d’aquí insistim i demanem a tots els propietaris
de gossos que procurin que no s’escapin, que els portin
lligats quan transitin per carrers i espais públics i que
recullin els excrements del seu gos.
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La Vall en un clic
Sovint, prop de casa nostra, observem alguna cosa
que ens fa considerar necessària la intervenció
de l’Ajuntament. Tenint en compte aquest
fet quotidià, l’Ajuntament de la Vall d’en
Bas ha posat a disposició de tots els
veïns i veïnes del municipi una forma
ràpida d’atenció ciutadana. Al web de
l’ajuntament (www.vallbas.cat/) s’ha
col·locat un enllaç que et dirigeix
directament a la pàgina de La Vall en
un clic. Allà hi ha un breu formulari on es
pot escriure, si es vol anònimament, la
pregunta i/o el suggeriment que es vulgui
fer i conèixer, al cap de poc temps, l’opinió
i/o les gestions que els serveis tècnics de
l’Ajuntament o els regidors hagin fet al respecte.
Un bon exemple d’atenció ciutadana que cerca, per
una banda, la implicació de totes els veïns i veïnes del
municipi i, per altra, la immediatesa en la resolució de
problemes.

VEÏNS
En Joan de les Soques
Joan Llagostera i Llagostera, més
conegut per “en Soques” o “en Joan de
Les Soques”, va néixer a Can Po de St.
Privat el dia 15 de gener de 1932, malgrat
que tots els documents oficials posin el
dia 17. Diu en Joan que, “segurament
i degut al fred que feia, els meus
pares varen tardar dos dies en anar a
l’ajuntament a enregistrar-me”. Està
casat amb la Carmeta i tenen dos fills:
en Josep i l’Eudald. En Joan es defineix
com un home gran: “gran d’edat i gran
de gran -diu-“. És un home tranquil i pausat. Un home savi. Un home ple d’experiència i experiències. De parla
fàcil, amena i planera. A voltes una mica “pillo”, doncs pel que diu has d’endevinar el què vol dir. Mai millor dit
allò d’ “aquest home és com un llibre”. Jo diria més: és una biblioteca sencera! Encara hem de començar amb
l’entrevista i ja porta gairebé una hora parlant sense parar. Amb ell, un podria estar hores i hores escoltant-l’ho
sense por d’avorrir-se ni un sol instant. Té el do de saber fer-se escoltar!
Joan, hauríem d’anar per feina i començar a ordenar
una mica totes aquestes vivències -de nen petit fins a
“nen” gran - que m’has relatat i les mil restants, que
dius que encara no m’has ni tan sols anomenat.
Tu pregunta que jo me’n recordo de tot com si fos ara mateix!

fet la Comunió Solemne vaig començar a ajudar al pare a
la barberia i vaig fer de barber fins als 70 anys. Recordo
que el primer home que vaig remullar per afaitar fou l’avi
del Valentí. Entre el pare i jo vàrem tenir la barberia durant
80 anys.

Comencem doncs i diguem quan vares venir a Les
Soques, si dius que vares néixer a Can Po?
Va ser a l’any 40, any de l’aiguat. La riuada va deixar la
casa en ruïnes i ens vàrem venir a refugiar a Les Soques. I
mira...! Encara hi som.
Aclarit això, comencem per en Joan nen petit.
De ben petit vaig començar a anar a escola a Sant Privat i
mai vaig canviar, ni de col·legi, ni de mestre. Sempre em va
ensenyar el senyor Gallardo. Als 12 anys, després d’haver

Tinc entès, Joan, que la barberia era, com diem a Sant
Privat, “de més a més”, vull dir que feies moltes altres
feines, veritat?
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VEÏNS

UN TASTET DE MATEMÀTIQUES

Cóm ho saps! He fet de tot, però feines dures, sempre. He
tingut la sort d’haver estat un home molt valent i això em va
ajudar a tenir sempre feina. En aquell temps, els braços, les
mans i les espatlles dels homes eren els tractors actuals.
Érem vertaders animals de càrrega! Treballàvem de sol a
sol, i malmenjats. No sé cóm podíem ser tant valents amb el
que ens alimentàvem! Durant la setmana anava “a jornal” i
els diumenges i festius a la barberia.
Posa un somriure als llavis i diu:
els caps de setmana, llavors, no existien..., però estàvem
sempre contents i, de la nostra manera, érem feliços.

El nombre π

(La Carmeta “treu el cap” per la porta del menjador on
estem asseguts nosaltres i, cofoia, fa la mitja rialla i diu:

En què consistia això que dius de què anaves “a jornal”
i quines feines feies generalment?

“als 14 anys em vaig tallar les trenes i vàrem començar
a festejar”).

Mira! “Agafava” tot el que
em sortia i qui més em
pagava. Als 15 anys ja
anava a arrencar patates
al pla de Les Preses.
He anat a treballar a
la casa de Freixeneda
setmanes
senceres,
començant
arrencant
patates i acabant dallant.
El jornal era de 20
pessetes diàries. He anat
a buscar sacs de patates
a Santa Magdalena.
Fèiem 3 viatges cada
dia i baixàvem, per Les
Olletes, un sac de 61
kg, a l’esquena, cada
vegada.
Amb
això
guanyàvem 50 pessetes
cada dia. Llavors eren diners!
Vaig treballar a pic i pala, durant 13 mesos, fent la carretera
de Sallent a la Collada de Pla Traver. He fet treballs
forestals. Vaig treballar durant un temps per l’Ajuntament,
cobrant un jornal de 25 pessetes diàries. Vaig estar fent
feines d’encarregat en la portada de l’aigua al Mallol. Durant
un temps em vaig dedicar a anar a buscar boixos, que
baixàvem en feixos a l’esquena fins a la plaça del poble.
Ens els pagaven a “tant per kg”. I, amb tot això, encara
“feia seguir” la terra, fent també feines amb les vaques
(llaurar, transport de gra, obra, etc.) per altra gent. Teníem
també 4 vaques de llet i un porc per matar i passar l’any. En
definitiva, molts oficis i treballar molt, i molt dur, per guanyar
pocs calers!

Hem de dir que, totes
aquestes
vivències
que hem escrit, anaven
acompanyades de tal
quantitat de detalls,
anècdotes i curiositats
que
malauradament
no hem pogut plasmar
aquí per motius obvis,
però que val la pena
conèixer i sentir de viva
veu. Per això ens hem
compromès, i en Joan
ha accedit, a que tot
plegat quedi enregistrat
en una gravació.
Posarem “fil a l’agulla”!
I l’ultima pregunta que sempre acostumo a fer, què li
demanes a la vida, Joan?
Ara, pel temps que em pot quedar, viure tranquil i continuar
fent el que faig: poder-me llevar cada dia i valdre’m
mínimament per mi mateix. Veure els meus amb salut i
feina, prendre el sol als matins i anar a fer la botifarra al
local d’avis, cada tarda. Crec que no és demanar massa! La
vida és un “cuento” i una mentida. Hi ha poques coses per
les que un s’ha de preocupar, vull dir que només ho hem de
fer per les verdaderament importants. Moltes vegades les
coses no són com semblen, i d’altres, són més semblants
del que semblen. Tenia raó l’avi Valentí quan deia: “hi ha
moltes coses que, penjades, semblen bosses, i si te les
mires al revés, encara ho semblen molt més”.

I, la Carmeta, Joan, ens en parles una mica?
Ai la Carmeta...! Als 10 o 12 anys ja l’esperava a la sortida
del col·legi per pujar plegats, i ja es pot dir que començàrem
llavors a festejar. I ara, ella 80 anys i jo 83 i, ja veus, encara
estem junts. Què t’haig de dir! Ha estat sempre, i encara ho
és, la meva mà dreta. M’agrada sentir això!

Salut, Joan, per tu i per la teva família i moltes gràcies
pel teu temps. Com soleu dir els de la vostre generació:
“que Deu et doni molts anys de vida!. I jo hi afegeixo, “i
moltes tardes de botifarra al local dels avis!”.
Xevi Casamitjana
22 de desembre de 2015
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Si mesurem el contorn de qualsevol objecte circular i el
dividim pel seu diàmetre sempre obtenim el mateix valor.
Aquest és un fet en si mateix sorprenent! Tant si ho fem
amb un tub rodó petit com si ho fem amb un dipòsit circular
de grans dimensions, en calcular aquesta divisió, sempre
ens donarà un nombre proper a 3,1416. Si ho féssim amb
la major precisió possible obtindríem, en tots els casos,
l’anomenat nombre π = 3,1415926535... Va ser William
Jones el primer que (al 1706) va emprar el símbol π per
indicar aquesta relació entre el perímetre i el diàmetre en
totes les figures rodones. Precisament π procedeix de la
inicial del mot “perímetre” en grec.
El nombre π té infinits decimals que no segueixen cap patró
de repetició. Això li dóna propietats curioses. Per exemple,
sembla (encara que no està estrictament demostrat) que,
donat qualsevol nombre per llarg que sigui, el podem trobar
dins dels decimals de pi. Així, si substituïm cada lletra de la
paraula GURN per la seva posició en l’abecedari (G per 7, U
per 21, R per 18 i N per 14) obtindrem una “versió numèrica”
del nom de la nostra revista: 7211814. Doncs aquesta
seqüencia de nombres també està inclosa dins de pi, en
concret, una web que fa aquest tipus de cerques assegura
que es troba a partir de la posició decimal 21485446 i, a
més, que entre els 200 primers milions de dígits decimals
apareix 16 vegades. Meravellós!
Una curiosa cursa que ha apassionat a alguns matemàtics
al llarg de segles és el càlcul de més i més decimals de π.
Actualment, amb la potència que ofereixen els ordinadors,
se n’han calculat més d’un trilió, que aviat és dit! L’encant
del nombre π fa que els seus fans li dediquin un dia, “El dia
π”, que és el 14 de març (amb la notació americana de les dates, posant el mes davant del dia, seria el 3/14). Arreu del
món es fan actes per celebrar aquesta jornada. Tanmateix el proper 14 de març serà especial perquè, donat que estarem
a l’any 2016, serà el 3/14/16 que evoca l’aproximació més coneguda de π. Una coincidència que no es repetirà fins d’aquí
a un segle! Serà “El dia π del segle”.
Precisament el proper dia π, 14 de març de 2016, s’inaugurarà l’exposició “Experiències matemàtiques” al Museu de la
Garrotxa d’Olot (Edifici de l’Hospici) que estarà oberta fins l’1 de maig. Es tracta d’una exposició per a tots els públics que
convida a explorar sorprenents territoris matemàtics a través de la manipulació de materials i el plantejament de petits
reptes. No us la perdeu!

SOLUCIÓ AL REPTE DEL BUTLLETÍ ANTERIOR:
En l’últim butlletí ens preguntàvem quin és el nombre màxim
de triangles que podem construir amb 6 escuradents.
La solució són quatre triangles que obtenim posant els
escuradents en forma de piràmide triangular com mostra la
fotografia adjunta.

Anton Aubanell

Un nou repte: En el joc dels escacs la reina amenaça a les peces que es troben en la mateixa fila, columna o diagonal.
Com hauríem de situar vuit reines en un taulell d’escacs per tal que no s’amenacin entre elles? Aquest repte va ser
proposat al 1848 i té 92 solucions possibles però és divertit trobar-ne una. Pensem-ho!
En el proper butlletí podrem comprovar la solució!
Anton Aubanell
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NOTA NATURALISTA

GUR(N)METS: Pizza de bròquil
Ingredients:
1 bròquil petit.
50-100 g de formatge parmesà ratllat.
1 ou.
Sal.
Orenga.
Mozzarella.
Pernil dolç, pernil salat, tonyina,...(qualsevol ingredient
que utilitzaríeu per fer una pizza).

Papallones a l’hivern?
Molta gent opina que les papallones són els
insectes més bonics. No els falta raons per
pensar-ho. Els virolats colors de les seves
ales, especialment les de les papallones
que volen de dia, els converteixen en uns
animals espectacularment vistosos. Una
bellesa fràgil i volàtil, un prodigi del disseny,
un caprici de la natura que tenim la sort de
poder contemplar i gaudir. Normalment
s’associa la presència de papallones amb
l’arribada del bon temps, quan l’escalfor del
sol de la primavera desperta una munió increïble de petits animalets. Per als insectes,
l’hivern és un període desfavorable i cada
espècie se les arregla com pot. En el cas
de les papallones, la majoria d’espècies
passen l’hivern en forma de crisàlide, però
hi ha algunes espècies, poques, que ho
fan en estat adult. Les espècies que utilitzen aquesta estratègia emergeixen de la
crisàlide a finals d’estiu o principis de la tardor. Quan arriba el fred, l’adult cerca refugi
per protegir-se de les baixes temperatures
i només surt, ocasionalment, els dies més
càlids de febrer i març. Fins que arriba una
nova primavera, llavors l’adult abandonarà
definitivament el seu refugi (petites cavitats, forats dels arbres, fins i tot en construccions humanes) per posar els ous que
han de fer créixer una nova generació de
papallones.

Preparació:
1. Es renta el bròquil i es talla a flocs no massa grans
i es posa a coure en aigua bullent. Ha de bullir uns 8
minuts. No ha de quedar tou del tot.
2. Un cop cuit, s’ha d’escórrer molt bé i s’aixafa amb
una forquilla. Es posa en un bol i s’hi afegeix l’ou batut,
l’orenga, un polsim de sal i el formatge parmesà. Es
barreja tot.

Una de les papallones que utilitza aquesta
estratègia, d’hivernar en estat adult i sortir els dies de sol, a l’hivern, és l’atalanta
(Vanessa atalanta). És una papallona molt
comuna i fàcil de reconèixer per la seva
tonalitat fosca, negre o marronosa, per les
amples franges vermelloses o ataronjades
a les quatre ales i per les petites taques
arrodonides a l’ala anterior. Les erugues
d’aquesta papallona s’alimenten d’ortiga
(Urtica dioica) o de parietària (Parietaria
officinalis), dues plantes molt comunes
presents a moltes de les cases i masies de
Sant Privat. Una curiositat d’aquesta espècie és que és migradora. Fa curts desplaçaments latitudinals, és a dir, a l’hivern, arriben individus que s’han criat més al nord i a la primavera fan el viatge a la
inversa. Tanmateix, la migració és un dels aspectes de l’ecologia de les papallones més desconegut i poca cosa més en
podem dir al respecte. Per tant, pot ben ser que les papallones atalantes que veiem a l’hivern, aquí, no hi hagin nascut sinó
que han arribat del nord.

3. S’estén bé aquesta massa damunt d’un safata per
anar al forn on hi haurem posat paper de forn. Ha de
quedar una capa no massa gruixuda.
4. Al damunt, si agrada, s’hi pot escampar salsa de
tomata i tot seguit hi posem tots els ingredients que
ens vinguin de gust (pernil, tonyina, bacó, verduretes
escaldades, carn picada,...).
5. Ho empolsem amb una mica de formatge mozzarella
i ho coem al forn. Durant uns 10-12’ a 200 ºC.
6. Ho servim amb un rajolí d’un bon oli i si us agrada
amb una mica més d’orenga.

HERBES REMEIERES:
Crema de Calèndula
La calèndula (Calendula officinalis) és una planta molt
soferta, que fa diferents florides al llarg de l’any. Potser
per això molta gent la cultiva als parterres o testos de
casa seva, com a ornamental o medicinal.
La recepta que us presentem és una versió actualitzada
de les cremes (o pomades o ungüents) que es preparaven
tradicionalment: els ingredients eren l’oli d’oliva (enlloc

de l’oli d’ametlles dolces) i el greix de porc o de gallina
(enlloc de la cera). Però el preparat final feia més mala
olor i augmentaven les possibilitats d’enranciment.
Ingredients:
- Oli d’ametlles dolces que hagi macerat amb flors seques
de calèndula (un mínim de dos mesos).
- Cera d’abella tallada a bocins petits (aproximadament,
una cinquena part del pes d’oli utilitzat). Es pot aconseguir
que la consistència de la crema sigui més o menys dura
afegint més o menys quantitat de cera.
Preparació
Es cola l’oli i s’escalfa al bany maria juntament amb la
cera. Quan la cera ja està desfeta, es posa la preparació
en un pot de vidre i es deixa refredar.
Propietats
La crema de calèndula es pot utilitzar via externa per la
pell tallada pel fred, com a hidratant, per petites cremades
o pel cul irritat dels nens.

BON PROFIT!!!!
Anna Sellabona i Arbat

Ester Sala i Codina

Entre les papallones diürnes, les espècies que hivernen com a adults són les que viuen més mesos. Sobreviure’ls tots, no
és fàcil. La taxa de supervivència està directament relacionat amb el rigor de l’hivern. O sigui que quan veieu una papallona
atalanta atrevint-se a volar els dies que fa aquest solet tant reconfortant, desitgeu-li sort, que tant ella com nosaltres, cada
dia que passa, tenim la primavera més a prop.
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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

Cal Monjo
17178 Sant Privat d’en Bas
www.santprivat.org
bustia@santprivat.org

AJUNTAMENTOficina St Esteve:
TEL: 972 690 225
FAX: 972 690 326

Oficina St Privat:
TEL: 972 693 260

MOSSÈN JOSEP M
BARCONS972 693 092

SERVEI
AMBULÀNCIES972 267 652

CONSULTORI
ST PRIVAT972 693 346

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

HOSPITAL D’OLOT- 972 261 800

